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ABSTRACT  

Brackish water tasting like tears - A study based on the Social Service´s experience of 

violence relating to honour codes in Halmstad municipal. 

The purpose of this study is to examine how Social Service authority in Halmstad works with 

honour-related issues. We intend on one hand to capture the different actors’ experience and 

their understanding of the phenomenon of honour and on the other hand investigating if there 

are any action plans regarding it. Qualitative research is used to gain insight into in the studied 

topic. We used semi-structured interviews as a data collecting method. The outcomes are then 

analysed using the theory of intersectionality, postcolonial theories and multicultural triad.  

The results shows that there is a ambivalence standpoints in how the people interviewed chose 

to define honor-related violence and oppression, and that this partly is based on that they are 

characterized of postcolonial thoughts about "the other" and also that they in a greater extent 

has accepted a intersectionality where they see the honor-related violence and oppression 

phenomena through variables like gender, class and ethnicity.  

Within Halmstad Social Services authorities, "honor-related violence" is not discerned and 

falls in to the same category as "violence within close relations". This (also) shows that they 

don’t wish to categorizes the violence but that they at the same time says that it's more 

complex than "violence in close relations". There is no clear plan of action at this point on 

how to work with the honor-related violence which means that respondents rely on their own 

experiences, knowledge and understanding about what violence and oppression is.  
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ABSTRACT  

Bräckt vatten smakar som tårar – En studie baserad på upplevelser inom Socialförvaltningen i 

Halmstad kommun beträffande hedersrelaterat våld och förtryck.  

Syftet med studien är att undersöka hur Socialförvaltningen i Halmstad arbetar med 

hedersfrågor. Vi vill fånga de olika aktörernas upplevelse och förståelse av fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Studien är baserad på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och resultatet är 

analyserat med hjälp utav teorierna Intersektionalitet, Postkolonial teori och den 

Mångkulturella triaden.  

Resultaten visar på att det finns en ambivalens kring hur intervjupersonerna väljer att 

definiera hedersrelaterat våld och förtryck och att detta dels bygger på att de är präglade av 

postkoloniala tankar om ”Den Andre” och dels att de i större utsträckning anammat ett 

intersektionellt tänkande genom vilket man förstår fenomenet hedersrelaterat våld och 

förtryck ur variabler såsom kön, klass och etnicitet. Inom Socialförvaltningen i Halmstad 

urskiljs inte ”hedersrelaterat våld” som en egen kategori från ”våld i nära relationer”. Vilket 

också visar på att de inte vill kategorisera våldet samtidigt som man talar om att det är mer 

komplext till sin natur än ”våld i nära relationer”. I skrivande stund finns ingen klar 

handlingsplan för hur man skall arbeta med hedersproblematiken vilket innebär att 

intervjupersonerna är hänvisade till sina egna erfarenheter, kunskaper och förståelse om vad 

hedersrelaterat våld och förtryck är.  
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FÖRORD  

Att skriva denna uppsats har varit väldigt givande och vi har lärt oss otroligt mycket genom 

studiens gång. Rubrikens uppslag fick vi efter att ha sett en teater av fryshuset i Stockholm 

Förorten brinner. Vi ser det mångkulturella samhället i metaforen Bräckt vatten smakar som 

tårar, där olikheter och likheter möts i sött och salt.  

Vi vill först och främst tillägna vår studie och uppsats till alla de människor som fallit offer 

för hedersrelaterat våld och förtryck och till alla de eldsjälar som arbetar och engagerar sig för 

att arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck skall kunna bli ännu bättre, både i och 

utanför Halmstads kommun. 

Ett stort tack till alla personer inom BUF som ställde upp på intervjuer, verksamma inom 

Socialförvaltningen i Halmstad.  Vi vill även rikta vårt Tack till Sara Högdin på Högskolan i 

Halmstad samt Enrique Perez på Malmö högskola för värdefulla tips. Vidare vill vi framföra 

vårt tack till vår handledare Anna Isaksson för ditt stöd och engagemang. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer, vänner och framför allt våra söner Yassine, 

Samuel och Noel, som haft enormt tålamod, och som trott på oss och vår förmåga under hela 

vår studiegång. 

 

”Vi blir aldrig fullärda det finns alltid mer att lära…”  

(Intervju, socialsekreterare 2011). 
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1 INLEDNING  

I detta avsnitt ges en inblick i vårt val av uppsatsämne där vi beskriver 

fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck utifrån de samhällsdiskurser som 

präglat arbetet kring hedersfrågan. Hedersfrågan har idag aktualiserats och 

kommit att bli en politisk fråga. Avsnittet utmynnar i syfte och frågeställningar 

samt begreppsförklaringar.   

1.1 Från fenomen till artikulering  

Under de senaste tio åren har vi genom media kunnat följa det fenomen som vi i dagligt tal 

kallar hedersrelaterat förtryck och våld. Inte sällan har grupper och kollektiv pekats ut som de 

som utövat detta förtryck och våld. Efter mordet på Fadime Sahindal i januari 2002, som 

rubricerades som hedersmord, blev kurderna en grupp som pekades ut som utövare av detta 

hedersvåld (Wikan, 2003). Det talades om ett ”nytt” våld som begicks av ”De Andra” och 

som vi tidigare inte känt till i en svensk kontext.  Därmed blev också grupper stigmatiserade 

på grund av sin bakgrund och etnicitet.  

 

Maria Carbin (2010) har i sin avhandling Mellan tystnad och tal ställt sig frågan hur begreppet 

hedersrelaterat våld etablerats och hon menar att hedersmordsdebatten i svensk offentlig 

politik fick ett genomslag under åren 1995-2008. Carbin (2010) pekar på den tendens som 

tidigare funnits att ”kulturisera” våldet, vilket bidragit till att hedersvåldets yttringar, 

ytterligare polariserat ett ”Vi” och ”Dem”. Enrique Perez (2010) talar om att det finns samma 

tendens, likt den Carbin (2010) talar om, inom Socialförvaltningen, att tillskriva grupper en 

hederskodex utifrån etnicitet och kultur. 

 

Vi kan även finna i Rupa Reddys artikel Gender culture and law; Approaches to Honour 

Crimes in the UK (2008,16:305-321) att det i England funnits en benägenhet att se våldet i 

relation till kön och kultur, men att man under senaste åren alltmer fokuserat på att använda 

sig av teorier där man anammat ett intersektionellt tänkande
1
. I Hulko Wendys artikel Time – 

and Context – Contingent Nature of Intersectionality and interlocking oppressions kan man 

                                                           
1
 Flertalet europeiska feministiska tidskrifter har belyst begreppet intersektionalitet:European Journal of 

Women´s Studies (Nr.3, 2006), den danska tidskriften Kvinder, kon og forskning (Nr.2-3, 2006) samt 

Kvinnovetenskaplig tidskrift (Nr. 2-3, 2005) (Ur Carbin, 2010:24). 
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följa det paradigmskifte i vilken man i allt större grad har använt sig av komplementerande 

teorier till den könsmaktsordning som varit den dominerande inom feministisk forskning.  

(February 2009 volym 24, p: 44-45). I en svensk offentlig politik har vi kunnat följa samma 

paradigmskifte likt den Wendy och Reddy beskrivit utifrån en brittisk kontext.
2
Vi kan också 

se detta tydligt under andra hälften av 1990-talet, ungefärligen samtidigt som ”kvinnofrid”
3
 

röstats igenom i riksdagen, där det uppstått en diskussion i offentlig politik om hur situationen 

för våldsutsatta flickor med utländsk bakgrund skall förstås (Brune, 2002). Brune (2002) 

menar att mediernas rapportering bidragit till att våldet beskrivs i polariserade termer och 

tillskrivits kulturell betydelse.  

 

Flickornas utsatthet i början på 2000-talet betraktades till en början som en 

integrationspolitisk fråga men kom allt mer att handla om ett problem som berörde mäns våld 

mot kvinnor (ibid). Nedan följer utdrag ur en debattartikel från 2000 där dåvarande 

integrationsminister Mona Sahlin och jämställdhetsministern Margareta Winberg 

argumenterar emot att tala om heder samt kulturella förklaringar bakom detta våld och 

förtryck:  

 

Vi får aldrig acceptera talet om ”hedersmord”. Ingenting bevisar att våldet mot 

unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot 

kvinnor och kan bara fördömas. Kalla saker vid deras rätta namn […]Varför 

lyfts inte den riktiga anledningen till mord på unga kvinnor fram? De mord på 

unga kvinnor som planeras och genomförs i Sverige eller i andra länder ska på 

alla sätt bekämpas. För att detta skall bli verkningsfullt måste vi i grunden 

angripa de strukturer som är orsaken till brotten. Därför måste vi ha kunskap 

om och se det strukturella förtrycket i samhället. Ett förtryck som bygger på 

och vill upprätthålla en obalans när det gäller makt och jämställdhet 

(Carbin, 2010:95) 

                                                           
2
 England framställs ofta som ett land där man kommit långt gällande arbetet med hedersfrågor. Enligt Eva 

Olsson, konsult och sakkunnig inom hedersfrågor, handlar det om att de har djupare kunskaper och erfarenheter 

av andra kulturer och religion på grund av en längre och omfattande integration än vad Sverige haft (Ur intervju 

med Eva Olsson, B-uppsats ”Upplys! Upplys! Upplys!”, Huttu, Andersson, Stefansson 2009) 

3
 Våren 1998 antog riksdagen regeringens proposition kvinnofrid (prop. 1997/1998:55), som innehöll ett 

omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, SOU 2004:121 Nationell handlingsplan mot 

våld i nära relationer. Prop.2005/06:155; Skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (www.riksdagen.se).  

http://www.riksdagen.se/


  

3 

 

1.2 Benämningens kamp  

Unni Wikan (2004) anser att orsakerna bakom det hedersrelaterade våldet har sin förklaring i 

den diskrepans som finns mellan vissa starkt patriarkala strukturer och den individualistiska 

människosyn som finns i en västerländsk kontext. När dessa möts blir det därmed en krock 

mellan olika världsbilder. Detta har varit den dominerande diskursen
4
 som legat till grund i att 

förstå hedersproblematiken och dess yttringar. Den har dock fått kritik av vissa röster och 

specifikt från förespråkare av en kulturrelativism som menar på att den framställer kultur som 

något statiskt och oföränderligt (Carbin, 2010). En del har även hävdat att den är rent av 

rasistisk och att den polariserat samhället i ett ”Vi” och ”Dem”. Idag har även diskurser getts 

företräde där man valt att se problematiken ur variabler såsom kön och klass. Det blir därför 

intressant att följa Carbins (2010) avhandling som belyser hur hedersbegreppet etablerats i en 

svensk kontext och hur det växt fram som en politisk fråga och hur det uppstått en förhandling 

i att definiera och förklara våldet.  

1.2.1 Regeringssatsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck 

På regeringskansliets sida, ”Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2007-

2010”, (Faktablad, Regeringskansliet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet 

November 2010) kan vi utläsa att man under denna period har antagit två handlingsplaner för 

att bekämpa mäns våld mot kvinnor,  hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade 

relationer (ibid) samt en  handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot 

sin vilja (ibid).  

I den lägesrapport som gjordes 2002 av Länsstyrelsen i Stockholm, Skåne och Västra 

Götaland redovisas att socialtjänsten då inte hade förmått att skydda de flickor och pojkar som 

inte följt de krav som ställts på dem inom en hederskultur. Därefter har Länsstyrelsen i 

Östergötlands län fått i uppdrag att driva hedersfrågor på nationell nivå och att ta fram en 

vägledning till olika yrkesgrupper som arbetar med de barn och unga som har placerats i 

skyddat boende, familjehem eller på annan institution. Syftet är att professionalisera arbetet 

med barn och unga som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller som riskerar 

att bli, eller har blivit, bortgifta mot sin vilja. Uppdraget ska redovisas i februari 2011 men i 

                                                           
4
 Med diskurs avses här ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jorgensen & Phillips 2000:7), i 

det här fallet hedersfrågor. Enligt Foucault verkar makten genom olika diskurser som finns i samhället. Diskurs 

kan förklaras som en referensram, som ett sätt att tänka eller tala om ett visst ämne eller tema i samhället 

(Foucault, 2010 ).  
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skrivande stund finner vi inte denna redogörelse. Det material som vi däremot kunna tillgå är 

PATRIARK – en vägledningsmanual utarbetad av Östra Götaland för socialtjänsten att arbeta 

utifrån med hedersfrågor. Den ger vägledning och tips och hur man bör gå tillväga för att bäst 

tillgodose skydd och stöd för den utsatta (Se Bilaga 3).  

Parallellt med det arbete som de olika Länsstyrelserna fått i uppdrag ifrån regeringen sker 

även andra forskningsprojekt såsom den som Brottsoffermyndigheten bedriver genom 

Enrique Perez, docent på Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola. Fokus i 

studien ska ligga på socialtjänstens arbete. Frågor som belyses är Hur resonerar och utreder 

man hedersrelaterade frågor? Hur arbetar socialtjänsten förebyggande gällande de problem 

de möter i sitt arbete? (www.bra.se - 2010). 

Här står vi idag, vilket föranleder att vi anser att det är intressant att belysa hur enskilda 

kommuner arbetar med hedersfrågor. I den här studien kan ni följa hur representanter från 

Socialförvaltningen i Halmstads kommun upplever arbetet kring dessa frågor. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

1.3.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur socialförvaltningen i Halmstad arbetar med 

hedersfrågor. Vi vill således fånga de olika aktörernas upplevelse och förståelse av fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

1.3.2 Frågeställningar  

Övergripande frågeställning med underfrågor 

Vilken förståelse, kunskap och erfarenheter har intervjupersonerna som arbetar inom 

Socialförvaltningen i Halmstad beträffande hedersrelaterat våld och förtryck? 

 Vilka föreställningar har intervjupersonerna om klass, etnicitet och kön och hur 

påverkar dessa föreställningar dem i mötet med olika klienter?  

 Urskiljer Socialförvaltningen i Halmstad hedersrelaterat våld från ”vanligt våld”? Om 

det är så, vilka olika definitioner förekommer och hur kan dessa förstås? 

http://www.bra.se/
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  Har Socialförvaltningen en handlingsplan i arbetet kring hedersrelaterat våld och 

förtryck och vad innebär det för arbetet om socialförvaltningen har en plan alternativt 

inte har en plan? 

1.4 Begreppsförklaringar och uppsatsdisposition  

1.4.1 Definition av hedersbegreppet  

Det finns idag ingen enhetlig definition kring hedersrelaterat våld och förtryck, därmed lägger 

vi in olika innebörd av vad hedersrelaterat våld och förtryck är. Det handlar således om 

vilka/vilket perspektiv man väljer att se dessa ur. Vi har valt att använda oss utav Women´s 

Rights Organisations (IKWRO) definition:  

”Brott som begås i hederns namn sker inom ramen för den kollektiva 

familjestrukturen. Det är framförallt kvinnor som dödas på grund av 

förmodat eller faktiskt beteende som betraktas som omoraliskt och som 

har orsakat familjen eller gruppen skam. Det underliggande motivet är 

emellertid att upprätthålla mäns makt och dominans över kvinnor genom 

att förneka kvinnor rätten till sitt eget liv och sin egen kropp. De 

patriarkala maktstrukturerna upprätthålls med hjälp av tvångsäktenskap, 

hot, uteslutning, våld, självmord eller mord” (www. Ikwro.org.uk). 

 

Definitionen ligger i linje med den positionering vi valt att göra, det vill säga att inte 

anlägga en etnisk innebörd på begreppet samt att inte peka ut en specifik målgrupp 

som utövare av detta slags våld och förtryck.  Nedan kan ni följa de 

begrepp/föreställningar som ofta återkommer inom litteratur, rapporter, 

kartläggningar samt debatter inom området. 

1.4.2 Heder 

Hederskultur benämns ibland synonymt med kyskhetskultur.  Inom kyskhetskulturen är 

kvinnans kyskhet helt central för familjens heder. Det är därmed viktigt att kvinnorna och 

flickorna uppträder ärbart och uppför sig såsom kyskhetskulturen förespråkar (Wikan, 2004).  

Hur begreppet heder skall beskrivas är omtvistat då det inte finns en bestämd förklaring. Även 

om förklaringarna ofta ser liknande ut så beror det på vem som redogör för det. Amnesty 

International beskriver hedersbegreppet på följande sätt: 
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Hedersetiken grundas på föreställningen om att kvinnan har ett ansvar 

för att försvara hedern samtidigt som hon inte själv är kapabel att värna 

om sin kyskhet. Kvinnans könsliv upphör därmed att vara hennes privata 

angelägenhet och hålls under sträng övervakning (Amnesty international, 

2006). 

I de här kulturerna är familjen hierarkiskt uppbyggd utifrån ålder och kön. Familjen är det 

mest primära och kollektivets krav står över individen, hedern kopplas då till de kvinnliga 

familjemedlemmarnas kyskhet. Den starkt sociala övervakningen av kvinnliga medlemmar 

utförs av både män och kvinnor och både inom och utanför familjen (ibid.).  

1.4.3 Arrangerade äktenskap och tvångsgiftermål 

I länder med stark patriarkal struktur och ett hederstänk är det vanligt med arrangerade 

äktenskap och som oftast är mer eller mindre tvingande (Wikan, 2004). 

Äktenskapet har en viktig funktion i de strikt traditionella kulturerna och kan fungera som en 

betydelsefull länk inom den interna gruppen eller släkten till exempel genom ett kusingifte. 

Enkätundersökningen ”UNG 08”
5
 visade bl.a. att 18 % av flickorna och 13 % av pojkarna 

hade inskränkningar i det framtida valet av äktenskapspartner (Schlytter et al. del 2, 2009:45). 

  

Arrangerade äktenskap handlar oftast om starka påtryckningar och förväntningar av 

släktingar, och de ”giftasmogna” ungdomarna har svårt att bryta denna kollektiva vilja. 

Dessutom kan de ha svårt att urskilja sin egen vilja i frågan (ibid).  

1.4.4 Kyskhetskultur 

Patriarkala strukturer genomsyrar de flesta samhällen och utifrån en könsmaktsordning delas 

könen upp i en över- och underordning, där män som grupp är överordnade kvinnor som 

grupp (Hirdman, 2003). Kyskhetskulturen och kyskhetstänkandet förekommer i många 

länder, bland annat i Mellanöstern, Norra Afrika, Medelhavsområdet och i Sydeuropa, det så 

                                                           
5
 Ung08 n2300 är en undersökning av flickor och pojkar som lever under hederskontroll i Stockholm stad –

omfattning och karaktär (www.ungdomsstyrelsen.se). 
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kallade ”kyskhetsbältet” (Amnesty International, 2006) men detta förekommer och har 

kartlagts även i Sverige de senaste åren. Viktigt att påpeka är att 

Om detta nu skulle vara en allmänt erkänd och legitimerad kulturpraktik så skulle blodet 

varje dag rinna över de svenska storstädernas förorter och en rad religioner skulle snabbt 

komma att bli utplånade från världskartan. Så är ju inte fallet (de los Reyes & Mulinari, 

2004:87). 

 

För att få en bild av hur familjestrukturerna ser ut inom hederskulturen kan den liknas vid en 

pyramid där fadern har störst makt (se figur nedan). Familjen har likaså skyldigheter och 

ansvar för den äldre generationen släktingar som också ingår i hierarkin. (Länsstyrelsen i 

Västmanlands län, 2006) 

 

P = Pappa  

FF = Farfar                  

MF = Morfar                         

FM= Farmor                        P 

                                                                        FF 

MM = Mormor                                                MF       

                      FM   

M = Mamma                       MM 

ÄS = Äldste sonen                     M  

AS = Andra söner                     ÄS 

D = Döttrar                      As     

                                   D     

                                           Figur – Patriarkal familjestruktur 

Källa: Åklagarmyndigheten i Göteborg, 2007:12 

 

Över familjepyramiden finns även en klan, i form av en pyramid, där släktens överhuvud i det 

ursprungliga hemlandet har full kontroll över familjens förhållandesätt och frågor.  I dessa 

patriarkala familjesystem är lojaliteten stark och det kollektiva medvetandet härskar. Flickan 

eller kvinnan representerar familjens heder genom sitt kön, sexualitet och sitt uppförande, det 

vill säga, med sin oskuld och ärbarhet (Länsstyrelsen i Östergötland, 2008). 

Mannen har i starkt patriarkala familjer en betydligt mer framträdande och överordnad roll än 

kvinnan. Detta återspeglas också i barnens uppfostran där pojkarna ges större friheter och 

rättigheter än flickorna. Detta innebär att flickorna måste förhålla sig underordnade till sina 
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bröder och samtidigt anpassa sig till krav från pappan och släkten (Länsstyrelsen i 

Östergötland, 2008). 

Begreppen skam och vanära är nära förknippat med hedersproblematiken och det är först när 

skammen blivit offentlig som mannens makt ifrågasätts som hedern måste upprättas, det 

ligger i en manlig släktings ansvar (oftast brodern eller kusinen) att kontrollera flickans 

beteende och sexualitet (Cinthio, 2007). De medel som används som bestraffning kan vara 

socialt betingat, som t.ex. uteslutning, isolering, men också fysiskt och eller som hot eller våld 

(ibid.) 

1.4.5 Uppsatsens sju kapitel 

1.) I föreliggande kapitel har det fenomen som fokuseras i uppsatsen beskrivits. Vidare har 

uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar presenterats samt disposition och 

begreppsförklaringar såsom heder, tvångsgifte, mödomshinna och kyskhetskultur.  

2.) I kapitel två redogör vi för bakgrunden till debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck 

samt hur diskurserna om hedersproblematiken sett ut inom offentlig politik och tidigare 

forskning. I kapitlet görs även en kort sammanfattning av Länsstyrelsens (Halland) 

kartläggning från 2004 samt en kartläggning från Stockholms stad 2009.  

3.) I kapitel tre behandlas vårt val av metod samt en presentation av våra intervjupersoner och 

de enheter de arbetar inom.  

4.) I det fjärde kapitlet beskriver vi våra teorier såsom postkolonial teori, intersektionalitet 

samt den mångkulturella triaden. 

 5.) I det femte kapitlet redogör vi för det resultat vi fick från intervjuerna, vilket kommer att 

behandlas tematiskt.  

6.) I det sjätte kapitlet presenteras vår analys av resultatet, även detta indelat under teman.  

7.) Det sjunde och sista kapitlet skildrar våra reflektioner av det resultat vi fått utav 

undersökningen och hur vårt metodval fungerat samt eventuella åtgärdsförslag eller uppslag 

till fortsatta studier.   
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt presenterar vi hur debatten kring hedersrelaterat våld och 

förtryck har sett ut både inom offentlig politik samt tidigare forskning.  

2.1 Hedersvåld i medier och offentlig politik och forskning 

I en svensk kontext har hedersrelaterat våld tidigare inte uppmärksammats i samma 

utsträckning som ”vanligt våld”
6
, men vi kan se en tendens att det under de senaste tio åren 

har skett en offentlig debatt i medier och att frågan aktualiserats på politisk nivå (Carbin, 

2010). Enligt Carbin (2010), statsvetare och forskare i genusstudier, är hedersrelaterat våld 

inte något nytt fenomen i det svenska samhället, däremot har det lyfts upp i den offentliga 

politiken och där har man etablerat hedersrelaterat våld som en ny politisk fråga. Startskottet 

för de politiska satsningar, som vi idag kan se beträffande hedersfrågor, kom att bli en 

offentlig debatt främst efter Fadimes Sahindals död januari 2002. Redan före Fadimes död, 

kan vi dock se att mordet på Sara 1996 samt mordet på Pela 1999 medförde en debatt om 

heder och våld där det fanns olika motsättningar om vad våldet handlade om. I media 

utspelades, det som Carbin (2010) kallar för en, värderingskrock, mellan det ”svenska” och 

”icke- svenska”.       

Under den socialdemokratiska regeringen 2003 introduceras politiska satsningar mot 

”hedersrelaterat våld” (Regeringsbeslut 2003-06-18), därmed fick ”hedersproblemet” ett 

benämnande, det vill säga ett namn. När den borgerliga regeringen tog vid 2004 satsades det 

ytterligare 180 miljoner kronor för detta ändamål och därmed intensifierades satsningarna: det 

gjordes kartläggningar, skapades handböcker i våld i hederns namn och det gick att söka 

projektmedel från Länsstyrelserna att arbeta med att motverka hederstänkande (Carbin, 2010).  

2.1.1 Kartläggning av hedersproblematiken 

Rapporten Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms stad (2009) består utav två delar, 

dels en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs nio och dels en aktstudie av ärenden som 

rör omhändertaganden med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52), LVU. Det överordnade syftet i båda delstudierna är att skilja ut den grupp flickor 

men också pojkar som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. 

                                                           
6
 Med ”vanligt våld” avser vi det våld som begås utav en gärningsman, däremot när vi talar om hedersrelaterat 

våld avser man att detta är ett kollektivt förtryck där fler gärningsmän ingår i brottsbilden.  
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Undersökningarna har genomförts av en forskargrupp vid Institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms universitet under ledning av Astrid Schlytter. Analyserna av det empiriska 

materialet har skett stegvis mot bakgrund av tidigare internationell och nordisk forskning. 

Bearbetningsprocessen tog avstamp i studien ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk 

kontext” också denna av Astrid Schlytter (Forskningsrapport 2008:2 FoU, Stockholm). Denna 

rapport har också varit vägledande i den kartläggning som regeringen använt sig utav och som 

resulterat i flera satsningar som gjorts från nationell till kommunal nivå. 

2.1.2 Socialförvaltningen i hedersdebatten 

I Schlytter och Linells studie (Forskningsrapport 2008:2; FoU Nordväst; Stockholm) framgår 

det att hedersrelaterat förtryck och våld i ringa bemärkelse lyfts upp i 

lagstiftningssammanhang (SOU 2000:77; Reg.prop 2002/03:53; SOU 2005:81) och att detta 

också medfört att de som representerar samhället och ungdomarna varken haft insikt, kunskap 

eller förståelse för hur de skall bemöta denna slags problematik.  

I Schlytters bok (2004) Rätten att själv få välja diskuterar hon hur samhället i stort har 

misslyckats i att skydda berörda flickor men även pojkar som är utsatta för hedersvåld. Hon 

ställer sig frågor som ”vari består samhällets misslyckande?”, ”vilka ramar sätter 

lagstiftningen för socialtjänstens ramar?”, ”vilka brister härrör ur socialtjänsten själv?” och 

”vad skall räknas som samhällets acceptabla villkor från samhällets sida?” Schlytters (2004) 

bidrag blir således viktigt ur ett socialpolitiskt perspektiv gällande individen i förhållande till 

staten samt i individens personliga integritet.  

I doktorsavhandlingen Mellan tystnad och tal (2010) belyser Carbin det genomslag som 

hedersdebatten fått i den svenska offentliga politiken mellan 1995-2008. Avhandlingen visar 

hur hedersrelaterat våld vuxit fram som en politisk fråga och hur det har uppstått en 

förhandling om hur man skall definiera och förklara våldet. Carbin (2010) menar att genom 

att studera skärningspunkten mellan integration och jämställdhetspolitiken kan vi skönja en 

politisk diskurs av unga svenska kvinnor med utländsk bakgrund. Carbin (2010) väljer att ta 

sin utgångspunkt i poststrukturalism och feministiskt postkolonial teori. Studien visar att det 

är ett komplext samspel mellan tystnad och tal, förtryck och frigörelse. I Carbins studie 

(2010) trycker hon på de svårigheter socialförvaltningens representanter ofta hamnar i att hitta 

en balans i det komplexa samspel som ovan nämnts och att det finns en tendens till att 

”kulturalisera” våldet.   
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2.1.3 Framträdande samhällsdiskurser om hedersdebatten  

Carbin (2010) menar att följande personer haft en framträdande roll gällande benämnandets 

politik av hedersbegreppet och som framförallt påverkat den etnokulturella diskursen: norska 

socialantropologen Unni Wikan (2005), kulturantropologen Mikael Kurkiala (2002) samt 

rättssociologen Astrid Schlytter (2004). Wikan och Kurkiala betecknar det hedersrelaterade 

våldet som ett kulturspecifikt uttryck och menar på att det finns en specifik hedersideologi 

som bör ses som ett icke västerländskt fenomen.  

Astrid Schlytter kan anslutas till de två ovan nämnda och som därmed bildar trion som utgår 

från ”heder som en analytisk kategori kopplat till kultur” (Carbin, 2010:15). Schlytter (2009) 

har i sin forskning påtalat att det finns en brist inom socialtjänsten att kunna bemöta personer 

som utsatts för hot, våld och kontroll som kan relateras till heder.   

Tvärtemot dessa studier har kulturkritiska forskare problematiserat och polemiserat mot 

kulturella förklaringar till våld och visat hur de bidrar till en uppdelning i svenskt och 

osvenskt våld där invandrares våld betraktas som kulturspecifikt, medan svenska mäns våld 

frikopplas från dess kulturella sammanhang (del los Reyes, 2003: Larsson och Englund 2004). 

 Sociologen Åsa Eldén (2003) är en av få forskare som har studerat hedersvåld ur ett 

feministiskt perspektiv, i detta illustrerar hon hur våld i hederns namn är en del av det 

generella mot våldet som existerar i alla samhällen oavsett kultur, samtidigt trycker hon på att 

det är en specifik yttring av mäns våld mot kvinnor.  

2.1.4 Länsstyrelsens kartläggning av Halmstad 2004 

Mycket av den forskning och den litteratur som finns att tillgå utgår ifrån större städer såsom 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad gäller Halmstad är den senaste kartläggning av heders-

problematiken utförd 2004 av länsstyrelsen Halland. Men då kartläggningen innefattar hela 

länet går det inte att utröna specifik information kring problematiken i enbart Halmstad 

kommun. Länsstyrelsens kartläggning (2004) skildrar enbart de flickor som utsatts för 

hedersrelaterat våld och förtryck i Halland, någon utredning kring pojkars kontakt med 

hedersproblematiken går ej att finna. Under år 2003 har mellan 67 och 92 flickor/kvinnor i 

åldern sju till 25 år, i Hallands län, sökt hjälp hos antingen kvinnojour, socialtjänst, polis, 



  

12 

 

BUP, primärvård eller elevvården
7
. Mörkertalet kring den här sortens problematik tros vara 

stort. Mest akut ansåg Britt Larsson (2004), (Länsstyrelsen Halmstad) vara att upprätta en 

gemensam utbildning för ovan nämnda verksamheter/organisationer samt att snarast inrätta 

samordnade handlingsplaner/riktlinjer för hur ärenden med hedersrelaterat våld/förtryck ska 

behandlas. Detta är särskilt viktigt för att man ”på ett korrekt sätt kan informera flickorna om 

vad som händer vis till exempel en anmälan till socialtjänsten eller polisen” (2004:5). Vidare 

framhåller Larsson starkt att en samordning mellan myndigheter och nätverk samt nationell 

samverkan är mycket viktigt, detta av den anledningen att flickor kan behöva skyddat boende 

långt bort från sin hemstad (ibid.). 

 

3 METOD 

I detta avsnitt presenteras vår kvalitativa metod som inspirerats av institutionell 

etnografi.  Studien bygger på en hermeneutisk ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Vi presenterar även här vårt tillvägagångsätt, intervjuprocessen, 

urval, tillförlitligheten samt de avgränsningar vi valt att göra i vår studie. 

Metodavsnittet mynnar sedan ut i vårt teorikapitel. 

3.1 Val av metod 

Vi anser att den kvalitativa metoden med djupintervjuer lämpar sig bättre än den kvantitativa 

då vi vill fånga intervjupersonernas upplevelser snarare än att presentera sanningar. Med den 

kvalitativa metoden innebär det att vi kan uppnå en så hög interaktionsnivå som möjligt”för 

att få fram andras muntliga uppgifter, berättelser och förförståelse” (Widerberg, 2002). I 

enlighet med Denscombe (2000), anser vi, att den kvalitativa forskningen är att föredra, än 

den kvantitativa då det handlar om att hantera komplexa situationer.  

3.1.1 Hermeneutisk ansats  

Studien bygger på en hermeneutisk ansats, då tolkningen är grunden för själva förförståelsen, 

det innebär att hermeneutiken kan användas vid tolkning och förståelse av texter, normer samt 

handlingar och hur dessa förhåller sig till varandra. Enligt Boolsen (2007) så är målet med 

                                                           
7
 Anledningen till att siffran är osäker är då de inte vet om samma flicka förekommer flera gånger i statistiken 

från de olika områdena, 67 är dock den siffra Länsstyrelsen tror är den faktiska siffran. 
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denna vetenskap att det skall bli synligt för aktörerna att realisera sig själva, det vill säga att 

aktörernas egna svar och tolkningar syns i resultaten.  

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att utforma semistrukturerade intervjuer så att en dialog i största möjliga mån kan 

uppnås mellan den/de intervjuade och mellan oss som forskare. Detta för att få tillgång till 

information som vi kanske hade missat om vi utfört en helt strukturerad intervju. Den 

semistrukturerade intervjuguiden passade bra då det öppnar upp en möjlighet för 

intervjupersonen att själv utveckla idéer och föra egna resonemang kring problematiken med 

hedersrelaterat våld och förtryck (Denscombe, 2000). 

3.1.3 Institutionell etnografi 

Enligt Sjöberg och Wästerfors (2008) bygger valet av metod på de teoretiska antaganden som 

finns om verkligheten utifrån forskarens perspektiv. Samtidigt säger de att det redan finns i 

metodvalet uppsatta teoretiska ställningstaganden som är färdiga att bygga vidare på (ibid.). 

Sjöberg och Wästerfors (2008) vill således hävda att teori och metod är sammanhängande. 

Utifrån våra teorier Intersektionalitet, Postkolonial teori, Mångkulturella triaden (vilka 

presenteras i det kommande teorikapitlet), vi har inspirerats av den institutionella etnografin 

och anser det är den som bäst lämpar sig utifrån studiens syfte.      

 

Institutionell etnografi är feministiskt inspirerad och tar sin utgångspunkt att det finns makt 

och styrningsrelationer i samhället (Smith, 2005 i Isaksson, 2010). Syftet med studien är att 

undersöka delar av en helhet med stöd av den institutionella etnografins tankegångar. 

Exempelvis kan socialförvaltningen ses som en institution där det blir intressant att undersöka 

förhållandet mellan makt och styrningsrelationer i förhållandet mellan socialsekreterare och 

klienter. Utifrån studiens feministiska utgångspunkt som vilar på en tanke om att det finns 

maktbalanser och strukturer i samhället, som delar in människor i kategorierna överordnad 

och underordnad (ibid.), är det intressant att se hur det präglar det vardagliga mötet mellan 

socialsekreterare och klienter. Relevant är att ställa sig frågan huruvida klienterna ges 

handlingsutrymme utifrån socialsekreterarens erfarenheter och bemötande utifrån sin egen 

föreställning om kön, klass och etnicitet.   
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3.1.4 Urval  

Vårt urval av intervjupersoner bygger i första hand på ett subjektivt urval, utifrån att de 

utvalda personerna ansågs ha viss relevans för undersökningstemat. Vi har även kontaktat 

våra intervjupersoner utifrån en snöbollseffekt, där vi i kontakten med de förstnämnda 

intervjupersonerna blivit lotsade vidare till personer som de ansåg kunnat ha relevans för vår 

studie. Denscombe (2000) menar att ett subjektivt urval kan tillföra studien relevanta resultat 

utifrån att forskaren har en viss förförståelse för undersökningstemat, det vill säga viss 

kännedom och kunskap om de företeelser och människor man avser att studera. Därmed anser 

vi att det subjektiva urvalet och dess snöbollseffekt varit betydande för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Antalet intervjuer som genomförts är åtta personer med 

anställning inom Socialförvaltningen i Halmstads kommun samt en anställd inom 

Länsstyrelsen i Halland. 

3.1.5 Intervjuprocessens steg 

Vår uppsats är av en hermeneutisk karaktär där vi som forskare går in och tolkar de 

intervjuades upplevelser av fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck. Väl medvetna om att 

det är vår specifika tolkning, innebär det också att studien skulle kunna få ett annat resultat, 

om någon annan gick in och gjorde samma intervjuer beroende på syfte, frågeställning och 

teorier. För att stärka uppsatsens tillförlitlighet visar vi här nedan de olika stegen i 

uppsatsprocessen vilket bland annat Denscombe (2000) förespråkar.  

 

För att få en så bred bild som möjligt av hedersproblematiken, utifrån studiens syfte, har vi 

läst in oss på ämnet genom att studera böcker, artiklar, förordnanden, tidigare skrivna 

uppsatser och handlingsplaner samt avhandlingar om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi 

kom ganska snart fram till att det fanns olika sätt att se på våldet och dess yttringar beroende 

på vilken teoretisk grund och synvinkel man valde att se den ur. Det mest utmärkande är att 

det under de senaste tio åren skett en debatt om hur våldet skall förklaras och att det kommit 

upp på den politiska dagordningen. 

 

Maria Carbins avhandling har tjänat som inspirationskälla i formandet av våra teorier och tar 

sin utgångspunkt i intersektionalitet och postkolonial teori och som mynnar ut i den 

mångkulturella triaden. Dessa teorier lyfter ämnet och ligger i linje med det vi ämnade uppnå 

med studien, nämligen att fånga de olika intervjupersonernas upplevelser med att arbeta med 
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hedersfrågan, och hur deras syn på klass, kön och etnicitet påverkar dem som 

myndighetsutövare i kontakten och synen på sina klienter. I största möjliga mån har vi försökt 

att hålla oss ”neutrala” och inte värdera den information som framkommit genom litteraturen 

men också genom intervjuerna. Det är som sagt ”mänskligt” att ha fördomar om andra 

människor och därför har vi genom hela uppsatsskrivandet behövt påminna varandra om detta 

och att det funnits ett behov av att ständigt lyfta våra fördomar, för att ens kunna nå fram i 

sökandet och i skrivprocessen. Vi anser att den tidigare diskursen som ”kulturaliserat” 

bakomliggande orsaker till hedersrelaterat våld och förtryck är alldeles för snäv, då detta 

komplexa fenomen bör ses ur flera variabler såsom etnicitet, klass och kön. Det bör också 

tilläggas att det utifrån en feministisk ståndpunkt finns maktstrukturer i samhället som delar in 

människor i över- och underordning.  

Vi tog en första kontakt med Sara Högdin, verksam universitetslektor vid Högskolan i 

Halmstad i socialt arbete, och tillika medskribent till Stockholms stads kartläggning av 

hedersrelaterat våld bland unga pojkar och flickor som publicerades 2008. Sara har även 

arbetat inom socialförvaltningen i Stockholm stad, och därför såg vi detta möte som 

värdefullt, i det att vi ville sondera terräng och se om det fanns ett behov av att skriva om 

socialtjänsten och hedersproblematiken, och hur vår studie skulle kunna vara upplysande och 

ett samhällsbidrag. Vi bollade olika tankar och idéer med Sara, vilka också gjorde oss än mer 

övertygade om att skriva om just detta ämne och socialförvaltningen. Vi kunde konstatera att 

det inte fanns någon C-uppsats skriven om hur Socialförvaltningen i Halmstad upplevde 

arbetet med hedersproblematiken, och därmed var vårt ämnesval klargjort. Det skulle dröja 

ganska sent in på uppsatsskrivandet innan vi till fullo kände oss bekväma i valda teorier, 

positioneringar och vilket metodval vi ämnade använda oss utav inom kvalitativ metod.  

Utifrån ett tips från en bekant tog en av oss kontakt med universitetslektorn Enrique Peres, 

verksam på Malmö Högskola på Hälsa och Samhälle och som i sin avhandling undersökt hur 

socionomutbildningen förbereder sina studenter inför mötet med människor med annan etnisk 

bakgrund än den svenska. I mötet med Enrique kom det fram att han har för avsikt att i 

framtiden forska kring hedersfrågor gällande Socialförvaltningen, och därför såg vi en vinst 

med att träffa honom och diskutera vårt ämnesval. Hans bok blev även en inspirationskälla för 

oss och han kom med många bra tankar och idéer.  
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Nästa steg i processen var att se på vilka som skulle tänkas ingå i en urvalsgrupp inför 

intervjuerna. Utöver intervjun med handläggaren på Länsstyrelsen (intervjuns syfte bestod i 

att se vilka uppdrag som getts Halmstad kommun i förhållande till regeringsuppdraget), 

bestod övriga intervjuer med representanter från olika enheter inom barn- och 

ungdomsavdelningen på Socialförvaltningen i Halmstad. En av oss hade sedan tidigare 

kommit i kontakt med ett flertal socialsekreterare/socialrådgivare inom Socialförvaltningen i 

jobbärenden, och därmed togs en första kontakt med dessa. Det första urvalet var således 

subjektivt, medan det senare urvalet byggde på en snöbollseffekt där de första 

intervjupersonerna rekommenderade att en kontakt togs med sakkunniga inom området, varpå 

så skedde (Se vidare under rubriken ”Urval”).  Vi sökte upp samtliga intervjupersoner per 

telefon och beskrev i korta lag vad vi ämnade undersöka och varför vi var intresserade av en 

intervju med dem. Nästan alla nappade, med undantag för två personer som på grund av sin 

arbetssituation inte kunde avsätta tid för en intervju. Vi bokade in datum och tider samt 

skickade vår frågemall i förväg genom mejl. Intervjun med representanten från Länsstyrelsen 

kommer dock inte att redovisas i denna studie på grund av att vi valde att revidera 

frågeställningen som handlade om hur Halmstad kommun förhåller sig till regeringsuppdraget 

gällande hur varje enskild kommun bör arbeta kring hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Frågemallarna var till största del utformade med samma frågor, men som kunde variera något 

beroende på om det var ämnat för verksamhetsutvecklare, enhetschefer eller 

socialsekreterare/socialrådgivare samt handläggare. Vi hade cirka tio semistrukturerade frågor 

i varje frågemall. Dessa frågor var öppna på så vis att det gav stort utrymme för 

intervjupersonerna att bolla tankar och idéer med oss studenter under själva intervjun. Enligt 

Denscombe (2000) öppnar semistrukturerade intervjuer upp för den intervjuade att utveckla 

sina idéer och tankar samt utveckla sina synpunkter. Vi har med andra ord upplevt det som en 

tvåvägskommunikation under intervjuerna.  Vi var två medverkande vid samtliga intervjuer 

och dessa spelades också in med hjälp av en diktafon. Vi förklarade syftet med inspelningen 

och det var okej för samtliga intervjupersoner. Ingen av intervjupersonerna ville gå ut med 

sina namn i en uppsats, men däremot gavs tillåtelse att säga vilken enhet de arbetade inom på 

socialförvaltningen samt hur de tituleras. När vi citerar och nämner vad olika intervjupersoner 

sagt, och våra upplevelser av vad som kommit fram i kontakten med dessa, nämner vi ibland 

vilken enhet de arbetar inom och möjligtvis befattning såsom verksamhetsutvecklare, 

enhetschef, möjligtvis befattning såsom verksamhetsutvecklare, enhetschef, 
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socialsekreterare/socialrådgivare befattning såsom verksamhetsutvecklare, enhetschef och 

socialsekreterare/socialrådgivare men aldrig dem vid namn. På så sätt kan vi behålla den 

konfidentialitet vi utlovat intervjupersonerna. (Se vidare under avsnitt ”Etik”).  

 

Efter intervjuerna följde ett tidskrävande arbete med att transkribera intervjuerna, vilket vi 

ansåg var viktigt för att sedan kunna analysera resultaten utifrån ett skriftligt material. 

Resultaten presenteras utifrån teman som går i linje med frågeställningar och teorier. I 

analysen har vi sedan ställt empirin gentemot teorierna mot bakgrund av syfte och 

frågeställningar. Därefter har vi samlat våra reflektioner och tankar kring resultaten, val av 

metod samt gett förslag till kommande studier och forskning. 

3.1.6 Presentation av intervjupersonerna och de olika enheterna de representerar 

Vår empiri bygger på de resultat vi fått fram genom intervjuerna med anställda inom 

Socialförvaltningen i Halmstad. Vi har valt i vår studie att inte namnge någon av våra 

intervjupersoner på grund av sekretesskäl, däremot kommer vi nämna de enheter vi inom BoU 

(Barn och Ungdomsavdelningen) har kommit i kontakt med såsom: Familjerätten, 

Kriscentrum, Områdesenheten, Familjehemsenheten.
8
 Inom Socialförvaltningen har vi 

intervjuat en verksamhetsutvecklare och tre enhetschefer samt fem 

socialsekreterare/socialrådgivare.   

 

3.1.7 Barn och Ungdomsenheten (BoU)  

3.1.8 Familjerätten 

Arbetar med frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge för barn vars föräldrar inte 

lever tillsammans, erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som har svårt att komma överens 

om hur man skall lösa situationen för barnen på bästa sätt (www.halmstad.se). 

3.1.9  Kriscentrum 

Arbetar med våld i nära relation, där både vuxna och barn skall få möjlighet till hjälp. Våldet 

kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. En nära relation kan vara 

mellan partners, före detta partners, förälder och barn, styvförälder och barn. ”Kriscentrum 

                                                           
8
 Mottagningsenheten är den enhet inom BoU som vi inte har kunnat vända oss till på grund av tidsbrist, men vi 

finner ändå att vi fått det djup vi behöver för att uppfylla studiens syfte. 
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ser alltid barnets bästa. För att skapa en grund för en säker och trygg uppväxt ska föräldrar 

få ökad kunskap om barns utveckling och behov”(www.halmstad.se). 

3.1.10  Områdesenheten 

Områdesenheten är uppdelat utifrån tre olika stadsindelningar och arbetar med 

barnavårdsutredningar samt familjebehandling inom öppenvården. Barnavårdsutredningarna 

kan antingen avslutas respektive leda till frivilliga insatser inom SOL (socialtjänstlagen) och 

kan även innefatta placeringar såsom LVU (lagen om vård av unga) (www.halmstad.se). 

3.1.11  Familjehemsenheten 

Familjehemsenheten verkställer de beslut som kommer från mottagnings- och 

områdesenheten om en placering enligt SOL eller LVU. De tillhandhåller även 

stödfamiljsinsatser, arbetar med MST (Multi system theraphy) som är en förstärkt 

familjevårdsinsats samt tillhandahåller UNGBO (Ungboverksamheten) som är ett 

öppenvårdsbistånd för ungdomar i åldern 16-20 år, där de tillhandahåller lägenheter och bistår 

med social stöttning samt ekonomisk hjälp (www.halmstad.se).  

3.2 Förförståelse 

Vi har skapat vår förförståelse för ämnet genom vårt intresse för integrations- och  

könsmaktsfrågor. I likhet med en feministisk utgångspunkt som vilar på en tanke om att det 

finns maktbalanser och strukturer i samhället, som delar in människor i kategorierna 

överordnad och underordnad, ser vi denna obalans i denna uppdelning i kategorierna man och 

kvinna samt svensk och icke-svensk. Den förstnämnda i dessa dikotomier utgörs således 

normen, vari förtrycket ligger. Det genomsyrar hela samhället, och kan på sina håll verka 

olika mycket, men är ändå så grundlagt i oss, och socialt förvärvat och internaliserats i oss 

som individer, att vi knappt reflekterar över de ”härskarmekanismer” och ”styrningsregler” 

som finns i vårt samhälle där kvinnligt och ”invandrare” ses som det ”avvikande” i relation 

till normen ”manlig” och ”svensk”. Detta präglar också de institutionella praktikerna som 

finns att finna i samhället, och därmed blir också detta förtryck på en strukturell nivå. 

  

I våra tidigare val av uppsatsämnen (vilka benämns nedan) har vi genom den litteratur vi läst, 

som även inbegripit artiklar samt tidigare forskning, kommit i kontakt med hedersbegreppet. 

Vår upplevelse är att det förts en samhällsdebatt under de senaste tio åren om vad heder 

innebär, men att arbetet med hedersfrågor först intensifierats efter Fadimes Sahindals 

http://www.halmstad.se/
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bortgång 2002. Vår uppfattning är att problematiserandet och försöken till att definiera 

hedersbegreppet fått större utrymme i proportion till de direkta insatser som riktat sig till de 

individer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Med andra ord 

upplever vi att det i skrivande stund finns ”en viss” medvetenhet om fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck, dels hos gemene man och dels bland yrkesverksamma inom 

Socialförvaltningen, polis, skola, kvinnojourer, sjukvården m.fl., men att det är lång väg 

fortfarande kvar att gå i denna komplexitet. Dels handlar det om att öka förståelsen för 

olikheter, normer och värderingar och inte se sin ”egen” normföreställning som den gällande, 

dels handlar det om att hitta samarbetsformer mellan socialförvaltningen, polis, skola, 

kvinnojourer, sjukvården m.fl. Fenomenets komplexitet handlar till viss del om sociala villkor 

som finns i det svenska samhället och som kan handla om segregation, utanförskap och 

stigmatisering. 

  

Vi är två studenter som drivs av viljan att försöka förena mångfald och mänskliga rättigheter, 

mot bakgrund att det finns många olika kulturella och religiösa normföreställningar som vi 

anser kommer i konflikt med varandra. Vi tror dock att det går att finna en balans mellan 

dessa olika normföreställningar om människor blir mer accepterande inför varandras olikheter 

men också likheter. Detta tror vi på inget sätt är en enkel process, men att det på sikt går att 

förändra människors negativa uppfattningar om varandra, det vill säga genom medel som 

startar dialoger mellan människor av olika slag, istället för att förstärka de fördomar vi har om 

varandra. Vi anser att detta bör göras på olika plan, såväl mikro- som makronivå, men att vår 

strävan ligger på en mikronivå.  

  

Vi ställer oss ödmjuka inför den uppgift Socialförvaltningen och dess representanter står inför 

i dess kontakt och möte med klienter som kan tänkas falla inom ramen för detta 

hedersrelaterade våld och att det inte på något sätt är en enkel uppgift. Dock anser vi det är 

viktigt för socialtjänstens personal att i sin yrkesroll kunna lyfta fördomar om kultur, etnicitet, 

klass, kön och religion för att kunna möta klienterna på lika villkor oavsett bakgrund.  

  

Under arbetets gång har vi lyft våra fördomar för att kunna förstå och närma sig dess olika 

delar i relation till hederskomplexiteten. Vissa delar såsom etnicitet, kultur, kollektivism och 

individualism och kyskhet är bakgrundsvariabler som på ett eller annat sätt berör heder. Den 

största frågan vi brottats med är hur vi skall förhålla oss till dessa olika variabler utan att ta 
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ställning och inte kategorisera individer efter olika grupptillhörigheter, trots detta kan vi inte 

blunda för att det framställs som ett integrationsproblem där svenskar med utländsk bakgrund 

pekas ut i vilande starkt patriarkala strukturer. Det finns en risk med att vi valt att inte 

presentera resultat som går emot den positionering vi valt att göra, exempel på detta är när 

intervjupersonerna benämner olika etniska grupper och religiösa tillhörigheter som bärare av 

en hederskodex. Vi anser dock att etnicitet kan vara en variabel men för att kunna förstå 

komplexiteten i detta slags våld och förtryck bör man se hur dessa samspelar med andra 

variabler såsom kön och klass. Genom att ensidigt kulturalisera våldet finns det en risk att 

ytterliga polarisera samhället i ett ”VI” och ”DEM”. Vilket innebär att grupptillhörigheter 

generaliseras utifrån etnicitet. Idag präglas vår egen kontext av ett individualistiskt synsätt och 

när individen upplever ”våld i nära relationer ” är det accepterat att söka hjälp från samhället 

medan man i ett kollektivistiskt synsätt söker sig till familjen/kollektivet. Detta är vår 

uppfattning och därför tror vi att det finns en risk att representanterna från Socialförvaltningen 

generalisera individen efter grupptillhörighet oavsett om det handlar om hedersrelaterat våld 

och förtryck eller någon annan fråga.  

 

Våra B-uppsatser har dels tjänat som inspirationskälla och dels upplysande i det att vi under 

tidigare uppsatser brottats med tankar och funderingar som ovan nämnts och att denna 

tankeprocess startats långt innan denna studie påbörjats. I resultaten från föregående uppsatser 

och framför allt i Upplys! Upplys! Upplys! var den dominerande diskursen om 

bakomliggande orsaker till hedersrelaterat våld och förtryck ”kulturbaserat”. Vi anser att det 

finns ett behov av att fördjupa denna förförståelse genom att sätta på oss de intersektionella 

glasögonen och därmed bredda våra teorier. De teorier som vi därför valt att använda oss utav 

i denna studie anser vi i större utsträckning fokuserar på just detta dilemma att det i många 

avseenden handlar om hur vi artikulerar tankar om ”de andra”. Istället för att ”kulturalisera” 

har vi därmed utifrån syfte och frågeställningar fokuserat på frågor som handlar om hur ens 

egen förståelse av kön, etnicitet och klass spelar in i hur vi ser på ”de andra”.    

 

Det finns givetvis en risk i att vi väljer att inte presentera resultat som allt för tydligt talar för 

en kulturalisering av våldet, men som tidigare nämnts hittar vi lösningen genom 

intersektionalitet. Studien Bräckt vatten smakar som tårar har dock lyft vår förförståelse 

ytterligare. Detta genom att vi valt att problematisera fenomenet genom teorier som är valda 

utifrån att de fångar upp nyanser och aspekter som i en tidigare hedersdebatt fått stå tillbaka. 
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Dessa vidgar den tidigare ”etnokulturella diskursen” som förts om bakomliggande orsaker till 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

3.3 Tillförlitlighet  

Vid kvalitativa studier som utgår från intervjuer är undersökningens tillförlitlighet beroende 

av intervjuarens förmåga att ta till sig information och interagera med intervjupersonen 

(Widerberg, 2002). I en kvalitativ studie talar man inte om validitet, reliabilitet, objektivitet 

och precision, vilket man gör inom positivismen och i kvantitativa studier, utan istället om 

studiens tillförlitlighet (Boolsen, 2007). Eftersom man i kvalitativa intervjuer vill komma åt 

djupet och känslan kring fenomenet man undersöker är det företrädelsevis genom 

djupintervjuer man kommer i kontakt med fältet, men man kan även inom en kvalitativ studie 

bygga sin empiri på textanalys av böcker och artiklar. Enligt Boolsen (2007) kan det också 

vara genom bilder, sinnesintryck, stämningar, ljud och lukter som dessa kan inhämtas. 

 

Studiens tillförlitlighet baseras på den metodgenomgång som vi tidigare visat på i detta 

kapitel, såsom hur vi gått tillväga genom intervjuprocessen och hur vi som forskare kan visa 

att insamlad data är relevant för ämnet och utifrån studiens syfte.  

3.4 Etiska överväganden 

 Det är alltid av vikt att ta upp etiska överväganden i sin forskning (Denscombe, 2000) och det 

är även viktigt att reflektera över vår roll som forskare och om vi på något sätt påverkat 

resultatet i fråga om urval, avgränsningar och utgångspunkt. Kan det finnas resultat vi väljer 

att inte lägga fram med tanke på konsekvenserna för berörda målgrupper? I vårt exempel kan 

tänkas att resultaten kan ha en effekt i formandet av diskurser som är mindre gynnande för 

redan ”svaga parter” (jfr. Eliasson, 2008:69). Vi tänker i första hand på individer/grupper som 

kan tänkas bli måltavla för en diskussion om just patriarkala strukturer. Vi anser att det är 

viktigt att inte prata om några speciella folkgrupper som bärare av en ”sådan” kultur, därför 

att vi anser att förtrycket både är kontextuellt och situationsbundet. Vidare handlar det om att 

intervjupersonerna skall förbli anonyma, vilket betyder att vi inte kommer att namnge någon 

person mer än att vi ibland presenterar dem utifrån deras profession och vilken enhet de 

arbetar på. Att namnge intervjupersonerna skulle eventuellt kunna få negativa följder för dem 

i deras arbete.   
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3.5 Avgränsningar  

Vår studie och fokus rör Socialförvaltningen i Halmstads kommun och där vi begränsar vår 

studie till en särskild kommun. Det går därmed inte att generalisera utifrån denna. Även då vi 

problematiserar och belyser hedersfrågorna utifrån en statlig och politisk nivå, gör vi detta i 

syfte att ge en bild av hur hedersbegreppet har tagit form i Sverige under de senaste tio åren. 

Då vi talar om ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det baserat på 

information som delgivits oss via den litteratur vi läst samt genom empirin.  

Vi har utöver de intervjuer vi gjort på Socialförvaltningen även intervjuat en handläggare från 

Länsstyrelsen i Halland, som fördelar utvecklingsmedel där man ifrån olika 

institutioner/myndigheter kan söka projektmedel för att arbeta med hedersrelaterade frågor 

och våld i nära relationer. Vi har dock valt att inte använda oss utav det materialet då vi ansåg 

att det materialet inte stod i relation till vårt syfte. 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Teoriavsnittet belyser postkolonial teori, intersektionalitet samt den 

mångkulturella triaden. Teorierna är valda utifrån att de, enligt oss, fångar upp 

nyanser och aspekter som i en tidigare hedersdebatt fått stå tillbaka. Dessa 

vidgar den tidigare ”etnokulturella diskursen” som förts om bakomliggande 

orsaker till hedersrelaterat våld, vilket ligger i linje med vår egen positionering 

och ambition med studien.  

4.1 Heder sett ur postkolonial ”feministisk” läsning 

Termen postkolonial är omtvistad och det finns därmed många olika förklaringar kring vilken 

innebörd begreppet skall ges, beroende på vilken positionering man väljer att se den ur. Frantz 

Fanons texter från 1960-talet har verkat som inspirationskälla för många förespråkare av 

postkoloniala teorier och där Edward Saids verk Orientalism (1978) har varit utgångspunkten 

för de flesta postkoloniala tänkare. Hans främsta fokus var att undersöka hur västs 

representationer av Orienten artikulerats i historiska former av kulturell, politisk och 

ekonomisk dominans (ibid.). Oavsett positionering kan vi tydligt se den kritik som den 

postkoloniala läsningen vill synliggöra, nämligen vår syn på ”den Andre”, ”det Avvikande” 
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(Bhabha, 2004) och hur denna konstitueras ur de diskurser vi för om det som står i 

motsatsförhållande till oss själva (ibid). Enligt Bhabha (2004) skapas stereotypen av ”den 

andre” som en förutsättning för upprätthållandet av den koloniala fantasin, där dess 

subjektskapande formas i förhållande till kolonisatörens status. Dess motsatsbeteckningar kan 

liknas i vitt/svart, gott/ont, dag/natt, rik/fattig, väst/”and the rest”, svensk/icke svensk. Vidare 

menar Bhabha (2004) att den förstnämnda i denna dikotomi är beroende av den sistnämnda 

för dess existens (ibid.).  I fokus för den postkoloniala teoribildningen finner vi systematiska 

problematiseringar av de ”kulturella, språkliga, historiska och psykologiska begränsningar” 

som den västerländska koloniseringen medfört, och där den ”upphöjt det europeiska 

moderniseringsprojektet till en modell för hela mänskligheten” (de los Reyes & Mulinari 

2010:7).      

När Carbin (2010) använder begreppet för att diskutera hedersproblematiken, använder hon 

det främst som ett analytiskt förhållningssätt i vilket hon synar de processer av 

identitetsskapande som kan härledas till koloniala tankestrukturer. I ett 

hedersproblematiserande kring våldsbegreppet kan således antydas av diskussionerna som 

förts, att det handlar om ett våld där den enskilde förövaren ”svensken” tappat kontrollen, 

men att det i en hedersstruktur handlar om ett ”annorlunda och avvikande våld” och som inte 

sällan tillskrivs utgöra hela gruppers värderings- och normsystem (Carbin, 2010). Teorin 

trycker på den diskrepans det finns mellan det som utgör det svenska eller vad termen 

”svenskt” innebär - jämställda värderingar - mänskliga rättigheter – demokrati (Carbin, 2010: 

75) i förhållande till sin motsats.  Denna är således normen och utifrån denna värderas ”den 

andre” som avvikande, odemokratisk samt icke-svensk. Rummet som kategorisering är också 

en tydlig markör där man gör hela bostadsområden som icke-svenska (ibid).  

Individer och grupper med en stark hederskodex värderas som det icke önskvärda (Carbin, 

2010). Det sätt att tänka om den andre uppstår i diskurser om värderingar om det som är olikt 

vårt eget.  I den värdekollision som uppstår mellan dessa två värderingssystem anser Carbin 

(2010) att uttryck som ”svenska värderingar” kan fungera som riktlinje i vilken inte sällan 

härskarmekanismer som över- och underordning gör sig gällande. Genom att tala för de 

”Andra” framställer sig västerlänningen (i vårt exempel svensken) sig som upplyst och kunnig 

(ibid.). 
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4.1.1 Från könsmaktsteori till intersektionalitet 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari menar på att ”Dialogen mellan feminism och 

postkolonialism kan ses som en kvalitativ utveckling av ett intersektionellt tänkande” (de los 

Reyes & Mulinari, 2010:25). Denna ställer frågor som på vilket sätt ”kön, klass och etnicitet 

styr vår förståelse av makt? På vilka sätt är traditionella feministiska förklaringar till maktens 

konstituering kopplade till vithetens hegemoni?” (de los Reyes & Mulinari, 2010:7). Sedan 

begreppet intersektionalitet myntades av den amerikanska feministen och juristen Kimberlé 

W. Crenshaw, 1991, har det funnits ett intresse att i allt större utsträckning studera hur kön är 

sammanvävt med andra maktstrukturer (Carbin, 2010). Den kritik som riktat sig mot 

feministisk forskning och könsmaktsteorin är att denna verkat allt för emancipatoriskt enbart 

för kvinnor ur den vita medelklassen, och då den låst fast kön som en ”orubblig” variabel, 

utan att se i vilken historisk och rumslig dimension som kön samspelar inom (ibid.).  

Carbin (2010) menar att man idag i allt större utsträckning sett värdet av intersektionalitet 

som teoretisk ingång, och argumenterar också för nyttan med intersektionalitet som ett 

teoretiskt ramverk inom feministiska studier. Begreppet har kommit att användas som en 

”catch-all phrase” enlig Phoenix & Pattynama (2006:187) och där begreppet vuxit fram ur en 

strukturalistisk forskningstradition men som även anammats av såväl poststrukturalistiska 

som aktörsfokuserade anhängare, vilka söker svar på hur maktstrukturer skall hanteras.  

Inom feministisk teoribildning har den dominerande diskursen kring hur maktstrukturer skall 

förstås vilat på en könsmaktsordning om ett universellt patriarkat där kvinnan är underordnad 

mannen, men där man under de senaste åren i allt större utsträckning anlägger olika variabler 

såsom etnicitet och klass på begreppet kön (Carbin, 2010). Till följd av detta talas det i dag i 

mindre utsträckning om ”kvinnor” som ett kollektiv och där förespråkare för postkolonial 

feminism samt svart feminism kritiserat den hegemoniska feminismen som betonat den vita 

medelklasskvinnans kamp. 

 

Framträdande inom denna diskussion är Judith Butler (1990), som lyfter fram den spänning 

som förts i diskussionen om huruvida det går att tala om en ”gemensam kvinnlig identitet”. 

Därmed menar Maria Carbin (2010) att hedersbegreppet genomgått en destabilisering. Med 

utgångspunkt i citatet: ”Det finns inga sociala positioner (eller identiteter) som inte 

konstrueras utifrån klass, kön och ras/etniska asymmetrier” (de los Reyes, Molina & Mulinari, 

2002:15) argumenterar författarna för att hedersvåldet bör ses ur en intersektionell analys som 
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vänder sig bort från den gängse uppfattningen där tankar finns om att det är ett etno-kulturellt 

problem. Den intersektionella analysen tar ”avstamp i våldsoffrets utsatta position mot 

bakgrund av det patriarkala våldet i hemmet som förstärks av institutionella praktikers och 

strukturella villkor i ett samhälle som är både könsuppdelat och etniskt differentierat” (de los 

Reyes& Mulinari, 2010:129). Likt de los Reyes &Mulinari (2010) lyfter Carbin (2010) fram 

intersektionalitet som ett viktigt redskap i artikulerandet, det vill säga hur man benämner 

våldsoffrets utsatta situation i kontakten med myndigheter. Vanligt förekommande är att 

situationen osynliggörs och neutraliserar mönster och mekanismer bakom kyskhetskulturen. 

4.1.2 Den mångkulturella triaden 

Den mångkulturella triaden (Schlytter, 2004) visar på de många olika intressekonflikter som 

kan uppkomma mellan staten, den enskilde individen samt individens familj/de kollektiv 

individen ingår i. I vårt fall är staten illustrerat och representerat främst utav Socialtjänsten i 

Halmstad kommun, men innefattar även rapporter och tydliga direktiv från regeringen hur 

socialförvaltningen skall arbeta kring frågor som rör heder. I direktiven finns hur man skall 

arbeta och möta den individer som söker hjälp inom ramen för hedersrelaterat våld och dessa 

innefattar även att arbeta med individens familj/det kollektiv individen ingår i.  

 

     

 

                                       

(Figur 4.5.1 – Mångkulturell triad Källa: Schlytter (2005:13). 

 

På ett samhälleligt plan menar hon att det finns en gemensam syn på hur samhället ska 

fungera utifrån det rådande normsystemet. Schlytter (2004) vill synliggöra de konflikter som 

individen står inför som innebär både att forma sin egen identitet och även underordna sig de 

normer och värderingar som finns i det kollektivet individen ingår i. Schlytter (2004) menar 
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att det flickorna till exempel gör när de försöker ”bryta” sig loss från sin familj/det kollektiv 

individen tillhör ” är i linje med vad kvinnorörelsens kvinnor alltid har gjort för att stärka sina 

positioner, nämligen att jämföra sig med dem som de upplever har ett erkännande som 

autonoma individer”, det blir således deras sätt att stärka sina individuella rättigheter” 

(Schlytter, 2004).  

Schlytter (2004) anser att det blir en sorts kulturkrock mellan den samhälleliga synen på hur 

man skall leva utifrån det rådande normsystemet och individens etnokulturella bakgrund 

(ibid).  Hon anser även att integrationspolitiken dessvärre inte möjliggör individens chanser 

att med en etnokulturell bakgrund fullt utvecklas som individer i en svensk kontext. Oftast 

krockar individens syn på hur vardagslivet skall fungera mellan sin egna etniska kulturs 

normer och värderingar och de rådande svenska normer och värderingar som individen växer 

upp med (ibid).  

Även Blom och Nygren (i Perez, 2010) för liknande resonemang som Schlytter (2004) och 

menar att vi ser världen med västerländska ögon genom att utgå från att: ”Det är typiskt 

västerländska betoningar på förändring på individen och hennes ansvar som betoningen på 

förändring avspeglas i den globala standarden för socialt arbete kan krocka med andra 

kulturers värdering av stabilitet och av familjen/kollektivet och dess ansvar” (Blom & 

Nygren, 2006). Det är inom den här triaden, familjen (kollektivet), och Socialtjänsten som 

diskussionen om vad det mångkulturella perspektivet i socialt arbete handlar om och 

uppenbara sig mest, anser Perez (2010). 

Likt de ovan nämnda författarna för Ayelet Shachar (2001) liknande resonemang och 

beskriver detta som ett ständigt omförhandlande mellan staten, familjen/kollektivet och den 

enskilde som tillhör båda, vilket handlar om en känslig balans i den mångkulturella triaden 

som ständigt måste omförhandlas mellan de olika parterna.  

Schachar (2001) menar att man måste hitta sätt att möjliggöra det mångkulturella samhället 

för att kunna ge en individ utrymme att skapa sin identitet inom ramen för de medborgerliga 

rättigheter som finns, samt även ta hänsyn till individen i förhållande till den 

familjekonstellationen/ kollektivet personen ingår i (Shachar, 2001).  

Schlytter (2004) likt Schachar (2001) försöker möjliggöra kunskaper och förståelse för 

samhället att hitta utrymme för individen att skapa en identitet. Den svenska 

integrationspolitiken bygger samtidigt på två grundläggande principer, likhet och olikhet och 
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dessa båda principer utgår från individen. Olikhetsprincipen bygger på en jag-och 

identitetsutveckling. Det är den jag- utveckling som sker i ett socialt sammanhang och där 

individen behöver bli bekräftad av ”den andra”. Eftersom bekräftelsen sker i en ömsesidig 

dialog blir olika gruppkonstellationer såsom familjen och kollektivet samt staten bör 

identitetsskapandet ske i det sammanhang som individen ingår i, där normer och värderingar 

möts i förhållande till individens vardag (Perez, 2010). 

Sammanfattningsvis kan man säga att mot bakgrund av den politiska innebörden måste staten 

acceptera familjen/kollektivet som individens bekräftelse, och att en jagutveckling bör ske 

inom denna. Individens konflikt till familjen blir däremot menar Perez (2010) när den 

enskilde vill gå sin egen väg och inte vill leva efter ”gruppens” och familjens normer och 

värderingar.  

Perez (2010) menar att ”det är inom den här triaden individen, familjen (kollektivet), och 

socialtjänsten – som diskussionen om vad det mångkulturella perspektivet i socialt arbete 

handlar om uppenbarar sig mest” (Perez, 2010). Perez (2010) likt Schlytter (2004) anser att 

föräldrarnas ideal vad som är bäst för sina barn är villkorade av Socialtjänsten och att 

individens konflikt blir mellan det svenska samhället och individen och dennes familj i olika 

frågor som rör hur man skall uppfostra eller vilka rättigheter till exempel ett barn skall få ha 

eller inte. Perez (2010) menar att det är myndigheterna som har tolkningsutrymmet och 

bestämmer vad som är rätt och fel, hur ett barn skall uppfostras och vilka rättigheter den 

enskilde individen skall få ha eller inte ha, det är inte föräldrarna som får själva bestämma 

detta.  

4.1.3 Sammanfattning av teorierna 

Vår teoridel tar sitt avstamp i postkolonial teoribildning om tankar och föreställningar om 

”Den andra”. Det mest framträdande i denna teoribildning är den kritik som förts om 

föreställningar om ”den andra” och som uppstår i diskurser om värderingar om det som är 

olikt vårt eget. I den mångkulturella triaden kan vi sedan följa hur dessa föreställningar 

gestaltas i den balansgång som intervjupersonerna i deras yrkesområde har att förhålla sig till 

i denna trepartsrelation. Den belyser de intressekonflikter som kan uppkomma mellan staten, 

individen samt individens familj/kollektiv som de ingår i. Vidare används den intersektionella 

teoribildningen för att lyfta och synliggöra våldsoffrets utsatta situation genom variabler 
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såsom kön, klass och etnicitet, detta eftersom vi anser att den tidigare kulturaliseringen är allt 

för snäv i sin tolkning och tillhörighet.    

 

5 INTERVJURESULTAT  

Här presenteras resultaten från våra intervjuer. Respondenterna som 

presenterades i tidigare metodkapitel är följande; verksamhetsutvecklare, 

socialsekreterare/socialrådgivare och enhetschef/arbetsledare. Vår empiri 

bygger på resultaten från intervjuerna och är redovisade utifrån olika teman 

såsom ”Konstruktionen av den ”Andre”, ”Skillnaden mellan ”vanligt våld” och 

hedersrelaterat våld”, ”Socialförvaltningen i förhållande till individen och 

kollektivet”, ”Synen på klass/etnicitet/kön i förhållande till klienten”, 

”Förståelse och kunskap om fenomenet hedersrelaterat våld/förtryck”. 

 

5.1 Ambivalens  

Vi upplever att det bland våra intervjupersoner finns en generell förståelse av vad 

hedersrelaterat våld är. I första hand är den präglad av en ”etno-kulturell” samhällsdiskurs där 

man definierar och tillskriver våldet en nationell tillhörighet. Samtliga intervjupersoner säger 

sig känna till begreppet men säger samtidigt att de inte förstår innebörden av det fullt ut.  

Uttalanden såsom ”Det är i de där kulturerna” som heder finns, är kanske den vanligaste 

formuleringen. Benämnandet av ”de andra” artikuleras dock med olika försiktighet samt 

politisk korrekthet, beroende på vem vi intervjuar. En intervjuperson uttryckte att ”det är väl i 

de där tattarkulturerna” som våldet sker medan andra talat explicit om ett våld som begås av 

människor från Kurdistan ”för det måste det ju vara så eftersom Fadime är från den kurdiska 

delen av Turkiet”(Intervju socialsekreterare, 2011).  

Det råder dock en ambivalens om huruvida man talar om ”de kulturerna” och ”den svenska” 

kulturen och där en del av intervjupersonerna korrigerar ett tal om ”de andra kulturerna” med 

att ”man skall inte heller göra för stor skillnad mellan ’den kulturen och vår’, utan vi kan 

även se att vi har det här tänket i en svensk kontext”(Intervju verksamhetsutvecklare, 2011).  
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Kriscentrum beskriver att i klientmöten talar en del individer om ”det som är tillåtet (halal) 

och det som är otillåtet (haram)” men att man inte kan säga vilka länder man använder sig 

utav dessa begrepp, utan det beskrivs som något som klienterna själva tar upp.  Begreppen är 

med andra ord dem som klienten själv använder sig utav och är vanligt förekommande i 

klientens ursprungsland, men ” de tänker inte på några speciella länder” när Kriscentrum 

använder sig utav dessa begrepp (Intervju Kriscentrum, 2011).   

Gruppens starka invandrarkvinnor som vågar stå upp för sin sak är den vanligaste 

benämningen på ”offret” som många av intervjupersonerna talar om, men samtliga 

intervjupersoner påtalar gång på gång att det inte handlar om alla invandrarkvinnor som 

sådana eller per automatik är alla invandrargrupper som utövar detta slags våld och förtryck. 

5.1.1 Skillnad mellan ”vanligt våld” och hedersrelaterat våld 

Inom socialförvaltningen i Halmstad urskiljer man inte ”hedersrelaterat våld” som en egen 

kategori från ”våld i nära relationer”. Det finns ett tänk att, våld som våld. Kriscentrum har 

dock 2010 registrerat att det fanns femton ärenden som kunde räknas som hedersrelaterade.  

 

”Vi skiljer inte ut det generellt, alltid, utan 2007 fick vi det här uppdraget och vi 

fick pengar från kommunstyrelsen att utveckla denna fråga, för det hade vi inte 

arbetat med tidigare, och då hade vi ett resonemang med politikerna att skall vi 

göra så här eller så här. Nej, hedersrelaterat våld, nu måste vi tänka. Allt det 

här det vet vi inget om, det kan vi för lite om, våld som våld, vi skall inte 

särskilja det från våld i nära relationer, och så har man gjort på kriscentrum, 

och så gör man även på vår förvaltning” (Intervju verksamhetsutvecklare, 

2011).  

 

Verksamhetsutvecklaren är den som uttrycker detta, att man å ena sidan inte skall särskilja det 

hedersrelaterade våldet från våld i nära relationer, men å andra sidan talas det i termer som ”Nu tänker 

jag att vi är i den fasen att vi tänker mera heder”(Ibid). 

       

Det samtliga påtalar är ”att det är flera personer inblandade i hedersrelaterat våld, så det räcker 

inte att fokusera på en våldsutövare (exempelvis mannen) utan här blir det mannen plus hans släkt 

som är förövarna”, som en socialsekreterare uttryckte det. Det som de håller på att arbeta fram i 

nuläget är en handlingsplan om våld. Den säger socialsekreteraren att man också kan använda sig utav 

när det gäller hedersvåldet för det finns gemensamma nämnare, även om detta är mer komplext. 

En socialsekreterare uttrycker det hedersrelaterade våldet/förtrycket och dess mekanismer som 
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”Inom vanligt våld är det mannen som ses som förövaren och den som är 

utsatt är den som är offer. Förövaren kan vara väldigt stöttad av sin 

omgivning som tycker att han gör rätt. Han agerar för att upprätthålla 

hedern i familjen. Kvinnan är den som skall straffas för att hon brutit mot 

reglerna, så där är det omvänt. Hon får ingen hjälp av sin familj. Normalt 

sett får kvinnan hjälp av vänner, släkt och samhället. Här kan kvinnan i 

bästa fall få hjälp av samhället om det kommer fram. Förövarna finns, det 

kan vara pappa, det kan vara storebror. Det skiljer sig mycket åt även i 

dynamiken” (Intervju socialsekreterare, 2011). 

 

En utav enhetscheferna reflekterar över hur det historiskt sett ut i Sverige med ett socialt 

kontrollerat beteende där den äldre generationen hade mycket att säga till om beträffande den 

yngre generationen i familjen/släkten. När man talar om vilka kulturer, familjer, länder och 

eller om det finns ett hederstänk i Sverige tänker man ofta, menar enhetschefen på till- 

exempel:   

”Mellanöstern, men att det även kan hända i Svenska familjer där den 

äldre generationen kan indoktrinera i den unga familjens liv, men det är 

inte det vi tänker på när kanske en farbror som sitter i Halmstad och en 

farbror/bror inte är i Sverige och indoktrinera i familjen och hur de skall 

leva sitt liv här, det är vad jag tänker är hederskulturen” (Intervju 

enhetschef, 2011). 

5.1.2 Socialförvaltningen i förhållande till individen och kollektivet 

Enligt Schlytter (2004) är Socialförvaltningen samhällets representant i förhållandet till 

individen. Detta analogt med den vedertagna inställning som är ”accepterad” i vårt 

individualistiska samhälle. I relation till en kollektivistisk världsbild där familjen står för 

tryggheten resonerar en av socialsekreterarna så här: 

”Samhället kan aldrig bli en familj, att sakna sina släktingar är 

ganska basalt! Hur bra hem man än kommer till eller professionella 
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man träffar, det är inte samma sak som mamma eller pappa, 

syskonen”(Intervju socialsekreterare, 2011). 

När socialsekreteraren resonerar vidare kring hur de skall förhålla sig till en kollektivistisk 

världsbild i egenskap av att vara myndighetsutövare, gestaltas det i citatet nedan: 

Vi ifrågasätter en tradition som för dem har funnits i hundra år. Det är 

deras sätt att se på livet. De tycker att det är vi som tänker fel, inte dem! 

De kan tycka att deras dotter eller pojke har blivit försvenskad (Intervju 

socialsekreterare, 2011). 

Det framgår i intervjuerna att det finns en tendens att Socialförvaltningens representanter inte 

alltid har förståelse för de olika kulturella yttringar som framkommer i kontakten med 

klienten, och att det därför emellanåt blir en kulturkrock i detta möte.  

En intervjuperson uttrycker att ”vissa kulturer skrämmer mer än andra. Vi är inte så öppna i 

Sverige som vi tror” (Intervju socialsekreterare, 2011). 

På frågan Tror du att ens egen bakgrund präglar synen på dem du kommer i kontakt med? svarar 

verksamhetsutvecklaren så här: 

”Man vet ju att det är så, att om man har något som präglar en väldigt starkt så 

slår det igenom på olika vis, och även i kontakten med klienten och ditt sätt att 

jobba.  Jag kanske har ett sätt att arbeta på som fungerar på många av våra 

klienter, men det kanske inte fungerar på en annan klient, och då får man byta 

sitt sätt. Och det handlar precis om det du pratar om med ens 

bakgrundsföreställningar. Det är vi inte så duktiga på. Vi har en metod som vi 

nog kommer att använda oss utav 2012 där man försöker anpassa sig utefter 

brukarens lösningstankar, Scott Miller. Därför anser jag att det är viktigt att gå 

i egenterapi när man jobbar här. Att överhuvudtaget jobba med sin egen 

utveckling är viktigt”(Intervju verksamhetsutvecklaren, 2011). 

Verksamhetsutvecklaren var väldigt noga med att poängtera att det där med egenterapi var 

personens egna reflektioner och inte ett krav som socialförvaltningen generellt ställde till sin 

personal, men personen uppmärksammade oss på att det fanns dem som inom 

socialförvaltningen hade steg-1 utbildning, och att det hade varit önskvärt bland samtliga, 
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men att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för detta med att fortbilda samtliga inom 

Socialförvaltningen med en steg-1 utbildning. 

 

5.1.3 Synen på klass/etnicitet/kön i förhållande till klienten  

Under intervjuerna gavs möjlighet för intervjupersonerna att diskutera sina egna tankar om 

klass, etnicitet och kön och hur dessa påverkar dem i mötet med klienterna. Socialsekreterarna 

på en av enheterna tycker att ”de i sin arbetsgrupp lyfter frågor som handlar om kön och 

etnicitet men att de däremot inte talar om klass i samma utsträckning”(Intervju 

socialsekreterare, 2011). De såg detta som bekymmersamt och trodde att det kunde spela in 

när det gäller att se och våga möta alla slags människor och i synnerlighet att förstå 

hederskomplexiteten bättre. Socialsekreterarna nämnde även att klasstillhörighet spelar roll 

och att de blir förblindade av det fina huset, bilarna och det till synes välskötta barnen. Detta 

innebär att det försvårar en utredning och risken är enligt socialsekreteraren att de inte går till 

botten där.  

”Det finns en liten risk i det eftersom vi är mest vana att arbeta mot dem 

som har det sämre” (Intervju, socialsekreterare, 2011).   

Socialsekreterarna berättar vidare att när de exempelvis gör en LVU 1-utredning är 

det exempelvis svårare att omhänderta ett barn på Tylösand och att detta oftast 

beror på att det brukar finnas ett bättre nätverk där ute.  

”Vilket i sig inte är fel, men därför kan det försvåra en utredning. Det 

finns kanske en mamma som är alkoholiserad och en pappa som 

arbetar mycket hemifrån, och barnen är ganska utlämnade då till den 

alkoholiserade modern som inte alltid är närvarande, men sedan 

kanske det dyker upp att det finns en mormor, faster, moster som 

hjälper moderna att sköta om barnen, nätverket kompenserar, men 

sedan vet man inte hur mycket det kompenserar förrän man gjort en 

utredning. Jag har mött det och hade det varit på Andersberg 

tillexempel hade man kanske agerat direkt och där hade man kanske 

blivit mer oroliga för barnen. Men man blir lite förblindad av 

klasstillhörigheten” (Intervju socialsekreteraren, 2011).  
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En av socialsekreterarna berättar att när hon arbetade på Andersberg i Halmstad visste alla vem hon 

var, och hon behövde inte kämpa för att bli accepterad och få tillträde till familjen, skolan och området 

Skolan visste vem du var, grannar till klienter osv. När du däremot arbetar på 

väster
9
 fanns det hinder redan från början och lärarna undrade exempelvis vem 

du var osv. Bilen parkerade man kanske längre bort från familjens hus på väster
 

så att det inte skulle synas att man kom med kommunens bil, på Andersberg var 

det annorlunda, där stod man med kommunbilen på den allmänna parkeringen. 

Jag tyckte det var skönt/trevligt att jobba på Öster, Andersberg, för där fanns 

det fler dörrar som var öppna. Du är självklar där som socialarbetare, det var 

väl inget konstigt. Det kanske är svårare för oss att se brister i en miljö där man 

har en god ekonomisk status, exempelvis Tylösand, och samtidigt är det svårare 

för oss att få tillgång till skola, dagis och framför allt att få insyn och tillgång 

till hemmet (Intervju socialsekreterare, 2011). 

Socialsekreterarna tyckte med andra ord att det var skillnad i att få tillträde till platsen och familjerna 

beroende på vilket geografiskt område det rörde sig om. Andersberg som område förknippades med 

problematik och socialsekreteraren ansågs som självklar där och togs emot med öppna armar. Däremot 

upplevde socialsekreterarna att det var svårt att arbeta på Tylösand där problemen sällan var synliga 

utan var dolda bakom den fina fasaden bakom villorna, bilarna och området som sådant.  Som 

bostadsområde är Andersberg stigmatiserat i förhållandet till sin motsats Tylösand som tvärtemot 

signalerar välstånd och ”bekymmersfri zon”.   

5.1.4 Handlingsplan 

På områdesenheten anser en av intervjupersonerna att heder ”inte är den högst prioriterade 

frågan i förvaltningen, utan det är så mycket annat vi måste hanka oss fram med” 

(Områdesenheten, 2011). I skrivande stund finns det ingen färdig handlingsplan i Halmstads 

kommun att arbeta ifrån och intervjupersonerna överlag säger att man inte har en 

handlingsplan men att man håller på att arbeta fram en nu. Däremot ”har vi en handlingsplan 

för våld i nära relationer”( Intervju Områdesenheten, 2011).  

                                                           
9
 Med väster menar intervjupersonen bostadsområden som ligger antingen i Tylösand eller i dess närområde. Det 

som kännetecknar Tylösand är att man har en god ekonomisk status och det är förenligt med klass och en hög 

status. Andersberg är ett segregerat bostadsområde där en stor andel av invånarna är låginkomsttagare, 

lågutbildade och flera nationaliteter är representerade.  
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På socialförvaltningen håller man på att utarbeta en handlingsplan för hela socialförvaltningen 

och alla enheter. Den handlingsplanen ”innefattar även hedersrelaterat, men det är inte så 

självklart vad hedersrelaterat våld är och vad som är våld i nära relationer det går in i 

varandra”, anser en av intervjupersonerna.  

Handlingsplanen skall varje enhet ha och anpassas utifrån enhetens uppdrag, det kommer 

finnas rutiner för att ställa frågor vid utredning. På exempelvis familjerätten kommer de att ha 

rutiner för att ställa frågor vid utredning, boende och umgänge samt samarbetssamtal. 

Samtliga enheter kommer arbeta utifrån en handlingsplan som innebär att man systematiskt 

sätt kan föra statistik, göra riskbedömningar som i sin tur leder till att man kan sörja för och 

öka kompetens inom alla enheterna. Det är upp till varje enhetschef att ansvara för att varje 

medarbetare har en basutbildning. 

När det gäller utbildningar anser en av områdescheferna på socialförvaltningen att ”det 

anordnas så mycket kring hedersrelaterat, och att ämnet inte är så hett just nu och att man 

skulle vilja att det anordnades något eget för dem” (Intervju verksamhetschef, 2011). 

Socialrådgivare på kriscentrum uttrycker istället att man ”anmäler sig och går på kurser men 

det finns inget nytt, det blir bara upprepningar på vad man tidigare lärt sig, det handlar inte 

om att det inte finns pengar utan att det inte finns mer kunskaper att få” Istället har man på 

Kriscentrum har valt att själva ”skapa tillfällen för att inhämta kunskaper, söka upp kunniga 

personer som arbetar med hedersrelaterade problematiken och man även lärt sig mycket av 

de klientmöten man har haft”(Intervju Kriscentrum, 2011).  

Gällande att kontinuerligt utbilda sin personal i våld i nära relation så kommer ”det lyftas att 

alla enhetschefer skall ge utbildningar i nära relation, det kan inte bli så att man inte har tid 

och att vi har så mycket att göra, därför är det en viktig markering att man från nationellt 

håll ställer krav och ger tydliga direktiv” (Intervju verksamhetsutvecklare, 2011). Vidare om 

de anser att de får de medel och utbildningar de vill ha så anser en intervjuperson att ”Ja, det 

tycker jag egentligen, men det är mycket mer att göra om man tänker utanför ramarna, att 

sörja för kompetensutveckling och försörjningsstöd och att utbildningsnivån höjs, det finns en 

problematik hur man tillgodoser kunskaper, jag tänker på en rejäl fördjupad 

kompetensutveckling, till exempel en steg ett utbildning som alla avdelningar och personal 

behöver” (Intervju enhetschef, 2011).  



  

35 

 

Vidare talar verksamhetsutvecklaren om att beslut om hur man skall arbeta för att bäst säkra 

upp miljön för ungdomarna bör göras i enlighet med polisen, skolan och vården och att dessa 

beslut bör tas på en regional nivå så att man arbetar likt i länet.  

 

 Det vi tycker är viktigt och som visserligen är svårt, är det som man har 

gjort i projekt Karin, där socialförvaltningen och polisen gått ihop och 

länkat ihop sig och där man har riggat en miljö, och dit man kommer om 

man är utsatt, och så finns alla där. Så att man som utsatt behöver lista ut 

allting själv och gå runt till olika och söka den hjälpen. Det tycker jag att 

vi saknar. Det är ju sådant som måste göras på regional nivå så att det 

gäller hela länet” (Intervju verksamhetsutvecklaren, 2011). 

5.1.5 Förståelse och kunskap om fenomenet hedersrelaterat våld/förtryck 

Kunskapsmässigt när det gäller att arbeta interkulturellt med frågor som rör invandrargrupper 

så svarar de flesta att ”Den kunskapen har vi inte, men jag tänkte vi skulle ta hit någon 

sakkunnig hur man uppfostrar barn i olika kulturer […]  att man måste tänka att det är så 

komplext att man måste vara öppen för ny kunskap”(Intervju socialsekreterare, 2011).  

På frågan om det finns en risk att man kanske inte arbetar interkulturellt och att man tänker att 

vårt sätt att tänka är normen så svarar intervjupersonen som följande ”Vi jobbar i en 

myndighetssida och vi måste jobba inom de ramarna och lagar som svensk lag ger, vilket 

behov och skydd en individ behöver” (Intervju kriscentrum, 2011).  

På frågan om hur de talar om eller hur de skall bemöta och kunna förstå familjer där man ser 

hedersrelaterade inslag i förhållande till den kontext en familj kommer ifrån svarade en utav 

enhetscheferna att: 

 Det kan jag inte svara på, den kunskapen har jag inte men att man tänker 

att unga människor som kommer hit och där familjen är viktig, har detta 

med sig. Där krockar det många gånger för dem, att vilja leva mer 

individualistiskt, som svenska barn […] i den konflikten blir det säkert 

rejäla påkänningar (Intervju enhetschef, 2011). 
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På frågan om det går att arbeta preventivt med hela familjen igenom olika kulturföreningar 

anser intervjupersonen att ”Det har vi inte tid med, om Jordanska föreningen exempelvis 

arbetar med alla sina medlemmar och uppmuntrar alla sina medlemmar att hitta en 

plattform, så är det dem som kan påverka sitt folk”. Vidare säger intervjupersonen att ”vi kan 

inte ödsla tid till detta, vi kan bara jobba med dem som vi möter, till exempel fältassister som 

möter ungdomarna […] finns inte en susning att vi kan få medel för det de närmaste 20 åren 

[…] för vi måste arbeta med vår bit och det ska vi och en del måste vi utveckla” (Intervju 

områdesenheten, 2011).  

På frågan om det finns en risk i att tala i termer om att det finns i andra kulturer och inte i en 

svensk kontext så svarar intervjupersonen 

Ja, det är inte så vanligt att vi tänker på det, vi har inte utrett något 

ärende här vad jag känner till där det var någon ursvensk familj. Man 

har tidigare eller på senare tid utrett familjer som tillhört starkt religiösa 

grupper, dessa tendenser har vi däremot inte utrett som hedersrelaterat, 

vilket beror på att när vi talar om hedersrelaterade problematiken talar vi 

om dödshot, alltså de som varit med i dessa strakt religiösa grupper har 

inte blivit dödade fysiskt utan bara psykiskt. Även om de kommer från 

andra länder så innebär det inte att man riskerar att bli dödade utan det 

finns grader i helvetet, det finns ju en del som BARA blir utslängda och 

utstötta, det är ju oerhört viktigt att inte bara prata om de som inte bara 

bli hotade till döds, utan de som blir hotade psykiskt har ju det oerhört 

tungt också (Intervju socialsekreterare, 2011). 

När det handlar om till exempel att skydda flickorna säger de att arbetet kring hedersfrågor 

handlar om specifika saker som gör att man måste arbeta annorlunda och ”även om man gör 

allt för barnens godhet så blir det ändå tryggare hos fienderna”(ibid.) det vill säga även om 

socialförvaltningen skyddar flickorna genom att placera de på ett skyddat boende så blir det 

otryggt för barnen i det att det är en främmande miljö för dem och de saknar sin familj.”Även 

om det är för barnets bästa så utsätter vi barnet för fara, det blir för otryggt för barnen eller 

dessa flickor, vilket gör att de ändå återvänder till sin familj, för de känner inte igen sig och 

är otrygg i den kultur de kommit till” (Intervju kriscentrum, 2011).  

I Socialförvaltningens fortsatta arbete kring hedersfrågor berättar områdeschefen att  
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Vi måste få fram vår egen mall som vi också har börjat arbeta med 

nyligen i Halmstad, och där kommer vi utvecklas mycket och hitta 

specifika verktyg, eller detta att vi insett att vi inte kan arbeta med 

ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat, inte på samma som andra 

våldsbrott och det kommer hända jätte mycket i framtiden. Fadime har 

säkert påverkat även Halmstad men ”vi har inte haft något Fadime fall, 

men vi har haft människor som fått skyddat boende men där ungdomen 

har återvänt hem till kulturen” (Intervju områdeschefen, 2011).  

Det innebär att när ungdomen återvänt blir det svårt för socialförvaltningen att följa upp ” vi 

kan då inte gå in i familjen på det viset” (ibid.) 

 

6 ANALYS 

I denna del har vi sammanstrålat våra intervjuresultat med vår teoridel för att 

här återgå till syftet med studien som är baserad på representanter från 

socialförvaltningen och deras upplevelser av fenomenet hedersrelaterat våld 

och förtryck. Här svarar vi på våra frågeställningar. Denna del mynnar ut i 

avslutande reflektioner.                                                                                                                                       

6.1 Inledning till analys  

Rubriken nedan är ett citat från en av våra intervjupersoner och handlade om att det inte finns 

enkla lösningar på ett komplext problem såsom hedersproblematiken och dess yttringar.  Det 

visar på att socialsekreteraren ställer sig ödmjuk inför sitt uppdrag och öppen med att det 

inom socialförvaltningen i Halmstad i dagsläget inte har tillräckligt med kunskap, förståelse 

och erfarenheter för att kunna arbeta med hedersfrågor. 

”Vi blir aldrig fullärda det finns alltid mer att lära…”  

(Intervju, socialsekreterare 2011). 

Att skriva en uppsats som ska ge svar på en sanning är lika förmätligt som att säga att alla 

svanar är vita, för så är ju inte fallet, även om de flesta svanar dock är vita. Bräckt vatten 

smakar som tårar är i första hand en studie som är tänkt att vara upplysande och till viss del 

samhällskritisk, därmed inte en studie som skall presentera en sanning. Med en kvalitativ 
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metod med djupintervjuer har vi således fångat intervjupersonernas upplevelser och tankar 

kring fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck, vilket också var syftet med studien. Vi har 

sedan ställt empirin mot våra teorier för att sedan svara på våra frågeställningar. Detta har 

resulterat i en uppsats som till viss del skiljer sig från många andra studier om hedersrelaterat 

våld och förtryck, nämligen att den i första hand inte söker efter att finna orsakerna till 

hedersrelaterat våld och förtryck utan snarare vill fånga aktörernas upplevelser och tankar 

kring detta fenomen och hur detta påverkar dem i deras kontakt med klienterna. Studien är 

kritisk i den bemärkelsen att den vill borra under ytan för att se hur maktstrukturer skapas i 

samhället genom hur vi benämner saker och ting. Vem som får tala och vems röst som blir 

hörd hänger samman med den feministiska positionering vi valt att anlägga. Denna synar den 

obalans vi finner i samhället mellan man/kvinna, invandrare/svensk och visar på att beroende 

på vem man är har man olika tillträde till det offentliga rummet. Våra frågeställningar är 

således utformade för att ge svar på intervjupersonernas olika tankar och funderingar: 

Vilken förståelse, kunskap och erfarenheter har intervjupersonerna som arbetar inom 

socialförvaltningen i Halmstad beträffande hedersrelaterat våld och förtryck? 

 Vilka föreställningar har intervjupersonerna om klass, etnicitet och kön och hur 

påverkar dessa föreställningar dem i mötet med olika klienter?  

 Urskiljer Socialförvaltningen i Halmstad hedersrelaterat våld från ”vanligt våld”? Om 

det är så, vilka olika definitioner förekommer och hur kan dessa förstås? 

 Har Socialförvaltningen en handlingsplan i arbetet kring hedersrelaterat våld och 

förtryck och vad innebär det för arbetet om Socialförvaltningen har en plan alternativt 

inte har en plan? 

6.1.1 Samhället – individen – kollektivet  

I kampen om att förklara våldet står fortfarande unga pojkar och flickor i kläm mellan två 

världsbilder och som inte får välja sin egen livspartner, känner sig kontrollerade och har ett 

krav att uppföra sig i enlighet med vad kyskhetskulturen förespråkar för att upprätthålla 

familjens heder. Samtidigt talar vi om samhället som brustit och som inte stått upp för dessa 

unga pojkar och flickor. Carbin (2010) har i sin avhandling ställt sig frågan: Vem får tala?  

Tydligt blir att socialförvaltningen har det sista ordet, i det att de som myndighet har att 

förhålla sig till de lagar som de utifrån sin profession måste följa ”Vi jobbar i en 

myndighetssida och vi måste jobba inom de ramarna och lagar som svensk lag ger, vilket 
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behov och skydd en individ behöver” (Intervju kriscentrum, 2011). De måste i första hand se 

till barnets skyddsbehov. Socialförvaltningen har därför en viktig och ansvarsfull roll i de att 

de å ena sidan skall företräda samhället å ena sidan skall företräda klienten i förhållandet till 

samhällets krav. En utav intervjupersonerna reflekterar över sin roll i triadens dilemma 

(Schlytter, 2004) som representant för samhället 

 ”Vi ifrågasätter en tradition som för dem har funnits i hundra år. Det är 

deras sätt att se på livet. De tycker att det är vi som tänker fel, inte dem! 

De kan tycka att deras dotter eller pojke har blivit försvenskad” (Intervju 

socialsekreterare, 2011).  

I den mångkulturella triaden synliggörs dilemmat, vilket Perez (2010) och Schlytter (2004) 

menar är triadens dilemma, nämligen den att det finns en konflikt mellan de olika parterna i 

triaden.  Dilemmat i den konflikt som redan finns mellan flickan/pojken och 

föräldrarna/kollektivet riskerar att förstärkas av institutionella maktpraktiker, i detta exempel 

socialförvaltningen.     

Kriscentrum är den enhet som under intervjuerna framställts som den som får axla den roll 

som ovan nämnts. I Kriscentrums arbete handlar det om att skapa stabilitet och skapa en 

förståelse mellan det som ”krockar” i mötet mellan klienten/ den enskilde individen och det 

kollektiv hon eller han tillhör i mötet med staten. Det är därmed en svår roll som Kriscentrum 

har, men det kanske också är den enhet inom BoU som har mest kunskaper och kompetens 

om vad hedersrelaterat våld är och vilka yttringar det kan få för individen. Kriscentrums 

representanter har en viktig roll i hur de benämner våldsoffrets utsatta situation. Enligt de los 

Royes & Mulinari (2010) innebär det utifrån en intersektionell analys att hitta en balans 

mellan att inte förstärka de strukturella villkor som finns i samhället som både är 

könsuppdelat och etniskt differentierat samtidigt som myndigheten har ett ansvar i att 

synliggöra mönster och mekanismer bakom kyskhetskulturen. Det senast nämnda är dock 

viktigt för synliggörandet av våldsoffrets utsatta situation. 

Den kritik som riktats mot socialförvaltningen i allmänhet är att den alltför ensidigt 

”kulturaliserat” våldet och att det finns en risk i detta att det ytterligare förstärker ett 

resonemang om ett ”Vi och ”Dem”. Bhabha (2004) menar att det sätt att tänka om den andre 

uppstår i diskurser om värderingar om det som är olikt vårt eget. Vi kan således se hur 

postkoloniala strukturer gör sig gällande och att de gestaltas och uttrycker sig genom 

institutionella praktiker såsom socialförvaltningen. 
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I den värdekollision som uppstår mellan en individualistisk- samt en kollektivistisk världsbild 

anser Carbin (2010) att uttryck som ”svenska värderingar” kan fungera som riktlinje i vilken 

inte sällan härskarmekanismer som över- och underordning gör sig gällande. Med stöd av 

intersektionellteoribildning skulle dessa processer kunna lyftas där representanter från 

Socialförvaltningen skärskådar dels sina egna föreställningar om ”den andre” och dels vilka 

effekter ett sådant tal om andra får för konsekvense,r i mötet med klienten. Vi ser annars en 

risk i att diskurser om ”den andre” som avvikande i relation till ”svenskhet” skapar en 

kategorisering av ”den andre” som mindre upplyst, avvikande och förtyckande. 

Konsekvensen av att inte använda sig utav intersektionella analyser blir att de som faller in 

under ”den andre” också får en stämpel som avvikande. 

 

6.1.2 Den ”Andre” 

I första hand är intervjupersonernas förståelse för fenomenet präglat av en ”etno-kulturell” 

samhällsdiskurs där man definierar och tillskriver våldet en nationell tillhörighet. Denna är 

präglad utav tidigare definitioner av bakomliggande orsaker till hedersvåldet. Det innebär att 

det finns en risk att man går in och tillskriver ”alla” kvinnor med annan etnisk bakgrund som 

söker hjälp för våld i nära relation en hedersstämpel. Uttalanden såsom ”Det är i de där 

kulturerna” som heder finns, är kanske den vanligaste formuleringen men samtidigt uttrycks 

det att ”man skall inte heller göra för stor skillnad mellan ’den kulturen och vår’, utan vi kan 

även se att vi har det här tänket i en svensk kontext”(Intervju verksamhetsutvecklare, 2011). 

Benämnandet av ”de andra” artikuleras dock med olika försiktighet samt politisk korrekthet, 

beroende på vem vi intervjuar. Det mest påfallande var när en utav intervjupersonerna 

uttryckte att de är väl i de där tattarkulturerna som det sker. Att så starkt uttrycka sig om ”den 

andre” vi som ett problem som härstammar från den koloniala fantasin som bygger på en 

härskarmekanism där den andre i förhållande till sig själv värderas som avvikande och mindre 

kunnig och outvecklad. 

 Utifrån intersektionalitet finns det även en risk att man inte benämner våldsoffrets utsatta 

situation, då situationens osynliggörs råder dock en ambivalens huruvida man benämner och 

artikulera våldet i kontakten med myndigheter. Enligt Carbin (2010) och de los Reyes & 

Mulinari (2010) för de likvärdiga resonemang om vikten att synliggöra mönster och 

mekanismer bakom kyskhetskulturen för att synliggöra våldsoffret. Om man endast väljer att 

se det ur till exempel ett klassperspektiv/en variabel blir följden att man missar variabler som 
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är viktiga för helheten. Gruppen starka invandrarkvinnor som vågar stå upp för sin sak är den 

vanligaste benämningen på ”offret” som många av intervjupersonerna talar om, men samtliga 

intervjupersoner påtalar gång på gång att det inte handlar om alla invandrarkvinnor som 

sådana eller per automatik alla invandrargrupper som utövar detta slags våld och förtryck. 

Trots att det råder en ambivalens huruvida intervjupersonerna benämner vilka som kan tänkas 

stå offer för en hederskultur och tillika förövarna av detta förtryck kan vi mellan raderna 

skönja det Said (1978) i verket Orientalism skärskådat. I denna kan vi tydligt se hur väst 

artikulerar tankar om Orienten i motsatsförhållande till oss själva och där väst står som 

föregångs modell både kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Vidare menar Bhabha (2004) att 

stereotyper skapas av den andre för att upprätthålla denna maktbalans. Ur intervjuresultaten 

kan vi å ena sidan finna att intervjupersonerna är påverkade av de kulturella, språkliga, 

historiska samt psykologiska begränsningar som den västerländska koloniseringen medfört 

och å andra sidan se att de anammat ett intersektionellt tänkande. Detta vittnar i alla fall den 

ambivalens de uttrycker om.    

6.1.3 Urskiljandet av hedersrelaterat våld från ”våld i nära relationer” 

Inom Socialförvaltningen i Halmstad har de valt att inte särskilja hedersrelaterat våld från 

”våld i nära relationer”. Tanken att inte särskilja våldet från ”våld i nära relationer” tyder på 

samma grundtanke som den som finns att finna i integrationspolitiken, nämligen rätten att 

vara lik samt rätten att vara olik, det vill säga att de inte vill göra skillnad på våldet utifrån 

etnisk tillhörighet. Men intervjupersonerna talar ändå om att det hedersrelaterade våldet till 

sin karaktär är mer komplext än det som vi finner i ”våld i nära relationer” och att 

anledningen till detta är att förövaren bakom ett hedersrelaterat förtryck är flera medan det i 

nära relationer oftast är en. Vi kan finna att det finns en ambivalens i huruvida de skall 

särskilja det eller ej ”Det är inte så självklart vad hedersrelaterat våld är och vad som är våld 

i nära relationer det går in i varandra”. 

 Med stöd i postkolonial teori kan vi då ställa oss frågande om det handlar om att våldet anses 

avvikande för att det sker av ett kollektiv och att detta skiljer sig från den bild av hur det är i 

”våld i nära relationer”. Under intervjuerna framgår det att det är mer komplext till sin 

karaktär för att våldsutövaren inte är en, utan ett kollektiv. Det framgår samtidigt att de inom 

socialförvaltningen varken finns tid och resurser att arbeta med hela familjen och de kulturella 

yttringar som dessa uppvisar som skiljer sig från den svenska normföreställningen. Vad blir 

då konsekvensen av att inte arbeta med hela familjen? Jo, att socialen går in och gör 
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placeringar av barn och ungdomar enligt ett LVU och att varken familjen eller ungdomarna 

fått en chans att hitta en lösning på detta problem innan samhället går in och avgör deras öde.  

Schachar (2001) trycker på det behov som finns i samhället att hitta sätt att möjliggöra det 

mångkulturella samhället så att individen har möjlighet till att utveckla en identitet inom 

ramen för sina medborgerliga rättigheter samt att även ta hänsyn till individen i förhållandet 

till den familjekonstellation/kollektiv personen ingår i. Socialförvaltningen har inte 

möjligheter till att arbeta preventivt med dessa frågor vilket också tydligt kom fram i en utav 

intervjuerna. ”Vi kan inte ödsla tid till detta, vi kan bara jobba med dem som vi möter, till 

exempel fältassister som möter ungdomarna […] finns inte en susning att vi kan få medel för 

det de närmaste 20 åren […] för vi måste arbeta med vår bit och det ska vi och en del måste 

vi utveckla” (Intervju områdesenheten, 2011).  

Enligt Perez och Schlytter förstärks dessa problem i familjer med annan etnisk bakgrund på 

grund av att de lever under andra sociala villkor än majoritetsbefolkningen och inte sällan 

drabbas invandrare av utanförskap och diskriminering och där de förvisas till bostadsområden 

som förknippas med ”problem”. Detta bidrar också till en segregering och en ytterligare 

förstärkning i ett VI och DEM.  

 

VI som har möjligheterna att gå in och värdera, tala om att DE har fel. Om man istället hade 

sett problematiken, om det nu är en problematik, eller om det är så att vi skapat en 

problematik kring dessa frågor i hur vi artikulerar våldets bakomliggande faktorer, genom 

intersektionalitet som teoribildning till den rådande könsmaktsordning som finns, kan vi 

också fånga dessa olika aspekter.  Med stöd av intersektionell teoribildning fungerar denna 

som en grund där variabler såsom kön, etnicitet och klass genomskådas och bilden blir genast 

mer nyanserad.  

  

I skapandet av ett Vi och Dem kan vi se variabler såsom det som är tillåtet (Halal) och det 

som är otillåtet (Haram), som beskrivs av Kriscentrum som något som benämns av klienten 

själv, men som man på Kriscentrum inte vill tillskriva användas utav några speciella länder 

eller kulturer, utan något som klienten själv tar upp. Med andra ord finns det ett 

tolkningsutrymme där man i mötet med klienten själv skapar sig en uppfattning av vad som är 

tillåtet och otillåtet för den individen/klienten man möter, utan att man egentligen har kunskap 

om vad det som är otillåtet och tillåtet står för.  
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 Schlytter (2004) menar att vi inom svensk integrationspolitik talar om att man samtidigt skall 

kunna vara lika och olika och kunna bli bekräftad i sin ”egna” kultur. I Kriscentrums arbete 

handlar det om att skapa stabilitet och skapa en förståelse mellan det som ”krockar” i mötet 

mellan klienten/ den enskilde individen och det kollektiv hon eller han tillhör och i mötet med 

staten. Här blir det viktigt att ha kunskaper om vad individen talar om och vad exempelvis 

begreppen otillåtet och tillåtet står för. Är det våra västerländska betoningar på förändring på 

individen (Perez, 2010) som skall gälla eller är det i samspel med den familj/kollektiv som 

familjen tillhör och i så fall vad står det otillåtna (Halal) och det tillåtna (Haram) för den 

enskilde individen, dennes familj/kollektiv och hur skall man inom myndigheter kunna tolka 

vad som är en rätt definition på det som är tillåtet och otillåtet utifrån en kontext man inte 

känner till eller ens kan benämna vilka länder det handlar om som man använder sig av 

begreppen?  

 

6.1.4 Handlingsplan på gott och ont 

Det finns dag ingen specifik handlingsplan att tillgå på Socialförvaltningen i Halmstad 

beträffande hedersrelaterat våld och förtryck eftersom de valt att inte särskilja hedersrelaterat 

våld från ”våld i nära relationer”. En tidigare dominerande tanke är att det är ”våld som våld” 

och att man därför inte skall särskilja det från ”våld i nära relationer”. En intervjuperson 

uttryckte att ”Det är inte självklart vad hedersrelaterat våld är och vad som är i våld i nära 

relationer, de går in i varandra”. Trots att man inte särskiljer dem åt beskrivs det 

hedersrelaterade våldet som mer komplext till sin karaktär och att det skiljer sig åt i 

dynamiken.  Framför allt för att förövaren är ett kollektiv och inte en person som är det 

vanliga i ”våld i nära relationer”. Bakomliggande orsaker till det hedersrelaterade våldet är 

dominerat av en ”kulturalisering” om att tillskriva grupper av annat etniskt påbrå en 

hederskodex, därmed anser vi att de indirekt gör skillnad på våldet. Att inte särskilja våldet 

kan paradoxalt nog ses som ett resultat av att det finns en medvetenhet om att se bortom den 

postkoloniala fantasin om att inte göra skillnad på kvinnor beroende på ursprung. Samtidigt 

kan socialförvaltningen kritiseras för att inte se problematiken med de intersektionella 

glasögonen på då de väljer att inte särskilja våldet. Detta kan stödjas i ”Det finns inga sociala 

positioner (eller identiteter) som inte konstrueras utifrån klass, kön och ras/etniska 

asymmetrier (de los Reyes& Mulinari 2010:10). Därmed kan vi se att det finns en ambivalens 

i hur våldet skall förklaras. 
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De grundkurser som getts till personalen i hedersfrågor visar på att Socialförvaltningen under 

senaste åren i allt större utsträckning, trots tidigare tanke att inte urskilja hedersvåldet från 

våld i nära relationer”, anser att personalen behöver få mer kunskaper om vad hedersvåldet 

innebär för att de skall förstå komplexiteten i våldet och därefter kunna göra relevanta 

riskbedömningar. Det innebär att det fram till idag inte getts utbildningar till samtliga inom 

förvaltningen, beroende på om de är nyanställda samt att det ligger på varje enhetschef att 

tillgodose detta behov för sin personal, och att det inte finns en specifik handlingsplan att följa 

beträffande hedersrelaterat våld och förtryck. De använder sig inte heller av 

vägledningsmanualen PATRIARK som är utarbetad av Östra Götaland för Socialtjänsten att 

arbeta utifrån med hedersfrågor. Intervjupersonerna uttrycker å ena sidan att det inte behövs 

en specifik handlingsplan för hedersfrågor då de kan tillgå den som gäller för ”våld i nära 

relationer” när det gäller att göra risk- och skyddsbedömningar och å andra sidan att det 

hedersrelaterade våldet skiljer sig åt och kräver speciella riskbedömningar då det innebär att 

kartlägga ett kollektiv. Intervjupersonerna är därmed hänvisade till sina egna erfarenheter, 

kunskaper och förståelse om vad hedersrelaterat våld och förtryck är vilket också innebär att 

klienterna får olika hjälp beroende på socialsekreterarens förförståelse, kunskaper och 

erfarenheter. 

 

Resultaten visar på att det finns en ambivalens huruvida intervjupersonerna väljer att definiera 

hedersrelaterat våld och förtryck och att detta dels bygger på att de är präglade av 

postkoloniala tankar om ”Den Andre” och dels att de i större utsträckning anammat ett 

intersektionellt tänkande där man förstår fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck ur 

variabler såsom kön, klass och etnicitet. Inom socialförvaltningen i Halmstad urskiljs inte 

”hedersrelaterat våld” som en egen kategori från ”våld i nära relationer”. Vilket också visar på 

att de inte vill kategorisera våldet samtidigt som man talar om att det är mer komplext till sin 

natur än ”våld i nära relationer”. I skrivande stund finns ingen klar handlingsplan för hur man 

skall arbeta med hedersproblematiken vilket innebär att intervjupersonerna är hänvisade till 

sina egna erfarenheter, kunskaper och förståelse om vad hedersrelaterat våld och förtryck är.  
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7 Avslutande reflektioner  

I detta kapitel reflekterar vi över de resultat som framkommit och funderingar 

kring val av metod samt förslag till vidare forskning. 

7.1 Tänkvärt 

Att skriva om hedersrelaterat våld och förtryck som fenomen har varit som att genomgå en 

känslomässig resa där man ständigt och jämt har fått brottats med sina fördomar och tvingats 

lägga band på sina känslor. Intervjuerna med anställda inom Socialförvaltningen i Halmstad 

har varit både berikande och lärorika men samtidigt oroväckande. Oroväckande i den 

bemärkelsen att ju djupare vi trängt ner i pudelns kärna, desto mer känns fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck som oändligt komplext och svårbalanserat och ibland helt 

förkastligt i det att de lite slarvigt benämner detta våld specifikt som hedersrelaterat. Samtidigt 

som det framkommit att man under de senaste åren inom Socialförvaltningen fått upp ögonen 

för detta slags förtryck och våld och blivit mer upplysta genom diverse utbildningar, finns det 

ett tänk om att det handlar om ett våld som inte ryms inom den svenska kontexten och att det 

är ”avvikande” i relation till det som begås utav svenska i det som benämns ”våld i nära 

relationer”. Frågan är då om våldet anses avvikande för att de begås utav människor med 

annat etniskt påbrå eller om det likväl kan handla om att representanterna på 

socialförvaltningen är präglade av en etnokulturell diskurs att invandrare per definition alltid 

är präglade utav en stark hederskodex och att samtliga invandrarkvinnor som söker sig till 

socialförvaltningen är förtryckta i sin kultur, det vill säga av familjen/kollektivet.   

 

Studien ”Bräckt vatten smakar som tårar” är varken en uppsats som har för avsikt att 

presentera sanningar lika lite som den har för avsikt att hänga ut en målgrupp eller vara kritisk 

till berörda intervjupersoners arbete i egenskap av myndighetsutövare. Däremot hoppas vi att 

uppsatsen kan väcka tankar och funderingar kring hur vi som enskilda personer artikulerar 

tankar om ”den andre” och vad det får för följder för de individer som vi möter i vardagen 

eller på arbetsplatsen, och inte minst hur det påverkar institutionella myndigheter, som i vårt 

exempel rör Socialförvaltningen, i deras möte med klienter. Resultaten i studien har belysts 

genom teorierna postkolonial teori, intersektionalitet samt den mångkulturella triaden. 
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Vi har nu avslutat den resa som påbörjades för ett par månader sedan. Vi har redovisat 

resultatet från intervjuerna och vi kan välja att lägga arbetet bakom oss. Så är det inte för de 

unga pojkar och flickor som riskerar att falla offer för en hederskultur. Frågan är huruvida 

ungdomarna utifrån en egen förståelse upplever sig som offer i relation till vad samhället 

tillskriver dem för status som ”förtryckta” mot bakgrund av etnicitet.  

Våra tankar och funderingar är många och vi förstår att det inte finns en enkel lösning på ett 

komplext problem. Syftet med uppsatsen var inte att presentera en sanning, lika lite som att 

finna lösningar på ett komplext problem, utan att fånga hur socialförvaltningens 

representanter tänker och upplever arbetet kring frågor som hedersrelaterat våld och förtryck. 

I intervjuerna framkom det att mötet mellan socialsekreterare och klienter är starkt präglat av 

socialsekreterarens upplevelser av kön, etnicitet och klass och att det i första hand är detta som 

är den stora utmaningen för socialförvaltningens representanter att handskas med, nämligen 

deras egna fördomar om ”de andra” i relation till sig själva. Det är svårt för socialsekreterarna 

att se bortom sina egna föreställningar och att det ibland föreligger fel antaganden utifrån 

personliga tyckanden.  Den postkoloniala teorin beskriver just den parrelation som är 

beroende utav varandra; om det västerländska synsättet är normen och då måste ”the rest” 

vara det avvikande, det vill säga ALLA de andra kulturerna.  

Kultur används lite slarvigt och uppfattas som något bestående och oföränderligt. Mot 

bakgrund av socialtjänstlagen ska människan ses i sin helhet och i vilket socialt sammanhang 

denna befinner sig inom. Därför kom också intersektionalitet som analytiskt redskap att bli 

intressant att belysa de intervjuades upplevelser genom. Under intervjuprocessen skapades 

tillfällen där intervjupersonerna kom att reflektera över sin roll som myndighetsperson och 

där vissa frågor fick dem att fundera på hur de ser på klienterna beroende på deras egna 

uppfattningar om etnicitet, klass och kön.  

Oavsett det som sker i intervjupersonernas möte med klienten kvarstår att det finns en konflikt 

mellan å ena sidan staten och kollektivet och å andra sidan en konflikt mellan individen och 

kollektivet och dessa. Vi anser därför att det hedersrelaterade våldet bäst kan förstås om man 

väljer att se det ur olika nivåer i samhället, dels ur en mikronivå och dels ur en makronivå. 

Förslag till vidare studier och forskning är att intervjua olika aktörer såsom ungdomar, män 

och kvinnor med utländsk bakgrund för att fånga deras upplevelser och tankar kring 
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hedersrelaterat våld och förtryck och ställa dessa mot de teorier som vi valt att använda oss 

utav i denna studie. 

Våra reflektioner kring den kvalitativa metoden med en hermeneutisk ansats har vi sett som 

den metod som bäst lämpar sig för denna slags studie och som utförts genom 

semistrukturerade intervjuer. En kvantitativ metod med enkäter hade således inte fångat upp 

socialförvaltningens representanters upplevelser, vilket var vår avsikt.  Däremot hade den 

kvantitativa metoden kunnat fungera som ett komplement till den kvalitativa om det hade rört 

sig om mer generella frågor och där vi kunnat nå en större publik med förslagsvis enkäter. 
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BILAGOR  

 

Bilaga 1  

Frågemall avsedda för personal inom socialförvaltningen och berörda personer Halmstad 

kommun. Frågemallen har sett lite olika ut beroende på yrkesområde men detta är den 

generella mallen vi har använt till alla våra intervjuer.  

1)Presentation av personen i fråga och yrkesområde. 

2) Har ni kommit i kontakt med hedersrelaterat våld i ert arbete?  

3) Hur arbetar Socialförvaltningen i Halmstad med hedersfrågor?  

4) Urskiljer ni hedersrelaterat våld från ”vanligt våld”, och i sådana fall hur?   

5) När upplevde du att arbetet kring hedersfrågor blev aktuellt för socialförvaltningen? 

6) Upplever du att socialförvaltningen har tillräckligt med kunskaper för att arbeta med dessa 

frågor? Om inte, vad bör utvecklas?  

7) Har ni på socialförvaltningen en handlingsplan kring hur ni skall arbeta med hedersrelaterat 

våld? Hur ser den då ut?  

8) Vad för utbildning ges till personalen kring hedersfrågor? Hur ökar man förståelse kring 

dessa frågor?  

9) Upplever ni att det finns utrymme i er tjänst att lyfta frågor och värderingar beträffande 

barnuppfostran, klass, kön, etnicitet och kultur? 

 

Bilaga 2  

Kriminalinspektör Bo Lagerkvist (Åklagarmyndigheten i Göteborg, 2007) har upprättat en skiss för att 

skilja ”vanligt” familjevåld med hedersrelaterat våld (se figur ). 



  

 

 

Figur – Skillnaderna mellan ”vanligt” familjevåld och hedersrelaterat våld 

Källa: Åklagarmyndigheten i Göteborg (2007:12) 

 

Bilaga 3  

Se PATRIARK, Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv. 

Användarmanual, version 3 (2005) Henrik Belfrage. www.Ivn.se/rpk 


