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Inom förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck finns det en uppfattning om att det är 

heterosexuella tjejer som utsätts. Denna föreställning har dock börjat förändras. Det går att 

urskilja att beskrivningen har börjat breddas i strävan efter en mer inkluderande bild av vem 

som kan förstås som utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med denna uppsats är 

att granska de diskurser som går att urskilja kring utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta har undersökts genom en diskursanalys av två dokument framställda av Länsstyrelsen 

Östergötland och en gruppintervju med Resursteam Heder som är ett projekt i Malmö stad, 

vilka båda är verksamma i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet har 

analyserats genom en intersektionell förståelse av normer och teorier om olikhetsskapande. 

Studien har visat att det finns flera centrala diskurser om utsatthet som alla är kopplade till 

grupperingar och kategoriseringar. Normativa föreställningar om grupper påverkar och avgör 

hur individers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck förstås. Granskningen har visat att 

kategoriseringar och grupperingar kan ha positiva men även negativa effekter i arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Normativa föreställningar och maktstrukturer gör att det än 

så länge är svårt att inkludera alla individers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck på 

lika villkor.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Den svenska debatten om hedersrelaterad problematik brusade upp för femton år sedan i 

samband med mordet på Fadime Sahindal. Debatten var polariserad och olika förklaringar och 

förståelser för hedersrelaterad problematik florerade. Föreställningar om kultur, jämställdhet, 

våld och invandring var centrala i diskussionerna (Carbin, 2010). Den splittring som 

kännetecknade debatten ledde till att innebörden av vad heder är och hur hedersrelaterad 

problematik kan förstås har varit svårt och besvärligt att definiera (Wikan, 2009). 

I debatten går det att urskilja tre väsentliga förklaringsmodeller. En förklaring har varit 

att problematiken grundar sig i en annan kultur med andra kulturella värderingar, medan en 

annan menar på att att hedersrelaterat våld och förtryck är ett uttryck för mäns strukturella och 

globala överordning. Ett tredje perspektiv menar att problematiken grundar sig i en mängd 

lokala och globala maktrelationer (Nationellt Center för Kvinnofrid, 2010). Vad som 

framkommer är dock att det främst är tjejer som förstås som utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck (Länsstyrelsen Östergötland, 2011). Detta blir tydligt i regeringens definition som 

menar att problematiken bottnar i en kontroll av kvinnans sexualitet (Regeringens skrivelse, 

2007).  

Allt eftersom tiden gått efter mordet på Fadime har dock andra tankar om vem som kan 

vara utsatt lyfts fram. Länsstyrelsen Östergötland, som har det nationella ansvaret för att arbeta 

mot hedersrelaterat våld och förtryck, menar att utöver heterosexuella tjejer finns det även andra 

grupper som bör uppmärksammas när det talas om utsatthet i förhållande till hedersrelaterad 

problematik. Dessa grupper är killar, hbtq-personer, personer med funktionsvariationer, 

ensamkommande barn och unga, vuxna kvinnor samt barn och unga som lever med skyddade 

personuppgifter (Länsstyrelsen Östergötland, 2015). Satsningar har börjat göras för att 

uppmärksamma en bredare förståelse för vem som kan vara utsatt för hedersrelaterad 

problematik. En sådan satsning är projektet Resursteam Heder i Malmö stad som arbetar för att 

fler ska kunna få den rådgivning och det stöd de behöver utifrån sin unika situation. 

Den pågående förändring som kan urskiljas vad gäller diskurser om vem som är utsatt 

för hedersrelaterat våld och förtryck är vad som fick oss intresserade av att granska hur denna 

förändring tar sig uttryck. Detta görs i denna uppsats ur ett sociologiskt perspektiv med en 

intersektionell förståelse av normer och teorier om olikhetsskapande. När den allmänna bilden 

är att det endast är tjejer som blir utsatta för hedersrelaterad problematik, vad händer då med de 

individer vars utsatthet inte passar in i den mall som utformats kring vem den utsatta är och hur 

denne bör vara? 
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1.2 Resursteam Heder  

Resursteam Heder är ett mobilt team som arbetar med tidigt stöd till ungdomar som lever med 

hedersrelaterad problematik. Projektet startade i oktober 2016 och är delfinansierat av 

Länsstyrelsen i Skåne. Idén till Resursteam Heder är ett resultat av Plattform Malmös arbete 

med Projekt Fokus Heder. Projektet har även hämtat inspiration från Malmö Stads 

handlingsplan “Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation” och förslag på en nationell 

strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Syftet med projektet är att tidigt 

stöd till ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bli mer lättillgängligt 

och att ett förebyggande och flexibelt arbete med yrkesverksamma ska leda till att fler får den 

rådgivning och stöd som de är i behov av. Teamet finns till som stöd för ungdomar som är under 

22 år oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. De verkar även som en resurs för 

yrkesverksamma inom exempelvis skola, socialtjänst, sjukvård och ideell sektor där de bland 

annat erbjuder rådgivning, samtal, metodstöd samt risk- och säkerhetsbedömningar. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att granska de diskurser som går att urskilja kring utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck samt att diskutera hur dessa påverkar det sociala arbetets 

praktik.  

 

Detta kommer att undersökas genom följande frågeställningar: 

• Vilka diskurser går att urskilja i Länsstyrelsen Östergötlands metodmaterial när det 

gäller utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck? 

• Vilka diskurser går att urskilja hos medarbetarna i Resursteam Heder när det gäller 

utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck? 

• Hur påverkas medarbetarna i Resursteam Heder av dessa diskurser och hur förhåller de 

sig till dem i sitt arbete? 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Om heder 

I boken Om heder beskriver Unni Wikan (2009) vad hon anser att hedersrelaterad problematik 

är. Wikan inleder med att skriva att synen på heder varierar kulturellt och historiskt och att det 

är ett komplicerat begrepp som rymmer paradoxer. Heder är någonting som i alla samhällen har 

en positiv laddning, och “handlar om värde i egna och andras ögon, om självrespekt och social 

respekt” (Wikan, 2009, s. 9). Denna sida av heder är förknippat med nobla och hjältemodiga 

handlingar. Det som utgör paradoxen kring heder är att det även är förknippat med makt och 

smärta: ”Makt eftersom det är en elit eller de inflytelserika som sätter normerna för vad som 

ska gälla. Smärta eftersom hedern har sitt pris” (Wikan, 2009, s. 9).  

Wikan beskriver också att heder är ett könat begrepp som kan kopplas till patriarkala 

system och värderingar. Hon menar att heder och ära i alla tider och alla samhällen har varit 

förknippat med män. Det är män som innehar heder medan kvinnor innehar skam. Kvinnor 

ingår i mäns heder och kan i vissa samhällen anses fullkomligt bära upp den. Wikan menar att 

”heder är här knutet till sexualitet. Kvinnors ärbarhet, dygd och kyskhet är samhällets 

grundsten. Familjer, släkter, klaner, stammar och nationer kan ”tvinna ihop” ett hedersbegrepp 

som lägger bördan, smärtan, på kvinnors axlar” (Wikan, 2009, s. 9-10). 

Wikan beskriver denna heders mekanismer som att hedern är ett ting som man antingen 

har eller inte har. Hederns motpol är vanheder vilket innebär att när hedern går förlorad är 

vanhedern ett faktum. Hederskultur så som Wikan beskriver det innebär att hedern är kollektiv 

och att det handlar om värde utifrån hur andra ser på en. Om skam infinner sig blir den till allas 

skam. Vanhedern drabbar därmed hela familjer och släkter (Wikan, 2009).  

I anknytning till Wikans centrala tema att heder är knutet till kvinnors sexualitet tar hon 

upp olika exempel. Hon beskriver att det kan räcka med att andra människor som är 

utomstående familjen skvallrar om att en tonårsdotter i familjen har kontakt med en kille, eller 

att hon klär sig olämpligt, för att den kollektiva hedern ska vara skadad och skammen vara total. 

Rykten kan vara skäl nog för att detta ska kunna ske. Det behöver alltså inte ens handla om 

verkliga händelser för att en skadad heder ska vara ett faktum (Wikan, 2009).  

 

3.2 Honor & Violence Against Women in Iraqi Kurdistan  

Minoo Alinias (2013) studie genomfördes i Irakiska Kurdistan och består av intervjuer med 

kvinnorättsaktivister, representanter från organisationer och boenden för kvinnor, förövare och 

kvinnor som blivit utsatta för våld.  
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Alinia är av uppfattningen att våldet och förtrycket grundas i en kontroll av kvinnans 

sexualitet och att det är starkt bundet till kollektivism. Hon menar dock att våld som begås i 

hederns namn inte kan förstås enbart utifrån den universella diskussionen om kön och sexualitet 

utan att etnicitet, klass, det historiska och politiska sammanhanget och dess bundenhet till 

generationer alltid måste finnas med i förståelsen. Utan att göra detta normaliseras och 

essentialiseras diskussionen om heder. Alinia menar att begrepp såsom hedersvåld, hedersmord 

och hederskultur är patriarkala diskurser som reproducerar förövarnas förklaring och 

berättigande till våldet och förtrycket. Som ett försök att undvika en rasistisk och sexistisk 

hedersdiskurs använder hon sig av begreppet våld som begås i hederns namn. Hon betonar 

därmed att det inte handlar om ett helt samhälles eller ett helt folks kultur (Alinia, 2013). 

 

3.3 HBT och Heder 

Frida Darj och Hedvig Nathorst-Böös (2011) redogör i sin studie för att hedersbegreppet är 

starkt kopplat till gruppen heterosexuella tjejer, medan våldet och förtrycket mot hbt-personer 

inte är lika uppmärksammat. De hävdar även att det sällan framkommer att även kvinnor är 

förövare i en hederskontext. Darj och Nathorst-Böös har i sin intervjustudie undersökt hur unga 

homosexuella, bisexuella och transpersoner påverkas av att leva i familjer med hedersnormer, 

vilka stöd och insatser de fått och vilka behov de har (Darj & Nathorst-Böös, 2011). 

De menar att heterosexuella tjejer ofta blir väldigt begränsade i familjer med 

hedersnormer medan killar i större utsträckning är fria att göra som de vill. I studien 

framkommer det dock att killar som av omgivningen uppfattas vara något annat än 

heterosexuella, eller bara agerar på ett feminint sätt, får utstå samma grad av kontroll som tjejer. 

Kontrollen mot homosexuella och bisexuella tjejer skiljer sig inte avsevärt från kontrollen mot 

heterosexuella tjejer, även om den kan skärpas något ifall sexualiteten blir känd för familjen. 

Vissa av ungdomarna i studien ser det som en omöjlighet att komma ut inför sin familj och 

lever därför ett dubbelliv där de inte enbart döljer sin sexualitet och könsidentitet utan även 

saker som utbildningsval och klädstil. Flera av intervjupersonerna som har en partner berättar 

att den egna familjen även utsätter partnern för hot. Trots detta finns det vid studiens 

genomförande ingen plan för hur dessa ska erbjudas hjälp (Darj & Nathorst-Böös, 2011). 

Intervjupersoner i studien har uttryckt att de upplevt ett bristfälligt bemötande av 

yrkesverksamma inom socialtjänsten som uppmanat dem att undanhålla sin sexualitet och att 

inte bryta mot familjens normer. Darj och Nathorst-Böös hävdar att bemötandet gentemot 

heterosexuella tjejer ser ut på motsatt sätt då de stöttas i valet att skaffa pojkvän och på andra 

sätt gå emot familjens normer. Kritik riktas mot det svenska lagsystemet där de hävdar att det 
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måste skapas nya metoder för att arbeta mot hedersrelaterat våld som inkluderar hbt-personer 

och att landstingen ska kräva att de organisationer som får bidrag för att arbeta med 

hedersrelaterade frågor även ska inkludera ett hbt-perspektiv (Darj & Nathorst-Böös, 2011).  

 

3.4 Hålla isär 

Josefine Liljequist och Agnes Tibbelin (2015) har undersökt vilka diskurser som uppstår i 

konstruktionen av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet som granskas är 

dokument från Socialstyrelsen, Länsstyrelserna i Östergötland och Uppsala samt Malmö Stad. 

Liljequist och Tibbelin redogör för att etnicitet och kön är betydande i konstruktionen av 

begreppet hedersvåld och förtryck.  

Liljequist och Tibbelin diskuterar i uppsatsen att hedersrelaterat våld och förtryck 

riskerar att bli ett samhällsproblem som finns i Sverige utan att betraktas som ett svenskt 

samhällsproblem, då konstruktionen av den hedersrelaterade problematiken bygger på att det 

är människor med en annan etnicitet som utövar detta våld. De diskuterar även att särskiljandet 

på flickors och pojkars utsatthet både kan leda till ett förtydligande av olika former av utsatthet 

samtidigt som det kan bidra till att andra former av utsatthet förbises. De anser att 

hedersrelaterat våld och förtryck bör benämnas som en form av mäns våld mot kvinnor. Genom 

att benämna hedersrelaterat våld och förtryck på detta sätt hamnar förståelsen för patriarkala 

strukturer i centrum. De menar att det inte är enbart tjejers utsatthet som kan förstås genom ett 

sådant perspektiv utan att även killar kan förstås i termer som utsatt eftersom ett patriarkalt 

system skapar förväntningar på även deras beteende vilket kan ha negativa konsekvenser för 

alla  (Liljequist & Tibbelin, 2015).  

   

3.5 Mellan tystnad och tal  

Maria Carbin (2010) har undersökt olika diskurser kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Carbin syftar i sin studie till att analysera hur hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs i 

offentliga, politiska dokument kring integration och jämställdhet samt hur unga kvinnor med 

utländsk bakgrund positioneras i denna beskrivning och i den samhälleliga debatten (Carbin, 

2010).  

Carbin beskriver hur det i handböcker från länsstyrelserna framkommer en diskursiv 

ambivalens: Å ena sidan skapas grupperingar som tydligt fastställer att det är personer från 

vissa grupper med starkt patriarkala värderingar som utför våldet. Å andra sidan tyder 

formuleringarna i texten på ett försök att komma ifrån vi och de-generaliseringar. Carbin har i 

samband med detta observerat att det skett en diskursiv förskjutning där ordet invandrare har 
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bytts ut mot andra uttryck som att till exempel prata om personer med patriarkala- eller 

hedersvärderingar (Carbin, 2010).  

Carbin skriver även om hur hedersdiskurser förminskar tjejers utsatthet till att endast 

handla om heder istället för att se till andra möjliga orsaker. Hon menar att det skapas en bild 

av hur ett trovärdigt offer agerar, där det endast är personer som kan dela med sig av en historia 

som stämmer överens med allmänhetens bild av hedersrelaterat våld som ges utrymme att prata 

(Carbin, 2010).  

 

3.6 Avrundning och diskussion av tidigare forskning 

Forskningen har belyst att det finns olika sätt att beskriva och förstå hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det finns en uppfattning om att hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i en 

kontroll av kvinnans sexualitet. Denna uppfattning utmanas med andra perspektiv, som menar 

att fler aspekter behöver inkluderas för att kunna förstå problematiken. Forskning om 

hedersrelaterat våld och förtryck kan sägas kännetecknas av motsättningar och en oenighet om 

hur hedersrelaterad problematik kan förstås. 
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4. Teori 
4.1 Normer och intersektionell normkritik  

Normer kan beskrivas som ideal och föreställningar som påverkar vad vi betraktar som bra och 

önskvärt och vad som inte är det (Nordberg & Rindå, 2006). Begreppet norm kan vara ett sätt 

att visa hur våra föreställningar om världen är kopplade till makt och ojämlikhet. Granskandet 

av normer innebär möjligheter att se vad som faller utanför vad som anses vara normalt och 

vad som möjliggör diskriminering (Martinsson & Reimers, 2014). Normer existerar aldrig 

separat. På så sätt kan en normupprepning alltid anses vara intersektionell då normer formas, 

upprepas och växer sig starka tillsammans med andra normativa principer. När normer studeras 

är det därför av vikt att inte fokusera på en kategori i taget utan att se hur normer om kategorier 

samverkar vilket kan beskrivas som att vägra renodla (Martinsson, 2014).  

Begreppet norm bygger på en relation mellan kunskap, föreställningar och makt. Ur 

detta uppstår normaliseringsprocesser som gör att vissa föreställningar, perspektiv och 

lärdomar stabiliseras och ses som möjliga medan andra betraktas som ogenomförbara 

(Martinsson, 2014). Genom att förstå vad en norm är går det även att skapa förståelse för 

intersektionella konstruktioner, även kallat normansamlingar. Detta innebär att “en rad olika 

hierarkiserande normer, med sinsemellan olika riktningar, kan komma att samverka, eller gå 

upp i varandra” (Martinsson & Reimers, 2014, s. 15). I och med detta går olika föreställningar 

och materialiteter samman och blir omöjliga att åtskilja. Dokument, organisationer och ting kan 

anses vara viktiga i dessa normansamlingar. Skapandet och skrivandet av styrdokument 

stabiliserar normer, men de effekter som styrdokumenten syftar till att uppnå kan komma att 

påverkas och utmanas av alternativa föreställningar (Martinsson & Reimers, 2014).  

 

4.2 Gruppering och kategorisering  

Kategorier kan ses som ett analytiskt begrepp som syftar till att förstå hur grupperingar av 

människor sker (Mattsson, 2015). Kategorier och grupper skapas av normer (Martinsson & 

Reimers, 2014). Normer bör alltså ses som performativa snarare än representativa, i den mening 

att normer inte återspeglar samhällsgrupper utan skapar dem (Martinsson, 2014). Skapandet av 

kategorier kan ses som en process där positioner ständigt definieras och omdefinieras, vilket 

innebär att deras betydelse är tillfällig och kan förändras (de los Reyes & Martinsson, 2005).  

Genom normer konstrueras både skillnader mellan grupper och föreställningar om att 

alla inom en viss grupp är lika (Martinsson & Reimers, 2014). På så sätt förstås individer såväl 

som händelser och kategorier i förhållande till vad de skiljer sig från (de los Reyes & 

Martinsson, 2005). Detta kallas med andra ord för binära oppositioner då kategorier konstrueras 
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genom att de är varandras motsatser, som antingen/eller istället för både/och. Genom att 

kategorisera och se kategorier som skilda från varandra omöjliggör detta att personer som 

placeras i olika kategorier kan ha gemensamma identiteter, problem och behov istället för att 

förstås uteslutande som åtskilda (de los Reyes & Mulinari, 2005). Föreställningen om att alla 

inom en kategori är lika kan förstås genom stereotyper, vilket innebär att några få, enkla och 

etablerade kännetecken hos en individ eller grupp får symbolisera hela gruppen. Genom detta 

reduceras en individs eller grupps egenskaper till det som de förväntas vara vilket gör att varje 

persons komplexitet osynliggörs (Mattsson, 2015). Att använda grupperingar och 

kategoriseringar som begrepp innebär därmed en risk i och med att fragmenterade och entydiga 

representationer anses kunna förklara och spegla verkligheten (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Det kan också anses vara problematiskt att det finns en tendens att grupperingar och 

kategoriseringar används på ett vardagligt sätt utan reflektion över vad det innebär att göra detta 

(Sandell & Mulinari, 2006). 

Det sociala arbetet bygger på grupperingar och kategoriseringar. Dessa skapar en 

gemensam grund och kunskap varpå beslut om stöd och insatser kan fattas. Att grupperingar är 

så centralt i det sociala arbetet kan anses vara problematiskt dels på grund av normativa och 

stereotypa föreställningar om grupper men också utifrån att det alltid finns grupper som inte 

skapas. I och med detta kan inte alla individer representeras och finns de inte representerade 

försvåras individers möjlighet till stöd och insatser. Inom socialt arbete definieras klientens 

utsatthet utifrån att den behöver placeras inom en grupp. I och med den låsning som sker 

berättar denna placering någonting om vad denna klient kan vara och vad den inte kan vara. 

Det finns då inte utrymme till andra sätt att definiera en individs behov av insatser (Börjesson 

& Palmblad, 2008). 

 

4.3 Skapandet av olikhet och ojämlikhet 

Kategorier används flitigt när den sociala världen skapas och förstås och detta 

kategoriseringstänk normaliseras och görs till det sätt som människor begripliggör sin tillvaro 

(Sandell & Mulinari, 2006). I detta tankesätt ses olikhet som något naturligt snarare än socialt 

konstruerat vilket kan antas leda till att de processer som ligger till grund för olikhetsskapandet 

osynliggörs (de los Reyes & Mulinari, 2005; de los Reyes & Martinsson, 

2005).   Föreställningen om människors naturliga olikhet kan sägas vara en förutsättning för 

institutionell och individuell diskriminering då det ger legitimitet att sortera människor efter 

förutbestämda egenskaper. Olikhetsskapande måste ses i relation till de maktstrukturer och 

normaliseringsprocesser i samhället som gör hierarkiska ordningar stabila och naturliga vilket 
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producerar och reproducerar olikheter (de los Reyes & Martinsson, 2005). Ojämlikheten 

förutsätts och förstärks också genom tystnader, osynliggjorda band och kunskapsluckor (de los 

Reyes & Mulinari, 2005). Ojämlikhet konstrueras ”i intersektionen mellan olika samhällsnivåer 

och de specifika former av konsensus och underordning som uppstår i skärningspunkten för 

maktstrukturer, institutionella praktiker och individuella handlingar” (de los Reyes & Mulinari, 

2005). Tillsammans med normer och rutiner skapar ojämlikhet särskilda former av 

maktutövande vilka behöver analyseras för att kunna se hur och på vilka sätt strukturer av 

förtryck tar sig uttryck, förstärker och relaterar till varandra. Genom en sådan analys kan den 

dynamik, komplexitet och heterogenitet som den sociala världen innebär förstås. Eftersom 

socialtjänsten är en institution där individuella handlingar praktiseras i arbetet blir det 

nödvändigt att rikta blicken mot hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet. Genom att 

granska föreställningar kring grupperingar och kategorier i socialt arbete går det att förstå och 

kritiskt reflektera kring hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet. Genom detta 

medvetandegörande kan socialarbetaren bli professionell i sitt yrke (Mattsson, 2015).  
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5. Metod 
Två metoder har använts för denna uppsats. Genom kritisk diskursanalys har Länsstyrelsen 

Östergötlands metodmaterial granskats i syfte att synliggöra diskurser om hedersrelaterat våld 

och förtryck. För att få en insyn i vad yrkesverksamma anser om vad som står skrivet i dessa 

metodmaterial och hur det tillämpas i praktiken bygger studien även på en gruppintervju med 

projektmedarbetarna i Resursteam Heder. Det innebär att vi i denna uppsats både tolkar 

metodmaterialen och Resursteam Heders tolkning av desamma. Metoderna kompletterar 

varandra då de tillsammans gör det möjligt att analysera och granska indirekta och direkta 

maktstrukturer och hierarkier (Bergström & Boréus, 2012a).  

 

5.1 Diskursanalys 

Genom ett socialkonstruktionistiskt synsätt kan det normativa granskas och med anledning av 

denna uppsats syfte utgår denna uppsats från detta synsätt (Allwood & Erikson, 2010). Inom 

det socialkonstruktionistiska perspektivet anses språket konstruera den sociala verkligheten och 

det finns således ett intresse för hur texter kan utforma och skapa de kontexter de ingår i. Genom 

detta kan större förståelse om den sociala verkligheten nås (Lundin, 2008). 

Socialkonstruktionismen kan anses vara tätt sammankopplad med diskursanalysen och de flesta 

diskursanalytiska inriktningarna grundas i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Allwood & 

Erikson, 2012; Lundin, 2008).  

Diskurser visar sig konkret i texter och kan sägas vara olika sociala förväntningar på 

hur det ska talas om fenomen (Allwood & Erikson, 2012). Diskursanalys kan beskrivas som en 

mångsidig teknik som fokuserar på det underförstådda i analysen av texter (Boréus, 2011). 

Diskursanalys består av en mängd olika ansatser. En gemensam utgångspunkt för alla dessa 

ansatser kan sägas vara att “våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra 

identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem” 

(Winther-Jørgensen & Philips, 2000, s. 7). Diskursanalys handlar inte om att kritisera en text 

utan att analysera hur något sägs och undersöka om det följer några mönster samt vad dessa 

mönster har för konsekvenser i samhället (Winther-Jørgensen & Philips, 2000). Med andra ord 

är det centralt i diskursanalys att granska hur språket används för att kategorisera och tolka 

omvärlden (Boréus, 2011). Diskurser inrymmer även olika maktaspekter genom regelsystem 

som legitimerar viss kunskap men inte annan (Allwood & Erikson, 2012). Diskurser innefattar 

även vem som har rätten att definiera diskurser samt att de innebär möjligheter för vissa och 

begränsningar för andra (Allwood & Erikson, 2012; Bergström & Boréus, 2012b). 

Hedersrelaterad problematik ses utifrån detta synsätt som ett socialt konstruerat fenomen i och 
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med att det pratas om det inom ett visst ramverk. På så vis går det att granska genom 

diskursanalys. Det finns många uppfattningar om vad hedersrelaterad problematik är och 

beroende av hur det förstås kommer det att ha olika konsekvenser för individer.  

 

5.2 Intervju 

För studien har en gruppintervju genomförts med de tre medarbetarna i Resursteam Heder. En 

professionell intervju kan beskrivas som “en systematisk undersökning av det subjektiva eller 

av ett subjektivt uppfattat fenomen” (Lantz, 2007, s .14). Material från studier som inkluderar 

intervjuer och endast har ett fåtal antal intervjuer och deltagare kan sägas ge en förståelse av 

det som undersöks snarare än en förmåga att generaliseras till ett större sammanhang (Lantz, 

2007). Genom intervjun med Resursteam Heder syftar vi till att ge en inblick, synliggöra och 

belysa tankar kring hedersrelaterad problematik utan att för den sakens skull göra anspråk på 

att informationen vi tagit del av där går att generalisera till ett större sammanhang.  

 

5.2.1 Intervjuform 

Studiens intervju kan beskrivas som en öppen riktad intervju. Det innebär att intervjupersonerna 

fritt får prata om ett fenomen och därigenom ge sin egen subjektiva bild av verkligheten. Öppna 

och riktade intervjuer ger data som endast kan förstås i sitt sammanhang, utifrån 

intervjupersonens perspektiv (Lantz, 2007). Denna intervjuform valdes för att ge 

projektmedarbetarna möjlighet att själva diskutera sitt arbete med metodmaterialen. En 

gruppintervju kan dock tänkas vara begränsande då det finns en risk att projektmedarbetarna 

inte vågar dela med sig av sina personliga åsikter inför de andra i gruppen. Väl under intervjun 

upplevdes klimatet vara öppet och tillåtande. 

 

5.2.2 Förhållanden under intervjun 

Intervjun ägde rum i ett samtalsrum i de intervjuades arbetslokaler. Rummet var tyst och 

lämnade därmed plats till samtal. Vi började med att beskriva syftet med uppsatsen och med 

intervjun samt frågade om samtycke för att spela in intervjun vilket de intervjuade gav oss 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjun spelades in av anledningen att det ger oss som 

intervjuar större frihet och möjlighet till uppmärksamhet på ämnet och intervjuns dynamik 

istället för att behöva fokusera på att anteckna allt som sägs (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjun spelades även in med avsikt att ge möjlighet till exakta citat. För att vara säkra på att 

intervjun berörde vissa specifika områden skapades en intervjuguide där övergripande teman 

och följdfrågor fanns nedskrivna. Under intervjun förhöll vi oss pragmatiskt till guiden och lät 
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samtalet till stor del flyta på av sig själv. Vissa frågor besvarades utan att vi direkt behövde 

ställa dem vilket gjorde att intervjuguiden inte följdes i detalj utan istället fanns till som ett stöd.  

 

5.2.3 Transkribering  

Intervjun transkriberades dagen efter den ägt rum för att göra en så god utskrift som möjligt av 

samtalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Ytterligare en fördel med att transkribera själv 

är att processen av att lära känna materialet börjar i ett tidigt skede vilket gör att tolkningsarbetet 

och analysen blir fördjupad (Ahrne & Svensson, 2011). Eftersom vi är två som skriver 

uppsatsen delade vi upp arbetet med transkriberingen. Vi satt tillsammans och transkriberade 

för att säkerställa att det gjordes på samma sätt, vilket ger reliabilitet till transkriberingen (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Utskriften av samtalet skedde ordagrant med undantag av de många 

“mm” som uppstår i en gruppintervju när personer håller med varandra och “eh” som är vanligt 

förekommande i talspråk. Kortare pauser har inte skrivits ut i transkriberingen. Dessa beslut 

togs utifrån en uppfattning om att det var onödigt för det uppsatsen syftar att undersöka 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi valde dock att ta med “eehh” och skriva ut längre 

pauser i de fall det krävdes för att visa på osäkerhet och tvekan i uttalanden. Att ha tänkt till 

kring vad just den här uppsatsen kräver för typ av transkribering kan också sägas öka 

transkriberingens validitet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.3 Avgränsningar 

Uppsatsen skrivs i samarbete med Resursteam Heder. Intervjun gjordes för att få en röst som 

ger liv åt metodmaterialet för att se hur det sociala arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

ser ut i praktiken. Fler eller andra personer som är yrkesverksamma inom frågor som rör 

hedersrelaterat våld och förtryck hade kunnat intervjuas. Då Resursteam Heder lyfte 

problematiken om vad de anser är brist på ett normkritiskt förhållningssätt inom arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck och detta ämne intresserade oss valde vi att intervjua dem för 

denna uppsats.  

Det finns en mängd olika dokument från svenska myndigheter och andra aktörer som 

riktar sig till yrkesverksamma som möter människor som drabbas av hedersrelaterad 

problematik. Två av de metodmaterial som Resursteam Heder använder mest i sitt arbete är 

framtagna av Länsstyrelsen Östergötland: Våga göra skillnad och Att förebygga hedersrelaterat 

våld och förtryck. Det kan anses utgöra en begränsning för uppsatsen att enbart två dokument 

granskas, men då dessa metodmaterial är centrala för Resursteam Heders arbete kom vi i samråd 

med dem överens om att det var dessa som skulle granskas i uppsatsen. 
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I början av uppsatsarbetet presenterade Resursteam Heder en uppsatsidé för oss. Denna 

idé omformades av oss i ett tidigt skede med anledningen att avgränsa idén till ett definierat 

syfte som var sociologiskt relevant.  

 

5.4 Förförståelse  

Redan innan studiens start fanns en medvetenhet om en viss kritik mot de metodmaterial som 

används i arbetet mot hedersrelaterad problematik. Några veckor innan arbetet med uppsatsen 

började hölls ett introducerande möte där Resursteam Heder berättade om sin verksamhet och 

de brister som de ansåg fanns i metodmaterialen. Detta, tillsammans med intervjun, gjorde att 

vi fick ta del av projektmedarbetarnas insikter vilket kan ha påverkat oss under granskningen 

av metodmaterialen och vidare under arbetets gång. Samtidigt är studiens syfte att belysa och 

reflektera kring metodmaterialen i ljuset av hur det sociala arbetet praktiseras, varför vi anser 

metoden lämplig och inte ser hur vi kunde gjort på annat sätt. Vi försökte hålla en distans och 

en medvetenhet om vad som var våra tankar, vad för resonemang som kunde underbyggas med 

teori och vad Resursteam Heder uttryckte under det inledande mötet och intervjun.  

 

5.5 Etiska överväganden  

5.5.1 Diskursanalys 

Då studien granskar diskurser som är kopplade till normer och samhällsstrukturer känns det 

viktigt att problematisera att det finns en risk att viktiga detaljer blir svåra att se. Att göra en 

diskursanalys innebär att forskaren måste undersöka de diskurser som denne själv lever kring, 

som är en del av forskarens kultur, vilket kan innebära en svårighet att se dem som diskurser. 

Det kan anses vara just de diskurser som verkar självklara för oss som är de mest intressanta att 

undersöka (Winther-Jørgensen & Philips, 2000). Vi har därför försökt att distansera oss från 

vår egen förförståelse men är medvetna om att det inte är säkert att detta alltid går att göra.  

 

5.5.2 Resursteam Heder 

Att utföra en studie i samarbete med en organisation kan ses som ett etiskt dilemma då det 

innefattar en form av förhandlande. Forskaren riskerar att hamna i en underlägsen maktposition 

där organisationen förväntas få något i utbyte mot den tid och det tillträde som studien kräver 

(Svensson & Ahrne, 2011). Samarbetet med Resursteam Heder har dock inte uppfattats på detta 

sätt, vilket är hela anledningen till varför vi har sett samarbetet som en möjlighet. 

          Av etiska skäl har projektmedarbetarnas namn anonymiserats. Projektets namn, 

Resursteam Heder, framkommer vilket bestämdes i samråd med medarbetarna.  
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5.5.3 Problematisering av begrepp 

Länsstyrelsen Östergötland och Resursteam Heder använder sig av begreppen hedersrelaterat 

våld och förtryck och hedersrelaterad problematik. Av denna anledning har vi valt att använda 

oss av samma begrepp. Det finns som tidigare visat olika perspektiv som förespråkar olika 

begrepp och ett val mellan dessa skulle kunna ses som ett ställningstagande. I denna uppsats 

syftar vi inte till att granska de olika förståelser och definitioner som finns kring hedersrelaterat 

våld och förtryck utan snarare att se hur dessa olika uppfattningar påverkar diskurser om 

utsatthet. Vi har valt att använda de begrepp som vår empiri använder sig av, men är medvetna 

om att det skulle kunna ses som att vi i och med detta reproducerar en viss diskurs kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

5.6 Tillvägagångssätt 

Som första steg i uppsatsarbetet läste vi in oss på tidigare forskning kring hedersrelaterat våld 

och förtryck för att orientera oss i ämnet. Vi läste även in oss på teori som vi tänkte var av 

relevans för uppsatsen. Därefter lästes metodmaterialen vilket kan anses ge en god överblick 

och insikt i de diskurser som finns i texten (Boréus, 2011). Vi skrev även ner individuella 

kommentarer som vi uppfattade som intressanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Därefter diskuterades dessa och en intervjuguide skapades för gruppintervjun med Resursteam 

Heder där frågor om deras arbete och hur de ser på normkritik skrevs ner samt frågor utifrån de 

diskurser vi urskiljt i metodmaterialen. Efter intervjun transkriberades den och relevanta teman 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar kunde urskiljas. Vi gick sedan tillbaka till 

metodmaterialen och gjorde en närläsning av dessa med de teman som urskiljts vid 

transkriberingen i åtanke. Detta sorterandet kan liknas vid ett umgänge med materialet där vi 

reflekterade och diskuterade fram och tillbaka om vad som sagts i intervjun och vad som står i 

metodmaterialen (Rennstam & Wästerfors, 2015). Många intressanta teman kunde urskiljas, 

men då det alltid kan sägas vara nödvändigt att välja bort delar av empirin vid kvalitativ 

forskning gjorde vi detta för att kunna hålla oss till kärnan för denna uppsats syfte och 

frågeställning (Rennstam & Wästerfors, 2015). Av samma anledning omformades teoriavsnittet 

något för att kunna diskutera de diskurser som urskiljts i det empiriska materialet. De teman 

som kvarstod utgjorde sedan analysen. I skapandet av analyskapitlet förhöll vi oss pragmatiskt 

till tekniken excerpt-commentary units som kan beskrivas som ett sätt att underbygga 

argumentation med både empiri och teori (Rennstam & Wästerfors, 2015).  
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6. Analys 
6.1 Presentation av studiens empiriska material  

6.1.1 Våga göra skillnad  

Våga göra skillnad - En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för 

hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har 

blivit gifta mot sin vilja är en vägledning framställd av Länsstyrelsen Östergötland  på uppdrag 

av regeringen. Vid genomförandet av uppdraget har Länsstyrelsen Östergötland samarbetat 

med Stockholms universitet. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga 

personer som är utsatta för att öka kunskapen om vilka insatser, stöd och skydd de kan vara i 

behov av. Till grund för vägledningen ligger en kunskapsinsamling av tidigare forskning och 

rapporter samt verksamheters erfarenheter av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

6.1.2 Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck - Slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag 

att främja och lämna stöd till insatser är samordnad av Länsstyrelsen Östergötland och syftar 

till att ge en nulägesbeskrivning av hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ser ut: dess 

framgångar, brister och utvecklingsområden. Den syftar även till att ge en riktning i hur arbetet 

bör se ut och gå till. Slutredovisningen bygger på enkäter med ansvariga personer från de olika 

länsstyrelserna samt personal från socialtjänst, skola, idéburen sektor och polis. Den bygger 

även på intervjuer med projektledare som arbetar med projekt som fått finansiering av 

länsstyrelsen för att arbeta med hedersfrågor.  

 

6.1.3 Förkortningar i analysen 

Resursteam Heder har benämnt dokumenten Våga göra skillnad och Att förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck med samlingsordet metodmaterial. Med anledning av detta 

har vi valt att använda denna benämning i uppsatsen. För att underlätta läsningen har vi i 

analysen även valt att skriva länsstyrelsen som en förkortning av Länsstyrelsen Östergötland.  

 

6.2 Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck  

Länsstyrelsen Östergötland och Resursteam Heder utgår från regeringens definition av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen definierar hedersrelaterat våld och förtryck i 

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

våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse, 2007). Regeringen menar att 
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“hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i kön, 

makt, sexualitet, och kulturella föreställningar om dessa” (Regeringens skrivelse, 2007, s. 12). 

Det centrala i hedersrelaterat våld och förtryck är kontroll av tjejers och kvinnors sexualitet och 

att detta är starkt knutet till kollektivet: 

    

I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte 

och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 

Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från 

vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis 

klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål 

och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och 

våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att 

det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män 

samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och 

den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor. (Regeringens skrivelse, 2007, s.12) 
 

I skrivelsen tilläggs det även att hedersrelaterat våld och förtryck även drabbar hbt-personer 

oavsett kön (Regeringens skrivelse, 2007). 

 

6.3 Analys  

I Våga göra skillnad skrivs det att “målgruppens behov av skydd och stöd är ofta mer komplext, 

resurskrävande och långtgående än vad som tidigare varit känt” (Länsstyrelsen Östergötland, 

2011, s. 27). Det skrivs också att insatser inte alltid ges utifrån varje individs specifika behov 

vilket tyder på en brist i hur skydd och stöd bedöms (Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 27). 

I metodmaterialen Våga göra skillnad och Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

skrivs det att det finns en typisk uppfattning om att den som är utsatt för hedersrelaterat våld 

och förtryck är en heterosexuell tjej (t.ex. Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 6, s. 14, s. 33; 

Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 7, s. 18, s. 35). Länsstyrelsen menar att dessa 

föreställningar gör att andra grupper inte uppmärksammas och att det är lätt att denna stereotypa 

uppfattning om vem som är utsatt begränsar och exkluderar. Personer som inte är heterosexuella 

tjejer “riskerar att osynliggöras när de inte passar in i den mall man skapat för att identifiera 

utsatta” (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 18). Denna föreställning har även resulterat i att 

de stödinsatser som finns är utformade efter ensamstående heterosexuella tjejers behov av stöd 

vilket gör det svårt att ge stöd och skydd till alla som är i behov av det (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2011, s. 14). Att granska och se bortom det som anses vara normalt skapar även 
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möjligheter att se vad som finns utanför normen och den diskriminering det innebär att hålla 

sig inom densamma (Martinsson & Reimers, 2014). Både länsstyrelsen och Resursteam Heder 

menar att det finns särskilt sårbara grupper inom den övergripande målgruppen unga som utsätts 

för hedersrelaterat våld och förtryck.1 Länsstyrelsen definierar dem såhär: 

 

Ensamkommande barn och unga, funktionsnedsatta, barn och unga som lever med 

skyddade personuppgifter, homo- och bisexuella samt trans- och queerpersoner (hbtq-

personer), pojkar och unga män samt vuxna kvinnor. Dessa är grupper som länsstyrelserna 

anser på ett eller flera sätt möter definitionen på särskild sårbarhet genom [att] vi som 

yrkesverksamma saknar tillräcklig kunskap om deras utsatthet och särskilda behov när det 

gäller hedersrelaterat våld och förtryck, att de utsätts i särskilt hög grad och/eller att 

individer ur dessa grupper har särskilt svårt att göra sin röst hörd. (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2015, s. 14) 

 

Ur detta går det att utläsa att dessa grupper är särskilt sårbara för att deras situation skiljer sig 

från den normativa föreställningen om hur en person som utsätts för hedersrelaterad 

problematik är (Martinsson & Reimers, 2014). När Resursteam Heder fick frågan “Vad är 

normkritik för er och hur blir det aktuellt i ert arbete?” gick diskussionen som följer: 

 

Linda: Åh, alltså jag tänker hela tiden när vi går ut och föreläser och så att gemene 

yrkesverksam har ju bilden av den utsatta för hedersproblematik som en heterosexuell tjej. 

Och det går vi ju in och breddar. 
Ida: Punkterar. 
Linda: Ja precis. Vi följer inte den normen utan... 
Sara: Prata om olika sorts utsatthet. [...] att bredda begreppet över huvud taget, att det kan 

handla om alla möjliga olika personer som finns i de här sammanhangen. 

 

Projektmedarbetarna berättar att de försöker bredda den allmänna bilden av att det är 

heterosexuella tjejer som blir utsatta för hedersrelaterad problematik. Det kan därmed sägas att 

de vägrar renodla förståelsen till att utgå från enbart en kategori (Martinsson, 2014). Genom att 

se bortom den normativa bilden av vem som utsätts kan det som finns utanför det som anses 

vara normalt belysas (Martinsson & Reimers, 2014). Detta uppmärksammas av både 

länsstyrelsen och Resursteam Heder.  

I arbetet med hedersrelaterad problematik finns alltså en normativ bild av att det är 

heterosexuella tjejer som utsätts. I och med att normer formas och växer sig starka tillsammans 
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med andra normer  kommer denna bild även att föra med sig en rad andra antaganden 

(Martinsson, 2014). Ida tar vid den tanken: 

 

Ida: Bilden av vad ett offer är också för att, för det första säger jag aldrig offer utan utsatt, 

men alltså det finns en bild av vad ett offer är på många olika sätt och vis och specifikt vad 

det gäller våld i nära relation och ännu mer kanske vad det gäller hedersrelaterat våld och 

förtryck och det är ju det vi har sagt nu med cis-tjejer, men också hur deras beteende ska 

vara, det vill säga någon som är ledsen, liten, hjälpsökande, 
Sara: Foglig, 
Ida: Foglig, men det kan likväl vara någon som har ett utåtagerande beteende, [...] oavsett 

vad man har för könsidentitet, vi behöver öppna upp för att se utsattheten på ett annat sätt. 

 

Av citatet ovan framgår det att det inte bara finns normer kring vem den som utsätts antas vara 

utan även hur dennes beteende förväntas vara. Dessa föreställningar växer sig starka 

tillsammans (Martinsson, 2014). Föreställningen om att personer som utsätts för hedersrelaterat 

våld och förtryck skulle ha ett gemensamt beteende kan även ses som en konsekvens av ett 

stereotypiserande av grupper, då några få egenskaper förväntas stämma in på alla inom en grupp 

vilket osynliggör varje individs komplexitet (Mattsson, 2015). Då bilden av de egenskaper en 

person som utsätts förväntas besitta är smal och exkluderande kan individer vars utsatthet inte 

passar in i denna mall osynliggöras och därmed får de inte tillgång till insatser de kan vara i 

behov av (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 18). Att det finns normer kring hur tjejer som 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck förväntas bete sig berörs även i Våga göra skillnad. 

Där skrivs det att yrkesverksammas beskrivningar av de tjejer som utsätts för hedersrelaterad 

problematik skapar en motsägelsefull bild av målgruppen: 

 

Av de rapporter som belyser de som har brutit upp framträder en motsägelsefull bild av 

flickorna och de unga kvinnorna när de beskrivs av de som möter dem inom myndigheter 

eller verksamheter (Bak 2007; Bredal & Orupabo 2008; de los Reyes 2003; Jemteborn 

2005). Flickorna och de unga kvinnorna kan beskrivas som upproriska frihetskämpar och 

rebeller som uppenbart har gått emot ett kollektivt utövat förtryck utan stöd i det egna 

nätverket. De kan också beskrivas som osjälvständiga, oerfarna kring beslutsfattande och 

ovetande om sina rättigheter, hur samhället fungerar och den egna kroppen. Vid sidan av 

dessa bilder finns den av flickor och unga kvinnor med svåra erfarenheter av kriminalitet, 

missbruk och övergrepp som genom att leva ett dubbelliv utökat sitt handlingsutrymme 
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utan stöd och gränser från vuxenvärlden (Bak 2007; Bredal & Orupabo 2008). 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s.33) 

 

Utifrån citatet från Resursteam Heder och utdraget från metodmaterialet går det att utläsa att 

det inte går att ge en ensidig bild av hur personer som är utsatta är och beter sig. Det finns dock 

skillnader i hur Resursteam Heder och länsstyrelsen ser på detta. Som Resursteam Heder 

beskriver finns det ett behov av att heterogenisera föreställningar om grupper för att kunna 

öppna upp för att vem som är utsatt, vad personen är och hur den är, är komplext och 

mångfacetterat (Mattsson, 2015). Länsstyrelsen framställer att de finns två rådande bilder av 

hur tjejerna är och väljer att beskriva dessa bilder som att de är motsägelsefulla i relation till 

varandra. Detta tyder på att tjejerna dels i rapporterna men också av länsstyrelsen förstås genom 

dikotoma termer av antingen/eller istället för att göra det möjligt att ses som både/och. 

Beskrivningen av tjejers erfarenhet lämnas onyanserad i och med att dessa två identiteter 

beskrivs som skilda från varandra och att de därmed inte kan ha någonting gemensamt (de los 

Reyes & Mulinari, 2005). Länsstyrelsen går dock vidare med att nyansera och belysa individers 

specifika situation:  

 

De olika bilderna av de unga i målgruppen kan se olika ut beroende på vem det är som 

beskriver dem, men det kan också vara kopplat till att de unga har olika erfarenhet av och 

förmåga att vara subjekt, sätta sig själv i första rummet, att fatta egna beslut och ta eget 

ansvar. Det kan handla om att de har haft olika förutsättningar att socialiseras till 

självständighet utifrån den familj de levt i, vilka gränser de haft, vad familjen har låtit dem 

göra då det kommer till utbildning, boende eller relationer och vilka möjligheter de haft att 

ta del av andra normsystem genom skola och relationer. (Länsstyrelsen Östergötland, 2011, 

s. 33-34) 

 

Utdraget tyder på att det finns en förståelse för att personer inom en specifik grupp, i det här 

fallet tjejer som brutit upp från en tillvaro med hedersrelaterad problematik, kan ha varierade 

bakgrunder och erfarenheter. Länsstyrelsen kan därmed sägas belysa och nyansera 

heterogeniteten inom grupper. Samtidigt är det värt att betona det faktum att det fortfarande 

talas om motsägelsefulla bilder inom en grupp då det tyder på en syn om att grupper bör ses 

som homogena. Normer kring hur den som blivit utsatt ska vara och bete sig leder även till att 

personer som passar in i kategorin heterosexuell tjej men som på andra sätt skiljer sig från 

normen inte uppmärksammas (Martinsson & Reimers, 2014). I Att förebygga hedersrelaterat 

våld och förtryck beskrivs det att det finns en utbredd föreställning om att personer med 
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funktionsvariation är asexuella (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 31). På grund av denna 

föreställning blir det svårt att se det som att tjejer med en funktionsvariation kan vara utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck eftersom utsattheten definieras som en kontroll av kvinnans 

sexualitet. Kontrollerande föräldrar betraktas då av yrkesverksamma som överbeskyddande 

istället för att se att det potentiellt skulle kunna röra sig om hedersrelaterad problematik 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 31). Olika normer om sexualitet kan därför anses 

hierarkiseras och gå upp i varandra, förstärka varandra och avgöra om det kan anses vara möjligt 

eller inte att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck (Martinsson & Reimers, 2014). 

Normer bygger på en relation mellan kunskap, föreställningar och makt, vilket gör att 

några perspektiv och lärdomar ses som det självklara medan andra blir otänkbara (Martinsson, 

2014). Den allmänna bilden av att det är heterosexuella tjejer som drabbas av hedersrelaterat 

våld och förtryck kan därmed anses leda till att andra gruppers utsatthet känns främmande. Detta 

kan kopplas till hur killar både i metodmaterialen och av Resursteam Heder beskrivs som 

aktörer med dubbla roller som  utsatt och förövare (t.ex. Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 

6). Länsstyrelsen beskriver att: 

 

Studier visar att pojkar och unga män inte har samma begränsningar i sitt vardagsliv som 

flickor. Däremot visar studier att pojkar i nästan lika stor utsträckning som flickor begränsas 

i valet av framtida äktenskapspartner. Pojkar tvingas även att kontrollera sina systrar och 

kusiner och får därför ofta en dubbel roll som offer och förövare. Denna dubbla utsatthet är 

dock mindre uppmärksammad än flickors situation och får till följd att pojkars utsatthet inte 

åtgärdas i samma utsträckning. (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 35) 

 

Resursteam Heder berättar följande om killars situation:  

 

Linda: Jag tänker också att vi pratar mycket om att killar kan vara både utsatta och förövare, 

så att man inte bara ser att det är killarna som är förövare. Dels att de kan vara utsatta för ja 

men säg tvångsgifte. Men också att de kan vara både förövare genom att kontrollera systern 

till exempel men också då utsatt genom att kanske tvingas kontrollera. Och sen när man ser 

till hbtq-gruppen att det är en jätteviktig fråga där. 
Sara: Och en jätteviktig fråga utifrån att många av de här personerna som vi numera träffar 

har tidigare inte kunnat komma till de verksamheter som finns därför att vissa verksamheter 

kanske är nischade utifrån att de vänder sig till tjejer, vilket många läser in i att det är 

heterosexuella tjejer eller cis-tjejer det handlar om. Så att på olika sätt överhuvudtaget prata 

inkluderande, prata och resonera utifrån som sagt olika typer av utsatthet och att också skifta 
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fokus från, om man pratar killarna till exempel, att de inte är förövare enbart utan att de kan 

ha sina egna behov av insatser kanske likadana insatser som tjejerna ibland. 

 

Både Resursteam Heder och länsstyrelsen följer diskursen om killars dubbla roller som utsatt 

och förövare. Denna diskurs har den indirekta betydelsen att killar inte endast kan ses som 

utsatta, vilket kan kopplas till hur normer om vem som utsätts gör att det blir otänkbart att se 

till andra gruppers utsatthet (Martinsson, 2014). I och med att killar som utsätts placeras i en 

egen grupp med särskilda antaganden, att vara både utsatt och förövare, avgör detta vad deras 

situation kan innehålla och vad den inte kan innehålla vilket leder till en stelhet i hur killars 

behov av insatser kan definieras (Börjesson & Palmblad, 2008). Resursteam Heder beskriver 

att killar kan vara i behov av likadana insatser som tjejer vilket utmanar bilden av att utsatthet 

definieras på ett sätt och utifrån en grupp. Denna utmaning kan stöta på motstånd då den bryter 

mot låsta roller som finns inom hedersdiskursen. De berättar att det har hänt att personer har 

blivit upprörda när killar har beskrivits i termer av att vara utsatt då de upplever att detta 

förminskar tjejers utsatthet. Ida menar att: “det är inte någonting som vi syftar till att göra, men 

vi kommer aldrig komma åt det här om vi inte öppnar upp”. Ida berättar att det är känsligt att 

jämföra killar med tjejer. På grund av detta definierar de inte killar som en särskilt sårbar grupp, 

vilket skiljer sig från metodmaterialen. De beskriver att det har blivit en anpassningsfråga som 

handlar om att kunna lyfta killars utsatthet utan att den upprör alltför mycket. Ida berättar:  

 

När vi var på det här mötet och fick frågan: ”Men tycker ni att vi bör skifta fokus mer till 

att handla om pojkar när vi pratar om hedersvåld?” Nej, vi tycker inte att fokus behöver 

skiftas från att prata från tjejer till killar. Vi menar att balansen behöver liksom, vi behöver 

se alla grupper.   
 

Ida beskriver vidare att eftersom det finns ett allmänt fokus på tjejers utsatthet behöver det 

finnas ett särskilt fokus på killars situation eftersom killar och tjejer inte är jämlika i den här 

frågan. I Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs en upplösning av kategorier 

där killar, som tidigare har förståtts i termer av att endast vara förövare, nu ges utrymme för att 

även kunna förstås som utsatt (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 36). Att det skett en 

förändring från att killar endast beskrivs som förövare till att även beskrivas som att de kan vara 

utsatta kan förstås genom att normer om grupper är performativa och att kategoriers betydelse 

ständigt omdefinieras och därmed endast är tillfälligt fixerade (Martinsson, 2014; de los Reyes 
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& Martinsson, 2005). Det skulle också kunna beskrivas som att det skett en diskursiv 

förskjutning av hur killars situation benämns (Carbin, 2010). 

Även om diskursen om hur killar förstås har förändrats och öppnats upp kvarstår 

diskursen om att killar inte kan vara endast utsatta. Genom att sätta detta i kontrast till diskursen 

om den vuxna kvinnan går det att förstå hur olikhetsskapande sorterar individer utifrån 

förutbestämda egenskaper (de los Reyes & Martinsson, 2005). I metodmaterialen och i intervjun 

med Resursteam Heder framkommer det att både män och kvinnor är förövare när det kommer 

till hedersrelaterat våld och förtryck (t.ex. Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s.7, s. 38). 

Resursteam Heder beskriver problematiken så här: 

 

Ida: Det finns ibland en förutfattad mening om att mammor är den man kan solidarisera sig 

med och den man kan liksom lita på och sådär, och ja i flera fall kanske man kan det, i andra 

fall kan det vara den föräldern som är drivande, i ett tredje fall kan det vara att den personen 

står på ens sida men inte klarar av att stå emot resten av släkten eller familjen. 
Linda: Sitter i samtal med socialtjänsten kanske och är på barnets sida egentligen men sen 

kanske hon går hem och känner sig tvingad att berätta allt... 

 

Här framkommer en tydlig bild av att kvinnor kan vara förövare, vilket även har 

uppmärksammats i forskning (Darj & Nathorst-Böös, 2011). Trots att även vuxna kvinnor 

skulle kunna tillskrivas diskursen om att vara både offer och förövare framställs vuxna kvinnors 

situation inte på detta sätt. När kvinnors situation belyses i en egen del av ett kapitel i Att 

förebygga hedersrelaterat våld och förtryck görs det i termer av att vuxna kvinnor är utsatta 

medan killars situation i sin del av kapitlet genomgående beskrivs som både utsatta och förövare 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 14, s. 35-38). Den vuxna kvinnan framställs som förövare 

i mer sekundära sammanhang i metodmaterialen men aldrig som direkt kännetecknande för 

gruppen vuxna kvinnor. Det kan därmed sägas vara svårt att förstå grupper i termer som inte 

stämmer överens med stereotypa egenskaper (Mattsson, 2005). På grund av normativa 

antaganden blir rollerna som utsatt och förövare låsta och andra situationer framstår som mindre 

troliga (Martinsson, 2014).  

Olikhetsskapandet måste relateras till maktstrukturer och normaliseringsprocesser i 

samhället  som producerar och reproducerar olikheter (de los Reyes & Martinsson, 2005). Att 

killar länge beskrevs i termer som enbart förövare kan förstås genom att mäns våld mot kvinnor 

generellt och hedersrelaterat våld och förtryck inräknat i detta grundar sig i patriarkala 

strukturer (Wikan, 2009). Att på en strukturell nivå prata om killar som utsatta för 
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hedersrelaterat våld och förtryck kan därmed anses vara problematiskt. Resursteam Heder och 

länsstyrelsen menar dock att även ifall det på en strukturell nivå ser ut på detta sätt finns det 

alltid undantag och att utsatthet därmed inte kan låsas fast till vissa grupper men inte till andra. 

På det operativa planet i socialtjänstens arbete menar Resursteam Heder därför att det blir 

nödvändigt att öppna upp för alla individers specifika utsatthet, även det som går emot den 

strukturella bilden och den rådande förståelsen av vad hedersrelaterad problematik beskrivs 

vara och bestå av. Ett exempel på en specifik utsatthet som kan osynliggöras om killar inte 

tillåts förstås i termer av att vara utsatt är hbtq-killars situation. I metodmaterialen framkommer 

det att sexualiteter som avviker från heteronormen anses vara vanhedrande i sammanhang där 

hedersnormer råder och blir därav starkt tabubelagda. Enligt länsstyrelsen leder detta till att 

hbtq-personer sällan berättar för yrkesverksamma att deras utsatthet är kopplad till deras 

sexuella läggning, eller inte vågar söka hjälp alls (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 34-35). 

Av tidigare forskning framkommer det även att när personer vars sexualitet avviker från 

heteronormen väl söker stöd har de blivit bristfälligt bemötta av socialtjänsten (Darj & Nathorst-

Böös, 2011). Utan att ha den öppenhet som Resursteam Heder beskriver är det därmed lätt hänt 

att missförstå eller inte se utsatthet som inte anses platsa.  

Normer kan sägas vara det som skapar samhällsgrupper och kategorier (Martinsson, 

2014; Martinsson & Reimers, 2014). Länsstyrelsen och Resursteam Heder skriver och talar 

båda i termer av grupper och kategorier. I Våga göra skillnad beskriver länsstyrelsen att 

målgruppen på samma gång kan ses som en grupp och flera grupper då de har både 

gemensamma och specifika drag (Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 53-54). Under intervjun 

med Resursteam Heder diskuterades fördelar och nackdelar med att rikta sig till målgruppen i 

sin helhet eller att dela upp den i mindre grupper. Ett exempel på detta är när Linda berättar om 

hur de kontaktat RFSL för att få rådgivning om sitt informationsmaterial:  

 

Nu kom jag att tänka på när vi haft diskussioner med folk från RFSL där de egentligen 

tycker att vi ska bara prata om ungdomar till exempel, inkludera, alltså [...]. Fast vi… vi 

känner ju att vi måste lyfta fram. För pratar man bara om ungdomar då ser folk cis-tjejer 

framför sig. De kan inte bredda det automatiskt utan vi måste få in det i folks huvuden och 

sen kan vi prata om ungdomar när det är inne men om det inte ens är inne vad heder handlar 

om efter så många år så lär väl knappast det vara självklart på väldigt, väldigt lång... så jag 

tycker att man måste lyfta upp, lyfta ut specifika grupper. Man kan inte bara prata om en 

specifik grupp utan man måste prata om alla specifika grupper. 
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Resursteam Heder menar att det finns en poäng och en nödvändighet i att rikta sig 

specifikt. RFSL menade däremot att det är möjligt att prata generellt. Det blir här en 

konflikt om huruvida alla personer som är utsatta förstår sin möjlighet och rätt till stöd, 

som Linda beskriver: “Vi har känt lite så, åh men kommer de verkligen fatta att det här 

gäller, alltså om man tänker på hbtq-gruppen, kommer de verkligen fatta att de är 

välkomna här också och då menar [RFSL] att ja det gör de”. Resursteam Heder håller 

med om att det är viktigt att prata generellt men att det är något som ännu inte alltid är 

möjligt för att kunna fånga in utsatthet. Ida beskriver att “man behöver ju inte 

tvångsmässigt kategorisera människor, men i vissa fall, för en viss typ av utsatthet så 

behövs det… för annars tappar vi dem”. Även länsstyrelsen lyfter fram att det kan vara 

bra att rikta sig specifikt. Som exempel skriver de om internationella erfarenheter där 

insatser som direkt uppmärksammat killars utsatthet har resulterat i att fler killar sökt stöd 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 28). Länsstyrelsen kommer fram till att: 

 

Även om antalet ärenden som rör pojkar/unga män är betydligt färre än de som rör 

flickor/unga kvinnor tyder dessa resultat på att det är angeläget att uppmärksamma 

pojkar/unga mäns utsatthet för att de ska känna att det är meningsfullt att be om hjälp. 

(2011:14, s. 28) 
 

Det finns alltså exempel på när riktade insatser och ett medvetet anmärkande av kategorier har 

resulterat i att fler har sökt hjälp. Att lyfta fram specifika grupper i sammanhang när 

hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammas kan även på sikt tänkas göra att fler får upp 

ögonen för vad som faller utanför mallen och resultera i en diskurs som är mer inkluderande 

kring vem som är utsatt kan vara. Men att tänka i strikta kategorier kan också anses vara 

problematiskt. Ida menar att “risken finns att någon grupp hamnar i skymundan av en annan”. 

Denna risk uppmärksammas även i Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Där 

redovisar länsstyrelsen för huruvida tillfrågade länsstyrelser, projektledare och externa aktörer 

har identifierat fler särskilt sårbara grupper än de som lyfts fram i metodmaterialen. Majoriteten 

menar att de inte har observerat fler, men ett antal av de tillfrågade belyser att det finns fler 

särskilt sårbara grupper som de menar har försvunnit ur debatten (Länsstyrelsen Östergötland, 

2015, s. 38). Socialt arbete är organiserat efter ett kategoriserande och grupperande, och det är 

svårt att skapa alla grupper som då bör finnas till. Detta leder till att alla individer inte finns 

representerade och att alla individers utsatthet inte kan förstås (Börjesson & Palmblad, 2008). 

Att vara specifik och särskilt lyfta fram vissa grupper kan leda till en ökad medvetenhet, men 



 25 

kan alltså även resultera i att grupper inte fångas in vid skapandet av särskilt sårbara grupper 

och därmed utestängs och osynliggörs. Att använda och fastna i en vardaglig förståelse av vad 

kategorier är för någonting utan att reflektera över vad dessa innebär kan göra att hela 

problematiken inte synliggörs (Sandell & Mulinari, 2006). 

Problematiken med att individer kan komma att kategoriseras utifrån förutbestämda 

egenskaper och att de placeras i en grupp knyter även an till svårigheten i att ge insatser då 

utsatthet inte kan begränsas utifrån en grupptillhörighet (de los Reyes & Martinsson, 2005; de 

los Reyes & Mulinari, 2005; Börjesson & Palmblad, 2008). Länsstyrelsen beskriver till exempel 

att när individer söker stöd och blir erbjudna insatser händer det att “personers missbruk 

uppmärksammas före deras utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Då blir fokus på att 

lösa missbrukssituationen och inte på att se andra aspekter av den utsattas liv” (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2015, s. 39-40). De beskriver även att det kan finnas risker med att ha metodstöd 

som är alltför specifika då även detta kan leda till att individers hela situation och utsatthet 

osynliggörs (Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 80). De behov av stöd som individer har kan 

förbli ouppmärksammade när personer som utsätts för hedersrelaterad problematik endast 

förstås utifrån en grupptillhörighet, då detta synsätt grundar sig i en förenklad, fragmenterad 

och entydig förståelse av verkligheten (Mattsson, 2015; de los Reyes & Mulinari, 2005). Trots 

att länsstyrelsen lyfter problematiken med att gruppera gör de det ändå i metodmaterialen, vilket 

skulle kunna resultera i att individer som söker stöd inte uppmärksammas för hela sin utsatthet.  

Även om Resursteam Heder ser en poäng i att rikta sitt informationsmaterial till 

specifika grupper, försöker de att inte tänka utifrån grupperingar och kategorier i mötet med 

ungdomar som är utsatta: 

 

Ida: Det finns inget standardiserat, generellt sätt att arbeta. Det kan finnas inledande frågor 

som är lika för alla, men det det handlar om är att i varje fall göra en individuell bedömning, 

ha ett individuellt bemötande och liksom leta detaljer om just den personens specifika 

berättelse och ha öppna frågor. För att annars kommer vi liksom inte åt det och kan inte 

hjälpa just den individen för alla har en egen berättelse och egna förutsättningar beroende 

på… vem man är liksom. 

 

Ida menar att de i mötet med ungdomar kan ha inledande, standardiserade frågor som är lika för 

alla, men att de sedan måste vara öppna och se till den enskildes behov och utsatthet. Sara 

tillägger att “hur vi formulerar oss visar ju också hur inkluderande vi är”. Genom att ha ett öppet 

förhållningssätt och formulera sig på ett inkluderande sätt skapas alltså möjlighet att kunna 
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bemöta varje individ utifrån dennes förutsättningar. Detta tankesätt finns även i Våga göra 

skillnad där de beskriver “att varje person som är utsatt är en unik individ vars specifika behov 

måste styra för att kunna ge rätt insatser” (Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 3). Även om 

länsstyrelsen skriver detta berättar Resursteam Heder att de ser metodmaterialen som en grund 

och att de är av generaliserande karaktär. Det gör att metodmaterialen blir svåra att direkt 

använda sig av i mötet med alla de ungdomar som är utsatta. Ida reflekterar kring detta:  

 

Vad är heder? Det kan vi liksom prata om hur mycket som helst, men hur. gör. vi. det. då. 

Hur gör vi för att motverka, hur gör vi för att stötta och hjälpa till och uppmärksamma fler? 

Det operativa. Det teoretiska finns där. Inte kanske alltid för de särskilt sårbara grupperna, 

eller killar men, det finns mycket, i alla fall för cis-tjejer.  

 

Ida beskriver att det teoretiska finns men att det enbart baserar sig i tjejers erfarenhet och att det 

är svårt att veta hur det operativa arbetet ska gå till på ett sätt som gör att fler inkluderas. Detta 

skulle kunna förstås som att det finns kunskapsluckor vilket är en förutsättning för producering 

och reproducering av ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari, 2005). I Våga göra skillnad står det 

att det råder brist på specifika metoder som den lokala nivån kan använda sig av (Länsstyrelsen 

Östergötland, 2011, s. 27). Resursteam Heder instämmer och menar dessutom att även ifall 

metodmaterialen anses vara generella och inkluderande så är det som skrivs baserat på 

erfarenheter av arbetet med heterosexuella tjejer. När den teoretiska kunskapen utgår från tjejer 

blir det svårt att i det operativa arbetet kunna inkludera fler. Detta visar sig genom att i princip 

all forskning som refereras i metodmaterialet är baserat på kvinnors och tjejers situation och 

erfarenhet av hedersrelaterad problematik, våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Det 

är denna forskning som ligger till grund för den generella bilden och länsstyrelsen menar att 

“trots att vägledningen främst bygger på kunskap och erfarenhet av flickor och unga kvinnors 

situation före och efter en placering finns det grund att tro att den ska kunna användas i 

förhållande till alla de unga i målgruppen” (Länsstyrelsen Östergötland, 2011, s. 54). 

Resursteam Heder säger följande om detta: 

 

Ida: Men att säga att man direkt kan överföra det tror jag inte på. Att liksom ta, nu har vi 

skaffat oss ett bra koncept. Var för någon annanstans skulle man göra det liksom? Och tro 

att det fungerar. Det är lite dumt. 
Linda: Det är ju inte samma problematik liksom. 
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Resursteam Heder beskriver att de inte tror att den kunskap som finns idag går att överföra på 

alla personer som är utsatta. Då metodmaterialen anses vara generella men utgår från tjejers 

erfarenhet skulle de snarare kunna ses som specifika vilket kan beskrivas som en diskursiv 

ambivalens (Carbin, 2010). Att metodmaterialen anses inkludera och öppna upp för alla men 

egentligen har en specifik utgångspunkt kan belysas med följande exempel:  

 

Överlag upplever länsstyrelserna att det finns ett mindre behov av målgruppsanpassade 

metodstöd för hot- och riskbedömningar, med undantag för hot- och riskbedömningar 

kopplade till barn och unga med funktionsnedsättningar, hbtq-personer samt pojkar och 

unga män, eftersom man upplever att hotbilden ofta kan se annorlunda ut för dessa grupper. 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2015, s. 80) 
 

Att länsstyrelsen skriver att hotbilden upplevs vara annorlunda för nästintill alla särskilt sårbara 

grupper tyder på att utgångspunkten är utifrån en specifik grupp. Detta visar på hur hårt rotat 

organiseringen utifrån grupper och kategoriseringar kan vara, och hur själva utgångspunkten i 

en kategori naturaliseras vilket reproducerar maktstrukturer (Mattsson, 2015; Börjesson & 

Palmblad, 2008; de los Reyes & Mulinari, 2005). På grund av detta blir det svårt att utgå från 

den generella bilden av hedersrelaterad problematik och samtidigt vara inkluderande.  

          Länsstyrelsen menar i metodmaterialen att alla individer har rätt till stöd utifrån sin unika 

situation. Det konstateras att individer som faller utanför mallen för vem som är utsatt för 

hedersrelaterad problematik behöver uppmärksammas. Ändå utgår metodmaterialen från det 

normativa. Resursteam Heder reflekterar över detta:  

 

Ida: När man läser det här med skyddade boenden och eftervård och hit och dit, det skiner 

igenom att vi inte jobbar med hbtq. Att vi inte jobbar med killar i den utsträckning vi borde 

jobba. Och att de tankegångarna bygger fortfarande på att skydda tjejer. Och hur arbetet 

med tjejer har lagts upp. Det har stannat där någon gång även om intentionen är att vi borde 

göra mer med det här så ser man fortfarande, att det inte görs liksom. [...] Här har vi ett 

metodmaterial som säger att det borde göras mer och mer i det här, med de särskilt sårbara 

grupperna eller för killar eller vad det nu kan vara... Men sen då?! Alltså det blir liksom, 

hur ska man säga, lite av en, men som Sara sa, det är på något sätt en bekräftelse på… 
Linda: Våra erfarenheter skulle jag säga. 
Ida: Ja, våra erfarenheter och våra kunskaper och den viljan som vi kanske bär med oss av 

att göra mer. I ett större perspektiv liksom. Och det är något som jag själv, innan jag jobbade 

med Sara och Linda, suttit med: Okej nu har vi pratat heder 1.0 cis-tjejer, när ska vi prata 
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heder 2.0 där vi innefattar fler liksom? Hur länge ska vi stå och stampa på samma ställe? 

Eh.. för det upplever jag att vi ibland gör liksom. 
 

Av citatet går det att utläsa att Resursteam Heder vill göra mer än vad som görs möjligt inom 

metodmaterialens och institutioners ramar. De beskriver att det innebär vissa begränsningar att 

jobba inom en politiskt styrd organisation:  

 

Ida: När vi jobbar så har vi hela tiden parallella system som vi behöver förhålla oss till. Vad 

vi kan göra, inom vilka ramar vi kan göra det, hur vi kan uttrycka oss, vad vi inte kan 

uttrycka. 
Linda: Precis. Vi är ju lite mer begränsade än ideell sektor till exempel. 
Ida: Vi är tjänstepersoner. 
Linda: Vi kan inte kritisera hur mycket som helst. 

 

Resursteam Heder behöver hålla sig inom systemets ramar och beskriver hur de använder det 

fria utrymme som finns till att öppna upp för en mer inkluderande förståelse av hedersrelaterad 

problematik. Att ha den insikt och medvetenhet som Resursteam Heder verkar ha om att normer, 

organisatoriska förutsättningar och maktstrukturer påverkar och begränsar det faktiska arbetet 

kan sägas vara det som gör en yrkesverksam professionell och det som skapar möjlighet till 

förändringar inom socialt arbete (Mattsson, 2015). Linda beskriver dock att “det krävs en 

flexibilitet när man arbetar med de här frågorna vilket en hel del… inom socialtjänsten finns 

inte den flexibiliteten liksom, tyvärr”. På grund av detta kommer Resursteam Heder mer eller 

mindre tvingas reproducera maktstrukturer och olikhetsskapande som de egentligen inte har för 

avsikt att göra. Det finns alltså en skärningspunkt mellan maktstrukturer, institutionella 

praktiker och individuell handling vilket går att se i Resursteam Heders arbete (de los Reyes & 

Mulinari, 2005). Ett exempel på detta är att Resursteam Heder använder sig av länsstyrelsens 

metodmaterial även om de ser brister i det materialet. Resursteam Heder lyfter att Länsstyrelsen 

Östergötland har det nationella ansvaret för att arbeta med frågan och därmed innehar mycket 

kunskap, men också att det för dem blir smidigt att använda sig av deras metodmaterial i arbetet 

då deras kunskap är legitimerad. Sara beskriver det såhär: “Det ger ett visst förtroende, eller det 

finns ett visst förtroende för de här myndigheterna som arbetar med och framställer material, 

att ha det med sig innebär att vi inte behöver lägga tid på ifrågasättanden på det sättet”. Ida 

tillägger att “sen kan vi göra tillägg till det materialet”. Genom att göra detta slipper Resursteam 

Heder att stöta på ett större motstånd och kan lägga en del av sin tid på att sprida den kunskap, 



 29 

öppenhet och det inkluderingstänk som de menar krävs för att komma åt hedersrelaterad 

problematik.  

Normer kan materialiseras och stabiliseras genom att uttryckas i styrdokument. Genom 

att metodmaterialen samverkar med andra normer och föreställningar kan de sägas utgöra 

normansamlingar där de går upp i varandra och blir omöjliga att åtskilja (Martinsson & 

Reimers, 2014). Detta gör att en specifik bild av det hedersrelaterade förtrycket och våldet 

framstår som en sanning och som att det speglar hela verkligheten. Regeringen och myndigheter 

såsom länsstyrelsen har en viktig roll och en makt i hur hedersproblematik beskrivs. Den effekt 

som styrdokument har kan dock påverkas av alternativa normer och värderingar (Martinsson & 

Reimers, 2014). Genom att bidra med ett annat synsätt kan Resursteam Heder därmed utmana 

föreställningar om hur utsatthet inom hedersrelaterat våld och förtryck förstås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter: 

1. Resursteam Heder definierar inte killar som en särskilt sårbar grupp.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Slutsats 

Genom granskningen av Länsstyrelsen Östergötlands metodmaterial och intervjun med 

projektmedarbetarna i Resursteam Heder har vissa diskurser rörande föreställningar om 

utsatthet för hedersrelaterad problematik kunnat urskiljas. Av Resursteam Heder och i 

metodmaterialen beskrivs det att den allmänna föreställningen i samhället och bland 

yrkesverksamma är att det är heterosexuella tjejer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Genom en förståelse för hur normer bidrar till skapandet av grupperingar genom 

olikhetssystem går det att förstå varför kategoriseringar kring utsatthet uppstår och anses 

behövas i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Utifrån den granskning som gjorts anser vi att det finns flertalet centrala diskurser kring 

utsatthet  inom hedersrelaterat våld och förtryck som alla knyter an till varandra. Vad vi har 

upptäckt är att de är nära sammankopplade på så vis att de handlar om grupperingar och 

kategoriseringar. Utsattheten utgår från heterosexuella tjejers situation. Det som går att utläsa i 

metodmaterialen och i intervjun med Resursteam Heder är att andra grupper som går utanför 

normen har skapats. Ur analysen har det framgått att kategorisering och gruppering är ett 

nödvändigt ont som både förenklar och försvårar arbetet. Det skulle kunna ses som att dessa 

grupper skapas för att kunna uppmärksamma fler. Genom att belysa att utsatthet kan drabba 

individer med olika behov kan grupperingar anses vara ett sätt att inkludera individer vars 

utsatthet tidigare osynliggjorts. Även om kunskap om dessa grupper kan vara till hjälp i arbetet, 

har det också framkommit i analysen att arbetet kan försvåras av att sortera individers utsatthet 

utifrån grupptillhörigheter då de utgår från stereotypa föreställningar. Det kan antas innebära 

en förenklad och begränsad förståelse av varje individs utsatthet där alla aspekter inte fångas in 

vilket leder till bristfälliga insatser.  

Det finns en insikt hos både Resursteam Heder och Länsstyrelsen Östergötland om att 

saker måste ändras och att det måste göras mer för att fler individer ska kunna uppmärksammas 

och få möjlighet till rätt insatser. Samtidigt sprider Länsstyrelsen Östergötland material som till 

stor del grundar sig i tjejers erfarenheter med en tanke om att den kunskapen ska kunna 

tillämpas på alla grupper. I och med detta kan de sägas sprida kunskap som de framställer som 

generell fastän den snarare skulle kunna förstås som specifik, vilket befäster normer om vem 

som kan tänkas vara utsatt och vem som inte kan tänkas vara det. Resursteam Heder beskriver 

att de i mötet med ungdomar som utsätts försöker hålla ett öppet och inkluderande 

förhållningssätt vilket de hoppas gör att varje individs unika behov av skydd och stöd kan 

tillgodoses. De beskriver dock att det blir svårt att hjälpa på det sätt de önskar när de behöver 
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förhålla sig till de metodmaterial som kan anses begränsa hur inkluderande det går att vara. 

Även socialtjänsten som institution kännetecknas av en stelhet och ett ramverk som kan 

försvåra strävan efter ett inkluderande arbete. I analysen framkommer det även att den kunskap 

som skapas och sprids från myndigheter ses som legitim vilket gör att det sociala arbetet 

förenklas av att hålla sig till deras definitioner. Det har dock gått att urskilja undantag där 

Länsstyrelsen Östergötlands försök till en förändring av bilden av vem som är utsatt inte har 

kunnat befästas då de har gått emot rådande föreställningar. Det är i skärningspunkten mellan 

myndigheter, allmänheten och mötet med ungdomar i behov av stöd som Resursteam Heder 

verkar. Resursteam Heder har i stor utsträckning ett kritiskt förhållningssätt mot 

metodmaterialen men genom att utgå från deras grundläggande förståelse kan de sägas 

reproducera de normer som finns om utsatthet. Genom att bredda förståelsen för vem som kan 

vara utsatt, bidra med ett öppet och inkluderande förhållningssätt samt sprida sina egna 

erfarenheter och kunskaper utmanar Resursteam Heder nuvarande normer och diskurser i den 

utsträckning omständigheterna tillåter.  

 

7.2 Begränsningar och förslag på framtida forskning  

Grunden för analysen i denna uppsats har utgjorts av diskussioner om kön samt andra 

tilläggskategorier i form av de särskilt sårbara grupper som lyfts i metodmaterialen och av 

Resursteam Heder. Detta har gjorts för att det var dessa kategorier och grupperingar som 

framkom som diskursivt centrala i skapandet av föreställningen om vem som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är medvetna om att detta kan anses begränsande för 

uppsatsens ämne då diskurser om etnicitet relaterade till hedersrelaterat våld och förtryck ofta 

inkluderas när det forskas om hedersproblematik samt att det har varit en framträdande 

diskussionspunkt i samhällsdebatten. Hade hedersproblematik generellt undersökts (se 

exempelvis Carbin, 2010; Liljequist & Tibbelin, 2015) hade kön i samverkan med etnicitet varit 

intressant. Vi har även av tidigare forskning konstaterat att klass är en relevant faktor att 

diskutera när det kommer till förståelse om den hedersrelaterade problematikens 

uttrycksformer, men då inte heller denna aspekt framträdde som central eller har varit avgörande 

för hur utsatthet beskrivs och konstrueras i vårt empiriska material har varken etnicitet eller 

klass specifikt berörts i denna uppsats.  

I den här uppsatsen har endast två av ett stort antal metodmaterial granskats. Risken 

finns att andra diskurser om utsatthet hade upptäckts om dokument från andra aktörer hade 

utgjort det empiriska materialet. På samma sätt är det möjligt att andra diskurser hade 

framkommit om en annan aktör hade intervjuats. Det går inte heller att komma ifrån 
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möjligheten att ett annat val av teori hade öppnat upp för alternativa förståelser av diskurser om 

utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Av dessa anledningar hade det varit mycket 

intressant att se mer forskning på hur föreställningar om utsatthet skapas.  

Granskningen av Länsstyrelsen Östergötlands metodmaterial och Resursteam Heders 

tankar om dessa har väckt flera frågor. Resursteam Heder berättar att det finns ett förtroende 

för regeringen och myndigheter när det gäller definition och kunskap om hedersrelaterat våld 

och förtryck. På grund av detta besitter regeringen och myndigheterna en stor makt på så sätt 

att det de skriver kommer att implementeras och omsättas i organisationer. Länsstyrelsen 

Östergötland har det nationella ansvaret för att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld 

och förtryck. De har identifierat behovet av att förändra bilden av utsatthet för hedersrelaterat 

våld och förtryck, men som Resursteam Heder säger: “sen då?!”. Det hade varit intressant att 

undersöka på vilka sätt Länsstyrelsen Östergötland är begränsade i sitt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Hur ser deras arbete ut i praktiken? Vad för diskurser hade 

framkommit om vi istället hade intervjuat personer som är verksamma där? Resursteam Heder 

beskriver att de är begränsade i vad de kan göra eftersom de är verksamma i en politisk 

organisation, är det möjligt att liknande begränsningar förekommer även på myndighetsnivå 

där Länsstyrelsen Östergötland verkar? Med anledning av den insikt och medvetenhet som 

finns kring att vara mer inkluderande när det kommer till utsatthet för hedersrelaterat våld och 

förtryck, samtidigt som diskurserna om utsatthet fortfarande karaktäriseras av en stelhet och en 

klumpighet, hade det varit mycket spännande och intressant att fortsätta granska och forska 

inom detta område.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

UPPSTART/BRIEFING 
 

• Berätta om uppsatsens fokus: Som vi haft kontakt om så har uppsatsen fokus avgränsats, 

från att först handla om metodmaterial för hedersrelaterad problematik utifrån 

förebyggande arbete, anpassning till lokal nivå och hur inkluderande materialet är 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vi definierar normkritik som ett sätt att ifrågasätta 

och kritiskt se på hur den sociala världen skapas och begränsas utifrån normer och 

föreställningar om hur saker och ting ser ut. Vi har nu landat i att fokusera enbart på det 

sistnämnda då vi finner detta intressant och relevant ur ett sociologiskt perspektiv samt 

att denna inriktning utgör en rimlig omfattning för en c-uppsats. Vi har läst in oss på 

tidigare forskning kring heder och för teoridelen har vi läst och skrivit om 

intersektionalitet. Intersektionalitet handlar om att synliggöra det som inte alltid får 

synas och ta plats. Det handlar om att visa hur olika sociala kategorier överlappar 

varandra och påverkar varandra, som exempelvis kön, klass, etnicitet, sexualitet och 

funktionsvariation. Det talas ofta om maktstrukturer i relation till dessa sociala grupper 

och att vissa grupper kommer att ges mer utrymme än andra.  

 

• Syftet med intervjun: metoderna för uppsatsen kommer att vara att genom en 

diskursanalys normkritiskt granska de metodmaterial kring hedersrelaterad problematik 

som ni valt ut. Den här intervjun syftar till att ge liv till dessa myndighetsdokument och 

belysa hur de används och talas om i det praktiska arbetet.  

 

• Vi kommer i intervjun att utgå från övergripande teman och frågor där ni fritt får 

diskutera. Sedan kommer vi att komplettera med specifika frågor och följdfrågor.  

 

• Vi kommer att spela in för att underlätta uppsatsarbetet och för att kunna ge en bra bild 

av det som sägs i intervjun.  

 

• Fråga om anonymisering:  

• Får Resursteam Heders namn skrivas ut?  

• Får medarbetarnas namn skrivas ut?  
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• Vi kommer behöva avbryta om ni svävar ut för mycket och fastnar för länge på ett visst 

tema eller fråga på grund av tiden, så att ni är medvetna om detta och inte tar illa upp 

om vi behöver gå vidare.  

 

• Har ni några frågor innan vi drar igång?  

 

FRÅGOR 

 
Arbetet i Resursteam Heder 

• Vill ni börja med att kortfattat beskriva projektet Resursteam Heder?  

• Vilka kommer ni i kontakt med i ert arbete?  

• Hur definierar ni begreppen heder och hedersrelaterad problematik, hedersrelaterat 

förtryck och hedersrelaterat våld?  

• Känner ni som projektgrupp att ni har tillräckligt med kompetens för att identifiera och 

bemöta målgruppen? 

• Hur ser ni på er position som yrkesverksamma i arbetet med hedersrelaterat våld?  

 

Normkritik i Resursteam Heder 

• Vad är normkritik för er? På vilket sätt blir det aktuellt och relevant i ert arbete?  

• Hur förhåller ni er till normkritik i kontakt med andra yrkesverksamma, med 

utsatta ungdomar och  under föreläsningar som ni håller?  

• Hur har ni formulerat er i det material som ni erbjuder? Har det funnits tankar 

kring normkritik?  

 

Om metodmaterialen 

• Det finns en mängd olika metodmaterial för arbetet med hedersrelaterat våld. Hur 

kommer det sig att ni använder er av just metodmaterial från Länsstyrelsen, 

Socialstyrelsen och MUCF?  

• Varför valde ni ut materialet från Länsstyrelsen Östergötland till denna studie? 

• Vilka fördelar och nackdelar ser ni med materialen?  

• Anser ni att metodmaterial kring hedersrelaterad problematik i allmänhet tillämpar ett 

normkritiskt perspektiv? På vilka sätt? Kan ni ge exempel?  

• Hur anser ni att Länsstyrelsen Östergötlands metodmaterial tillämpar ett 

normkritiskt perspektiv?  
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Om arbetet med metodmaterialen 

• På vilka sätt påverkar metodmaterialen hur ni arbetar med målgruppen?  

• Hur uppfattar ni målgruppen som ni möter i ert praktiska arbete i jämförelse med hur 

den beskrivs i metodmaterialet? 

• Hjälper metodmaterialet till att utveckla kunskap och kompetens eller grundar det sig 

främst i aktivt arbete med målgruppen/någon annanstans ifrån? 

• Kan metodmaterialet fungera som riktlinje i alla lägen eller upplever ni att det finns 

begränsningar i hur ni kan arbeta? 

• Tror ni att det finns en risk att ni inte kommer i kontakt med vissa 

personer/grupper? Om ja, vad tror ni det beror på? 

 

 

ETT UTDRAG FRÅN METODMATERIALEN OCH DISKUSSION 

Utdraget läses av projektmedarbetarna och diskuteras sedan utifrån formulerade frågor. 

 
Ur Våga göra skillnad.  

4.3.2 Målgruppen eller målgrupperna 

De unga i målgruppen kan som vi tidigare har lyft fram både vara underåriga och myndiga, 

kvinnor och män, homo-, hetero-, bisexuella och transpersoner, ensamstående och par med 

eller utan egna barn. Eftersom målgruppen har både gemensamma och specifika drag kan den 

på samma gång beskrivas som en grupp och som flera grupper. Trots att vägledningen främst 

bygger på kunskap och erfarenhet av flickor och unga kvinnors situation före och efter en 

placering finns det grund att tro att den ska kunna användas i förhållande till alla de unga i 

målgruppen. Länsstyrelsen Östergötland menar dock att det är viktigt att ansvariga aktörer på 

den lokala nivån också uppmärksammar pojkar och unga män, unga med funktionshinder, och 

unga HBT-personer, då det gäller det generella arbetet med att utveckla insatser. Då det gäller 

enskilda ärenden kan det vara av särskild vikt att ta in kompetens från verksamheter som 

arbetat specifikt med unga killar, funktionshindrade eller unga HBT-personer som utsatts för 

hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har 

blivit gifta mot sin vilja.  

 Då det gäller framtida forskning och metodutveckling är det viktigt att lyfta fram 

dessa kunskapsluckor vad gäller de särskilda gruppernas utsatthet och behov vid placering. 

Länsstyrelsen Östergötland ser ett behov av att utveckla kunskaperna kring pojkar och unga 

mäns egen utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller risk att bli gifta mot sin vilja 
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eller som blivit gifta mot sin vilja, och har utifrån detta i samarbete med övriga länsstyrelser 

beslutat att starta ett projekt i kunskapsinhämtande och förändrande syfte.  

 

• Texten beskriver att målgruppen har både gemensamma och specifika drag, hur ser ni 

på detta?  

 

• Texten säger att det finns grund att tro att vägledningen kan användas för alla i 

målgruppen, hur ser ni på detta?  

 

• Hur ser ni på att i ert praktiska arbete i komplement till detta dessutom utgå från mindre 

grupper inom målgruppen vid utvecklandet av insatser?  

 

• Texten redogör för att man planerar att utveckla kunskaperna kring pojkars och unga 

mäns utsatthet. Hur ser ni på att just denna grupp som uppmärksammas?   

 

• I Våga göra skillnad utgår vägledningen från vad de benämner som de unga i 

målgruppen. De skriver på ett flertal ställen att denna grupp har både gemensamma och 

specifika drag, och grupper inom den övergripande målgruppen. Vägledningen om 

insatser, stöd och skydd utgår dock genomgående utifrån den generella benämningen 

de unga i målgruppen och det beskrivs inte närmare hur arbetet för de olika grupperna 

inom den övergripande gruppen kan se ut och om det eventuellt skiljer sig åt eller inte. 

Hur ser ni på detta i det praktiska arbetet?  

 

• I Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs några grupper 

(ensamkommande, unga pojkar och unga män, personer med funktionsnedsättning, 

HBTQ-personer, barn och unga med skyddade personuppgifter och vuxna kvinnor) 

som särskilt sårbara grupper. Hur ser ni på detta i ert arbete? Vilka grupper ser ni som 

särskilt sårbara grupper?  

• Finns det en risk att personer som inte passar in i beskrivningen av den utsatte 

inte uppmärksammas och därmed inte får hjälp?  

 

• I Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras det om fördelar och 

nackdelar med att skapa metodmaterial samt metodstöd för hot- och riskbedömningar 
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som är anpassade efter specifika målgrupper. Vad anser ni - bör den här typen av 

material vara målgruppsanpassad eller bör den vara generell?  

• Vad finns det för fördelar/nackdelar? Möjligheter/risker?  

 

• I Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs olika för- och nackdelar med 

att se hedersrelaterat våld som en del av arbetet med Mäns våld mot kvinnor. Vad anser 

ni om att inkludera hedersrelaterat våld i arbetet med mäns våld mot kvinnor? Vad finns 

det för fördelar/nackdelar/möjligheter/risker?  

• Finns det risk att vissa grupper inte syns och därmed inte uppmärksammas? 

 

 

AVSLUTNING/DEBRIEFING 

 

• Har ni något mer att tillägga som ni upplever inte har kommit med?  

• Hur kändes intervjun?  

• Nämn huvudpoänger av intervjun för att reflektera och sammanfatta samtalet, detta 

öppnar upp för de intervjuade att tillägga saker. 

• Avsluta med: Vi har inget mer att ta upp att fråga om, har ni något mer? 

 

 

  

 

	


