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Abstrakt 

Socialtjänstens arbete med flickor i starkt patriarkala familjer har de senaste åren blivit 
mycket uppmärksammat. Ett flertal rapporter har påvisat svårigheter i arbetet med dessa 
kvinnor/flickor. Syftet med studien var att undersöka i hur många fall socialsekreterare 
rapporterat att de kommit i kontakt med unga flickor/kvinnor i åldern 13-20 år som misstänktes 
vara utsatta för våld i hemmet. Syftet var också att undersöka hur socialsekreterarna benämnde 
våldet och vad som var särskiljande för ett hedersrelaterat våld i förhållande till annat våld i 
familjen. Studien byggdes på en i huvudsak kvantitativ metod, då jag personligen intervjuade ca 
32 socialsekreterare utifrån ett fast frågeformulär med öppna och slutna frågor. Jag valde att 
övergripande i uppsatsen använda ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och analysbegreppen 
familjevårdsprincipen, genus och rättsprincipen samt en strukturell vinkling. Socialsekreterarna 
rapporterade att de kommit i kontakt med 63 flickor utsatta för våld i hemmet och av dem 
rapporterades 21 vara utsatta för hedersrelaterat våld. Resultatet visade att de intervjuade 
socialsekreterarna särskiljde det hedersrelaterade våldet med ord som kontroll, kultur, rykten 
och uppfostran. Det fanns ingen generell linje för ordens betydelse utan de tolkades på 
olika sätt. Något som tydde på att det fanns en osäkerhet i vad begreppet hedersrelaterat 
betydde för de intervjuade socialsekreterarna. 

 

Nyckelord: Heder, Våld, Patriarkala familjer 
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1 Inledning  

Cirka 5000 kvinnor och flickor runt om i världen mördas varje år genom så kallade 
hedersmord. Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna men detta till 
trots är det många kulturer som tolererar våld mot kvinnor och flickor. Förenta 
Nationernas (FN) konferens om mänskliga rättigheter 1993 i Wien och FN:s deklaration 
och handlingsplan från Peking 1995 har lyft fram problemet och gett det prioritet i det 
kommande arbetet  för mänskliga rättigheter (United Nations population fund, UNFPA, 
2000:25).  

Genom flera tragiska mord på unga kvinnor i Sverige de senaste åren, har det som 
kommit att kallats hedersrelaterat förtryck och våld uppmärksammats även i Sverige. 
Hedersförtryck och våld är en specifik form av våld som anses legitimeras av vissa 
kulturella mönster. Det är en kollektiv handling där män bestraffar kvinnor som vågar 
frigöra sig och bestämma över sin sexualitet och sin kropp. Det är en kollektiv handling 
i den bemärkelsen att andra män stödjer maken, brodern eller fadern som begår våld i 
syfte att köpa tillbaka sin heder (Darvishpour, 2004). Trots att problemet oftast kopplas 
till kvinnor/flickor så utsätts även pojkar för ett hedersrelaterat förtryck. Detta kan ske 
på grund av homosexualitet, genom att tvingas till äktenskap och genom psykiskt våld. 
Bröderna kan också tvingas kontrollera sina systrar och om systrarna bryter mot 
familjens regler kan bröderna tvingas att med våld straffa sina systrar (Kvinnoforum, 
2003). 

De så kallade hedersrelaterade morden har lett till att socialtjänstens arbete med dessa 
ungdomar uppmärksammats. Det har bland annat framkommit att socialtjänsten, på 
grund av denna komplexa och i Sverige förhållandevis nya problembild, stöter på 
svårigheter i mötet med ungdomarna och deras familjer. Med anledning av det har 
Länsstyrelserna, på uppdrag av regeringen, kartlagt omfattningen av problemet samt 
analyserat behovet av insatser till utsatta unga flickor och kvinnor. Kartläggningen visar 
att myndigheter och organisationer under år 2003 hade kontakt med 1597 flickor som 
levde under hot och våld i starkt patriarkala familjer. Av dessa fanns cirka 300 i 
Stockholms län. Det är dock svårt att veta hur många flickor som lever under dessa 
förhållanden eftersom mörkertalet kan antas vara stort (Länsstyrelsen, 2004:16). 

Länsstyrelsen i Stockholm har också utlyst medel för att inspirera kommunerna att 
utveckla sitt arbete med ungdomarna och deras familjer. På detta sätt har Forsknings- 
och utvecklingsenheten, (FoU) Nordväst erhållit anslag för ett tvåårsprojekt i sex 
kommuner i nordvästra Stockholmsregionen. Jag hade turen att komma till FoU- 
Nordväst för att göra min andra praktikperiod, då projektet skulle starta. Jag blev 
tillfrågad om jag ville göra en kartläggning av arbetet med flickor/unga kvinnor utsatta 
för våld i hemmet, som ett första steg i projektet. Det arbetet skulle då också ligga till 
grund för min kommande C-uppsats, vilken kommer att följas upp av fortsatt forskning 
utifrån kartläggningen. Mina tidigare erfarenheter i ämnet är inte stora men ämnet är 
intressant och det finns mycket att lära så jag hade inga problem att tacka ja till 
erbjudandet.  

Alla mänskliga rättigheter enligt FN bygger på principen om alla människors lika 
rättighet och värde (FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948). 
Dessa rättigheter samt rätten att själv få bestämma över sin sexualitet gället lika för män 
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och kvinnor (FN, 1995) - en jämställdhetsprincip som även genomsyrar svensk 
lagstiftning. Jämställdhetsprincipen gäller även barn och har förstärkts i svensk 
lagstiftning genom ratificeringen av Barnkonventionen. Enligt Barnkonventionen har 
alla barn samma rätt till utbildning, utveckling, rätt att inte bli utsatta för psykiskt och 
fysiskt våld. Att alla barn har rätt att säga sin mening och att det ska tas hänsyn till 
deras åsikter (Utrikesdepartementet, 2002). Frågan är om det svenska samhället klarar 
av att leva upp till kraven för dessa utsatta flickor 

2 Bakgrund  

2.1 Våld mot barn 
 

Våld och övergrepp mot barn har förekommit i alla tider och i de flesta kulturer. Rätten 
för föräldrar att aga sina barn var självklar i äldre tider, och det fanns till och med 
bestämmelser som innebar att föräldrarna var skyldiga att aga sina barn. Sedan 1920–
talet har lagstiftningen stegvis förändrats och barnen har blivit mer synliga i 
lagstiftningen. 1979 antogs den så kallade anti-aga lagen (6:1 föräldrabalken) vilken 
klargjorde att kroppslig bestraffning eller kränkande behandling mot barn är brottsligt. 
Sedan 1960-talet har det genomförts regelbundna undersökningar av statistiska 
centralbyrån och sifo vilka visar att anhängarna av aga har minskat från 53% av de 
tillfrågade till 11% 1994. (Regeringens proposition 2002/03:53:34-35) 
 
SOU 1998:31 visar att barn med invandrarbakgrund har högre konsumtion av 
kroppssjukvård än genomsnittet, samt relativt sett en hög förekomst av psykosociala 
problem, vilket enligt kommittén mot barnmisshandel1 kan höra samman med 
påfrestningar orsakade av det dubbla normsystem dessa ungdomar lever med. Under det 
senaste decenniet har ungdomar med invandrarbakgrund, särskilt utrikesföddda, som 
fått insatser från socialtjänsten ökat. De är överrepresenterade både då det gäller 
insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) och då det gäller placeringar utifrån lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LvU). De allra flest ungdomar med utländsk 
bakgrund klarar sig dock bra och är inte föremål för socialtjänstens insatser. Under 
1999, påbörjade socialtjänsten dygnsvård, i form av frivilliga insatser enligt SOL och 
tvångsplaceringar enligt LVU av 2,4 barn/1000 i Sverige. Skillnaderna mellan 
kommunerna är dock stora då den genomsnittliga kommunen hade 2.2 barn/1000 
jämfört med 6,1 barn/1000 i den kommun som hade den högsta frekvensen 
(Regeringens proposition 2002/03:53:38). 
 
Barnkommittén utförde under år 2000 tre olika undersökningar bland barn, unga vuxna 
och föräldrar rörande deras attityder kring aga. Trots att andelen misshandlade barn i 
Sverige markant har minskat, uppgav 4% av mellanstadieelever  och 7% av yngre 
vuxna att de någon gång under sin uppväxt utsatts för svårare kroppslig bestraffning 
med tillhyggen. Det framkom att yngre barn agas mer än äldre samt att föräldrar som 
själva blivit agade också i större utsträckning själva agar sina barn (SOU 2001:18:18). 
Andelen elever som inte accepterar ett slag har också minskat från hälften till en 
femtedel mellan åren 1995-2000 (a.a.:58). Resultaten visar att svag ekonomi är den 

                                                           
1 1998 tillkallade regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda barnmisshandel och 
därmed sammanhängande frågor. 

   2



   
 Hedersvåld och annat våld ur socialtjänstens perspektiv Maria Olofsson 
    
 

vikigaste bakgrundsfaktorn till barnmisshandel, men att faktorer som familjens sociala 
nätverk och föräldrars psykiska sjukdom är viktiga i sammanhanget (a.a.:87-88). 
I jämförelse med andra länder, även de nordiska, visar det sig att kroppslig bestraffning 
förekommer i lägre och ofta betydligt lägre utsträckning än i de andra länderna. Detta 
framför allt då det gäller lättare och medelsvåra former av kroppslig bestraffning. Då 
det gäller barnamord är statistiken bristfällig men visar att färre än 10 barn under 15 år 
dödas per år. (Regeringens proposition 2002/03:53:37). 
 
För att underlätta för alla berörda parter i arbetet med utsatta barn har kommittén mot 
barnmisshandel gett förslag på en ny definition av barnmisshandel (Regeringens 
proposition 2002/03:53:46). Utifrån denna definition används i studien följande 
definition av våld. 
 
Fysiskt våld 

• Orsaka kroppsskada, sjukdom eller smärta 
• Försätta den unge i vanmakt eller annat liknande tillstånd 

 
Psykiskt våld  

• Utsätta den unga för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller 
avsiktligt känslomässigt lidande 

• Orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande kritik, hån, nedvärderingar, 
avvisande, utfrysning, orimliga krav 

• Påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter 
• Konstant vägran att lyssna på den unges synpunkter 

 
Kränkningar 

• I ord och handlingar behandla den unge nedlåtande 
• Angripa den unges personlighet 

 
Försummelse att tillgodose barnets grundläggande behov 
 

2.2 Den patriarkala familjemodellen 
Hederskulturen, som har sina rötter i den patriarkala familjemodellen, är utbredd i hela 
Mellanöstern, stora delar av Afrika och Asien och finns i delar av södra Europa (Fritz 
2003:6). I Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2002 beskrivs den patriarkala familjen 
utifrån Al Baldawis modell. Den karaktäriseras av att pappan är familjens överhuvud 
och har familjens sociala och ekonomiska huvudroll. Mannen har oerhört stor makt 
både i de interna och externa relationerna rörande familjen. Kvinnan räknas som 
mannens ägodel och har inga personliga rättigheter att hävda sig eller representera sin 
familj i samhället.  

Familjen kan beskrivas som en pyramid med pappan i toppen, far och morföräldrar i 
andra ledet, mamman i det tredje och barnen längst ner. Bland barnen har pojkarna 
makten över flickorna, som därför måste anpassa sig till makthavarna både bland barn 
och bland föräldrar. Flickorna har därför en utsatt position längst ner i hierarkin ( Al-
Baldawi, 1998:150-155). 

Enligt detta synsätt är en person först och främst familjemedlem, därefter medborgare. 
Familjen fungerar som en organisation som ger sina medlemmar social trygghet. 
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Familjen försöker i första hand lösa sina problem inom familjen och släkten och tar 
endast som en sista utväg hjälp av samhället (Al-Baldawi a.a.). Denna 
överlevnadsstrategi leder till en ömsesidig beroendeställning till släktens alla 
medlemmar och i storfamiljen räknas religionstillhörigheten som en slags ”klanmarkör” 
och släkten måste hålla samman för att vara trygg och stark. Ett sådant samhälle kan ses 
som en motpol till det svenska moderna samhället med offentlig sektor och välfärd - ett 
samhälle som innebär en frigörelse för individen från att vara beroende av familj och 
släkt, vilket i sin tur leder till en maktförlust för männen som lämnar över makten till 
den offentliga sektorn (Hjärpe, 2001:33-45). 

I den patriarkala familjen känner alla ett stort ansvar och förpliktelser mot varandra med 
både skyldigheter och rättigheter, något som i denna typ av utvidgad familj även gäller i 
förhållande till en större krets. I den utvidgade familjen drabbas hela familjen av skam 
om någon familjemedlem bryter mot normen. Familjen har därför stort inflytande på 
individen och barnet lär sig från början att sätta familjens heder före sitt eget bästa (Al-
Baldawi, a.a.) 

2.3 Hedersbegreppet 
Hedersbegreppet som idag ofta kopplas till förtrycket av flickor och kvinnor i 
invandrarfamiljer är inget nytt fenomen i Sverige. För ca 150 år sen hade svenska 
kvinnor ingen rösträtt och ogifta kvinnor som fick barn blev kallade horor och blev 
uteslutna ur gemenskapen (Frykman 1997).  

Wikan (2004:62) jämför begreppen heder och ansikte, då uttrycket heder på kurdiska 
och arabiska ofta ersätts med ansikte. Att förlora ansiktet är ett utryck som förekommer 
på många språk som ett uttryck för att ha blivit till åtlöje, att ha blivit förödmjukad. 

Amnesty (2003) menar att hedersbegreppet baseras på idén om att mannens heder är 
beroende av de andra familjemedlemmarnas uppförande och beteende, då speciellt de 
kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet. Kvinnorna är bärare av männens, familjens 
och släktens heder då deras kyskhet utgör gränsen mellan heder och skam. Kvinnan 
anses dock inte själv vara kapabel att värna om sin kyskhet vilket medför varierande 
grader av könssegregation och kvinnokontroll där kvinnans rörelsefrihet begränsas till 
den så kallade privata sfären. Kontrollen utförs av både kvinnor och män, inom och 
utom familjen och enbart misstanke om en otillåten sexuell relation kan innebära 
livsfara för henne (a.a). 

Kvinnor/flickor som anklagas av sina familjer för att ha överskridit normen utsätts för 
sanktioner som isolering, fysiskt eller psykiskt våld, hot om våld, hot om tvångsgifte 
eller att bli skickad utomlands. Det yttersta våldet är mord, så kallat hedersmord 
Stannar skammen inom familjen behöver konsekvenserna inte bli så allvarliga, men om 
anklagelsen blir allmänt känd tvingas familjen agera för att återupprätta sin heder. En 
man som inte agerar förlorar omgivningens respekt och utsätts för hån och förnedringar. 
Trycket från omgivningen blir därför stort på mannen att agera för att säkerställa sin 
heder (Amnesty, 2003). 

Sharsten (2004) menar att religionen i de muslimska samhällena har stort inflytande på 
hederskulturen. De religiösa värderingarna i den muslimska kulturen är grundläggande 
för individens tankesätt och tankemönster kring moral och samvetet. I dessa normer 
definieras vad som är brott och det finns anvisningar hur man ska skydda familjens 
heder. I många muslimska länder är lagen underordnad Sharia, en beteckning på islams 
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lag vilken av troende muslimer anses vara ett uttryck för Allahs vilja, vilket innebär att 
hedersbrott och hedersmord försvaras av lagen. En gemensam gruppnorm har skapat 
gemensam kultur bland samhällsmedlemmarna och hedersmordskulturen existerar 
därmed 

Hedersproblematiken som den ser ut i Sverige, har många förklaringar och Von 
Heideken (2003:9) lyfter fram tre perspektiv. Hon menar att det fundamentala är att 
flickor/kvinnor är offer och förövarna är män. Det moderna Sverige drabbas av en 
integrationsproblematik till följd av det kvinnoförtryck som är förankrat i förmoderna 
samhällsvärderingar där männen ges rätt att döda. Det anses också finnas en kulturell 
och religiös påverkan till uppkomsten av hedersmord samt en rädsla hos förövarna för 
det svenska välfärdssamhället, både gällande den kvinnliga frigörelsen samt den 
offentliga sektorn som maktorgan och som auktoritet.   

2.4 Kultur 

Kultur är ett ord med många betydelser. Kulturen styr och kontrollerar våra liv både på 
ett medvetet och ett omedvetet sätt och sätter på så sätt upp ramar och regler som 
präglar våra liv som individer eller som grupp (Al Baldawi, 1998: 149). 

En uppfattning är att se kultur som ett system av värderingar symboler och 
tolkningsmönster som ofta relateras till individernas etiska och nationella bakgrund. 
Kultur blir enligt denna definition ett sätt att tolka och uppfatta världen. Ett inlärt 
perspektiv som förs vidare från generation till generation om än med vissa förändringar. 
Medlemmarna i en kulturgrupp är oftast omedvetna om sin egen kultur och skillnader 
uppmärksammas först då den egna kulturen kommer i kontakt med andra kulturer. 
Denna uppfattning om kultur benämns ofta som kulturessentialism. Ett annat synsätt där 
kulturen får en mer dynamisk och föränderlig karaktär och som på olika sätt 
problematiserat det traditionella kulturbegreppet är att betrakta kultur som en social 
handling. Kulturens struktur är helt och hållet beroende av en pågående process som 
skapas av människors idéer, erfarenheter och känslor som medlemmar i ett kollektiv 
(Soydan, 1999:21-22). 

Det mångkulturella samhället är enligt vissa författare, till exempel Hessle (2004) ett 
samhälle där Sveriges heterogena population lever sida vid sida med de invandrade 
folkgrupperna, och integrerar utan större konflikter. Det kan dock uppstå konflikter i 
interaktionen och det mångkulturella pluralistiska samhället övergår då till ett 
transkulturellt samhälle. I det transkulturella samhället möter socialarbetarna en 
transkulturell problematik som kan definieras som en kollision mellan olika 
sociokulturella konfliktlösningar som inte når en kompromiss. Hedersmordsdebatten är 
ett exempel på en transkulturell kollision som fått stora rubriker i Sverige  

2.5 Flickorna och deras familjer  
I ett flertal rapporter talar man om denna grupp utsatta flickor som ”flickor i starkt 
patriarkala familjer”. Regeringen använder denna definition: 

”Det finns en grupp flickor i Sverige vars fri- och rättigheter är hotade på grund av att 
de lever i familjer med starkt patriarkala värderingar. Dessa flickors situation är utsatt 
och ofta lever de under hot om de ifrågasätter familjens värderingar”. (Socialstyrelsens 
meddelandeblad nr 6/2002:1)  
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Socialstyrelsen menar vidare att det finns sociokulturella miljöer i Sverige där 
problemen kan var snarlika och att detta är ett problem, som inte enbart rör 
invandrarflickor. Invandrarflickor och deras familjer är inte heller någon enhetlig 
grupp, och alla invandrarflickor lever inte under hot eller våld (a.a).  Invandrarflickor är 
dock en grupp som är förtyckta av flera anledningar. De tillhör ofta underklassen, de är 
utsatta för etnisk diskriminering och som kvinnor förtryckta av patriarkatet. Som barn 
och tillhörande den yngre generationen är de också drabbade av föräldrarnas auktoritet 
(Darvishpour, 2004). 

Al-Baldawi (1998:162-164) menar att familjestrukturen och dess dynamik påverkas i 
och med migrationen till Sverige. Ju längre familjen lever i Sverige desto svårare är det 
att behålla en fungerande patriarkalisk modell. Baldawi menar att det beror på olika 
faktorer såsom att barnen via skolan har lättare att integreras i samhället vilket kan 
utgöra ett hot mot föräldrarnas makt i familjen. Föräldrarna kan också bli beroende av 
barnen i sina kontakter med samhället. Pappan förlorar då funktionen att vara den som 
representerar familjen utåt. Pappans position kan ytterligare försvagas om han inte har 
möjlighet att försörja familjen. Mamman roll påverkas genom att hon slits mellan en 
frihet som det nya samhället kan erbjuda och bundenheten till traditionerna. Det medför 
en inre konflikt som påverkar mammans fysiska och psykiska tillstånd  

Migrationens påverkan på familjestrukturen bekräftas av Darvishpour (2004) som 
menar att risken för familjekonflikter ökar bland invandrarfamiljer, dels på grund av att 
föräldrarna kan drabbas av en känsla av maktlöshet då de inte känner sig delaktiga i 
samhällslivet, dels genom att könskonflikter kolliderar med generationskonflikter. 
Dessa faktorer kan medföra att risken för konflikter mellan fäder och döttrar ökar. Han 
menar alltså att det inte är en fråga om en kulturkrock mellan invandrare och svenskar 
utan en kulturkrock mellan moderna och traditionella kulturer, mellan jämställda 
värderingar och starkt patriarkala värderingar (Darvishpour, 2004).  

3 Tidigare forskning 

3.1 Problemets omfattning  
Cirka 5000 kvinnor och flickor runt om i världen mördas varje år genom så kallade 
hedersmord. Länder som rapporterat om hedersmord är Bangladesh, Brasilien, Ecuador, 
Egypten, Indien, Israel, Italien, Jordanien, Marocko, Pakistan, Sverige, Turkiet, Uganda 
och Storbritannien (United Nations population fund, UNFPA, 2000:25-30). För att få en 
uppfattning om omfattningen av hedersproblematiken i Sverige har det under de senaste 
åren genomförts undersökningar och kartläggningar. Immigrationsverket, Länsstyrelsen 
och Socialstyrelsen med flera tar i flera rapporter upp de svårigheter som det svenska 
samhället och dess myndigheter har med att hantera problemet (Andersson, 2003: De 
Los Reyes, 2003: Elden, 2003: Ghadami & Högdin & Jemteborn, 2002: 
integrationsverket, rapportserie 2002:14: Rädda Barnen, 2003: Socialstyrelsen, 
meddelandeblad 6/2002: Länsstyrelsen, rapport 2002:13: Länsstyrelsen, rapport 
2004:16 : Länsstyrelsen Skåne,  2002). Jag har valt att begränsa mig till litteratur som 
tar upp socialtjänstens perspektiv på problemet. 

Som tidigare nämnts visar länsstyrelsernas kartläggningar att myndigheter och 
organisationer under år 2003 hade kontakt med 1597 flickor som levde under hot och 
våld i starkt patriarkala familjer. Av dessa fanns cirka 300 i Stockholms län. 
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Mörkertalet misstänks dock vara stort då flickor avstår att ta kontakt med myndigheter 
då det kan innebära fara för dem om familjerna får veta det. Av dessa 1597 flickor 
anses cirka 10-15 % vara i behov av skyddat boende. Kartläggningen visar också att 
flickorna i första hand tar kontakt med skolan och olika frivilligorganisationer och i 
andra hand socialtjänsten och ungdomsmottagningar (Länsstyrelsen, rapport 2004:16).  

Det saknas nationell statistik över barn som är utsatta för hot och våld i familjen och 
därför kan inga säkra slutsatser dras om att flickor med invandrarbakgrund är mer 
utsatta än andra. Däremot pekar rapporten på att flickor oftare än pojkar bevittnat våld 
mellan vuxna i hemmet och då främst flickor födda utomlands samt att placeringar av 
flickor med invandrarbakgrund har ökat i förhållande till flickor födda av svenska 
föräldrar. En förklaring kan vara uppmärksamheten kring så kallat hedersrelaterat våld. 
(Jämställd socialtjänst, 2004:74-102). 

Katarina Weinehall (1999:73-75) har i en enkätstudie vid fjorton gymnasieskolor 
undersökt gymnasieelevers möte med våld, oberoende av ungdomarnas etniska 
bakgrund. Studien består av 6596 besvarade enkäter, som visar att de unga möter 
väldigt mycket våld i sin vardag. Det framkommer att flickor utsätts för våld i hemmet 
av någon i familjen medan pojkar i större utsträckning är utsatta för våld i skolan och i 
det offentliga av någon obekant. Även då det gäller hot upplever flickor i större 
utsträckning än pojkar att hoten kommer från någon i familjen. Andelen ungdomar som 
rapporterar sig vara utsatt för våld och hot ökar med stigande ålder. Vidare visas att de 
som utsätts för hot i hemmet uppfattar hoten som allvarliga.  

3.2 Socialtjänstens svårigheter 
Huvudansvaret för insatserna i arbetet med utsatta flickor och deras familjer ligger på 
socialtjänsten. Regeringen har därför gett socialstyrelsen i uppdrag att ta fram skriftlig 
information som syftar till att stödja socialtjänstens arbete med flickor som lever under 
hot och tvång i sina familjer. Socialstyrelsen som normgivande myndighet skriver att: 

• Alla socialsekreterare måste ha en psykologisk beredskap samt skaffa sig 
kulturell kompetens. 

• Vikten av handledning och möjlighet till konsultation betonas, vilket kan var till 
hjälp vid till exempel riskbedömning, handlingsalternativ och 
behandlingsstrategier. 

• Det krävs en integrerad kunskap om vår lagstiftning kopplad till de specifika 
kulturella mönster som dessa flickor lever i. 

• Arbetet kräver en framgångsrik integrering av familjerna i Sverige för att 
förebygga arbetslöshet segregation och sociala problem. Faktorer som kan 
medför en risk att utveckla ett liv i utkanten av samhället och att kulturella 
särdrag förstärks (Socialstyrelsens meddelandeblad 6/02:2). 

Länsstyrelsens i Stockholms län rapport 2002:13, visar på svårigheter som 
socialtjänsten stöter på i mötet med flickorna och deras familjer. Socialsekreterarna 
uppger att de i upplever hotbilden komplicerad och svårbedömd och de tycker sig sakna 
kunskaper, liksom kulturell kompetens för att verkligen kunna sätta sig in i flickans 
situation. De ställs inför det faktum att flickan kanske måste lämna sin familj, men 
ställer sig frågan om en total brytning med familjen är nödvändig med tanke på den 
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isolering det innebär för flickan. Hot från familjen mot flickan kan också göra att 
flickan har svårt att hålla fast vid sin berättelse, och i de fall föräldrarna hävdar att 
flickan ljuger står ord mot ord, vilket medför bevissvårigheter i länsrätten. Samarbetet 
mellan familjen och myndigheten är svårt då det i familjerna finns en misstänksamhet 
mot myndigheter och en okunskap om det svenska samhällets värderingar 
(Länsstyrelsen a.a.). 

Integrationsverket har i samarbete med Rikspolisstyrelsen genomfört en 
enkätundersökning riktad till hjälpsökande på landets alla kvinnojourer. Rapporten har 
sedan sammanställts av Paulina De Los Reyes med utgångspunkt att analysera våld mot 
kvinnor i ljuset av generella strukturer av könsförtryck och maktutövningar i ett etniskt 
segregerat samhälle. De Los Reyes (2003:24-25) menar att flickor utsatta för 
hedersrelaterat våld utsätts för en lång rad misslyckanden i möten med skola, polis och 
de sociala myndigheter. Flickornas situation missförstås, missbedöms och nonchaleras 
och kontakten med de sociala myndigheterna kan också innebära att flickornas situation 
förvärras om familjen får vetskap om kontakten. Flickans misslyckade möten med 
socialtjänsten relateras till schabloniseringar, viket medför att flickorna behandlas 
utifrån en förutbestämd mall baserad på bland annat etniska föreställningar. Detta kan 
leda till att flickorna inte behandlas som våldsoffer. Istället ses problemet som en 
generationskonflikt där målet för socialtjänstens insatser blir att nå en 
överenskommelse inom familjen. Insatserna som vidtas verkar styras mer av bristande 
resurser än flickornas behov av stöd. Flickor som kommer i kontakt med 
frivilligorganisationer vittnar just om att de inte får hjälp från socialtjänsten och att 
socialsekreterarna inte verkar förstå deras problem (Länstyrelsen 2002:13:23). 

Sjöblom (2002) har studerat 96 ungdomar som rymt hemifrån och i 63 av fallen var det 
flickor som rymt, varav drygt hälften hade invandrarbakgrund. Dessa flickors 
familjesituationer kännetecknades av hög konfliktnivå, relationsproblem och en 
auktoritär uppfostran. Sjöblom har i sin rapport kommit fram till att socialtjänstens 
arbete är familjecentrerat med utgångspunkt från ett relationsorienterat synsätt, 
fokuserat på vikten av den ursprungliga bindningen mellan föräldrar och barn. Barnbyn 
Skås familjearbete som det utvecklades under 1970- och 1980-talet anses vara det 
tänkande som ligger till grund till det relationsinriktade arbetet, ett synsätt som är djupt 
förankrat både i lagstiftning och i det konkreta sociala arbetet. Utifrån det tänkandet 
menar Sjöblom att socialtjänstens arbete inriktas på att hålla ihop och förlägga alla 
lösningar till familjen. Socialtjänsten tenderar att lyssna mer på de vuxna vilket för med 
sig att barnens behov kan komma i andra hand. (Sjöblom, 2002: 48-49,111-112,200-
202). 

Schlytter (2004:97-98) ser också i sin studie ”Rätten att själv få leva” att socialtjänsten 
lyssnar mer på föräldrarna än på barnet. Vårdnadshavaren ges tolkningsföreträde och 
socialtjänstens handläggare anser sig inte kunna utgå från det som barnet själv berättar. 
Schlytter menar vidare utifrån sin egen och Sjöbloms forskning att socialtjänstens 
arbete utgår ifrån normen att ”vi gör inget utan att prata med vårdnadshavarna”. En 
norm som enligt Schlytter legitimerar en passiv och avvaktande inställning från 
socialtjänstens sida i det inledande arbetet. Det påverkar också hur man betraktar barnet 
samt vilka lösningar som kan bli aktuella. 

Som tidigare nämnts är det många flickor som inte tar kontakt med socialtjänsten och 
en anledning är rädslan för vad som kommer att hända då socialtjänsten tar kontakt med 
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föräldrarna. Enligt socialtjänstlagen skall socialtjänsten vid utredningar som berör barn 
underrätta den som berörs om att en utredning inleds (Socialtjänstlagen 11kap. §2). 
Shlytter (2004:77) tolkar  JO 1999/2000:JO1 som att det finns lagligt stöd att träffa 
flickan en till fyra gånger innan utredning inleds och kontakten med föräldrarna tas. 
Detta med hänvisning till JO:s ställningstagande att socialtjänsten kan avvakta något 
när det framkommit något, vilket kan vara från barnet eller ungdomen själv, att det 
förekommer missförhållanden.  

Flickorna har ofta en svår situation och ska balansera mellan kraven från det svenska 
samhället och kraven från familjen och släkten. Schlytter (2004:13) menar att flickorna 
ingår i en trepartsrelation mellan individen, den etnokulturella gruppen och staten. 
Konflikterna i triaden pågår mellan flickan och familjen, släkten, mellan flickan och 
socialtjänsten samt mellan den etnokulturella gruppen och staten. Schlytter menar att 
relationen mellan staten och den etnokulturella gruppen är viktig, då det är av stor 
betydelse för flickan på vilket sätt staten förhåller sig till olika kulturella sedvänjor. 
Schlytter (2004:62) menar att socialtjänstlagen, som styr socialtjänstens arbete, inte 
överensstämmer med den verklighet dessa flickor lever i. Flickorna har till följd av 
rättsreglerna en svag position och att de är dubbelt utsatta på grund av kön och kultur. 
Shlytter menar vidare att flickornas problematik osynliggörs både genom lagens 
konstruktion och outtalade normföreställningar. Normföreställningar som grundar sig i 
samhällets subjektiva föreställningar om kön. Ett exempel på detta är att kraven för att 
få vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LvU) är kopplade till 
typiska pojkbeteenden som missbruk och brottslighet. Rättsreglerna motsvarar pojkars 
asocial beteende och inte de problem som rör flickor. Särskilt svårt blir det för de 
flickorna med ett begränsat socialt liv utanför hemmet med en problembild som inte alls 
uppfyller lagens krav (a.a.). 

3.3 Orsaker och lösningar olika synsätt 
Hessle (2004:18-22). menar att det rimligen  kommer att ta  flera generationer innan 
invandrarna internaliserat våra svenska jämställdhetsnormer. Våra familjepolitiska 
välfärdsreformer med delaktighet och könsjämlikhet är för oss självklara och heliga på 
samma sätt som de heliga diktaten och föreskrifterna från främmande religioner. 
Viktiga ideologiska och religiösa övertygelser som invandrarna har med sig blir ibland 
förbisedda. För att kunna komma ifrån de låsta positionerna mellan synen på olika 
kulturella företeelser krävs att vi som myndighetsaktörer ger länder/individer möjlighet 
att förhålla sig till sin egen identitet och sitt eget ursprung vilket för med sig en 
möjlighet att förhålla sig till andra länders identitet och ursprung (Hessle a.a.). 

Kamali, regeringens utredare av integrationsfrågor, menar att patriarkalism utgör 
problem i alla samhällen. Att bara identifiera en grupp som utsätts för detta är 
problematiskt och riskerar att i stället stigmatisera gruppen som särskild och avvikande. 
Han håller med om att problemet med hot mot unga kvinnor finns, men genom svenska 
glasögon begränsas bilden till att invandrarflickor, från framför allt Mellanöstern, löper 
en självklar risk för hot och våld. Samtidigt riskerar myndigheterna att underskatta 
problemet med våld mot kvinnor i svenska familjer, som även det har att göra med 
mannens hedersbild och behov av kontroll över familjen. Så förstärks känslan av ”vi 
och dem” och risken för våld mot invandrarflickor kan överdrivas av välmenande 
myndigheter”(Ur: SR Ekot den 17/2 -04). 
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Kamali (2002:51) menar vidare att det är bristande integration i det svenska samhället 
som är den största orsaken till hedersproblematiken. Han anser att socialtjänsten lägger 
för stor vikt vid människors kulturella bakgrund med starka kulturella essentialistiska 
tecken och att man överbetonar vikten av kulturell kompetens men bortser från andra 
socioekonomiska faktorer. Att detta kan vara en rimlig iakttagelse framgår också av 
Statens offentliga utredningar (2001:79:59) som visar att invandrarfamiljer är en utsatt 
grupp som betydligt oftare lever i utsatta situationer 

Dominelli (1998) menar att det finns rasism inom socialtjänsten i den bemärkelsen att 
socialtjänsten behandlar alla utifrån majoritetsnormen i samhället utan att ta hänsyn till 
bakgrundsfaktorer såsom socioekonomisk position, kulturella traditioner och 
familjemönster. Dominelli menar vidare att socialarbetarna måste utforska sin egen 
rasism för att vara på det klara med vem som är i maktposition i olika situationer. 

Jämställdhet mellan alla människor är grundläggande i det svenska samhället, men i de 
fall då familjer kommer från kulturer med andra normer menar staten att socialtjänsten i 
sitt arbete ska ta hänsyn till att familjer kan leva efter andra normer, som till exempel i 
fallet med legaliserade arrangerade äktenskap2. Gruppens intressen går i det fallet före 
kvinnans. Men staten har också i de fall då släkten löst sina konflikter med misshandel 
eller mord gjort kraftfulla fördömanden av gärningsmännens handlande. Dessa 
motstridiga signaler från staten leder till en osäkerhet och passivitet som enligt Shlytter 
kännetecknar socialtjänstens agerande i kontakten med familjer med från andra kulturer 
(Shlytter 2004:107-108). 

Familjen kan i vissa sammanhang tillskrivas en särskild roll hos vissa etnokulturella 
grupper. De Los Reyes (2003:39-40) är kritisk till SOU 2000:77 ”Omhändertagen” där 
utredaren generellt förespråkar en lösning inom familjen för omhändertagandet av 
invandrarungdomar. Ett argument för det är att man vill motverka att flickan isoleras. 
Något som medför en diskriminerande praxis där föreställningen om kulturell olikhet 
äventyrar barnets bästa. Invandrarungdomar ska behandlas på ett sätt, svenska 
ungdomar på ett annat. Ett sådant synsätt ger vare sig flickorna eller pojkar rätten att 
bemötas som de individer de är. I Integrationsverkets rapport ”Låt oss tala om flickor” 
(2000:6:104-105) framhålls att utsatta flickors och pojkars livssituation - oavsett 
ursprung - är ett resultat av samhälleliga brister såsom bostadssegregation och hög 
arbetslöshet. Kulturkonflikter och konflikter mellan familjers och samhällets 
värderingar anses inte bidra i samma utsträckning till problemet. Denna inställning 
bidrar till att ge fäderna, männen och familjen/släkten ansvarsbefrielse (Schlytter 
2001:59). 

I Sverige förs en delvis både ideologisk och polariserad debatt om våld mot kvinnor. Å 
ena sidan handlar våldet om den patriarkala kultur som dominerar alla samhällen, även 
det svenska, å andra sidan kan våldet förklaras med hänvisning till traditionella 
kulturmönster. Elden (2003:78.86) menar att då man inom forskningen förklarar mäns 
våld mot kvinnor på olika sätt, analyseras det som avvikelser. Vad skiljer våldsamma 
män från normala män? Ur ett individpsykologiskt perspektiv förklaras våldet med 
individuella och eller sociala avvikelser hos den våldsutövande mannen. Det handlar 
om enstaka brott begångna av störda män. Ur ett socialt orienterat perspektiv ses våldet 

                                                           
2 Shlytter ( 2004)  menar att svenska lagen ställer olika krav på vilka förutsättningar som ska uppfyllas 
vid ett äktenskap, då lagen accepterar arrangerade äktenskap utifrån att de har sin grund i traditionella 
kulturmönster. S.51 
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mot kvinnor som sociala avvikelser från kulturellt accepterade beteenden. Mannens 
och/eller kvinnans sociala förhållanden såsom arbetslöshet och utslagning gör 
skillnaden i förhållande till det normala. Fram till 1960 talet var den dominerande 
avvikelseförklaringen alkoholmissbruk och från 1970 talet placerade denna tolkning i 
en psykologiserande förståelseram där våldet tolkades som utryck för mannens 
maktlöshet och mannen betraktades som socialt utslagen och ett offer för sin dåliga 
uppväxt. 

När det gäller hedersmord pekar Elden (2003:80-86) på nygammal skillnadsförståelse 
som helt dominerar den mediala bilden av Fadime. Svenska män skiljs från icke-
svenska män och våldet förläggs till en avvikande kultur. Svenska män förutsätts i detta 
kontrastskapande vara normala, det vill säga inte våldsamma. Hedersvåld är något 
”andra” men inte ”vi” utövar eller drabbas av. 

Elden (2003:84) menar att både Wikan och Shlytter utgår från en förståelse av 
hedersmord som en konsekvens av en kultur och de framställer denna kultur som en 
kontrast till svensk/skandinavisk kultur. Förklaringar till våldet söks i det de antar 
skiljer våldsamma män från normala män, det vill säga de våldsamma männen från 
främmande kultur. Elden (2003:88) menar att genom att lägga en feministisk förståelse 
på problemet kan våldet analyseras med utgångspunkt i en förståelse av samband 
mellan kultur, kön och våld. Grova våldshandlingar som hedersmord kan bli begripliga, 
utan att vi gör den man som utför dådet till offer för en grundläggande annorlunda 
kultur.  

3.4 Sammanfattning 
Vid genomgång av litteraturen tycker jag mig se olika diskursiva strömningar för hur 
man ska förklara och förstå det hedersrelaterade förtrycket och våldet. En diskurs är den 
som förklarar hedersvåldets orsaker som kultur och ett generellt kvinnoförtryck, bland 
annat genom Schlytter (2004). Kamali (2002) och Dominelli (1998) pekar på 
strukturella förklaringar. Kamali ser bristande integration som huvudorsak och 
Dominelli ser en rasism som genomsyrar hela samhället. Elden (2003) ser problemet ur 
en feministisk vinkel och menar att det är patriarkala strukturer som styr, som är 
orsaken till problemet.  

Dessa motsatta diskursiva strömningar leder fram till uppsatsens övergripande 
forskningsfråga. Gör socialsekreterarna i sina beskrivningar av våldet, skillnad på det 
våld som aktualiseras hos socialtjänsten som unga flickor i starkt patriarkala familjer 
utsätts för, så kallat hedersvåld, jämfört med våld mot unga flickor i allmänhet som 
socialtjänsten kommer i kontakt med?  

4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 
Föreliggande studie avser socialtjänstens arbete i sex kommuner med unga 
flickor/kvinnor i åldern mellan 13 och cirka 20 år, utsatta för våld i hemmet och som 
socialarbetarna kommit i kontakt med. Syftet med studien är dels en kartläggning av 
hur många flickor socialtjänsten kommer i kontakt med, som är utsatta för våld i 
hemmet. Syftet är också att öka kunskapen och förståelsen för hur ett urval 
socialsekreterare i dessa kommuner benämner det våld unga flickor kan utsättas för i 
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hemmet samt vad som enligt socialsekreterarna är särskiljande för ett hedersrelaterat 
våld i förhållande till annat våld i familjen.   

4.2 Frågeställningar 
Hur många är flickorna socialtjänsten i de sex kommunerna kommer i kontakt med? 

Hur beskriver socialsekreterarna våldet i hemmet som flickorna är utsatta för? 

Vad är det som gör att socialsekreterarna menar att det är fråga om hedersrelaterat våld? 

Hur ser socialsekreterarna på familjen och familjens roll i relation till våldet? 

4.3 Avgränsningar 
Som tidigare nämnts utgår min studie från en kartläggning i sex kommuner vilken gett 
ett stort empiriskt material. Jag har därför valt att använda vissa delar av materialet till 
min studie.  

Det finns en medvetenhet om att socialtjänsten bara kommer i kontakt med en liten del 
av alla utsatt flickor i starkt patriarkala familjer. I studien görs ingen ansats att belysa 
omfattningen av problemet i stort, utan i stället de problem socialtjänsten stöter på i 
mötet med flickorna. Med tanke på att många flickor kontaktar skolan och 
frivilligorganisationer och samarbetet mellan socialtjänsten och dess aktörer fått kritik 
hade det varit spännande att titta närmare på huruvida det finns ett samarbete eller inte. 
Tyvärr ryms inte detta inom ramen för denna studie.  

Jag har också valt att inte ta med flickornas bröder som också utsätts för begränsningar 
och påtryckningar från släkt och familj. En begränsning är också att jag inte fått 
flickornas bild av mötet med socialtjänsten, vilket hade belyst problemet ytterligare.  

5 Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera socialarbetarnas förklaringsmodeller när de möter flickorna liksom hur 
de agerar i kontakten med dem, är teorier om sociala konstruktioner en övergripande 
utgångspunkt i uppsatsen. (Burr, 1995: Payne, 2002: Wetherell & Maybin, 1988). 
Frågan är hur flickorna och deras familjer konstrueras som klientgrupp i relation till 
familjevårdsprincipen, genus och rättsperspektivet samt det strukturella perspektivet.  

5.1 Social konstruktivism 
I litteratur jag tagit del av används både begreppen konstruktionism och konstruktivism. 
Meeuwisse & Swärd (2002:111) menar att det inte råder någon enighet om de två 
stavningarna betyder samma eller olika saker och vad skillnaden i så fall består av. Jag 
har valt att använda begreppet konstruktivism då det är vanligast i den nordiska 
litteraturen.   

Det socialkonstruktivistiska perspektivet betonar de sociala aspekterna av kunskap och 
det inflytande som kulturella, historiska, politiska och ekonomiska betingelser utövar. 
Det ger en möjlighet att belysa frågeställningarna utifrån mångfalden i sociala och 
individuella upplevelser och erfarenheter (Payne, 2002:60). Konstruktivisterna inriktar 
sig på hur ett fenomen vuxit fram och hur det benämns genom kollektiva 
definitionsprocesser (Meeuwisse & Swärd, 2002 :114). Detta gör perspektivet relevant 
för min frågeställning, hur socialsekreterarna benämner våld och hedersvåld. 

   12



   
 Hedersvåld och annat våld ur socialtjänstens perspektiv Maria Olofsson 
    
 

En beskrivning av det socialkonstruktivistiska tänkandet är att människor är sociala 
produkter som påverkas av kulturen och de komplexa menings- och handlingssystem 
som utgör deras sociala världar. Människor är föränderliga och deras jagupplevelser är 
beroende av den sociala och kulturella situation de lever i. Identitet och det personliga 
är kontextuella företeelser som påverkas genom ett samspel av ekonomiska, materiella, 
mentala, ekologiska och kulturella faktorer (Wetherell & Maybin, 1998 :258-259).  

Payne (2002:38) beskriver med utgångspunkt från Berger och Luckman (1971) att 
människan via olika sociala processer skapar gemensamma bilder av verkligheten. Vi 
delar med oss av vår kunskap i dessa sociala processer och skapar gemensamma 
antaganden om hur saker och ting är. Vi beter oss utifrån sociala konventioner som 
grundar sig på denna gemensamma kunskap. Då många människor är överens om hur 
saker och ting ska uppfattas, legitimeras uppfattningarna om verkligheten och de 
integreras till ett organiserat och trovärdigt system. Sociala uppfattningar kan därför ses 
som en produkt av människors förståelse.  

Människor som accepterar och växer upp inom ramen för dessa sociala uppfattningar 
kan i en viss mening ses som en produkt av samhället. Detta skapar en cirkulär process 
där legitimeringen av hur saker och ting uppfattas bidrar till skapandet av sociala 
innebörder inom ramen för samhällets sociala struktur, och då människan samtidigt är 
delaktiga i samhällets strukturer skapar detta i sin tur de konventioner som styr hur 
individerna beter sig. Detta ger ett ständigt skapande och återskapande av strukturer och 
reproducerande konventioner (Payne, 2002:38). Socialkonstruktivister menar att 
kunskap som vi betecknar det, skapas i det dagliga livet genom människors sociala 
processer och samspel. Kunskap är därför inte något man kan uppnå genom objektiva 
observationer och de menar att vi bör vara kritiska till den självklara kunskap vi har om 
hur världen ska förstås (Burr, 1995:3-4). 

För socialkonstruktivismen är språket viktigt, då det är genom att människor interagerar 
och pratar med varandra som världen och dess sammanhang skapas. Språket är också 
en avgörande del i förklaringen till hur barnet socialiseras. Genom samtal och det 
samspel som äger rum i samtalet då barn lär sig sociala regler påverkas barnets 
konkreta och individuella upplevelser av sina känslor. På det sättet styrs barnets 
emotionella utveckling i speciella och kulturellt bestämda banor. Socialkonstruktivister 
ser kulturen som något flytande som ständigt ändras genom ett samspel mellan 
skeenden och handlingar vilket gör barnet till en viktig del både i sin egen social 
konstruktion och både den kontinuerliga konstruktionen av kulturen. Detta till skillnad 
från att se kultur som en statisk uppsättning av begrepp och värderingar som barnet ska 
lära sig (Burr, 1995:7). 

Wetherell & Maybin (1998:299) menar att det finns starka band mellan våra personliga 
konstruktioner och våra sociala konstruktioner. I vårt liv upplever vi händelser som 
framkallar starka känslor. Hur vi konstruerar och tolkar dessa känslor har starka 
kopplingar till de sociala världar vi lever i. Gränserna mellan människor och deras 
sociala kontext är därför oklara. Människa, medvetande och jag uppfattas som något 
helt igenom socialt varför det blir oviktigt att fråga sig vad som styrs inifrån respektive 
utifrån (Wetherell & Maybin 1998: 243). 

Denna socialiseringsprocess pågår också i det sociala arbetet genom att socialarbetare 
och klienter konstruerar det sociala arbetet i den kontext som socialtjänsten utgör. De är 
också konstruerade i det samhälle som de finns i, vilket medför att det som de gör 
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formas av samhällets förväntningar samtidigt som de bidrar till samhällets 
förväntningar genom sitt eget handlande och tänkande. ”Människor i olika sociala 
kontexter skapar en gemensam verklighetsuppfattning som består av en uppsättning 
social relationer som de känner som socialt arbete” (Payne, 2002:21). 

5.2 Analysbegrepp 
Socialtjänsten och andra myndigheters agerande i hedersproblematiken debatteras flitigt 
mellan forskare och andra, ofta utifrån motstridiga ideologiska utgångspunkter, vilket 
socialsekreterarna måste ta ställning till i kontakten med flickorna och deras familjer. 
Analysen kommer därför att kopplas till tre olika perspektiv som kan belysa 
motstridigheterna i förhållande till frågeställningarna. 

Familjevårdprincipen utgår från det relationsorienterade synsättet vilket fokuserar på 
vikten av den ursprungliga bindningen mellan föräldrar och barn. Barnbyn Skås 
familjearbete anses vara det tänkande som ligger till grund till det relationsinriktade 
arbetet, vilket förankrat sina idéer både i lagstiftning och i det konkreta sociala arbetet.  
(Sjöblom, 2002:48-49). Sjöblom menar att socialtjänsten har ett ”familistiskt” synsätt 
med målet att hålla ihop familjen, vilket kan medföra att ungdomars åsikter och behov 
hamnar skymundan i förhållande till föräldrarnas åsikter och socialtjänstens strävan att 
hålla ihop familjen. 

Genus- och rättsperspektiv används för att se vilka möjligheter och hinder 
lagstiftningen ger socialtjänsten i arbetet med flickorna utifrån det faktum att flickorna 
är dubbelt utsatta på grund av kön och kultur. Shlytter (2004) konstaterar att flickorna 
till följd av rättsreglerna har en svag position, att socialtjänsten har en benägenhet att 
inte utgå från flickans verklighet samt att sätta hennes intressen i andra hand. Shlytter 
menar också att socialtjänstlagen som styr socialtjänstens arbete inte överensstämmer 
med den verklighet dessa flickor lever i.  

Payne, (2002:327-340) pekar på författare som Gilligan(1982) som menar att män och 
kvinnor har olika sätt att resonera gällande moraliska frågor, och att kvinnors röst har 
undertryckts till förmån för ett manligt och positivistiskt synsätt. Något som har 
påverkat bland annat socialtjänstens arbete och dess syn på kvinnorollen som 
underordnad mansrollen. Kvinnliga socialarbetare måste inse den obalans gällande 
makt och den orättvisa behandling kvinnor kan utsättas för i sociala organisationer som 
domineras av män och manliga värderingar  

Problemet kan också ses ur ett strukturellt perspektiv utifrån det antagandet att 
kapitalistiska samhällen på olika sätt påverkar de grupper som finns i det (Payne, 2002: 
332). Payne (2002:299) refererar även till Mullaly (1993) som hävdar att ojämlikheter 
och orättvisor är inbyggda i det kapitalistiska samhället och är en nödvändig del av 
samhällsstrukturen för att få människor att konkurrera med varandra för att skaffa sig 
rikedomar. Kapital är det enda sättet att få kontroll över sitt liv. Orättvisorna uttrycks i 
en social ordning där skillnader som till exempel klass, socialt kön, etnicitet gör det 
möjligt för personer med ekonomisk och social makt att definiera vissa samhälleliga 
egenskaper som de som är viktiga och då förtrycka de individer som inte uppfyller 
dessa egenskaper. Förtryck genom att utestänga vissa grupper från till exempel 
utbildning, medbestämmande och god livskvalitet. Denna struktur är självuppehållande 
då den ger människor möjligheter att sträva efter makt (a.a.). 

   14



   
 Hedersvåld och annat våld ur socialtjänstens perspektiv Maria Olofsson 
    
 

Processen underlättas av att samhället skapat ett system som gör att familjer 
reproducerar ojämlika relationer såsom att kvinnor får lära sig att acceptera mindre 
makt i relationer, etniska grupper lär sig acceptera marginalisering och så vidare. 
Centralt för ett strukturellt synsätt är att arbeta med orättvisor som rör klass, ekonomi, 
inkomst men även senare uppmärksammade orättvisor som genus och etnisk bakgrund. 
Man ser också på de konsekvenser som dessa orättvisor medför för familj och samhälle 
(a.a.).  

Kvinnojourer menar att hedersvåldet kan ses som ett strukturellt problem då det är en 
del av den patriarkala kultur som dominerar alla samhällen (De Los Reyes, 2003). 
Kamali (2002:151) menar att den bristande integrationen i det svenska samhället är 
orsaken till hedersproblematiken. Han anser att socialtjänsten lägger för stor vikt vid 
människors kulturella bakgrund med starka kulturella essentialistiska tecken och att 
man överbetonar vikten av kulturell kompetens i socialtjänsten. Dominelli (1998) å 
andra sidan menar att det finns rasism inom socialtjänsten i den bemärkelsen att 
socialtjänsten behandlar alla utifrån majoritetsnormen i samhället utan att ta hänsyn till 
bakgrundsfaktorer såsom socioekonomisk position, kulturella traditioner och 
familjemönster. Hon menar vidare att socialarbetarna måste utforska sin egen rasism för 
att vara på det klara med vem som är i maktposition i olika situationer  

6 Metod  

6.1 Forskningsansats 
Studien bygger på en mixad metod. Datainsamlingen har genomförts med hjälp av en 
kvalitativ intervjuguide. Resultatet har sedan kvantitativt bearbetats och analyserats. 
Forskningsansatsen är explorativ genom att studien syftar till att öka kunskapen samt få 
en förståelse hur socialsekreterare ser på våld och hedersvåld (Olsson & Sörensen 
2001:33). 

I kvantitativ forskning används ett deduktivt tänkande som referensram med 
utgångspunkt från redan accepterade teorier och principer (Olsson & Sörensen, 
2001:62). En metodologisk utgångspunkt i detta arbete är att socialtjänsten i ett flertal 
rapporter och undersökningar har fått kritik gällande arbetet med dessa flickor. Således 
utformades designen utifrån denna kunskap. Men inte bara det har varit vägledande. 
Den vetenskapsfilosofiska ansatsen kan sägas vara mer post-positivistisk eftersom jag 
använder mig av olika metoder vid datainsamling och analys. Post-positivismen menar 
till skillnad från positivismen att det inte finns några absoluta sanningar och att de 
slutsatser man drar är slutsatser som kan förändras (Shaw & Lishman, 1999:19).  

Studien bygger på den kartläggning jag utfört i FoU-Nordvästs regi och det första steget 
är att kartlägga hur många flickor utsatta för våld i hemmet socialtjänsten i de sex 
kommunerna kommit i kontakt med under år 2003. Det andra steget är att få 
socialsekreterarna att beskriva hur de uppfattar flickornas situation och våldet de utsätts 
för.  

6.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts genom att jag personligen har intervjuat 32 
socialsekreterare utifrån en kvalitativt inriktad systematisk intervjuguide med i 
huvudsak öppna frågor. (Patton, 1990, Bilaga 1). Det systematiska intervjuformuläret 
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gör att intervjun är fokuserad och genom att ställa samma frågor till alla respondenter 
reduceras intervjuarens påverkan (Patton, 1990). De öppna frågorna har gett 
respondenterna en möjlighet att ge utförliga svar om sina erfarenheter, samtidigt som 
jag som intervjuare haft möjlighet att klargöra om jag förstått dem rätt. 

Intervjufrågorna sammanställdes med den dubbla avsikten att dels kartlägga 
nordvästkommunernas arbete med denna grupp, dels med utgångspunkt från vad som 
framkommit bland annat i Länsstyrelsens rapport, att identifiera vilka svårigheter som 
socialsekreterarnas arbete rapporterades implicera. 

Under intervjuerna har jag antecknat svaren vilket ger materialet en kvantitativ 
inriktning. Frågorna har därför kategoriserats, kodats och kvantifierats utifrån de 
faktiska svaren, den teoretiska bakgrunden och aktuell kunskap (Olsson & Sörenssen, 
2001 s.177).  

Innan intervjuarbetet påbörjades fick jag medgivande från varje kommun att ta del av 
sekretessbelagt material. Flickornas identitet skyddas genom att allt material som kan 
spåras till dem stannar på socialkontoren. Allt material som tas därifrån är avkodat. 
Även socialsekreterarna är anonyma. 

6.3 Urval  
För att komma i kontakt med socialsekreterare som mött flickor utsatta för våld i 
hemmet, informerades de sex kommunernas socialtjänstkontor genom personliga besök. 
Kontoren informerades, muntligen och skriftligen, om projektet samt vilka flickor vi 
letade efter. Vid en del av informationsbesöken var större delen av personalgruppen 
närvarande och vid andra tillfällen enbart representanter för personalgruppen som i sin 
tur skulle föra informationen vidare. Socialarbetare på barn-, ungdoms- och 
familjegrupper samt enheter som arbetar med försörjningsstöd fick i uppgift att lista alla 
flickor i åldersgruppen 13-cirka 20 år, utsatta för våld i hemmet, som de kommit i 
kontakt med under år 2003. En målsättning med studien var att träffa den 
socialsekreterare som haft den första kontakten med flickan, med undantag för om 
flickan varit i kontakt med socialjouren. Vissa av flickorna hade varit i kontakt med 
socialtjänsten tidigare, men kartläggningens fokus var den aktuella våldshandlingen de 
blivit utsatta för under år 2003 och kontakten med den socialsekreterare de då träffat. 

För att tydliggöra vad vi kartläggningen menade med våld användes en våldsdefinition, 
sammanställd utifrån barnkommitténs förslag på definition av barnmisshandel3. 
Kommittén för barnmisshandel har på uppdrag av regeringen gett förslag på definition 
av begreppet barnmisshandel vilket återfinns i SOU 2001:72. Definitionen grundar sig 
på docent Dagmar Lagerbergs rapport ”Definition av samhällelig omsorgsbrist och 
skadlig behandling av barn” vilken återfinns som bilaga till SOU 2001:72.  

Då det gäller det hedersrelaterade våldet var det socialsekreterarnas beskrivning av 
våldet studien eftersökte varför någon definition inte var aktuell. 

Listan lämnades sedan till en kontaktperson på plats i respektive kommun som 
vidarebefordrade den till mig. Min uppgift var sedan att intervjua de 32 
socialsekreterare som uppgivit att de varit i kontakt med dessa 63 flickor. Dessa 63 
flickor ska ses i förhållande till att det i de sex kommunerna, under år 2003 fanns cirka 
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9300 flickor/unga kvinnor i åldern 13-20 år. Av dessa var cirka 2800 utrikesfödda 
(Statistiska centralbyrån, 2004). 

Målsättningen var att genomföra en totalundersökning av hur många flickor/kvinnor i 
åldern 13-20 år utsatta för våld i hemmet som socialtjänsten i de sex kommunerna 
kommit i kontakt med under år 2003. På grund av olika faktorer såsom att 
socialsekreterare slutat, varit föräldralediga eller sjukskrivna då kartläggningen 
genomfördes kan vi anta att alla flickor inte finns med i materialet, vilket måste tas 
hänsyn till i slutsatserna. Hur många flickor som inte kommit med i kartläggningen går 
inte att säga då varje enskild socialsekreterare rapporterat de flickor de kommit i 
kontakt med. Jag vet inte hur många flickor de frånvarande socialsekreterarna 
eventuellt hade rapporterat. 

6.4  Litteratursökning 
Hedersproblematiken finns i många länder och det finns mycket forskning och litteratur 
som behandlar denna fråga. Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva 
hedersproblematiken ur socialtjänstens perspektiv har jag begränsat mig till tidigare 
forskning som berör och beskriver situationen i Sverige. Inledningsvis hade jag dock 
avsikten att kunna använda internationell forskning gällande socialtjänstens arbete i ett 
jämförande perspektiv. Jag har dock inte lyckats hitta sådan forskning. 

För att finna relevant litteratur och vetenskapliga artiklar för mitt valda ämne gjorde jag 
litteratursökningar främst i databaserna Libris och Social service abstract. Sökord som 
använts är invandrarflickor, utsatta flickor, patriarkala familjer heder, hedersvåld, 
hederskultur, hedersmord, honour violence och honour killing. Jag har även sökt och 
hämtat material på hemsidor såsom Förenta Nationerna, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, 
Integrationsverket, Brottsoffermyndigheten, Statens Offentliga Utredning, 
Kvinnoforum, Kvinnors nätverk, Rädda barnen, Röda korset, BRIS och Amnesty.  

För att få ytterligare insyn i ämnet har jag deltagit i en serie FoU –cirklar i Nordvästs 
regi. Cirklarna vände sig till socialarbetare i nordväst kommunerna med övergripande 
syfte att diskutera vilka lokala arbetssätt och metoder som används i mötet med 
flickor/kvinnor på de olika arbetsplatserna, med målet att gemensamt utveckla 
arbetsmetoderna samt en gemensam handlingsplan för kommunerna kopplade till FoU-
Nordväst. Socialsekreterarna som deltog i cirklarna har givit sitt medgivande till att jag 
använder delar av diskussionerna i studien. 

6.5 Databearbetning 
Analysens genomförande är huvudsakligen kvantitativt. Materialet bearbetas först med 
hjälp av Statistical Program for Social Sciences (SPSS) och redovisas i tabeller. 
Betydelsen av tabellernas kvantitativa data analyseras med hjälp av kartläggningen som 
kategoriserats utifrån det aktuella kunskapsläget samt socialsekreterarnas beskrivningar. 
Den systematiska frågeguiden underlättar analysarbetet då det lätt går att få fram varje 
respondents svar på en enskild fråga (Patton, 1990). 

Tolkningen sker via tidigare redovisade teoretiska utgångspunkter – det vill säga 
socialkonstruktivism, de bärande analytiska begreppen familjevårdsprincipen, genus 
och rättsperspektiv samt ett strukturellt perspektiv. Jag kommer också att återge delar 
av det socialsekreterarna sagt. Påpekas bör dock att jag inte använt bandspelare, vilket 
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innebär att det inte är ordagranna återgivelser utan hämtas från det jag nedtecknat under 
intervjuerna. 

För att kunna göra en jämförelse av våldet kommer flickorna att delas in i två grupper. 
Den ena gruppen är flickor med en eller två föräldrar med annan än svensk bakgrund. 
Den andra gruppen är flickor med svenska föräldrar. I kartläggningen finns inga 
uppgifter om generationen mor- och farföräldrar.  

Flickorna är också indelade i tre åldersgrupper: 

13-14 år Utifrån Socialtjänstlagen 3:5 När en åtgärd rör ett barn skall barnets 
inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med 
beaktande av dess ålder och mognad. 

15-17 år Socialtjänstlagen11:10 Barn som fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i 
mål och ärenden enligt denna lag.  

18-ca 20 år Socialtjänstlagen 1:2. Med barn avses varje människa under 18 år. 
Flickor/kvinnor över 18 år är myndiga och kan själva söka hjälp hos socialtjänsten utan 
föräldrarnas vetskap. 

6.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Att jag fått ”rätt” svar på frågorna bygger på socialsekreterarnas goda minne, samt i de 
fall de har haft tillgång till akter hur väl dokumentationen varit genomförd. 
Genomgående kan sägas att många socialsekreterare har haft svårt att få tid till 
intervjutillfälle, vilket väcker frågor om i vilken utsträckning de haft tid att ta fram de 
aktuella flickor vi efterfrågade. Under intervjuerna antecknade jag svaren som jag sedan 
kodat och lagt in i SPSS. För att säkra reliabiliteten har 10 frågor omkodats av någon 
som inte är involverad i projektet. Detta för att säkerställa att resultaten 
sammanstämmer (Olsson&Sörenssen, 2001:71). Överrensstämmelsen var i 8 fall av 10 
exakt och i de två återstående fallen var variationerna marginella, vilket tycks tyda på 
en god reliabilitet. 

För att säkra validiteten har utformningen av intervjuformuläret skett i samarbetet med 
min handledare, och med Länsstyrelsens kartläggningar som utgångspunkt. Den 
systematiska intervjuguiden gör det möjligt för andra att genomföra samma 
undersökning (Patton, 1990). Validiteten säkras också genom operationalisering av 
begrepp (Esaiasson& Gillijam & Oscarsson & Wängerud, 2004:64). Som tidigare 
nämnts, har vi i kartläggningen operationaliserat begreppet våld utifrån barnkommitténs 
förslag på definition av barnmisshandel4 (Regeringens proposition 2002/03:53:46). 
Detta för att alla socialsekreterare ska ha samma referensram då det gör bedömningen 
huruvida flickorna har varit utsatta för våld eller inte. 

Materialet är inte stort nog för att kunna hävda att resultatet är generaliserbart på en 
större population. Däremot kan det visa på tendenser på vad som kan påverka hur 
socialsekreterarna förstår, ser på och benämner det våld de möter.  

6.7 Metoddiskussion 
Studien är en i huvudsak kvantitativ kartläggning. Emellertid är det sannolikt några 
flickor som inte gått att ringa in, vilket är en brist i materialet. Problem uppstod genom 

                                                           
4 Se sidan 3 
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att socialsekreterare slutat, var sjukskrivna eller föräldralediga och vi eftersökte de 
socialsekreterare som haft den första kontakten med flickorna.  

En annan brist är att frågorna inte fokuserar på vad flickorna gör, om de studerar, 
arbetar och så vidare. Det hade också med facit i hand varit intressant att fråga hur 
många gånger socialsekreterarna träffar en flicka innan de tar kontakt med föräldrarna.  

Önskvärt hade varit att komplettera studien med kvalitativa grupp- eller djupintervjuer, 
vilket skulle ha gett möjlighet till en djupare och större förståelse för 
socialsekreterarnas tänkande och handlande. Detta var dock inte möjligt inom ramen för 
en c-uppsats. 

Validiteten kan ha påverkats, då jag ensam genomfört intervjuerna, antecknat och kodat 
materialet. Ett urval av frågor har dock kontrollkodats för att i görligaste mån undanröja 
detta problem. Bristande erfarenheter av det praktiska sociala arbetet kan också ha 
påverkat hur jag tolkat socialsekreterarnas svar. Men även bland socialsekreterarna 
varierar graden av förståelse av problemet. Vissa kommuner har i större utsträckning 
varit i kontakt med aktuella flickor, och har tagit del av utbildningar samt utvecklat 
handlingsplaner för just denna problematik. Andra kommuner har inte kommit i kontakt 
med just denna problematik i samma utsträckning och har därför inte diskuterat frågan i 
samma omfattning. Detta utgör i sin tur faktorer, vilka kan ha påverkat 
socialsekreterarnas handlande och möte med flickorna och deras familjer. 
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7 Resultat  

7.1 Hur många är flickorna och hur ser deras situation ut?  
Socialsekreterarna i de sex kommunerna rapporterar att de kommit i kontakt med 63 
flickor i 62 familjer av totalt 9300 flickor i kommunerna. Av dessa 9300 flickor var 
cirka en tredjedel utrikesfödda5 (Statistiska centralbyrån, 2004). Åldersfördelningen och 
hur många som har utländska respektive svenska föräldrar i studien framgår nedan 

Tabell 8:1: Antal flickor uppdelade i ålderskategorier och föräldrars ursprung6. 

Åldersgrupp En eller två utländska 
föräldrar 

n=45 

Två svenska 
föräldrar  

n=18 

Totalt 
 

n=63 

13-14 år 10 (22 %) 2 (12 %) 12 (19 %) 

15-17 år 12 (27 %) 8 (44 %) 20 (32 %) 

18-ca 20 år 23 (51 %) 8 (44 %) 31 (49 %) 

total 45 (100 %) 18 (100 %) 63 (100% ) 

 

Ålderfördelningen visar att huvuddelen av flickorna är över 15 år och att den största 
gruppen finns bland flickor i åldern 18-cirka 20 år med en eller två utländska föräldrar.  

 
 

Tabell 8:2: Flickornas familjesituation7

Familjesituation En eller två utländska 
föräldrar  

n=45 

Två svenska 
föräldrar  

n=18 

Totalt 

n=63 

Bor med en biologisk 
förälder 

17 (38%) 4 (22%) 21 (33%) 

Bor med båda 
biologiska föräldrarna 

12 (27%) 5 (28%) 17 (26%)  

En biologisk förälder 
och dennes nye partner 

9 (20%) 6 (33%) 15 (24%) 

 

                                                           
5 Studiens definition flickor med minst en utländsk förälder går inte att ta fram i  SCB:s statistik 
6 I tabellerna redovisa dels antalet flickor i förhållande till det totala antalet, men även förhållandet i 
respektive grupp vilket redovisas i procentform.  
7 Notera att antalet flickor angivna i tabellrubriken (t.ex n=45) inte nödvändigtvis är lika med summan av 
antal flickor i tabellraderna för den kolumnen. Detta för att en flicka kan förekomma i 0, 1 eller flera av 
raderna, beroende på hur kriterierna stämmer in på flickan. 
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Socialsekreterarna i de sex kommunerna rapporterar att de kommit i kontakt med 63 
flickor i 62 familjer. Av dessa har18 av flickor två svenska föräldrar. De återstående 45 
har en eller två föräldrar med annan än svensk bakgrund. Den största gruppen, 21 
flickor, bor med en biologisk förälder. En fjärdedel av flickorna bor med båda 
biologiska föräldrarna och en fjärdedel flickor med en biologisk förälder och dennes 
nya partner. 

Socialsekreterarnas rapportering visar att cirka en tredjedel av flickorna bor i hushåll 
där ingen av föräldrarna har arbete, och av dessa är det bara fyra som har två svenska 
föräldrar. Merparten av flickor med föräldrar utan arbete är alltså de flickor som har en 
eller två utländska föräldrar. 25 av flickornas mammor och 27 av flickornas pappor har 
någon form av anställning. Av mammorna är 18 stycken antingen arbetslösa eller 
sjukskrivna/sjukpensionärer och motsvarande siffra bland papporna är 9 stycken. Bland 
papporna är det dock 20 stycken som man inte vet vad de gör. 

Socialsekreterarna har uppgett att drygt hälften av dessa 62 familjer har varit aktuella 
för utredning tidigare och att hälften av familjerna varit föremål för en eller flera 
insatser. De tidigare insatserna har till största delen bestått av försörjningsstöd 17, 
jourhem/familjehem 11 och familjebehandling 10. Över hälften av familjerna var kända 
hos socialtjänsten sen tidigare.  

 

7.2 Flickornas kontakt med socialtjänsten  
En viktig fråga är vilka olika anledningar socialsekreterarna uppger vara orsaken till att 
flickorna har kommit i kontakt med socialtjänsten. 

Tabell 8:3: Hur har flickorna enligt socialsekreterarna kommit i kontakt med socialtjänsten 

Kontaktväg En eller två utländska 
föräldrar  

n=45 

Två svenska 
föräldrar  

 
n=18 

Totalt 
 

n=63 

Flickan själv 15 (33%) 7 (38 %) 22 (35%) 

Föräldrar 11 (24 %) 11 (61 %) 22 (35 %) 

Anmälan skolan, 
BUP/Landsting, polisen, 

socialtjänst 

24 (53 %) 8 (44 %) 32 (51 %) 

 

Socialsekreterarna har i vissa fall uppgivit flera alternativ till hur ärendet initierats inom 
socialtjänsten, vilket medför att en och samma flicka kan ha rapporterats kommit i 
kontakt med dem på flera sätt. En märkbar skillnad är att i gruppen flickor med två 
svenska föräldrar rapporteras att i drygt hälften av ärendena har flickorna anmälts av 
föräldrarna jämfört med en fjärdedel av ärendena i den andra gruppen.  

I de fall flickorna blivit anmälda är fördelningen följande 

• skolan 17 flickor med utländska föräldrar och 3 flickor med svenska föräldrar  
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• annan enhet socialtjänsten 9 flickor med utländska föräldrar och 3 flickor med 
svenska föräldrar 

• BUP 5 flickor med utländska föräldrar och tre flickor med svenska föräldrar  

• polisen 3 flickor med utländska föräldrar och 1 flicka med svenska föräldrar  

I de fall flickan själv rapporterats ha tagit kontakt med socialtjänsten visar det sig att i 
ålderskategorin 18-20 var det 12 flickor av totalt 16 som har en eller två utländska 
föräldrar. I den gruppen finns de flickor som har flyttat eller är på väg att flytta 
hemifrån. Vilket väcker frågan om skälet till att kontakten togs. 

Tabell 8:4: Vad uppger socialsekreterarna vara anledning till flickornas kontakt med socialtjänsten 

Anledning till kontakt en eller två utländska 
föräldrar  

n=45 

två svenska 
föräldrar  

n=18 

Totalt 
 

n=63 

Ekonomi/boende 11 (24%) 5 (28%) 16 (25 %) 

Fysiskt/psykiskt våld i 
hemmet 

27 (60%) 12 (67%) 39 (62 %) 

Flickans eget 
beteende/mående 

9 (20%) 6 (33%) 15 (24 %) 

Relationsproblem 10 (22%) 4 (22%) 14 (22 %) 

 

I båda grupperna uppger socialsekreterarna att den stora anledningen till kontakt är 
fysiskt och psykiskt våld i hemmet, vilket inte är förvånande då det var det som 
efterfrågades i kartläggningen. I övrigt är skillnaderna mellan grupperna inte stora, men 
man kan se en tendens att det är något vanligare att flickans eget beteende är orsak till 
kontakt bland flickor med två svenska föräldrar. 

7.3 Hur beskriver socialsekreterarna våldet 
Huvudtemat för studien är det våld flickorna utsätts för och en huvudfråga är därför hur 
socialsekreterarna beskriver våldet. Till grund för socialsekreterarnas beskrivningar 
ligger den våldsdefinition som framtagits för att i denna undersökning definiera 
begreppet våld8.  

                                                           
8 Se sidan 3 
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Tabell 8:5: Hur beskriver socialsekreterarna våldet 

Beskrivning av våldet En eller två utländska 
föräldrar 

n=45 

Två svenska 
föräldrar 

n=18 

Totalt 
 

n=63 

Fysiskt våld 28 (62 %) 12 (67 %) 40 (63 %) 

Psykiskt våld 24 (53 %) 12 (67 %) 36 (57 %) 

Familjebråk 15 (33 %) 7 (39 %) 22 (35 %) 

Kontrollerad/Hindrad 18 (40 %) 0 18 (28 %) 

 

Ingen av flickorna i gruppen med två svenska föräldrar rapporteras vara utsatta för 
kontrollerande hindrande våld, men rapporteras i större utsträckning utsatta för psykiskt 
våld. Av de 18 flickor som var kontrollerade/hindrade var det 14 flickor i åldersgruppen 
18-20 år.  

Som tidigare nämnts har våldsdefinitionens kriterier visat vad vi i studien avser med 
våld När det gäller begreppet hedersrelaterat våld är avsikten att socialsekreterarna 
själva ska fylla begreppet med innebörd. I socialsekreterarna beskrivning av 
hedersvåldet finns det bara flickor från gruppen med en eller två utländska föräldrar. 

Tabell 8:6: Hur beskriver socialsekreterarna det hedersrelaterade våldet 

Hedersvåldsbeskrivning Flickor med en eller två utländska 
föräldrar  

n=45 

Kontrollerad av 
familj/släkt 

24 (53 %) 

Uppfostran 17 (37 %) 

Sköta familjen/släktens 
heder 

12 (27 %) 

Hot 10 (22 %) 

 

Ovan redovisas det som socialsekreterarna uppgett är karaktäristiska för det 
hedersrelaterade våldet och flera alternativ har i många fall uppgetts. Av 45 flickor med 
utländska föräldrar uppges 21 flickor vara utsatta för hedersvåld. 

Kontroll och uppfostran rapporteras vara de begrepp som oftast används i 
socialsekreterarnas beskrivning av det hedersrelaterade våld flickor utsätts för. En 
beskrivning av ”uppfostran” är att flickan ska uppfostras till att sköta sig och uppföra 
sig som familjen kräver. Flera uppger att de kopplar uppfostran mer till kultur än heder, 
vilket kan tolkas som att socialsekreterarna när de svarar på denna fråga är osäkra på 
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begreppens innebörder. Detta är ett intressant resultat som vi har anledning att 
återkomma till. 

Kontrollerad av familj/släkt beskrivs till exempel som att gå hem på lunchen, gå hem 
direkt efter skolan, bara gå ut med syskon, ej prata med killar, föräldrar kontrollerar 
väskan samt kontrollerad av bröder. 

Tabell 8:7: Hur beskriver socialsekreterarna sin oro för flickorna 

Socialsekreterarnas oro En eller två utländska 
föräldrar  

n=45 

Två svenska 
föräldrar  

n=18 

Totalt  
 

n=63 

Konflikter i hemmet 25 (55%) 9 (50%) 34 (54 %) 

Kontroll av familj/släkt 15 (33%) 0 15 (24 %) 

Flickans eget beteende 13 ( 29%) 9 (50%) 22 (35 %) 

Föräldrars beteende 20  (44%) 5 (28%) 25 (40 %) 

 

Socialsekreterarna uttrycker sin oro för flickans eget beteende i hälften av fallen 
gällande flickor med två svenska föräldrar jämfört med en knapp tredjedel för de andra 
flickorna. Socialsekreterarna uttrycker oro för föräldrarnas beteende i nästan hälften av 
fallen när det gäller gruppen en eller två utländska föräldrar jämfört med en dryg 
fjärdedel i gruppen två svenska föräldrar. 

I gruppen flickor med utländska föräldrar som uppges vara utsatt för hedersrelaterat 
våld består oron till största delen av att flickan är kontrollerad och hindrad. Då det inte 
uppges vara hedersrelaterat våld uppges istället föräldrarnas missbruk eller psykiska 
sjukdom orsaka oron. För gruppen svenska flickorna består oron till största delen av att 
konflikter i hemmet som kan föranleda fysiskt våld.  
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7.4 Hur ser socialsekreterarna på familjens roll i relation till våldet? 
För att få en uppfattning om flickornas möte med socialtjänsten är det av vikt att 
undersöka vilken roll familjen har och på vilket sätt familjen påverkar flickans möte 
med socialtjänsten. 

Tabell 8:8: Vad uppger socialsekreterarna att vill flickorna ha hjälp med. 

Flickorna vill ha hjälp En eller två utländska 
föräldrar  

n=45 

Två svenska 
föräldrar  

n=18 

Totalt 

n=63 

Flytta 20 (44 %) 5 (28 %) 25 (40 %) 

Ekonomi 5 (11 %) 2 (11 %) 7 (11 %) 

Ändra föräldrar 8 (18 %) 3 (17 %)  11 (17 %) 

Vill inte ha hjälp 9 (20 %) 4 (22 %) 13 (21 %) 

Socialsekreterarna rapporterar att nästan hälften av flickorna med en eller två utländska 
föräldrar vill ha hjälp med att flytta och av de 20 flickorna är det 13 i gruppen 18-20 år. 
Detta kan jämföras med en dryg fjärdedel av de svenska flickorna. I båda grupperna var 
det cirka en femtedel av flickorna som inte ville ha hjälp av socialtjänsten. 

Socialtjänstens kontakt med föräldrarna är av stor betydelse för socialtjänstens arbete, 
men hur ser flickorna på den kontakten? I gruppen flickor med två svenska föräldrar var 
det fyra som inte ville att föräldrarna kontaktades varav en var tveksam. I gruppen med 
utländska föräldrar rapporteras nästan hälften motsätta sig att socialsekreteraren tog 
kontakt, bland dem var det några (6 flickor) som uppges ha varit tveksamma. Av dessa 
totalt 26 flickor var hälften 18 år eller äldre, varför socialtjänsten inte har skyldighet att 
kontakta föräldrarna.  

Socialtjänstens arbete bygger på en nära kontakt med familjen. Vad rapporterar 
socialsekreterarna vara skälet till att de tar kontakt med föräldrarna? 

Tabell8 9: Vad uppger socialsekreterarna vara avsikten med föräldrakontakten? 

Avsikt med 
föräldrakontakt 

En eller två utländska 
föräldrar 

n=45 

Två svenska 
föräldrar n=18 

Total 

n=63 

Informera om 
utredning 

17 (39 %) 2 (11 %) 19 (30 %) 

Undersöka 
situationen 

24 (55 %) 12 (67 %) 36 (57 %) 

Skyddsaspekt 9 (20 %) 4 (22 %) 13 (20 %) 

Tidigare kontakt 11 (25 %) 3 (17 %) 14 (22 %) 
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Det är framförallt de utländska föräldrarna socialsekreterarna vill informera om 
utredning – i allmänhet att de avsett att starta en utredning. Då det gäller att undersöka 
situationen är det vanligare i gruppen med två svenska föräldrar. Påpekas bör dock att 
socialsekreterarna i flera fall uppgett flera alternativ. 

På vilket sätt reagerade föräldrarna då socialsekreterarna tog kontakt med dem? 

Tabell 8:10: Hur reagerade föräldrarna enligt socialsekreterarna. 

Föräldrareaktion Flickor med en eller två 
utländska föräldrar  

n=45 

Flickor med två 
svenska föräldrar 

n=18 

Totalt             
 
 

n=63 

Ville ha hjälp 22 (49 %) 13 (72 %) 35 (55 %) 

Förnekar anklagelse 16 (36 %) 8 (44 %) 24 (38 %) 

Oroliga för flickan 24 (53 %) 10 (55 %) 34 (54 %) 

Föräldrar oeniga 13 (29 %) 6 (33 %) 19 (30%) 

 

Socialsekreterarna rapporterar att knappt hälften av gruppen med en eller två utländska 
föräldrar vill ha hjälp jämfört med nästan två tredjedelar av gruppen med två svenska 
föräldrar. Siffrorna visar på en tendens att svenska föräldrar i större utsträckning 
förnekar anklagelserna. 

7.5 Sammanfattning  
Socialsekreterarna rapporterar att de kommit i kontakt med 63 flickor utsatta för våld i 
hemmet. 45 av dessa flickor har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund och de 
återstående 18 har två svenska föräldrar. Huvuddelen av flickorna är över 18 år och bor 
med en biologisk förälder, och drygt hälften av familjerna har varit i kontakt med 
socialtjänsten tidigare. I socialsekreterarnas beskrivning av våldet utmärker sig 
kontrollerad och hindrad som en beskrivning av det hedersrelaterade våldet, och 21 
flickor uppges vara utsatta för hedersrelaterat våld. Av de utländska flickorna motsatte 
sig nästan hälften att socialtjänsten tog kontakt med föräldrarna jämfört med en 
femtedel av de svenska flickorna. Hälften av dessa flickor var över 18 år och 
socialtjänsten är då inte skyldiga att kontakta föräldrarna. 
 

8 Analys  

8.1 Vilka är flickorna socialtjänsten kommer i kontakt med 
Socialtjänsten har kommit i kontakt med 63 flickor utsatta för våld i hemmet av totalt 
9300 flickor/unga kvinnor i åldern 13-20 år i de sex nordvästkommunerna. Det innebär 
att socialtjänsten år 2003 rapporteras ha kommit i kontakt med 7 flickor per 1000 utsatt 
för våld i hemmet.  
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Av alla flickor i de sex kommunerna är cirka en tredjedel (2800) utrikesfödda9 
(Statistika centralbyrån, 2004). Andelen flickor med utländska föräldrar, som 
socialtjänsten i denna undersökning rapporteras haft kontakt med under 2003 var 71%. 
Bland flickor utsatta för våld i hemmet är de med utrikesfödda föräldrar därmed klart 
överrepresenterade.  

Drygt hälften av familjerna har varit i kontakt med socialtjänsten tidigare och en 
tredjedel av flickorna lever i familjer med en ensamstående biologisk förälder. (Tabell 
8:1) Dessutom lever en tredjedel av flickorna i familjer där ingen av föräldrarna arbetar. 
I alla fallen är flickor med utländska föräldrar överrepresenterade. Detta resultat ligger i 
linje med välfärdsbokslutet (2001) som pekar på att arbetslösa, ensamstående och 
utrikesfödda betydligt oftare befinner sig i ekonomiskt utsatt situationer. Av SOU 
2001:18 framgår också att ekonomisk utsatthet är det främsta skälet till barnmisshandel. 

Darvishpour (2004) menar att risken för familjekonflikter är stor bland 
invandrarfamiljer och kopplar konflikterna till föräldrarnas svårigheter att bli en del av 
det svenska samhället. Barnen har oftare lättare att integreras och blir ofta föräldrarnas 
språkrör gentemot samhället. Föräldrarna blir på så sätt beroende av barnen, vilket 
medför en känsla av maktlöshet hos föräldrarna. En maktlöshet som föräldrarna 
försöker motverka genom hårdare kontroll av barnen för att motverka inflytande från 
det ”nya samhället”. Flickorna som i de patriarkala familjestrukturerna är längst ner i 
familjehierarkin, är oftast de som drabbas hårdast av denna kontroll då familjen är i 
kris. En socialsekreterare beskriver svårigheten och komplexiteten som kan förekomma 
i mötena. Hon berättar att hon träffade en flicka som kom för att föräldrarna behövde 
ekonomisk hjälp. Genom vad som framkommit i tidigare kontakt med familjen och det 
som flickan sa i mötet gjorde att socialsekreteraren blev orolig. Det var en släkting med 
och socialsekreteraren beskriver att hon fick en känsla av att släktingen var med som en 
vakt för att flickan inte skulle säga för mycket. Socialsekreteraren beskriver att hon 
kände att det fanns en fara i att fråga för mycket.  

Alla flickor, oavsett bakgrund, som kommer i kontakt med socialtjänsten är oftast på 
något sätt utsatta. Flickorna som växer upp i patriarkala familjestrukturer är utsatta på 
flera sätt: de är flickor, invandrare och längst ner i den egna familjestrukturen. I studien 
rapporterar socialsekreterarna att flickor i familjer med svenska föräldrar till största 
delen kommer i kontakt med socialtjänsten via anmälan från föräldrarna. Flickorna med 
utländska föräldrar anmäls oftast av utomstående och då främst skolan.(Tabell 8:3) 
Länsstyrelsen rapport (2004) visar också att flickor hellre tar kontakt med skolpersonal 
eller frivilligorganisationer vilket kan förklaras av att dessa organisationer inte är 
skyldiga att ta kontakt med föräldrarna, vilket socialtjänsten är.  

De flesta flickor i studien är över 15 år (tabell8:2) vilket kan jämföras med Weinehalls 
studie bland gymnasieelever (1999), där resultatet tolkas som att våldet ökar med 
åldern. Den här studiens resultat tycks bekräfta denna tolkning men det kan även vara 
så att våldet blir synligare då flickorna blir äldre. I gruppen flickor med utländska 
föräldrar var det över hälften som var över 18 år. Ett resultat som kan visa på att 
kontrollen av flickorna samt hotet om bortgifte ökar ju äldre de blir. Resultatet kan 
också ses som att flickorna i större utsträckning vågar opponera sig och ta kontakt med 
socialtjänsten där de också kan få ekonomisk hjälp samt hjälp att flytta. Resultatet visar 
att nästan hälften av flickorna med utländska föräldrar villa ha hjälp att flytta, jämfört 

                                                           
9  Studiens definition flickor med minst en utländsk förälder går inte att ta fram i  SCB:s statistik 
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med en fjärdedel av flickorna med svenska föräldrar. Två tredjedelar av dessa flickor 
var över 18 år.  

En intervjuad socialsekreterare ansåg att flickor som växer upp i starkt patriarkala 
familjer och som levt ett skyddat familjeliv inte är rustade att klara ett liv på egen hand i 
samhället. Hon menade att de flickor som bryter upp från sina familjer är beroende av 
ett stöd som samhället har svårt att ge. Detta bekräftades av deltagarna i FoU:s 
seminarieserie där det framkom att flickor som fått hjälp att ta sig ifrån våldet och 
kontrollen genom att bryta med sina föräldrar många gånger återvänder till sin familj då 
de inte klarar av ett liv på egen hand. Seminariedeltagarna ansåg sig ha små möjligheter 
att stötta flickornas i deras ensamma och utsatta situation och såg det som en brist i 
samhällets stöd. Ett oerhört komplext problem för de flickor som är för gamla för att 
placeras. Hur ersätter man en familj? I Länsstyrelsens rapport 2004 pekar man på att det 
inte är bristen på skyddat boende som är problemet utan att det är bristen på platser där 
man kan erbjuda flickor/kvinnor lämpligt stöd. 

8.2 Socialtjänstens kontakt med flickornas föräldrar 
Socialtjänsten är enligt socialtjänstlagen skyldig att informera föräldrarna när en flicka 
kontaktar dem och utredning inleds. För flickorna som är utsatta för våld av sina 
föräldrar kan kontakten med socialtjänsten medföra att våldet ökar, eller att man väljer 
att inte ta kontakt med socialtjänsten (De los Reyes 2003; Länsstyrelsen 2004; Schlytter 
2004). 

Studien visar att i gruppen svenska flickor var det ungefär en femtedel som inte ville att 
föräldrarna kontaktades medan nästan hälften av de utländska flickorna inte ville att 
föräldrarna kontaktades. Av dessa totalt 26 flickor som inte ville att socialtjänsten 
kontaktade deras föräldrar var hälften 17 år eller yngre, och socialsekreterarna ska då 
enligt lagen ta kontakt med föräldrarna mor deras vilja. Under intervjuerna framgick det 
att de flesta såg det som en självklarhet att med stöd av lagen ta kontakt med 
föräldrarna. De främsta skäl som socialsekreterarna uppgav till kontakt var att 
undersöka situationen. I ca 40% av fallen informerades föräldrar med utländsk 
bakgrund om utredningen jämfört med 10% av de svenska föräldrarna (Tabell 8:9). 
Detta väcker en fundering kring vems rätt som har företräde. Barnens rätt att vara 
skyddade för våld eller föräldrarnas rätt till information om barnen. Ett svårt 
ställningstagande för socialsekreterare, som om de väljer att ta flickornas oro på allvar 
och inte kontakta vårdnadshavare bryter mot lagen. Samtidigt som ”barnets bästa” alltid 
ska vara vägledande i allt som rör barn, men vem bestämmer vad som är barnets bästa? 
Enligt det familjeorienterade synsättet är barnets bästa att var med familjen. Flera 
forskare pekar också på att det är föräldrarnas röst som hörs mest i utredningarna i det 
familjecentrerade sociala arbetet. (Länsstyrelsen 2003; Schlytter 2004; Sjöblom 2002).   

Under intervjuerna ställdes ingen fråga om det medförde problem att kontakta 
föräldrarna, men några tog själva upp ämnet och dess svårigheter som en följd av frågan 
om anledning till kontakt med föräldrarna. En socialsekreterare berättar om en situation 
som belyser problemet. I mötet tog flickan tog tillbaka det hon tidigare sagt och 
hävdade att allt var bra hemma. Socialsekreteraren kände att flickan var rädd och inte 
ville att föräldrarna kontaktades. 

Ämnet diskuterades också på FoU-seminarierna med utgångspunkt i Schlytters tolkning 
av JO 1999/2000:JO1 (2004) där hon menar att det här problemet kan underlättas då 
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lagen ger en möjlighet att träffa flickan några gånger innan kontakt tas med föräldrarna. 
Socialsekreterarna menade att det var bra om den möjligheten fanns, men de ville vara 
helt säkra på att lagen verkligen gav stöd åt denna möjlighet. Men de påpekade också 
att det är viktigt att föräldrarna i största möjliga mån är delaktiga i att försöka hitta en 
lösning för flickan.  

Är det så att socialtjänstens familjeinriktade synsätt behöver luckras upp för att kunna 
bemöta den mångkulturella verklighet som idag finns i Sverige? Schlytter (2004) menar 
att socialtjänsten och andra myndigheter brister i sitt arbete med utsatta flickor vilket kan 
kopplas till brister i lagstiftningen samt tolkningar av densamma. Ett exempel på detta är att 
kraven för att få LvU-vård är kopplade till typiska pojkbeteenden som missbruk och 
brottslighet. Rättsreglerna motsvarar pojkars asociala beteende och inte de problem som rör 
flickor. Ett problem som rör alla flickor som kommer i kontakt med socialtjänsten, men 
som kan bli särskilt svårt blir det för de flickorna med ett begränsat socialt liv utanför 
hemmet och med en problembild som inte alls uppfyller lagens krav. Detta medför problem 
för socialsekreterare som möter flickor med problem som inte passar in i mallen.  

8.3 Skillnader på våldet 
Socialsekreterarnas beskrivningar av det fysiska våldet visar inte på några stora 
skillnader mellan de två grupperna. En skillnad visar sig i däremot i beskrivningen av 
det psykiska våldet. Socialsekreterarna rapporterar att endast flickor med utländska 
föräldrar har varit utsatta för vad som enligt våldskriterierna benämns som påtvingad 
social isolering och hindrande av åldersanpassade aktiviteter (Tabell 8:3). Skillnader 
framkommer också på det sätt socialsekreterarna beskriver sin oro för flickornas 
situation. I gruppen flickor med utländska föräldrar beskriver socialsekreterarna sin oro 
som orsakad av föräldrarnas beteende, ofta kopplade till missbruk och psykisk sjukdom. 
I gruppen flickor med svenska föräldrar är oron istället kopplad till flickans eget 
beteende, vilket orsakar konflikter i hemmet. I de fall flickan uppges vara utsatt för 
hedersrelaterat våld består oron till största delen av att flickan är kontrollerad och 
hindrad (Tabell 8:7). 

8.4 Vad är hedersrelaterat våld enligt socialsekreterarna 
Socialsekreterarna rapporterar att de kommit i kontakt med 21 flickor som de menar 
varit utsatta för ”hedersrelaterat våld”. Det som enligt socialsekreterarna skiljer det 
hedersrelaterade våldet från annat våld är det som beskrivs som kontroll och 
uppfostran.(Tabell 8:6) Payne, 2002 beskriver hur de begrepp och normer vi använder 
oss av skapas och internaliseras utifrån den socialiseringsprocess vi genomgår i det 
sociala sammanhang vi befinner oss i. Socialiseringsprocessen pågår hela livet och 
påverkas av ett samspel av ekonomiska, materiella, mentala, ekologiska och kulturella 
faktorer. Kontroll, kultur, rykten och uppfostran är ord som återkommer i 
socialsekreterarnas beskrivning av hedersvåld. Innebörden av dessa ord kan ses som att de 
tolkas olika av socialsekreterarna och flickorna utifrån deras olika sociala sammanhang 
vilket kan orsaka missförstånd och brist på förståelse. 

En viss form av kontroll och regler är något som kan ses som en naturlig del i relationen 
mellan vuxna och barn i de flesta samhällen. Det är föräldrarnas ansvar att se till att 
barnen växer upp i trygghet och utan att utsättas för olika former av fara, vilket också 
regleras på olika sätt i lagstiftningen i Sverige. Vad är det då som gör att kontrollen 
istället blir ett hinder för barnet och i vissa fall kopplas till hedersproblematiken? 
Socialsekreterarna beskriver detta bland annat genom att våldet och kontrollen är 
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kopplad till släkten och den skam flickans ”felaktiga beteende” för med sig inför 
släkten. I den patriarkala familjestrukturen är släkten en naturlig del av familjen och 
familjens heder är också släktens heder. Släktens åsikter påverkar därför familjen på ett 
påtagligt sätt. Släktens kontroll är inte på samma sätt en naturlig del i det 
individualistiskt präglade västerländska samhället, vilket gör att kontrollen skiljer ut 
sig. En socialsekreterare beskriver kopplingen till släkten som att flickan inte får göra 
som svenska flickor och hon är kontrollerad av släkten. En annan beskriver det som att 
familjen skäms över flickans beteende inför släkten och att pappan har hotat med att 
flickan kan råka illa ut, att han till och med kan döda henne 

En beskrivning som återkommer är att dessa familjer lever traditionellt och att pappan 
är den som bestämmer. Familjens kontroll av flickan beskrivs av socialsekreterarna som 
att flickorna har höga krav på sig i skolan samt att de kan vara tvingade att gå hem på 
skollunchen. Flickornas väskor blir kontrollerade och bröder följer med då flickan går. 
Bröderna får ibland även mandat av föräldrarna att slå sina systrar. En jämförelse kan 
göras med en svensk flicka som blir slagen av sin bror utan att föräldrarna stoppar 
honom. I det fallet kategoriseras våldet av socialsekreteraren som brister i omsorgen.  

Elden (2003) belyser i sin forskning att rykten och ryktesspridning kan orsaka att 
flickornas heder är i fara. Detta framkommer också i denna studie och beskrivs av 
socialsekreterarna på följande sätt. En styvpappas beteende mot en flicka förklaras 
genom att styvpappans vänner säger att de hört ”dåliga saker” om flickan. Därför 
straffar han henne genom att kränka henne och kalla henne för hora. En annan berättar 
om en bror som sagt att hans kompisar pratat om systern för att hon beter sig illa och 
springer ute för mycket. Därför har pappan bett honom ha koll på flickan. 

Under intervjuerna visade sig en osäkerhet kring innebörden av begreppet 
hedersrelaterat. Då jag frågade om våldet var hedersrelaterat var det flera 
socialsekreterare som efterfrågade en definition av vad hedersrelaterat våld är. I denna 
studie var syftet dock att få socialsekreterarnas egen beskrivning av begreppet. En 
socialsekreterare beskriver osäkerheten genom att säga att våldet inte är hedersvåld, det 
är kulturellt men utan att kunna förklara varför. Just svårigheten med om problemen 
kan kopplas till kultur eller heder är något som återkommer i socialsekreterarnas 
beskrivningar. Ett exempel är en beskrivning av en situation där den äldste sonen slår 
flickorna och mamman accepterar det och socialsekreteraren säger att det kanske är 
hedersrelaterat. En annan socialsekreterare tycker att det både är kultur och heder då 
flickor och pojkar uppfostras olika. Socialsekreteraren menar att hedern kopplas till 
dotterns ära och det som dottern gör kan skada familjens ära. Flera ställer sig undrande 
till vad hedersvåld är och menar att det är svårt och att det finns en rädsla för att göra 
fel.  

Al Baldawi (2003) menar att det råder förvirring kring många begrepp då man talar om 
dessa konflikter. Han menar att hedersbegreppet används felaktigt och att det finns 
heder i alla kulturer. Det som skiljer är vilka värderingar man lägger i begreppet och 
han menar att i Sverige kopplas hedern till att göra rätt för sig och inte ljuga. Detta till 
skillnad från att man kopplar hedern till mannens rätt att bestämma och straffa flickor 
och kvinnor.  

Uppfostran kopplas av de intervjuade både till heder och till kultur. En socialsekreterare 
beskriver att våldet är kulturellt betingat, då flickan inte ville anpassa sig till pappans 
regler. I det här fallet var inte släkten inte inblandad och socialsekreteraren menar att 
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släktens inblandning är avgörande för om det är hedersvåld eller inte. En annan 
socialsekreterare säger att olika värderingar krockar. Föräldrarna kommer från en kultur 
där det är ok att slå barn. Hemlandets värderingar krockar med de svenska 
värderingarna  

Även i de fall där socialsekreterarna uppger att det inte är fråga om hedersvåld är det 
svårt att skilja på kultur och heder. Ett exempel är att påtvingad social isolering och 
hindrande av åldersanpassade aktiviteter används som beskrivning av flickans situation 
även om hon inte uppges vara utsatt för hedersrelaterat våld. En socialsekreterare ställer 
sig frågande till vad hedersrelaterat våld är och menar att om det är kränkningar av 
värderingar så gäller det alla utsatta barn. Finns då hedersrelaterat våld? En annan 
socialsekreterare beskriver hur en syster kontrolleras av sin bror och att det sker utifrån 
deras kultur.  

I fler tidigare nämnda rapporter vittnar flickor om hur de upplever att socialtjänsten inte 
förstår dem. Payne (2002) menar att språket är viktig i socialiseringsprocessen och att 
vi använder språket utifrån den kontext vi vistas i. Flickan beskriver sin situation utifrån 
sin språkliga kontext och socialsekreteraren tolkar det med hjälp av sin. Vad är våld för 
flickan kontra socialsekreteraren och hur ska socialsekreteraren tolka allvaret i flickans 
berättelse? Är det en ”vanlig tonårsrevolt” eller ligger det något djupare i det flickan 
berättar som socialsekreteraren har svårt att tolka utifrån sin språkliga förståelse? De 
Los Reyes (2003) menar att socialtjänsten inte ser flickan som ett våldsoffer utan mer 
som att det är en generationskonflikt som ska lösas inom familjen. En socialsekreterare 
säger då hon ska beskriva våldet att det alltid är svårt att avgöra om konflikten i 
familjen beror på en ”vanlig tonårskonflikt” eller om det är allvarligare. Något som 
bekräftas av flera av de intervjuade.  

Socialsekreterarnas förståelse av begreppet heder, hedersrelaterat och hedersvåld 
påverkas av de strömningar som finns i samhället i stort. Medier och forskare är inte 
eniga om vad som är orsakerna och hur problemet ska åtgärdas. Shlytter (2004) menar 
att staten i sina direktiv skapar en osäkerhetskänsla genom motstridiga budskap. 
Hänsyn ska å ena sidan tas till familjens kulturella bakgrund och man eftersträvar en 
kulturell kompetens samtidigt som hedersförtrycket måste bekämpas Kamali (2002) å 
andra sidan menar att socialtjänsten lägger för stor vikt vid kulturella olikheter och 
menar att det är viktigare att se till de strukturella problemen. Han ser utanförskapet och 
familjekonflikterna som ett resultat av en i Sverige bristande integrationspolitik, och 
menar att det kan ses som en stor bidragande orsak till det hedersrelaterade förtrycket 
och våldet.  

Dominelli (1998) menar dessa flickor och deras familjer särbehandlas på grund av det 
inom samhället och inom socialtjänsten finns en inbyggd rasism. Till skillnad från 
Kamali (2002) hävdar hon att det inte tas tillräcklig hänsyn till olika gruppers sociala 
situation och att de därför inte får den hjälp de behöver då socialtjänsten behandlar alla 
utifrån majoritetsnormen. Flickor utsatta för våld behandlas lika oavsett kultur och 
etnicitet vilket om det kopplas till den svenska socialtjänsten kan ses som det som 
Sjöblom och andra benämner som ”familism”. Man jobbar med målet att hålla ihop 
familjen vilket i de hedersrelaterade fallen kan innebära en fara för flickorna. 
Socialsekreterarna konstruerar sina klienter så de passar in i mallen för det svenska 
systemet. Flickorna ses som en del av familjen och deras åsikter och behov kan hamna i 
skymundan i förhållande till föräldrarnas åsikter. Detta kan innebära en särbehandling 
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som kan kopplas till föräldrarnas etnokulturella bakgrund. Föräldrarnas kultur 
legaliserar deras behandling av flickorna (Schlytter, 2004). 

Utifrån Eldens (2003) feministiska synpunkt är allt våld mot kvinnor ett uttryck för 
kontroll och bibehållande av makt. För dessa flickor kan det ses ur perspektivet att 
pappans maktposition i den patriarkala familjen är hotad då hans position i det svenska 
samhället är svag i förhållande till barnens position. Elden menar att lägga fokus på det 
hedersrelaterade våldet är ett sätt att slippa se de patriarkala maktstrukturerna i 
samhället. Istället särskiljer man hedersmännen från de svenska männen, de gör fel och 
det har inget med oss att göra.  

Mitt ibland alla dess motstridiga budskap finns socialsekreterarna som ska försöka bilda 
sig en uppfattning om hur de på bästa sätt hjälper dessa flickor och deras familjer. 
Frågan är om samhället ger dem den vägledning och praktiska och ekonomiska 
förutsättningar som de behöver. 

8.5 Sammanfattning  
Socialsekreterarna rapporterar att de kommit i kontakt med 7 flickor per 1000 utsatta 
för våld i hemmet. 71% av dessa flickor är flickor med minst en utländsk förälder. Då 
det gäller att ta kontakt med föräldrarna ansåg de flesta socialsekreterarna att det inte 
innebar något problem. Några tog dock upp den oro föräldrakontakten kan medföra då 
flickorna är i en utsatt situation. Socialsekreterarna uttrycker också en önskan om 
tydligare riktlinjer från staten i arbetet med dessa flickor. Socialsekreterarna beskriver 
att ett flertal av flickorna lever i traditionella familjer där släkten är viktig. Våldet och 
kontrollen är kopplad till släkten och den skam flickans felaktiga beteende för med sig 
inför släkten. Kontroll, uppfostran, rykten och kultur är ord som återkommer i 
socialsekreterarnas beskrivning av det hedersrelaterade våldet, men det finns ingen 
gemensam uppfattning om vilken betydelse orden har. Medier och forskare har 
motstridiga uppfattningar om hur det hedersrelaterade våldet ska åtgärdas, och det finns 
ingen klar uppfattning om hur socialtjänsten bäst kan arbetar med dessa flickor och 
deras familjer.  

9 Diskussion  

Denna studie syftar till att ta del av ett urval socialsekreterares beskrivning av det våld 
flickor kan utsättas för i hemmet. Resultatet visar att socialtjänsten i sex kommuner 
kommit i kontakt med 63 flickor utsatta för våld i hemmet. I socialsekreterarnas 
beskrivning av våldet särskiljs det hedersrelaterade våldet, men det framkommer också 
en osäkerhet i socialsekreterarnas uppfattning om vad hedersvåld egentligen är. 

9.1 Flickorna och deras situation 
Resultatet visar att av de 63 flickorna har 45 flickor en eller två utländska föräldrar. Ett 
resultat som visar att barn med utländska föräldrar är en stor grupp hos socialtjänsten. 
En grupp barn med samma behov av trygghet och god omsorg från föräldrar och 
samhälle som alla barn i Sverige har. Jag tycker att man i socialsekreterarnas 
beskrivningar av sin oro för flickorna och det våld de utsätts för, kan se att orsakerna till 
att omsorgen brister kan se annorlunda ut och visa sig på olika sätt i olika familjer i ett 
mångkulturellt Sverige. 
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I starkt patriarkala familjestrukturen finns ett hederstänkande som påverkar familjen på 
olika sätt. Flickor/kvinnor i denna familjestruktur har en påpassad och utsatt position då 
deras handlingar påverkar hela familjens och släktens heder. De kontrolleras därför och 
utsätts ibland för hot och våld och har små möjligheter att påverka sin situation (Al-
Baldawi, 1998). Flickornas situation kan ur ett strukturellt perspektiv ses som ett 
resultat av bristande integration och särbehandling på grund av kön och etnicitet 
(Dominelli 1998; Elden, 2003; Kamali, 2002;). I studien visar det sig att flera av 
flickorna och deras familjer lever i utsatta positioner med bland annat arbetslöshet och 
medföljande ekonomiska problem. Resultatet visar att flera familjer lever kvar i de 
normer och värderingar som var betydande i hemlandet, vilket medför konflikter i 
familjens och flickornas vardag. Konflikter som leder till att flickorna tvingas att 
anpassa sig efter motstridiga normer och regler från familjen och samhället. Ett resultat 
av undersökningarna i SOU 2001:18 visar att ungdomar med utländsk bakgrund i större 
uträckning har en dålig psykisk hälsa på grund av det dubbelliv de tvingas leva. 

Då flickorna kommer i kontakt med socialtjänsten beskriver de sin situation utifrån sin 
verklighet, vilken socialsekreterarna tolkar från sina normer och värderingar och de 
förutsättningar som verksamheten erbjuder. Payne (2002) menar att klienten skapas i 
kontakten med socialtjänsten, och dessa flickors problem måste på något sätt passas in  
under de förutsättningar till hjälp som socialtjänsten erbjuder. Förutsättningar som 
påverkas av de ramar socialtjänstlagen ger, ekonomiska ramar, samt normer och 
direktiv från staten och samhället i stort. Förutsättningarna påverkas också av i vilken 
utsträckning socialsekreterarna känner att de besitter den kunskap och erfarenhet de 
behöver, samt en öppenhet för en förhållandevis ny och främmande problemsituation.  

9.2 Socialsekreterarnas beskrivning av våldet  
Studien visar att det finns en osäkerhet hos socialsekreterarna vad man ser som 
hedersrelaterad problematik. En osäkerhet som varierar, beroende på i vilken 
utsträckning man varit i kontakt med problemet, och i vilken utsträckning det 
diskuterats på de olika arbetsplatserna, vilket framkom i diskussionerna under 
seminarierna på FoU. I socialsekreterarnas beskrivningar av våldet framträder ord som 
kontroll, kultur, rykten och uppfostran som särskiljande för det hedersrelaterade våldet. 
Det finns dock ingen generell linje för vilken betydelse man lägger i orden, utan de 
tolkas på olika sätt. Vissa kopplar kultur och uppfostran till heder medan andra inte gör 
det, och vissa säger att våldet är kulturellt betingat och därför inte har med heder att 
göra. Kultur är ett komplicerat begrepp och då det kopplas till en viss grupps 
uppfostringsmetoder ser man kulturen som statisk, och särskiljer på det sättet den 
gruppen från den ”egna gruppens” värderingar (Soydan, 1999). Något som Schlytter 
(2004) menar kan frånta fäderna deras ansvar för det våld de utför. 

Socialsekreterarnas osäkerhet i hur de tolkar flickornas berättelser samt hur de 
benämner det hedersrelaterade våldet kan till en viss del ses i skenet av den debatt som 
förts i media och den kritik mot socialtjänsten som framförts. Det finns hos en del 
socialsekreterarna en rädsla för att göra fel i dessa ärenden som de flesta ändå har en 
väldigt liten erfarenhet av (De Los Reyes, 2003). Beskrivningarna kan också ses i 
skenet av de normer som vi alla vägleds av i samhället. Normer som vi tillsammans 
skapar i det sammanhang vi vistas i. Begrepp som inte passar in i de normer vi 
införlivat skapar förvirring (Payne, 2002). Problemen som flickorna i starkt patriarkala 
familjer ställs inför för med sig nya begrepp, samt nya sätt att tolka redan etablerade 
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begrepp vilket naturligt medför förvirring. Kultur, heder och uppfostran har i denna 
studie visat sig vara sådana begrepp. Även begreppet patriarkala familjer har skapat 
osäkerhet. En socialsekreterare menade att vi lever väl alla i patriarkala familjer. En 
annan menade att allt våld är våld och att man inte ska särskilja det hedersrelaterade 
våldet från annat våld. Något som visar på att ingenting är självklart och att det är 
viktigt att ta upp dessa frågor till diskussion i personalgrupperna. 

9.3 Familjens betydelse i relation till våldet 
I socialsekreterarnas beskrivning av hedersvåldet har familjen och släkten en 
framträdande roll. Släkten och dess påverkan på familjen visar sig vara en viktig 
anledning till om våldet ses som hedersrelaterat eller inte. Socialsekreterarna beskriver 
familjens oro för vad som ska hända om släkten får vetskap om flickans beteende. 
Flickornas bröder blir också delaktiga i våldet då de kan få i uppdrag av föräldrarna att 
kontrollera sin syster och ibland också med föräldrarnas vetskap använder våld i 
uppfostrande syfte. En situation som kan medföra problem för socialtjänsten och dess 
familjeorienterade synsätt utifrån familjevårdsprincipen, med målsättningen att hålla 
ihop familjen.  

Den kontroll vissa flickor i starkt patriarkala familjer utsätts för är en förhållandevis ny 
problematik och det finns en osäkerhet hos socialsekreterarna vad kontrollen och hoten 
står för. Hur allvarlig är situationen för flickorna? Vad händer då föräldrarna kontaktas? 
Socialsekreterarna uttrycker att deras oro för flickor med utländska föräldrar i större 
utsträckning är kopplad till föräldrarnas beteende. För de svenska flickorna var oron till 
största delen kopplad till flickornas eget beteende. De svenska föräldrarna ville också i 
större utsträckning ha hjälp. Det kan ses som att de svenska familjerna beskrivs ha en 
problembild som lättare kan passa in i det familjeorienterade arbetssättet. 

Föräldrakontakten är något som diskuterats mycket i tidigare forskning (De Los Reyes, 
2003; Länsstyrelsen, 2002; Schlytter; 2004; Socialstyrelsen, 2002). Den generella bilden i 
studien var att det var en självklarhet att kontakta föräldrarna och att detta inte var något 
problem. Vissa påpekade dock att det vore bra med tydliga riktlinjer för vad det är som 
gäller i speciella fall då det finns starka skäl att inte kontakta föräldrarna. Samtidigt 
påpekade socialsekreterarna vikten av att hitta en lösning i familjen, vilket lyfter fram 
det familjeorienterade synsättet. Situationen belyser också dilemmat om det är flickornas 
eller föräldrarnas vilja som väger tyngst. Här kommer också den juridiska aspekten in 
utifrån rättsprincipen. Lagen ger föräldrarnas rättigheter företräde vilket kan ses som 
en konflikt i förhållande till att barnets bästa alltid ska beaktas i ärenden rörande barn. 
Socialsekreterarna måste också ta ställning till hur många gånger de har rätt att träffa 
flickan innan man bryter mot lagen? Räcker det med Schlytters (2004) tolkning av JO:s 
beslut för att vara säker. Socialsekreterarna var tveksamma. Flickornas juridiska 
situation påverkas också av det faktum att lagen i större utsträckning är anpassad efter 
pojkars problem vilket gör att det är svårare för dessa flickor att uppfylla kriterierna för 
insatser enligt LVU (a.a.).  

Resultatet visar att även flickor med svenska föräldrar motsätter sig att socialtjänsten tar 
kontakt med föräldrarna, dock inte i samma utsträckning som flickor med utländska 
föräldrar. Då föräldrakontakten även är ett problem för flickor med svenska föräldrar 
kan det tyckas att socialtjänsten har ställts inför detta dilemma tidigare. Vad är det då 
som gör att det blivit så uppmärksammat då det gäller hedersrelaterad problematik? 
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Kan det kopplas till att släkten ofta är delaktig i uppfattningen att flickan behöver 
bestraffas och att våldet därmed är accepterat av flera i flickans omgivning. 

Socialsekreterarna rapporterar att släkten har betydelse för den hedersrelaterade 
kontrollen, vilket beskrivs som att familjen är orolig för vad släkten ska tycka om de får 
reda på att flickan bryter mot släktens normer. Flickan är på så sätt dömd av familjen, 
släkten och vänner och har ingenstans att ta vägen. Något som även medför en svår 
situation för socialtjänsten då flickan är totalt utelämnad. Den starka sammanhållningen 
i familjen/släkten tillsammans med en misstänksamhet mot myndigheter kan medföra 
att socialtjänsten har svårt att skapa en kontakt med familjen (Länsstyrelsen, 2002). 
Flickan slits mellan lojaliteten mot familjen och de möjligheter det svenska samhället 
erbjuder. En situation som även de svenska flickorna ställs inför, men med vad jag tror 
den skillnaden att om de tar steget och kontaktar socialtjänsten har de oftare någon att 
vända sig till som tar flickans parti mot den som utför våldet.  

9.4 Sammanfattning 
Resultatet visar att socialsekreterarna beskriver de problem flickor i starkt patriarkala 
familjer har, som annorlunda jämfört med problem flickor med svenska föräldrar har. 
Samtidigt är vissa socialsekreterare tveksamma till vad hedersrelaterat våld egentligen 
är, och vad som är ett bra arbetssätt i mötet med flickorna och deras familjer. Både JO 
och Socialstyrelsen tar upp att det kan krävas speciella arbetsmetoder i arbetet med 
dessa flickor. Men det som rekommenderas är luddigt och svårtolkat vilket kan vara ett 
problem för socialsekreterarna. Socialstyrelsen menar att socialtjänsten ska eftersträva 
kuturell kompetens. Vad är då kulturell kompetens, och underlättar det verkligen 
socialtjänstens arbete? Åsikterna bland forskare går isär om det är av nytta eller inte. 
Kamali (2002) menar att den kulturkompetens som staten eftersträvar gör att olikheter 
befästs, till skillnad från Hessle (2004) som menar att kulturkompetens gör att vi lättare 
kan ta till oss och förstå varandras olikheter och på så sätt komma närmare varandra.  

Frågan väcks också om det är viktigt att skilja det hedersrelaterade våldet från annat 
våld? Om man särskiljer hedersvåldet finns en risk att flickor med utländsk bakgrund 
blir ”hedersflickor” då de kommer i kontakt med socialtjänsten och inte behandlas som 
de individer de är. Samtidigt finns risken att flickorna inte får den hjälp de behöver om 
socialtjänsten på grund av okunskap och bristande resurser inte kan tolka de tecken 
flickorna ger. Dominelli (1998) menar att det finns en sorts rasism inom socialtjänsten 
och i samhället i stort då man behandlar alla utifrån majoritetsnormen och inte tar 
hänsyn till faktorer som kulturella traditioner och familjemönster. 

Payne (2002) menar att det sociala arbetets uppdrag och intressen, konstruktionen av socialt 
arbete påverkas av den politiska debatten och medias skildring av densamma. I en 
motstridig debatt har bland annat kulturella och strukturella förklaringar setts som orsak 
till problemet. Oavsett debatten och dess olika åsikter går det inte att komma ifrån den 
manliga dominansen och makten som påverkar allt i samhället. En makt som visar sig i 
lagstiftning, inom socialtjänsten och i familjen. Det är därför viktigt att socialtjänstens 
arbete strävar efter att lyfta fram kvinnor och deras perspektiv. Flickor som växer upp i 
starkt patriarkala familjer har uppfostrats att följa männen och deras lagar och har svårt 
att hävda sin rätt. Socialarbetarna måste därför vara medvetna om den orättvisa 
behandling som kvinnor kan utsättas för i organisationer som domineras av män och 
manliga värderingar (Payne 2002).  
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Utifrån detta synsätt kan man se de problem socialtjänsten har i fallen med flickor 
utsatta för hedersrelaterat våld i skenet av de problem samhället i stort har med mäns 
våld mot kvinnor. Kan det vara så att samhället generellt har bristande resurser vad det 
gäller att hjälpa kvinnor utsatta för våld och att svårigheterna i arbetet med de utsatta 
flickorna i starkt patriarkala familjer är en följd av det? Resultatet i studien visar att det 
flickorna oftast vill ha hjälp med är boende. Vilka möjligheter har socialtjänsten att 
bistå med lägenheter samt det stöd flickorna behöver i de fall de bryter med sina 
familjer? Enligt socialsekreterarna är det ett område där samhället brister i sitt stöd. 

I en studie inom ramen för en C-uppsats är det svårt att på ett ”riktigt” sätt belysa 
socialtjänstens komplexa arbete och dess beskrivning av det våld flickor i hemmet 
utsätts för. Enligt Payne (2002) finns det inte en enda verklighet som täcker det en 
socialarbetare behöver veta, vilket kan sammanfatta den splittrade bild som ges av den 
hedersrelaterade problematiken. Det är en förvirrad värld där den massmediala 
uppmärksamheten skapar en rädsla för att göra fel. Jag har svårt att se att problemet inte 
påverkas av alla faktorer som tidigare nämnts, och att det därför finns en fara att bortse 
från vissa faktorer. Människan påverkas av ett samspel av allt som finns i dess 
omgivning och för att möta människor i ett mångkulturellt Sverige krävs ett socialt 
arbete i ständig utveckling med en öppenhet för nya problembilder och lösningar. Något 
som ställer höga krav på socialtjänsten men också på de lagar och direktiv som skapar 
förutsättningarna för hur arbetet kan bedrivas. 

10 Förslag till fortsatt forskning 

För att öka förståelsen och utveckla arbetssätt finns det många intressanta 
frågeställningar att forska vidare på. Ett exempel är vad det för med sig att särskilja det 
hedersrelaterade våldet från annat våld flickor och kvinnor utsätts för i hemmet. 
Särbehandlas dessa flickor som en följd av detta i positiv eller negativ mening? 
Samarbetet mellan socialtjänsten och andra myndigheter och aktörer som kommer i 
kontakt med flickorna är också intressant. Finns ett sådant samarbete och hur fungerar 
det i så fall. Skolorna är en viktig länk mellan flickorna och socialtjänsten och på vilket 
sätt tar man vara på varandras olika kunskaper och erfarenheter för att hjälpa flickorna. 

Vidare kan man undra varför socialtjänsten och frivilligorganisationer har olika bilder 
av flickornas problem. Flickornas bröder nämns också i olika forskningsrapporter. Hur 
utsatta är pojkarna i de starkt patriarkala familjerna då de blir tvingade att kontrollera 
och uppfostra sina systrar och ibland även ta till våld? För att få bilden komplett 
behöver också flickornas bild av den verklighet de lever i få ett större utrymme i 
forskningen.  
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1.        
2.      
3. Våld  Våld mot unga 13-ca 20 år    Datum:_                                        

2004-_____________ 
 

Kod: (Kommun)     (Handläggare)       (Ärende)    

 
 1.  Vilket år är den här pojken/flickan född?                                                                         19_________ 
 
 
       
                               
4. Kön?    Flicka       Pojke   

 
 

5.  Är den här unga personen född i Sverige?           
       
                                           Ja            Nej  
   

 
Om nej, i vilket annat land?______________________________________________ 

 
 

6.  Är modern född i Sverige?    Ja           Nej   
         
 

Om nej, i vilket annat land?_______________________________________________ 
 
 

7.  Är fadern född i Sverige?     Ja           Nej   
       
       
   
 

Om nej, i vilket annat land?______________________________________________ 
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8. Moderns sysselsättning:_____________________________________________________________________ 
 

9. Faderns sysselsättning:______________________________________________________________________ 
 
 

10.  Den unga bor;             a.  med båda biologiska föräldrarna    
       

         b.  med en ensamstående biologisk förälder  
     
         c.  med en biologisk förälder och dennes nya partner 
   
         d.  med släkting (ej förälder)    
     
   e.  med fosterföräldrar     
     
 f.   själv eller med sambo          
            
     
         

 
11.  Finns det andra barn i familjen?      

       
   Ja          Nej   

 
Om ja, antal yngre_______________antal äldre___________________________ 
 
 

10. Har den unga eller familjen varit aktuell för utredning tidigare?                                   Ja          Nej  
 

 
  

 
 
 
11. Har den unga eller familjen varit föremål för socialtjänstens insatser tidigare?           
 Ja          Nej  

 
 

12. Om ja, vilka:__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

13. När kom du första gången i kontakt med den unga? 
 
 
 
 

14. Hur ofta har ni träffats efter den första kontakten 
Obs att detta är enda frågan som anger när i tiden denna kontakt togs – och att det är första tillfället vi frågar efter – skulle 
kanske behöva en följdfråga som handlar om hur frekvent kontakten därefter varit – kan ju vara så att det har varit en 
engångskontakt 
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15. Hur kom du i kontakt med den unga? 
Dvs: vem initierade kontakten – den unga själv eller någon annan? 
 
 
 
 
 
 
 

16. Av vilken orsak eller anledning kom Du i kontakt med den unga? 
Frågan avser om det har varit någons sorts händelse eller incident eller om det varit någon annan som noterat att den unga 
inte mått bra eller liknande – alternativt att hon själv sökt upp socialtjänsten, tex för att få egen bostad eller motsvarande 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Ville den unga ha hjälp med något? 
18. Om ja, vad? 

 
 
 
 
 
 
 

19. Fanns det något särskilt som gjorde att du kände oro för flickan? 
20. Om ja, vad? 

Har ungdomen rymt? 
Blivit utkastad? 
Missbrukat? 
Funderat på självmord/försök 
Har ungdomen varit självdestruktiv  
 
 
 
 
 
 
 
 

21. När började du misstänka att den unga utsätts för våld? 
 
 
 
  
 
 

 22. Vad för slags våld var den unga utsatt för? 
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    23. Har du misstänkt hedersrelaterat våld?  
Vad har fått dig att misstänka det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
     24. Har den unga själv varit våldsam? 
       På vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Fanns det någon hotbild mot den unga?  Beskriv det! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Vilka kriterier uppfylldes vid denna situation? 
(Se kriterier på ssk papper) 
Beskriv hur de tog sig uttryck 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27.  Har du tagit kontakt med föräldrarna?     
  

 
28. Om ja: Vad var avsikten med kontakten? 
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29. Om nej: fanns det några särskilda skäl till att inte ta kontakt med föräldrarna? 
 
 
 
 
  
 
  
 

30. Ville flickan att du tog kontakt? 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Hur reagerade föräldrarna?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Vad ansåg Du då vara viktigast för att förändra flickans situation?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Vilka insatser har erbjudits flickan? 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Vilka insatser har erbjudits hennes familj? 
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35. Vilka kontakter har du tagit utanför socialtjänsten? 
Skola: Lärare, elevvårdspersonal  Frivilligorg, intresseföreningar, Landsting: 
ungdomsmottagning, psykmottagning, BUP Andra, vilka??  
 
 
 
 
 
 
 

36. Idag: Har något förändrats för flickan?     
  Ja   Nej  Vet ej  

 
Om ja - vad? 
 
 
 
 

 
 

37. Har flickan kontakt med socialtjänsten idag?     Ja 
  Nej  Vet ej 

 
  
 
 

38. Enligt din bedömning: finns det idag anledning till oro för flickan? 
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