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Hur arbetar socialarbetare med flickor/kvinnor utsatta för våld inom famil-
jen? En kvalitativ studie kring socialtjänstens arbete med flickor/kvinnor utsatta för 
hedersrelaterat våld. 
 
Författare: Agata Bloch 
                                                       
Abstract  
Uppsatsen är en kvalitativ studie med utgångspunkt i intervjuer med fem socialarbe-
tare som på olika sätt i sitt arbete kommer i kontakt med flickor/kvinnor utsatta för 
hedersrelaterat våld. Syftet med denna studie var att beskriva hur man på socialkon-
tor i Stockholm arbetar med flickor/kvinnor från patriarkala familjer utsatta för he-
dersrelaterat våld. De forskningsfrågor som har legat till grund för studien var: Hur 
definierar socialarbetarna hedersrelaterat våld som är riktat mot flickor/kvinnor från 
patriarkala familjer? Hur arbetar socialsekreterare med flickor/kvinnor utsatta för 
hedersrelaterat våld som vänder sig till socialtjänsten? Vad upplever socialarbetarna 
som hinder och vad som behöver förändras i arbetet med flickorna/kvinnorna? Har 
arbetssätten på socialtjänsten i arbetet med flickor från patriarkala familjer föränd-
rats sedan 2003? Resultaten analyserades utifrån den tidigare presenterade forsk-
ningen samt teorier som ekologiska systemteorin, empowerment och några tankar 
om organisationens betydelse. Resultaten visade att arbetet med flickor/kvinnor 
utsatta för hedersrelaterat våld har förändrats till flickans/kvinnas bästa sedan 2003. 
Alla respondenterna är nog överens om att det fortfarande behövs fler och olika 
slags insatser för att ge flickorna det stöd och hjälp som de behöver.  
 
Nyckelord: Hedersrelaterat våld, heder, patriarkala familjer, familjearbete, skyddat 
boende    
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1. Inledning 
 
Patriarkatet är en av familjestrukturerna som i dagens svenska samhälle inte anses som accep-
terat.  Med dess specifika regler angående flickornas uppfostran samt påverkan av deras fram-
tida relationer, t ex tvångsgifte medför det många olika sociala problem som t ex hedersrelate-
rat våld. Som socialarbetare kommer man förmodligen att komma i kontakt med flickor utsat-
ta för problem relaterade till den patriarkala familjestrukturen. Socialtjänstens insatser kritise-
ras ofta i olika forskningsstudier, de anses inte framgångsrika och i behov av förändring. I 
boken ”Rätten att själv få välja” säger författaren att samhället och socialtjänsten har miss-
lyckats med att ta hand om utsatta flickor i det som kallas hederskultur eller patriarkala famil-
jer och att de har rätt till samhällets stöd ( Schlytter 2004, sid.10). Mona Sahlin säger i sitt 
introduktionstal på ”Expert meeting on violence in the name of honor” som ägde rum i Stock-
holm 2003 att i Sverige finns det flera hundra flickor som utsätts för hedersrelaterat våld, som 
tar kontakt med olika myndigheter varje år. Brist på skyddat boende för de flickorna har visat 
sig vara ett stort problem och man jobbar på att åtgärda det. Hon säger att det är en grund-
läggande rättighet för unga människor oavsett vad de har för bakgrund att ta sina egna beslut 
om hur de vill leva sina liv. Kultur, tradition eller religion får aldrig utgöra hinder i att motar-
beta våld (Expert meeting on Violence in the name of honour, 2003, sid 8). 
Undersökningen inriktar sig på att beskriva det nuvarande arbetet på socialtjänsten med flick-
orna/kvinnorna utsatta för hedersrelaterat våld för att kunna se hur det ser ut samt om det har 
skett någon förändring sedan 2003 efter det att staten har gått in och satsat mycket pengar för 
att förbättra arbete med den gruppen. Som blivande socionom i Sverige i dag, som anses vara 
ett mångkulturellt samhälle, kommer man förmodligen att på något sätt komma i kontakt med 
flickorna/kvinnorna utsatta för hedersrelaterat våld. Jag tycker att det är viktigt att ta reda på 
hur man arbetar med de problemen idag. Vad är det som är positivt respektive vad skulle kun-
na förbättras, så att man i sitt framtida arbete kan hjälpa flickorna/kvinnorna på ett bra sätt. 
 
Förförståelse 
Min förförståelse inom ämnet utgörs av både negativa och positiva tankar kring hur arbetet 
med flickorna/kvinnorna utsatta för hedersrelateradvåld kan se ut. Genom att ha följt den om-
fattande kritik och debatt i medierna antog jag att man inte alltid inom socialtjänsten på grund 
av olika omständigheter, har get flickorna/kvinnorna det skydd och hjälp som de behövde.  
Samtidigt hoppas jag på att man efter kritiken, debatten samt statens insatser har, inom social-
tjänsten, förbättrat sitt arbetssätt och att man kan tillmötesgå flickorna/kvinnornas behov på 
ett bättre sätt idag.  Vidare antog jag att problemet förekom oftare i vissa av Stockholms 
stadsdelar än andra vilket säkert har påverkat val av de sociala kontor som jag vände mig till 
för intervju. 
 
 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att beskriva hur man på socialkontor i Stockholm arbetar 
med flickor/kvinnor från patriarkala familjer utsatta för hedersrelaterat våld. Vad är det som 
påverkar socialarbetarna i deras arbete med att ge flickorna den hjälp och stöd de behöver? 
Hur påverkas deras arbete av organisationen på arbetsplatsen eller den gällande lagstiftning-
en? Undersökningen vill också ta reda på om den senaste forskningen, debatten i tidningarna 
samt de åtgärder som regeringen vidtogs 2003 påverkat socialtjänsten arbete med flickor-
na/kvinnorna? 
 
Forskningsfrågor  
Hur definierar socialarbetarna hedersrelaterat våld som är riktat mot flickor/kvinnor från pat-
riarkala familjer? 
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Hur arbetar socialsekreterare med flickor/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld som vänder 
sig till socialtjänsten? 
Vad upplever socialarbetarna som hinder och vad som behöver förändras i arbetet med flick-
orna/kvinnorna? 
Har arbetssätten på socialtjänsten i arbetet med flickor från patriarkala familjer förändrats 
sedan 2003? 
 
Bakgrund 
 
Socialtjänstens ansvar 
”Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa. Anställda inom andra institutio-
ner som sjukvården och skolan har anmälningsplikt till socialtjänsten om de befarar att ett 
barn far illa. I första hand ska socialtjänsten försöka hjälpa familjer så att de själva klarar att ta 
sig ur den problematiska situationen. Är detta inte möjligt har socialtjänsten befogenhet att 
intervenera i familjens liv (Schlytter 2004, sid. 64)”. 
 
Statens satsning mot hedersrelaterat våld 
Sedan 2003 har regeringen engagerat sig i frågan om hedersrelaterat våld genom att tydliggö-
ra myndigheternas ansvar samt genom att ge ekonomiska resurser. För perioden 2003-2007 
har 130 miljoner satsats för skyddat boende och andra insatser för ungdomar riskerande att 
utsättas för hedersrelaterat våld (Schlytter 2005, sid. 59). I Socialstyrelsens rapport kan man 
läsa att den 23 juni 2004 beviljade regeringen Socialstyrelsen medel för att bl.a. utreda hur ett 
nationellt konsultativt stöd särskilt till personal inom socialtjänsten kan utformas inom den 
befintliga myndighetsstrukturen. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 25 år, som riske-
rar att utsättas för hedersrelaterat våld. Av uppdraget framgår att ett eventuellt nationellt kon-
sultativt stöd i första hand ska avse socialtjänsten. Utgångspunkten är de ungas behov. Upp-
giftslämnarna är överens om att det finns behov av en konsultativ funktion för socialtjänstens 
och skolans personal. Funktionen behövs även för att säkerställa ett långsiktigt arbete som 
tillgodoser en viss nivå av enhetlighet och kvalitet. På den nationella nivån behöver man arbe-
ta samordnat med följande huvuduppgifter: samordning, samla och sprida kunskap samt kon-
sultation kring hedersrelaterat våld. Flertalet uppgifter måste fullgöras även på regional och 
lokal nivå, utifrån de förutsättningar och behov som finns(Socialstyrelsen 2005, 131-14). I 
Socialstyrelsens lägesrapport till regeringen får man en beskrivning av länsstyrelsens insatser 
mot hedersrelaterat våld samt resultaten av dessa men också bedömning av behov till framtida 
insatser.  (Socialstyrelse 2005,131-15). I rapporten framgår också hur länsstyrelserna har för-
delat pengarna mellan skyddat boende, förebyggande insatser samt administration under år 
2003 och 2004. Enligt rapporten är länsstyrelserna i olika faser i sitt arbete. ”De tre storstads-
länsstyrelserna Skåne, Stockholm och Västra Götaland har kommit längre i och med att de 
redan 2002 fick i uppdrag att kartlägga behoven av skyddat boende för flickor och unga kvin-
nor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld av nära anhöriga. Sexton av tjugoen läns-
styrelser hade förbrukat mer än 70 procent av 2003 års pengar. Nio av dessa länsstyrelser 
hade förbrukat 100 procent. I rapporten kan vi läsa att fram till november 2004 hade man an-
vänt drygt 7 miljoner kronor av de ursprungliga 13,5 miljoner för att bygga ut och utveckla 
skyddat boende i storstadslänen. För de pengarna har ett 70-talet platser skapats i familjehem, 
hem för vård och boende, skyddslägenheter, stödlägenheter och i andra former av skyddat 
boende. Alla som förestår eller arbetar med skyddade boenden har fått speciell utbildning och 
de får speciellt stöd under den tid de har någon placerad där. De har även speciella säkerhets-
anordningar. För finansiering av driften är det vanligast att den placerande kommunen betalar 
arvode eller köper en plats (Socialstyrelsen 2005, 131-15)”. När det gäller förebyggande in-
satser, var det bara storstadslänen som under 2003 hade ett direkt uppdrag att genomföra före-
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byggande insatser.” Femton av tjugoen länsstyrelser (70 procent) hade dock genomfört någon 
form av förebyggande insats 2003–2004 förutom att de också hade gjort kartläggningar. Fem-
ton länsstyrelser har genomfört utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld. Merparten av de 
utbildningsinsatser som länsstyrelserna har genomfört, har de riktat gemensamt till social-
tjänst, skola, polis, frivilligorganisationer och trossamfund (Socialstyrelsen 2005,131-15). 
Genom en enkät i samtliga länsstyrelser har man samlat förslag till framtida insatser. En ma-
joritet av länsstyrelserna vill ha förnyad samordnad kartläggning för hela landet, för att kunna 
följa utvecklingen. Vidare vill man fortsätta att följa utbyggnaden av skyddat boende av olika 
slag med tanke på kvalitet. Man vill också satsa på metod- och kompetensutveckling i famil-
jearbetet både före, under och efter skyddat boende, samt fortsätta med att utbilda professio-
nella med kunskap i hedersrelaterat våld. När det gäller metodutveckling föreslår man bl.a. att 
bygga upp insatser riktade till enskilda individer, t.ex. öppenvårdsinsatser, tidigt ingripande, 
psykosocialt stöd och uppsökande verksamhet. Vidare vill man satsa på förebyggande och 
attityd påverkande insatser med bredd och djup (Socialstyrelsen 2005, 131-15). 
 
2. Metod 
 
Metod för datainsamling 
Jag började min sökning efter litteratur i databaserna Libris, Artikelsök samt Diva. Mina sök-
ord har varit: heder, hedersvåld samt patriarkala familjer. I valet av litteraturen för min tidiga-
re forskning begränsade jag mig till studier gjorda efter 2000 samt till dem som handlade ex-
akt om mitt ämne, nämligen socialtjänstens arbete med flickor från patriarkala familjer. För 
att få en bättre och bredare bild av området behövde jag söka mer litteratur. Med hjälp av lit-
teraturlistor från tidigare undersökningar fick jag tips om relevant litteratur som på olika sätt 
influerade mitt uppsatsämne. 
 
Kvalitativa intervjuer 
Utifrån mitt syfte har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med temainriktade frågor. Jag 
ville få nyanserade beskrivningar som återgav den kvalitativa mångfalden, alla skillnader och 
variationer, i de intervjuade socialarbetarnas tankesätt samt arbete, istället för att komma fram 
till fasta kategoriseringar (Kvale 1997, sid. 36).I min studie ville jag få de intervjuade att be-
skriva så noggrant som möjligt vad de tänker, känner och hur de handlar. Vidare ville jag få 
beskrivningar av de specifika situationer och handlingsförlopp ur den intervjuades perspektiv 
( a.a sid, 37). 
 
Urval 
I mitt val av socialkontor som jag vände mig till för intervju utgick jag från mina förkunska-
per, nämligen där jag misstänkte att problemet skulle kunna förekomma, Stockholms stadsde-
lar med ett stort antal invånare med invandrarbakgrund. Vidare kontaktade jag Kruton som är 
ett skyddat boende för flickor utsatta för hedersrelaterat våld. Där fick jag information om 
vilka socialkontor de samarbetade med. Det visade sig dock att i två av de socialkontoren jag 
fick tips om från Kruton, hade man antingen inte tid för en intervju eller så hade man inte 
kommit i kontakt med tjejer/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld på minst ett år. En av so-
cialarbetarna uttalade sig att hon inte visste vad det berodde på, om det var så att problemet 
inte fanns eller att de inte uppmärksammade detta. På några andra platser tyckte man att pro-
blemet förekom så sällan att de inte hade någon speciell arbetsmetod som riktade sig till den 
gruppen. Till slut fick jag fem respondenter från fyra olika socialkontor i Stockholms stadsde-
lar, alla med ett stort antal boende med invandrarbakgrund, som var villiga att ställa upp på 
min intervju. Jag är medveten om att de som valde att ställa upp kan ha varit de som upplever 
att det arbete de utför är ett ganska bra. Likaså kan motsatsen vara sann, nämligen att de som 
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upplevde att de inte gjort ett bra arbete, inte ville gå med på att blir intervjuade. Hade jag haft 
ett strategiskt urval där jag utifrån undersökningens population bestämde vilka konkreta fall 
jag skulle välja skulle undersökningen kanske fått en mer objektiv och realistisk bild av situa-
tionen (Esiasson, m. fl., 2003,sid 175). En annan omständighet som också kan ha påverkat 
undersöknings resultat är det att alla mina respondenter arbetar i områden med stort antal bo-
ende med invandrar bakgrund. Det brukar vara de områden som får mest uppmärksamhet an-
gående den här problematiken och även kan ha fått mest av de statliga resurser att förbättra 
sitt arbete. 

Intervjuguidens utformning och intervjuernas genomförande 

Vid utformning av intervjuguiden utgick jag från mitt syfte samt mina forskningsfrågor. Jag 
fick stor hjälp av att titta på en tidigare studie som ingick i min tidigare forskning för att få 
idéer om hur jag skulle kunna formulera mina frågor samt att få med allt som kunde vara rele-
vant att få svar på i min studie ( Björktomta 2005, sid 61). Enligt Elofsson (Larsson 2005, sid 
66) kan man ha stor nytta av att studera andra undersökningar för att se hur man har ställt frå-
gor, förutsatt att man har en klar bild av vad man själv vill undersöka. Detta menar han är 
aktuellt vid utformning av enkätfrågor i en kvantitativ studie. Dock tycker jag att det kan vara 
till hjälp även vid utformning av en intervjuguide i en kvalitativ studie om man utgår från en 
studie som handlar om samma ämne. Jag kontaktade respondenterna per telefon och de fick 
välja plats och tid för intervjuns genomförande. Jag utförde fyra intervjuer och i en av inter-
vjuerna medverkade två socialarbetare, dock räknar jag det som en intervju. Tre av de inter-
vjuade fick intervjufrågorna via e-mail, den fjärde ville inte ha det. Samtliga intervjuades på 
sina respektive arbetsplatser i ett avskilt rum under sin ordinarie arbetstid. Alla intervjuer spe-
lades in på band och varade från trettio minuter till en timme. Intervjuguiden följdes i stort 
sätt kronologiskt, förutom när respondenterna i sina svar råkade gå in på någon annan fråga 
vilket då kändes naturligt att följa upp direkt. Innan jag avslutade intervjun gick jag alltid ige-
nom min intervjuguide och försäkrade mig om att jag inte hade missat någon fråga. Alla re-
spondenter informerades, redan vid första telefon samtal om studiens syfte och hur deras svar 
skulle användas. Efter avslutad intervju berättade jag för respondenterna att så fort studien var 
färdig skulle denna mailas till dem. 

Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes först efter det att alla intervjuer hade genomförts. 
Två veckor hade då gått från den första till den sista intervjun. Nackdelen med detta kunde 
vara att jag inte längre hade allting färskt i minnet men samtidigt kan det också utifrån mitt 
syfte vara bra att få med det som respondenterna faktiskt sa. Intervjuerna skrevs ut i talspråk-
form dock kunde jag i de citat jag presenterar ta bort vissa felformulerade meningar samt en 
del talspråk. Vid analys av intervjumaterialet har jag utgått från mitt syfte och mina forsk-
ningsfrågor där jag ville beskriva hur man på sociala kontor i Stockholm arbetar med den ut-
satta gruppen och hur detta arbete på olika sätt kan påverkas. För att få en bild av responden-
ternas arbete med flickor/kvinnor valde jag att presentera respondenternas svar utifrån de 
övergripande teman i min intervjuguide men även att gå in på de specifika stegen i deras arbe-
te, utifrån intervjufrågorna. Jag har valt att ha respondenterna anonyma och att inte uppge 
namn på de Stockholms stadsdelar där de arbetar. Två av socialarbetarna arbetade med myn-
dighetsutövning och de andra två med frivilliga insatser, alla arbetar dock på något sätt med 
flickor eller kvinnor från patriarkala familjer utsatta för hedersrelaterat våld. I vissa fall i har 
jag valt att slå ihop svaren från respondenterna som arbetar med myndighetsutövning respek-
tive de som arbetar med frivilliga insatser. För att få ner mängden av den information som jag 
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har fått till en hanterlig mängd har jag använt mig av meningskoncentrering samt meningska-
tegorisering. Med hjälp av meningskoncentrering kunde jag pressa samman långa uttalanden 
till koncisa formuleringar där det väsentliga i det som sagts omformulerades i några få ord. 
Med hjälp av meningskategorisering  kunde jag få ner långa svar till enkla kategorier och 
ange förekomsten eller avsaknaden av de olika fenomen i socialarbetarnas arbete (Kvale 
1997, sid. 174). 

Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 

Om vi utgår ifrån att det inte finns en objektiv verklighet avgörs validiteten i en kvalitativ 
studie till stor del av undersökarens hantverksskicklighet. Forskaren ska ständigt, under hela 
forskningsprocessen, kontrollera trovärdighet, rimlighet samt tillförlitlighet i sina forsknings-
resultat (Kvale 1997, sid. 219). Man ska också hela tiden fråga sig om man mäter det man 
avser sig mäta. Under hela utförandet av studien har jag försökt att förhålla mig så objektivt 
som möjligt samt att vara öppen för alla möjliga resultat som kunde komma både när det gäll-
de tidigare forskning samt mina egna intervjuer och analysresultat. Resultatens inre logik samt 
konsistens i en kvalitativ studie är det som avgör studiens reliabilitet (Kvale i Larsson 2005, 
sid. 117). Vidare handlar det också om resultaten kan anses vara tillförlitliga och sättet på 
vilket de kom fram. Kvale (1997, sid 145) säger att verkningar av ledande frågor är ett stort 
problem i intervjuundersökningar. En forskare kan även omedvetet styra in sina resultat med 
hjälp av sådana. Under intervjugenomförande har jag försökt att medvetet undvika ledande 
frågor och att inte styra in svaren på något sätt. Hur jag lyckades med detta är en diskussions-
fråga. Vid flera tillfällen har jag också omformulerat vissa frågor så att respondenterna skulle 
uppfatta dem rätt och svara på det som var studiens syfte att mäta. Man kan undra om mina 
omformuleringar av frågorna inte istället ledde respondenterna till att svara på ett annat sätt än 
de skulle ha gjort från början. Detta hade i så fall omedvetet fått ett motsatt resultat än vad 
min ambition var. I stället för att sträva efter att få svar på det som studien ville undersöka så 
kanske jag även påverkade deras svar vilket i sin tur också kunde ha påverkat mina intervjure-
sultat. Samtidigt känner jag att det är omöjligt att vara helt objektiv och utan påverkan på de 
intervjuade, bara genom att komma dit som student och intervjua erfarna socialarbetare kan 
ha sin påverkan på resultaten. Dock har jag försökt att medvetet fundera på min egen del i det 
hela. Att noggrant skriva ut intervjuerna samt att använda mig av citat vid presentationen av 
resultaten var ett sätt att stärka min reliabilitet. Utifrån den kvalitativa forskningens relativt 
lilla och icke-slumpmässiga urval är möjligheterna till att generalisera dessa resultat väldig 
begränsade eller helt uteslutna (Larsson, 2005, sid. 118). I denna studie har jag inga ambitio-
ner att få ett generaliserbart resultat. För det första så utgår jag i denna studie från ett litet ur-
val av de representativa socialarbetare som arbetar med flickor/kvinnor utsatta för hedersrela-
terat våld, dessutom arbetar de olika respondenterna på olika enheter samt med olika arbets-
uppgifter vilket gör deras arbete olika från början. För det andra var min ambition att i denna 
studie beskriva hur arbetet med den utsatta gruppen kan se ut på olika sätt och få med det av-
vikande samt det som kan vara gemensamt i de intervjuades erfarenheter. Dock kan det före-
komma vissa gemensamma erfarenheter, tankar och åsikter i de intervjuades svar som kan 
utgöra naturalistisk generalisering. Detta innebär att kunskapen kan verbaliseras och övergå 
från tyst eller implicit kunskap till mer explicit eller formulerad påstående kunskap (Kvale 
1997 i Larsson, 2005, sid. 118). 

Etiska aspekter 

I Kvale (1997, sid, 105) kan vi läsa att det etiska avgörandet inte bara sker under någon sär-
skild fas av intervjuundersökningen utan att det ska vara aktuellt under hela forskningsproces-
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sen. Det är viktigt att till exempel informera de intervjuade om forskningens syfte samt att 
säkra deras anonymitet och även diskutera de konsekvenser som kan följa av intervjuperso-
nernas inverkan i intervjun. Det är också viktigt att informera intervjupersonerna om att deras 
deltagande i studien är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när som helst (Kvale 1997, 
sid. 107). Vid utförandet av denna studie har jag försökt att följa de etiska aspekter, dock har 
jag inte varit tydlig när det gäller intervjupersonernas anonymitet. Min ursprungliga tanke var 
att presentera personerna med deras riktiga namn och deras arbetsplatser. Efter ett övervägan-
de som jag gjorde tillsammans med min handledare valde jag dock att behålla respondenterna 
anonyma, vilket kan både vara bättre för respondenterna och för denna studie eftersom det 
kan vara mer intressant att koncentrera sig på det undersökta fenomenet i stället för ett visst 
område eller person. Jag är medveten om faktumet att jag utelämnat diskussionen om anony-
mitetsaspekten kan ha påverkat studiens resultat. Hade vi bestämt från början att de ska bli 
anonyma hade deras svar kanske varit annorlunda. Däremot har jag noga berättat för intervju-
personerna hur studien skulle användas och att den också skulle läggas ut i databasen Diva vid 
ett färdigt resultat. 

3.Tidigare forskning 
 
Patriarkala familjer 
Al-Baldawi´s (Al-Baldawi 2003, sid. 111) beskrivning av den patriarkala familjestrukturen 
karakteriseras av pappan som överhuvud i sin familj. Han är familjens försörjare och även 
familjens huvudman i relationer utåt. Kvinnans ses som mannens ägodel och inte som en in-
divid med egna rättigheter. Hennes roll är att föda barn, ta hand om hemmet och ibland hjälpa 
mannen med vissa uppgifter (a.a.). I den patriarkala familjen ingår även föräldrar från både 
mammas och pappas sida där faderns föräldrar har en större betydelse. I vissa fall kan även 
mammans och pappans syskon ingå i familjen (a.a.sid.112). 
Inom en patriarkal familj finns det en hierarki även bland barnen där pojkar tar makten över 
flickor. Det är den äldste pojken i familjen som kommer att efterträda pappan och därför upp-
fostras i sin roll som arvtagare  av makten i familjen (a.a.,sid.115). I en patriarkalt traditionell 
familj har alla medlemmar rättigheter och skyldigheter i förhållande till en större krets vilket 
leder till att relationerna mellan familjemedlemmar är grund för individens moraliska liv 
(a.a.sid 114). Familjens inflytande påverkar också det sociala livet vilket innebär att man re-
dan som barn lär sig att sätta familjens heder och bästa före sitt eget. En person är först och 
främst en familjemedlem och sedan en medborgare, det är också familjen som utgör de socia-
la, ekonomiska och moraliska grunderna. 
 
Patriarkala familjer i Sverige 
Enligt Al-Baldawi förändras den patriarkala familjestrukturen avsevärt under migrationsfasen. 
Han räknar upp tre olika sätt på vilket en familj kan bete sig. 
Det första är att välja att hålla sig till den traditionella patriarkala familjeformen trots att den-
na form inte är i överrensstämmelse med det nya landets familjestruktur där jämställdheten 
garanteras enligt lagen. Här strävar pappan och manliga vuxna efter att upprätthålla den patri-
arkala formen som familjen hade i hemlandet. För att uppnå detta skapas ett skyddssystem i 
omgivningen t ex genom att flytta till invandrartäta områden, där majoriteten av befolkningen 
tillhör kulturer som accepterar den patriarkala familjestrukturen. Denna förhållningssätt kan 
dock stöta på flera olika problem i sin fortlevnad då rollerna, samt funktionerna i familjen av 
olika anledningar förändras (Al-Baldawi, sid. 122). Eftersom barnen har lättare för att lära sig 
språket och större möjligheter till integration t ex genom skolan, blir de vuxna ofta beroende 
av sina barn i kontakterna med samhället och myndigheter. Pappornas integration i samhället 
försvåras ytterligare om de är arbetslösa, socialbidragstagare, sjuka eller gamla. Pappan förlo-
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rar på det sättet sin roll som familjens försörjare samt som en  representant för familjen utåt i 
samhället (a.a.). 
Ytterligare ett hot mot pappas makt utgör barnen som genom en snabbare integration i det nya 
samhället för med sig nya normer, seder samt nya sociala koder (a.a., sid.122). Genom närhet 
till barnen samt pga. att kvinnor är mer öppna för att skapa sociala kontakter förändras även 
mammas roll i familjen. Hon får större möjligheter till att frigöra sig från de begränsningar 
som det patriarkala systemet sätter för henne (a.a., sid.124). Allt detta kan leda till starka kon-
flikter och orsaka olika psykosociala problem i familjen vilket i sin tur hotar den patriarkala 
familjestrukturens fortlevnad. Den andra integrerade formen av familjestruktur innebär att 
man försöker förändra sin familjestruktur och anpassa den till den nya verkligheten. I denna 
struktur försöker man både ha det demokratiska synsättet genom jämlikhet mellan mamman 
och pappan samt en öppen relation till barnen men samtidigt bevarar man en del av de patri-
arkala element. Familjen anpassar sig till en viss del men behåller visa grundläggande tradi-
tioner och kulturella normer. Även om denna familjestruktur har goda möjligheter att lyckas 
med harmoniskt samspel mellan familjemedlemmar kan detta påverkas av föräldrarnas ut-
bildning och tillgång till arbete (a.a.,sid.125). Den assimilerade formen är den tredje familje-
struktur som man kan följa i det nya landet. Här väljer man att bryta med sin egna kultur och 
försöka skaffa sig ett familjemönster som överrensstämmer med det nya landets kultur. Även 
denna familjestruktur kan stöta på problem eftersom de varken blir totalt accepterade av den 
nya omgivningen eller hos sina landsmän. Omgivningens attityd gentemot denna familj är av 
stor betydelse för familjens harmoniska utveckling (a.a.,sid126). 
Hedersrelaterat våld 
I sin studie ”Unga kvinnor, frihet och heder -om socialt arbete och hedersrelaterat våld” utgår 
författaren ifrån tre positioner som presenteras i media när man beskriver hedersmord (Björk-
tomta, 2005, sid.16). I det första synsättet ser man hedersmord som en enskild persons hand-
lande. Företeelsen anses inte som kulturbunden och påverkas i stället av en maktlöshet som 
många invandrarmän upplever inför den svenska kvinnosynen. Hedersmord borde inte ses 
som kultur- eller religionskrockar utan som livsstilskrockar. Det våld som kvinnor utsätts för 
är ett uttryck för maktmissbruk och förtryck. Man menar att det blir orättvist att peka ut en-
skilda kulturer som orsak till hedersmord. Det andra synsättet ser hedersmord som en univer-
sell företeelse för yttring av våld mot kvinnor. Man menar att det patriarkala förtrycket av 
kvinnor förekommer i alla länder och kulturer. Det som kan skilja dem åt är graden av våldet 
samt olika uttryck av det i olika sammanhang. I det sista synsättet tycker man att våldet har 
med kultur att göra. Man menar att i likhet med andra brott mot kvinnor som kvinnlig köns-
stympning, barnäktenskap samt tvångsäktenskap borde detta ses som ett kulturell specifikt 
fenomen. Kultur är ofta avgörande för hur människor handlar. Man hämtar sina motiv och 
legitimerar det man gör utifrån de värderingar som finns i en viss kultur (a.a.sid 17). 
Haiden Darahagi (2001) säger att man ska vara ärlig och erkänna ”hedersmordets” sanna kul-
turella natur. Hon menar att det är där skulden ligger, nämligen på den dominerande kulturen 
och hos den förövaren som medvetet valt detta alternativ. Kulturtillhörighet, angående he-
dersmord, är ingen förmildrande omständighet i lagens namn det enda som skulle kunna vara 
det enligt henne är okunnighet, vilket inte är något acceptabelt argument heller. De ursäkter 
som används av minoritetskulturer när det gäller våld mot kvinnor, som marginalisering, ar-
betslöshet samt fattigdom är enligt henne antisociala och destruktiva tendenser som förekom-
mer i varje mänsklig grupp. Förtrycket av kvinnor förekommer i alla kulturer, säger hon, det 
som skiljer det åt är styrkan hos de sociala rörelserna som kämpar för jämställdhet och rättvisa 
i de olika samhällena (a.a., sid 79-80). 
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Hedersrelaterat våld i patriarkala familjer 
Enligt FN rapporter förekommer hedersmord i länder som Pakistan, Jordanien, Syrien, Iran, 
Yemen, Palestina, Egypten, Bangladesh, Indien, Brazil, Ecuador, Israel, Marocko och Ugan-
da. Dessutom förekommer hedersmord även bland minoritetsgrupper i västliga länder som 
Storbritannien, Frankrike, Sverige och Tyskland (Schlytter 2005, sid.9). Hedersrelaterat våld 
beskrivs som ett systematiskt hot mot flickors och kvinnors liv där mäns kontroll av kvinnor 
omfattar inte bara döttrarnas och hustrurs kropp och sexualitet men även allt de gör och säger 
(a.a.sid.10). Det finns flera skäl att karakterisera våldet som hedersrelaterat. Ett av dem är att 
man i många delar av världen accepterar heder som ett skäl för att kontrollera flickornas 
kropp och sexualitet. Ett annat skäl är att man i hedersnamn rättfärdigar förtryck, misshandel 
och mord och att heder är ett värderande begrepp som influerar samhällets moral och etik. Det 
utmärkande är också att kollektiva drag som existerar i alla klasser och samhällsgrupper ger 
förtrycket dess specifika karaktär, nämligen att gruppintressen går före individens. Slutligen 
är det i samhällen där kvinnor är bärare av mäns heder och män förvaltar varandras intresse 
som gör att kvinnor tvingas kontrollera varandra (a.a, sid .11). De normerna bildar en hierar-
kisk patriarkal institution, där män har makt över kvinnor, dock är det viktigt att påpeka att 
inte alla patriarkala strukturer har heder som organiserad princip.   
 
Hedersrelaterat våld i Sverige 
De flickor som oftast utsätts för hedersvåld i Sverige är flickor som antingen är födda i ett 
land i mellanöstern eller vars föräldrar är det. De utsatta flickornas vardagsvillkor skiljer sig 
avsevärt från andra ungdomars liv i deras omgivning (Schlytter 2005, sid.11). Den kontroll 
och begränsningar som flickorna utsätts för omfattar både kroppen och själen. Flickorna får 
inte klä sig som de vill, umgås med sina kompisar eller ha pojkvän (a.a.). I de brev som kom-
mer till BRIS (Barnets Rätt I Samhället) beskriver flickorna sin oro över att bli bortgifta vid 
resor till det förra hemlandet, ofta med någon de aldrig träffat tidigare. Många av de planerade 
äktenskapen äger oftast rum utomlands och flickorna är oroliga över att de kanske kommer att 
tvingas att stanna kvar i makens hemland. Ålder på de flickorna som vänder sig till BRIS är 
mellan 14 och 18 år och majoriteten ligger runt 16. Många av flickorna är oroliga över att de 
inte kommer att kunna fortsätta med sina studier efter att de har gift sig (Cinthio 2005, sid. 
21). Ett annat problem har de flickorna som valt att leva ett dubbelt liv, nämligen att de har en 
pojkvän som familjen inte vet om och är oroliga över vad som kommer att ske när detta 
kommer fram. De är rädda för att det kommer fram att de inte är oskulder längre och undrar 
om de kan få hjälp med att få tillbaka sin mödomshinna. Några av flickorna är gravida och 
vill ha hjälp med abort (a.a.sid 22). Många samtal handlar om misshandel samt allmänna fa-
miljekonflikter som av flickorna beskrivs som religion eller kulturrelaterade. Trots allt detta, 
känner de ofta en stark kärlek och lojalitet mot familjen och är oroliga över att behöva bryta 
kontakten med familjen för alltid, vilket ibland är den enda lösningen (a.a.,sid.25). 
Ett annat problem som Celepli (2005, sid.40) tar upp i sin studie är skvallret och ryktessprid-
ningen. Det är inte sällan som flickorna är rädda att bli fördömda och bestraffade av sin familj 
på grund av det rykte som de har tillskrivits. Det är ofta flickans familj själv som ogillar flick-
ans beteende och börjar sprida det dåliga rykte samtidigt som de är rädda att omgivningen ska 
börjar skvallra. Vidare fortsätter det med att omgivningen är orolig över att en viss flickas 
beteende ska bli lockande för deras egna döttrar (a.a., sid .41). Många gånger kommer det 
fram att det inte ligger någon sanning i det som sägs men detta verkar vara utan betydelse. Det 
som bringar skam över en familj är snarare ett dåligt rykte och inte det som verkligen hänt. 
Det är ryktet i sig oberoende om det är falskt eller sant som kan förstöra en familjs anseende 
och få en flicka stämplad ( a.a., sid 43). 
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Kvinnans heder 
I samhällen med patriarkala uppfattningar är kvinnor mannens egendom och deras sexualitet 
direkt kopplad till mannens heder (Wikan 2005,sid. 100). Denna heder är också knuten till ett 
kollektiv som familj, släkt eller klan och tillförs kvinnans ärbarhet (a.a, sid.67). Kvin-
nan/flickan ska vara oskuld fram tills hon gifter sig vilket är föräldrarnas plikt att se till. Varje 
sexuellt umgänge före eller utanför äktenskapet uppfattas som skamligt i högsta grad. Det 
som uppfattas som sexuell kontakt i de traditionerna kan handla om att bli sedd tillsammans 
med en pojke. Det kan till och med räcka med ett ryckte om att en flicka i fråga har pratat med 
en pojke. Det goda ryktet är viktigare än sanningen (a.a., sid. 23). Hedern kan förloras på 
grund av skammen som en kvinna, hustru eller dotter drar över sig själv och familjen, vilket 
måste tvättas bort av familjen eller släkten för att denna inte ska försätta sig i vanheder (a.a, 
sid 70). Skammen blir en realitet då den blir offentlig, nämligen beroende på hur omgivningen 
reagerar på det och om den ställer krav på handling från mannen. Om männen i familjen kon-
fronteras med sin svaghet i att misslyckas med att kontrollera en kvinna blir de tvungna att 
tvätta bort skammen genom att ta till våld mot kvinnor, till och med döda dem om det behövs 
(a.a.,sid. 72). 
 
Arrangerade äktenskap i Sverige 
 
Lag om arrangerade äktenskap 
”Enligt förarbetarna till Utlänningslagen (1989:529) är arrangerade äktenskap, ett äktenskap 
där parterna har träffats annat än i liten omfattning före äktenskapet ingående och kanske sak-
nar närmare kunskap om varandra. Detta är en följd av att äktenskapet är en allians mellan 
familjer. Vidare kan kvinnan ha tvingats in i äktenskapet (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
2005,sid. 13).” Arrangerade äktenskap praktiseras ofta i ett hedersrelaterat kontext. Frågan är 
om de som gifter sig och i synnerhet, kvinnan överhuvudtaget har haft en möjlighet att ut-
rycka sin vilja och påverka det valet som avgjorts av familjen. Enligt förarbetena till Utlän-
ningslagen ska reglerna tillämpas olika beroende på om personen kommer från ett land där 
man själv väljer sin partner eller ett land där arrangerade äktenskap är en levande sed. Om 
personen har en härkomst i ett land där arrangerade äktenskap är en praktiserad tradition är 
detta tillräckligt för att godkänna ett sådant giftermål. Parterna behöver varken känna varandra 
eller tala samma språk. Ett arrangerat äktenskap kommer till stånd som en följd av en över-
enskommelse mellan parternas familjer/släkt (a.a sid 14). Enligt denna lagstiftning accepterar 
man att de två som ska gifta sig, genom fullmakt, företräds av andra. De som ska gifta sig 
behöver ej i detta fall träffa någon företrädare från den svenska staten. Detta motiveras med 
att det vore ett alldeles för stort ingrepp i människors liv att inte acceptera seden med arrange-
rade äktenskap (a.a.). Om någon av parterna meddelar att hon/han inte vill gifta sig och be-
döms kunna stå vid sitt nej både inför den andra parten och den berörda släkten kan ansökan 
avslås(a.a.).Sedan maj 2004 är 18 år en allmän gräns för att ingå äktenskap eller för att få äk-
tenskapet som ingåtts utomlands att bli godkänt i Sverige (a.a.,sid.15). 
I sin bok ”Rätten att själv få välja” säger Schlytter att traditionen med arrangerade äktenskap 
står i motsats till det svenska samhällets traditioner och lagar (Schlytter 2004, sid.38). Hon 
menar att de normer och traditioner kring arrangerade äktenskap omfattar även en specifik 
konfliktlösning och sanktionssystem som strider mot det svenska samhällets. Vidare menar 
Schlytter att traditionen kring arrangerade äktenskap inte bara påverkar förhållandet mellan en 
kvinna och man efter äktenskapens ingående utan hela tillvaron framförallt för en kvinna. På 
grund av denna tradition hindras flickorna i att utveckla förmågan att tänka och resonera själ-
va och fatta sina egna beslut (Schlytter 2004, sid. 49). I äktenskapsbalken kan vi läsa att ett 
äktenskap ska bygga på frivillighet och jämställdhet. Parterna är oberoende individer med lika 
möjligheter till arbetslivet där den grundläggande principen är individens lika värde. Detta 
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omfattar även barnen. Vidare ska parterna sträva efter att ha lika ansvar när det gäller omsor-
gen av barnet och arbete i hemmet. Kvinnan är aldrig ett bihang till mannen utan utgör, till-
sammans med honom ett kollektiv. I de fall det uppstår konflikter mellan individen och kol-
lektivet går individens intresse före kollektivet (Schlytter 2004, sid.50). När det gäller arran-
gerade äktenskap är synsättet helt annorlunda. I det fallet är det andra än de som ska leva ihop 
som bestämmer om äktenskapets ingående. Ett äktenskap är inte ett förhållande mellan två 
fria individer utan en allians mellan familjer. Grunden för reglerna i dessa äktenskap är de 
traditionella kulturmönstren. Trots att lagstiftningen har kunskaper om att parterna i många 
fall har tvingats att ingå äktenskapet och att det i många fall har inneburit negativa konse-
kvenser accepteras arrangerade äktenskap i Sverige (Schlytter 2004,sid.52). 
 
Socialtjänstens rättsliga regleringar 
I sin bok ”Rätten att själv få välja” tar Schlytter (2004, sid.65) upp flera regler angående soci-
altjänstens arbete som kan vara problematiska ur de berörda flickornas situation. En av de är 
LVU lagen om tvångsomhändertagande på grund av hemförhållanden. Enligt denna lag kan 
en flicka utsatt för hedersvåld bli aktuell för ett omhändertagande utifrån två rekvisit, nämli-
gen brister i omsorgen och misshandel. Schlytter menar att genom att inte kunna umgås med 
sina jämnåriga eller kunna delta i olika skolaktiviteter samt att inte kunna bestämma vad hon 
ska ha på sig eller att bli förälskad kan medföra stora begränsningar i en flickas liv. Flickorna 
kan kränkas eller misshandlas på grund av att de inte vill följa de krav som ställs på dem mot 
bakgrund av etnokulturella traditioner och regler som bestämmer att flickan ska vara lydig, 
vara oskuld och inte själv få bestämma vem hon ska gifta sig med. Flickan kan på grund av 
detta känna sig isolerad och ibland även mobbad vilket i sin tur kan leda till att hon hindras i 
sin utveckling. Vidare kan man vid ett omhändertagande utgå ifrån psykisk misshandel utifrån 
en påtvingad isolering från sociala kontakter eller en ständig vägran att lyssna till barnets syn-
punkter. Detta är högst aktuellt enligt Schlytter med utgångspunkt i de utsatta flickornas var-
dag (a.a, sid.67). Allt detta skulle utgöra en möjligt till att tvångsomhänderta en flicka på 
grund av hemförhållanden, detta är enligt henne, inte alltid en självklarhet på sociala kontor. 
Man väljer i stället en annan lösning vilket motiveras med att ”de annars kan få det ännu vär-
re”. Schlytter tycker att detta strider mot likhetsprincipen och kan användas som skäl för en 
negativ särbehandling (a.a., sid. 73). En annan regel som Schlytter finner problematisk i soci-
altjänstens arbete med flickorna är omhändertagande enligt LVU på grund av eget beteende. 
Hon menar att flickorna särbehandlas negativt jämfört med pojkarna. Beteende som är vanli-
gare hos flickor, t ex att skada sig själv, anorexi eller självmordsförsök räknas inte som själv-
destruktivt beteende och utgör inte grund för ett omhändertagande av flickan. Man menar att 
självdestruktivitet är ett utryck för en psykisk störning och kan behandlas av psykiatrin och 
inte av socialtjänsten. Schlytter menar däremot att självdestruktiva handlingar kan vara den 
enda uttrycksformen för en flicka att tillgå för att visa sin utsatta situation på grund av för-
väntningarna hon har på sig samt olika hinder som gör det omöjligt för henne att visa det på 
andra sätt (a.a, sid. 70). Socialtjänstlagens placeringsregler kan också utgöra problem i arbete 
med flickorna. Enligt närhetsprincipen bör en placering enlig socialtjänsten förläggas så nära 
hemmiljön som möjligt. Vidare ska närheten till kontakten med föräldrar och syskon samt 
andra betydelsefulla personer beaktas. När det gäller barn med utländsk bakgrund ska man 
även se till att närhet till språkliga och kulturella faktorer finns, vilket kan innebära att placer-
ing hos en anhörig eller en annan närstående kan vara aktuell. Dessa bestämmelser kan enligt 
Schlytter utgöra problem för flickor om de skulle placeras hos släkten som följer hedersrelate-
rade normer (a.a., sid.72). Ett annat problem som tas upp är reglerna om kontakten med vård-
nadshavarna. Enligt denna regel har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frå-
gor som rör barnet. Därför ska vårdnadshavaren underrättas om att en utredning angående 
hans barn pågår. Detta kan vara problematiskt i situationer där det är frågan om en konflikt 
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mellan flickan och vårdnadshavaren. Enligt Schlytter är det frågan om när en vårdnadshavare 
ska underrättas om att en utredning har inletts (a.a.,sid.76). Man kan nämligen välja att an-
tingen informera vårdnadshavare så fort en handläggare har fått information, t ex genom en 
anmälan, för att gå vidare med informationshämtning eller att med hänsyn till barnets livssitu-
ation samt hotbilden mot barnet dröja något med att underrätta vårdnadshavarna. Båda synsät-
ten har rättsligt stöd, dock anges det inte i lagen hur fort underrättelsen till vårdnadshavarna 
ska ske. När det gäller flickornas situation menar Schlytter att det skulle vara aktuellt med att 
avvakta något innan man kontaktar vårdnadshavarna. Enligt henne skulle en alldeles för tidigt 
kontakt med vårdnadshavarna kunna förvärra flickans situation och försätta henne i en akut 
fara. Man kan även enligt henne ta till sekretessbestämmelserna som gör det möjligt för soci-
alnämnden att hålla tillbaka information om detta kan antas innebära att den underårige lider 
betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren (a.a.,sid.77). Det som Schlytter finner 
problematisk med detta regelverk är att flickans möjligheter till att få adekvat hjälp är beroen-
de av vad handläggaren och socialnämnden ser respektive inte ser och hur de bedömer hennes 
behov. Det stora handlingsutrymme som handläggare inom socialtjänsten besitter kan påver-
kas av hur man väljer att se och tolka situationen (a.a., sid. 81) 
 
Socialtjänstens agerade 
I sin studie ” Att stå på sig, på egna ben”- en fallstudie om en flicka i en hederskultur och 
hennes motstånd mot att inordna sig efter släktens krav ger Annika Jemteborn exempel på hur 
kontakten med socialtjänsten kan se ut. Eleen är en flicka/kvinna som vuxit upp i en familj 
med starkt patriarkala värderingar. Hon gjorde inga stora uppror men hon motsatte sig till viss 
gard familjens regler. Hon valde att ingå ett äktenskap med den partner som familjen valde åt 
henne för att få familjens bekräftelse och kärlek (Jemteborn 2005, sid 86). Efter bröllopet som 
ägde rum i hemlandet började maken att anklaga henne för otrohet och på olika sätt misshand-
la henne. Hon lyckades att ta sig tillbaka till Sverige men föräldrarna trodde inte på hennes 
berättelse om misshandel. Eleen, som är orolig över hur det ska gå när hennes make får uppe-
hållstillstånd och kommer till Sverige, samt hur hennes familj kommer att reagera på att hon 
inte vill leva tillsammans med honom. Hon vänder sig till socialtjänsten för hjälp. Socialtjäns-
ten vill inte hjälpa henne utan att kontakta föräldrarna eftersom hon är under 18 år. Med hjälp 
av en företrädare från en frivillig organisation som lyckas övertyga socialtjänsten om allvaret i 
Eleens situation blir hennes fall omprövat och hon får en jourplacering (a.a., sid. 57-63). Efter 
att ha varit placerad på jourhem och ett familjehem får hon åter kontakt med familjen och 
väljer att återförenas med sin make, som då redan bor i Sverige. Detta är ett val mellan att 
vara helt utfryst av sin familj eller att finna sig i situationen och bli accepterad. Makarna bor 
tillsamman i en andrahandslägenhet som Eleen fått genom socialtjänsten men måste inom kort 
flytta, och socialtjänsten uppger att de ej kan hjälpa dem med en ny bostad utan att de måste 
lösa det själva.  De känner sig inte längre ha ansvar för Eleens situation (a.a., sid. 121). Jem-
teborn beskriver att socialtjänsten, i sitt första möte med Eleen, hade svårt att lita på hennes 
berättelse och göra sin bedömning enbart utifrån det utan med motivering av hennes ålder 
ville få med föräldrarna för att undvika att dottern skulle bli utesluten från familjen. Eleen 
upplevde detta agerande från socialtjänsten som ett bevis på att hennes egen berättelse inte var 
tillräcklig för ett ingripande. Man litade inte på hennes historia utan ansåg sig vara tvungen att 
kontakta föräldrarna. Med hjälp av en företrädare från en frivillig organisation som lyckas 
övertala socialtjänsten om allvaret i flickans situation får hon hjälp, men så fort hon återföre-
nas med sin make och familj dras den tillbaka, trots att företrädaren tycker att detta skulle på 
olika sätt behövas (a.a.,sid. 140). Socialtjänsten vill inte längre vara flickans bundsförvant i 
hennes motstånd mot att inordna sig efter familjens krav. Ramar i socialtjänstens arbete kan 
vara ett hinder för att ge flickorna utsatta för hedersrelaterat våld den hjälp och stöd som dessa 
behöver (a.a., sid.156). 
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Yvonne Sjöblom ( 2003) säger att socialsekreterarna som träffar ungdomar med invandrar-
bakgrund som rymt respektive kastades ut hemifrån ser det som en kulturkonflikt och medger 
att de kan söka hjälp från socialtjänsten för att frigöra sig från familjens gamla traditioner. 
Deras mål är dock att arbeta för att flickorna flyttar hem igen efter att de rymt eller kastats ut 
för att inte ställas utanför släktens gemenskap. Risken för det anses enligt socialsekreterare 
vara större om de placerades (a.a., sid. 219). Konflikten mellan ungdomen och föräldrarna ses 
utifrån socialsekreteraren som en allvarlig signal om problem i familjerelationerna. Att enbart 
utgå från ungdomens perspektiv anses inte enligt socialsekreterarna som någon bra lösning. 
Deras arbete går ut på att åstadkomma ett samarbete mellan föräldrarna och ungdomarna och 
att genom samtal få föräldrar och ungdomar att återförenas. Detta tankesätt kvarstår även om 
ungdomar som blivit placerade vägrar att flytta tillbaka hem. Att erbjuda ungdomen den hjälp 
som de vill, t ex egen bostad eller ekonomisk försörjning ses som ett dilemma för socialsekre-
teraren eftersom det inte hör till deras uppgifter att hjälpa ungdomar att flytta hemifrån. Soci-
alsekreterare ansåg ungdomar som rymt respektive kastades ut hemifrån som offer för svåra 
livsomständigheter, men även ofta som ett försök att utnyttja systemet för sina egna behov, 
såsom att få egen bostad. Därför bemöter man många gånger ungdomars berättelse med skep-
sis och väljer att vända sig till föräldrarna för att fortsätta med arbetet kring personens situa-
tion (a.a., sid. 222). Sjöblom säger att många flickor som lever under förtryck i hemmet väljer 
därför att aldrig uppsöka socialtjänsten för att få hjälp eftersom de vet av att socialsekretera-
ren i samband med utredningen kommer att ta kontakt med föräldrarna (a.a., sid. 213). 
 
4. Teoretiska perspektiv 
 
I detta kapitel tar jag upp fyra olika perspektiv: ekologiskt system teori, ekologisk systemteo-
ri- livsmodellen, Empowerment och företrädarskap samt Johansonns ( 1997) tankar om gräs-
rotsbyråkrater och deras handlingsfrihet. Alla de här idéerna kan på olika sätt bidra i att be-
svara mina forskningsfrågor.  
 
 Ekologisk systemteori 
Det ekologiska perspektivet används bland annat på barns utveckling, miljöns beteenderegle-
rande funktion och åtgärds- och behandlingsprocesser. Detta perspektiv ser individen som 
deltagande i flera interrelaterande system. Enligt Bronfenbrenner är det ekologiska perspekti-
vet på barnets utveckling en ömsesidig anpassning mellan människan i utveckling och den 
förändliga miljön som omger henne. Relation i och mellan de olika miljöuppsättningarna är 
det som påverkar utvecklingen men även de stora sociala sammanhangen som de olika upp-
sättningarna ingår i. Det som påverkar barn och ungdomar är familj, vänner, lärare och när-
miljö i övrigt men deras utveckling påverkas också indirekt av politiska beslut samt kulturella 
och samhälliga influenser. Bronfenbrenner kallar de olika miljöstrukturerna för: mikro-, 
meso-,exo- samt makrosystem (Klefbeck 1995, sid.33). Med mikrosystem menar Bronfenb-
renner de miljöer som barnet och ungdom har en direkt kontakt med och som kan avgränsas i 
förhållande till andra miljöer. Exempel på sådana kan vara hemmet, skolan eller närmiljön. 
De andra tre miljöstrukturerna är enligt honom latenta och på sätt kan påverka barnets beteen-
de och utveckling(a.a.).Mikrosystem är den primärmiljö som barn och ungdomar utvecklas i. 
Barnet är en del av det och både konstruerar och konstrueras av det. I hemmet medverkar del-
tagarna i bestämda aktiviteter samt bestämda roller. Detta innehåller människor, objekt och 
händelser som är i direkt kontakt med och inkluderar barnet. Hemmets utformning och inred-
ning ger barnet ramvillkor för dess aktiviteter och erfarenheter. Hemmet kan ge stimulans och 
utforskningsmöjligheter men det kan också vara spartanskt utrustat och ge begränsade utveck-
lingsmöjligheter (a.a., sid.34). Mikrosystemet, tillsammans med individerna i det, ändras ge-
nom inre och yttre påverkan. Enligt Garbarino påverkas mikrosystemets riskfaktorer och ut-



 17

vecklingsmöjligheter av dess storlek samt hur det balanserar i förhållande till barnet och om 
det har en positiv eller negativ grundton. Han menar att varje utvecklingsstadium har ett opti-
malt antal kontakter som förutsättning för en positiv utveckling. I en socialt isolerad familj 
riskerar barnet att få för få människor att förhålla sig till (a.a.). Ju äldre barnet blir desto större 
behov har det av kontakt med olika individer, vilket också bör präglas av kontinuitet. Genom 
att antalet deltagare i primärmiljön ökar, ökar också möjligheterna att utveckla flera varaktiga 
och ömsesidiga relationer vilket i sin tur leder till utvecklingsstimulans(a.a.,sid.35). En annan 
förutsättning för en positiv utveckling inom mikrosystemet är att det ömsesidiga samspelet 
emellan individerna präglas av respekt och utmaningar. Den optimala utvecklingsmiljön en-
ligt Garbarino måste vara emotionellt bekräftande och intellektuellt utmanande samtidigt ska 
balansförhållandet bedömas utifrån den enskilda deltagarens intresse och behov. I ett balanse-
rat mikrosystem tar man hänsyn både till barnets utvecklingsbehov som till föräldrarnas. I ett 
mikrosystem där barn enbart får anpassa sig till föräldrarnas förväntningar och krav försämras 
barnets möjlighet till utveckling och vantrivseln växer(a.a.). En dominerande och kontrolle-
rande förälder kan också försämra barnets möjligheter till utveckling. Balansförhållandet kan 
rubbas till barnets nackdel genom hot och våld samt manipulation och spel på skuldkänslor. I 
ett sådant obalanserat mikrosystem lär sig inte barnet att förstå sociala orsakssammanhang 
eftersom miljön inte är förutsägbar, straff och belöning kan inte förutses. Detta kan leda till att 
barnet inte lär sig hur det kan påverka miljön, vilket minskar barnets möjligheter till att lära 
sig utveckla kompetens och självtillit (a.a.). En annan viktig aspekt är hemmets emotionella 
klimat. Möjligheten att lära sig att ta emot kärlek och andra grundläggande behov ökar barnets 
möjligheter till en positiv utveckling. Det är viktigt att föräldrarna samspelar med sina barn 
och inte förbiser och försummar dem. Dock finns det föräldrar som väljer att förbise det posi-
tiva hos barnet och hellre lägger vikt vid det som de inte tycker om (a.a.,sid.36). 
Mesosystem uppstår i samband med relation emellan de olika mikrosystemen. Exempel på 
mesosystem för ett barn kan vara relationen mellan hemmet, skolan och fritidsmiljön. Denna 
relation kan vara mer eller mindre omfattande beroende på barnets kontaktyta. I ett bra funge-
rande mesosystem kan detta likna barnets sociala nätverk och omfattar den fysiska miljön. 
Varje första övergång från ett mikrosystem till ett annat brukar vara en sårbar upplevelse för 
barn och ungdomar. Vid en sådan förflyttning bryter man nämligen både den ursprungliga 
uppsättningen och rollen. Exempel på tillfällen för sådana förflyttningar kan vara barnets för-
sta dag i skolan, övergången från barnstadiet till ungdomsstadiet, från grundskola till fortsatta 
studier eller arbetsliv samt äktenskap. Det som är viktigt vid sådana övergångar är vilka käns-
lor de omges av, vem som är involverad och hur övergången äger rum. I fall övergången om-
ges av positiva känslor samt att den sker vid trygga förhållanden och blir positivt mottagen 
uppstår ett positivt ekologiskt byte. Exempel kan vara barnets första dag i skolan. Det viktiga i 
det fallet skulle vara att händelsen skulle förmedlas som positiv, att föräldrarna följde barnet 
och att mottagandet i skolan upplevdes av barnet som positiv. Det som bidrar till positiva 
ekologiska byten är att det inte förekommer för stora kulturella skillnader mellan skolan och 
hemmet. Med kulturen menas här språkkod, beteendenormer samt regler för gränsdragning 
och belöning(Klefbeck 1995, sid.36). Ett balanserat mesosystem utgör tillsammans med 
summan av mikrosystemen en utvecklingsstimulerande miljö för barnet. Detta förutsätter att 
mesosystem består av flera mikrosystem, där det finns många och varierande kontakter och få 
värdekonflikter(a.a., 37). 
Med exosystem menas de miljöstrukturer som påverkar barnens och ungdomens utveckling, 
men utan att de direkt är deltagande i den. Det finns både formella och informella sociala 
strukturer och det som sker i dem får konsekvenser för barn och ungdomar. Barnet påverkas 
av de personer som det är beroende av, t ex föräldrar (informella strukturer) och institutioner 
som barn har kontakt med, t ex skolan (formell struktur). Exempel på det som kan ingå i så-
dana strukturer är föräldrarnas arbetsplats, grannar, skolan eller social- och hälsovårdssektorn. 
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Detta påverkar människors användning av deras tid samt vilka de umgås med. Det som kan 
påverka exosystemen är upplösning av kärnfamiljen, sammanbrott i sociala nätverk eller soci-
al samt geografisk rörlighet. Om föräldrarna blir arbetslösa kan detta påverka barnets upp-
växtsituation. Denna påverkan av exosystemen har nog än mindre styrka än de från mikro- 
och mesosystemen. Däremot påverkar de den miljön som barnet är deltagare i och impulserna 
kan komma via barnets sociala nätverk(a.a.,sid.37). Med makrosystem menas de överordnade 
mönstren i kultur och subkulturer. I dessa system finner vi ofta olika politiska, ekonomiska 
och ideologiska mönster. Exempel på sådana kan vara kapitaliska eller kommunistiska, krist-
na eller muhammedanska samt pluralistiska eller monolitiska kulturer. Via analyser av mak-
rosystemet kan man få information om den styrande ideologin vilket i sin tur påverkar och ger 
mening åt de andra systemen som ligger innanför. De överordnande mönstren i ett makrosy-
stem motiverar till vissa aktiviteter och legaliserar vissa roller. De värdemönster som är in-
byggda i en viss kultur påverkar de värden som används i uppfostran. Exempel kan vara skill-
nader i uppfostran i en kollektivistisk eller individualistisk kultur. I Norden ska kulturarvet 
föras vidare bland annat genom skolsystemet vilket i sin tur påverkas av de politiska system-
skiften(a.a.,sid.38). Den påverkan som kommer från makrosystemen har dock varierande ef-
fekt på barns utveckling och är beroende av hur det mottas tillsammans med de andra tre sy-
stemen. 
 
Ekologisk systemteori –livsmodellen 
Med utgångspunkt i Germains livsmodell anpassar sig människor ständigt i ett pågående utby-
te med flera olika delar av omgivningen. De både förändrar och förändras av miljön. Om man 
utvecklas genom förändringen och får stöd för detta av omgivningen förekommer en ömsesi-
dig anpassning (Payne, 2002, sid. 203). Utbytet i människors livsrum, de olika delarna av om-
givningen kan dock fungera på ett disfunktionellt sätt och leda till stress. Det sociala arbetets 
uppgift, utifrån detta synsätt är att ”stärka människans anpassningsförmåga” och påverka om-
givningen så att utbytet dem emellan blir adaptivt, även om detta inkluderar förändring av 
omgivningen (a.a.). Det är viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt och beakta klientens 
bild av utbytet och av problemet. Den relation som uppstår mellan klienten och socialarbeta-
ren är också ett utbyte där båda parter for med sig olika utgångspunkter.  Exempel på sådana 
kan vara klientens familjerelation eller socialarbetarens relationer på socialkontoret (Payne, 
2002, sid.204). Relationen mellan klienten och socialarbetaren inrymmer tre praktiska faser: 
inledning, åtgärder och avslutning. Bedömningen bör inbegripa identifiering av mål och sub-
jektiva fakta och en formulering av hypoteser som ska prövas, samtidigt som man ska förhålla 
sig öppen för annan information och mottaglig för klientens önskemål. De tekniker och meto-
der som man använder sig av ska leda till att förbättra klientens samt omgivningens adaptiva 
förmåga vilket i sin tur leder till bättre fungerande samspel mellan individ och miljö. Det är 
även viktigt att betona klientens egen förmåga till självkontroll och handling (Payne, 2002, 
sid. 205). Vid inledningsfasen ska socialarbetaren skapa sig en teoretisk förståelse av proble-
met samt sträva efter att åstadkomma en känslomässig kontakt med klienten. Det är viktigt att 
socialarbetaren får en empirisk förståelse och kan identifiera sig med klientens synsätt i sin 
egen förståelse. Rollspel med anknytning till liknade situationer eller att erinra sig liknade 
erfarenheter från sitt eget liv samt medvetenhet om personliga känslor och reaktioner på klien-
ter har stor betydelse här (a.a.). Klientskapet börjar först när båda sidorna accepterat erbju-
dandet. Om klienten är remitterad eller tvingad till kontakten är det viktigt att en viss grad av 
acceptans från klientens sida förekommer samt att gemensam förståelse uppnås. I de fall där 
klienten själv söker kontakten ska man genom en välkomnande, tillmötesgående och stödjan-
de miljö uppmuntra klienten att berätta om hur hon har det (Payne, 2002, sid.206). Tjänsten 
eller åtgärden man erbjuder ska vara tydlig och de frågor och oklarheter som dyker upp ska 
klaras upp innan man fortsätter med att beskriva hur man kommer att bära sig åt. Tillsammans 
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med klienten kommer man därefter överens om problemen och vad och en av dem kommer att 
göra. Båda ska bidra och ett ömsesidigt ansvar ska definieras. Vid arbete med barn behöver 
man anpassa sin arbetssätt till deras rytm och engagemang. Tidsstrukturen i processen bör 
noga gås igenom eftersom människor upplever tiden på olika sätt (a.a.). Under åtgärdsfasen 
ska man fokusera på att åstadkomma en förändring i ett eller alla av de kategorierna: problem, 
prioriteringar, engagemang och ansvar (Payne, 2002, sid.206). Stora förändringar i livet på-
verkas också av sociala och kulturella förändringar samt hinder och möjligheter. Det är vid 
sådana förändringar som stress kan uppkomma p.g.a. hinder i miljön, detta kan ibland också 
orsakas av en diskrepans mellan socialarbetarens och klientens sätt att tänka. Socialarbetarens 
roll är att skapa möjligheter till förändring genom att stärka klientens motivation, undervisa 
eller att lära klienten olika problemlösningstekniker samt underlätta genom att bland annat 
vidmakthålla klientens handlingsfrihet och undanröja hinder för dennes utveckling. Man ska 
även definiera uppgiften samt mobilisera omgivningens stöd (Payne, 2002, sid.208). Vid arbe-
te med negativa relations-och kommunikationsmönster handlar det ofta om familjer. Kärnfa-
miljen, dess roll och struktur i våra liv ger ofta upphov till stress. Avslutningsfasen kan ofta 
leda till smärtsamma separationskänslor därför bör den förberedas noggrant. Detta kan påver-
kas av tidsfaktorer, typ av tjänster som erbjudits samt andra relationsfaktorer. En utvärdering 
av framstegen som båda parter gör bör vara en del i avslutningsfasen. Vidare har socialarbeta-
ren ansvar att använda information från det specifika fallet för att ta upp sociala frågeställ-
ningar som aktualiseras av andra eller i mer generella frågor (a.a.). 
 
Empowerment och företrädarskap 
Syfte med Empowerment är att lära klienten att få makt över beslut och handlingar som rör 
deras eget liv. Genom att minska följderna av sociala eller personliga hinder som utgör detta 
kan man stärka självförtroendet och den egna förmånen att använda makten. Man flyttar mak-
ten från omgivningen till klienten ( Payne, 2002,sid.353). Med hjälp av företrädarskap strävar 
man efter att representera den maktlösa klientens intresse i förhållande till mäktiga grupper 
och sociala strukturer (a.a.). När det gäller arbete med social utveckling har empowerment fått 
en allt viktigare roll. I sin empowermentmodell för social utveckling i Afrika presenterar An-
derson fem praxisdimensioner: personlig, social, pedagogisk, ekonomisk och politisk. Vidare 
menar han att genom att uppfatta dessa dimensioner som sammankopplade kan människor 
uppfylla individuella behov (personlig makt) och förbättra sin förmåga att påverka andra (re-
lationsmakt) vilket i sin tur kan leda till att påverka den mer generella maktfördelningen (poli-
tiskt makt)(Payne, 2002, sid.355). Enligt Ntebe skall socialt arbete som profession utveckla en 
företrädarroll för förtryckta grupper som en del av empowerment (a.a.). 
Rees tar upp fem grundläggande idéer som inriktar sig på den politiska roll som empower-
ment kan spela i det sociala arbetet (Payne, 2002, sid.355). Det första är livshistorier. Genom 
att analysera tidigare erfarenheter kan man skapa sig en förståelse av verkligheten samt aktua-
lisera många idéer och teorier. Genom detta kan man sätta den nuvarande kampen i en kontext 
som möjliggör en förståelse av en kontinuitet och det sammanhang som människors erfaren-
heter uppvisar och identifiera vilka faktorer som hindrar människor från att agera. Detta kan 
leda till att förändra det sätt varpå någon kommer att handla i kommande situationer (a.a.). 
Den andra idé handlar om makt som kan uppfattas både som befriande och förtryckande. En-
ligt Rees ska man bedöma makten utifrån och hur den påverkar den som utsätts för den. Poli-
tiken är enligt honom en process där man använder olika resurser och avgör konflikter med 
hjälp av det inflytande som en maktkamp ger (a.a.). Politisk förståelse är den tredje idén. Det 
är enligt honom det som ligger till grund för praxis. Man måste dock vara observant på både 
hinder och möjligheter. Socialt arbete utgår alltid antingen från ett accepterande av eller ett 
försök att förändra det nuvarande sättet att organisera maktrelationerna (a.a.). Fjärde idén 
handlar om färdigheter som kan skapa makt och ansvar. Att besitta och använda sig av färdig-
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heter kan ge goda möjligheter till befriande möjligheter (a.a., sid. 356). Den sista, femte iden 
handlar om att ett ömsesidigt beroende mellan policy och praxis bör etableras. Detta skiljer 
sig från det vanliga synsättet som innebär att utveckling av en policy är något som ligger utan-
för praktikernas arbete med klienter (a.a.). 
Enligt Kondrat kräver empowerment att man tar ställning till vems kunskap som är viktig. 
Fokus bör sättas på lokal kunskap, framför allt den kunskap som klienterna kan ge.  
 
Organisation 
Med gräsrotsbyråkrater menar Lipsky de offentliganställda tjänstemän vilka dels har direkt 
kontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utföran-
de av sina arbetsuppgifter (Johansson, 1997, sid 41). 
Det som är viktigast och mest utmärkande för en gräsrotsbyråkrat är arbetet med och relatio-
ner till klienter. I samarbete med klienten är gräsrotsbyråkraten beroende av den på två olika 
sätt. För det första måste klienten utnyttja den tjänsten som gräsbyråkraten erbjuder för att 
hans arbete ska vara berättigat. För det andra påverkar klientens egenskaper och egenheter 
innehållet i gräsbyråkratens dagliga arbete  (Johansson, 1997, sid 43). Den relation som äger 
rum mellan klienten och gräsrotsbyråkraten påverkas och bestäms av den organisation inom 
vilken gräsrotsbyråkrat arbetar. I sitt arbeta påverkas gräsrotsbyråkratens av två olika krav. 
Klienten vill ha den service han anser sig själv vara i behov av medan organisationen kräver 
och förutsätter att klienten inte ska behandlas som individ. I de fall där det är organisationen 
som bestämmer ramarna för gräsrotsbyråkratens handlande blir det därför grundläggande för 
denne att anpassa människor till organisationen nämligen att omvandla individer till klienter 
(a.a.). Enligt Hummel är omvandlingen av individer till klienter nödvändigt för byråkratin. 
För det första underlättar denna hantering en stor mängd människor, för det andra möjliggör 
den kontrollen av klienterna samt att man i relationen med klienten bara tar hänsyn till det 
som av organisationen bedöms vara relevant (a.a.). Samtidigt är gräsrotsbyråkraten beroende 
av klienterna och det är han som konfronteras med organisationens klienter och möter de 
verkliga människor, därför menar Lipsky att den praktiska verkligheten befinner sig lång bort 
från det byråkratiska idealet. Han menar att gräsrotsbyråkraten har vissa resurser, på grund av 
sin praktiska erfarenhet, som ger honom möjligheten att försvara sig mot organisationens krav 
(a.a., sid. 44). 
De resurserna påverkas av arbetsuppgiftens karaktär samt gräsrotsbyråkratens position inom 
organisationen. I sitt arbete med klienter är gräsrotsbyråkraten tvungen att göra individuella 
tillämpningar av generell regel och direktiv. De situationer och problem gräsrotsbyråkraten 
arbetar med är ofta allt för komplexa och dynamiska och kräver improvisationsförmåga samt 
sunt förnuft. Den omdömesförmåga som gräsrotsbyråkratens behöver ta till kan vara omöjlig 
att hitta i regelform vilket kräver av honom en viss frihet att fixa på eget bevåg, detta har han 
fått uppifrån i hierarkin en viss handlingsfrihet till. Detta ses som ”nerifrån- och upp-
perspetivet”, vilket innebär att gräsrotsbyråkratens stora handlingsfrihet och deras handlande i 
praktiken bestämmer den offentliga politikens utformning ( a.a., sid. 45). Nerifrån-och-upp-
perspektivet är en motsats till den traditionella uppifrån-och ner-perspektiet där politiska be-
slutfattande förutsätts styra de som ska verkställa besluten (a,.a.). 
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5. Resultat 
 
I det här kapitlet kommer resultatet av intervjuerna att presenteras. Resultatet är tematisk in-
delat i olika avsnitt baserade på intervjufrågor. 
 
Presentation av respondenterna 
Alla fem respondenterna arbetar på socialkontor i olika Stockholms stadsdelar där det bor 
många invånare med invandrarbakgrund. Två av respondenterna arbetar med frivilliga insat-
ser på ungdom och familj öppenvård respektive ett kvinnofridsteam. Två av de intervjuade 
som medverkade i samma intervju, arbetar som socialarbetare samt är familjeterapeuter och 
arbetar med enskilda samtal samt familjesamtal. 
 
”Den första delen går ut på att arbeta med olika form av föräldrastöd samt handledning och rådgivning enligt Sol 
(Socialtjänstelagen). De flesta föräldrar som vi möter har sin egen uppväxt i något annat land än Sverige. Många 
kommer från Mellanöstern, många kommer från Irak idag”. 
 
På den nuvarande avdelningen har de arbetat sedan den startades men har erfarenhet av arbete 
som socialsekreterare i 30 respektive 20 år. Respondenten som arbetar på ett kvinnofridsteam 
har arbetat som socialsekreterare sedan 1973. Tidigare har hon varit arbetsledare för kvinno-
fridsteamet men är nu på väg att gå i pension, har gått av arbetsledarrollen och arbetar som 
handläggare och tar emot kvinnor samt är även mentor för nya handläggare. Det sista ett och 
ett halvt åren har hon arbetat med kvinnofrid och våld mot kvinnor. Målgruppen är 18 år och 
uppåt. De andra två respondenterna arbetar med myndighetsutövning. De arbetar med utred-
ningar enligt Sol och LVU på Barn och ungdomsgruppen respektive ungdomsenheten. En av 
dem har nyligen börjat på sin nuvarande arbetsplats men har erfarenhet av liknade arbetsupp-
gifter från sin tidigare arbetsplats. Den andra respondenten har arbetat i två år som utredande 
socialsekreterare för ungdomar mellan 12-20 år. Hon utreder utifrån  anmälningar om ungdo-
mar som far illa . 
 
Hedersrelaterat våld 
I tre av de fyra intervjuerna tycker respondenterna att hedersrelaterat våld har med traditioner 
eller seder att göra och inte med själva kulturen. 
 
        ”Jag vill inte påstå att det har med kultur att göra däremot med seder mera, hur man har lärt sig att man ska                  
hantera kvinnor och unga flickor inom den kulturgruppen man har växt upp.” 
 
Enligt fyra av fem respondenter handlar hedersrelaterat våld om kollektivets/gruppens eller 
nätverkets heder som är kopplad till kvinnas sexualitet, flickans oskuld. Respondenten som 
arbetar med myndighetsutövning säger att när de tänker på hedersrelaterat våld och kränk-
ningar, så är det allt ifrån inskränkt livsutrymme till våld och våld som leder till döden, pga. 
kvinnans kön, sexualitet. Vidare är det våld som man inte skäms för utan rättfärdigar utifrån 
den uppsättningen av levnadsregler, makt och ordning som man följer. 
 
” Det som gör att man skiljer ur det är just det här att det är hela nätverk, det är sanktionerat av nätverket, det är 
ok att kontrollera på det sättet av alla andra släktingar, alla tycker att det är helt normalt”. 
 
”Hedersvåld är för mig ett våld där en hel släkt är involverad, kanske en hel grupp. Här i (…) så finns kanske 
inte släkten men däremot så finns den kulturella gruppen där den kan hjälpa till att förtrycka eller framförallt att 
hålla kontroll, och skvallra och sladdra och det är inte alls så att allt är sanningsenigt det som sägs i det.” 
 
En av respondenterna som arbetar med frivilliga insatser tycker att hedersvåld är ett svenskt 
problem. 
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” Den typen av våld minskar i de ursprungliga samhällena någon annanstans, det finns rörelsen emot det medan 
det ökar här. Så på något sätt är det ju ett västereuropeiskt, ett svenskt problem. Samspel mellan olika förhållan-
den. Man lever mycket i det gamla innan man kommer in i det här samhället lär sig språket osv. där var det bra 
och det här är sämre, man fantiserar om det gamla”. 
 
Två av respondenterna säger att det innefattar också mäns våld mot kvinnor. 
 
” …på en strukturell nivå så handlar det om en världs omfattande kvinnoförtryck…” 
 
”Jag tycker nog att det är mera våld mellan makarna och att den ena maken, alltså män använder ofta det epitetet 
till kvinnorna när de säger att du är en hora du har dragit skammen över oss, hela den biten, men alltså är det här 
världens förtryck av kvinnor, skulle jag vilja säga.  Som är så oroliga för att göra någonting som skulle kunna 
skada familjens ära, så de är nästan för försiktiga. De vågar ju ingenting. Det är mera något som mannen använ-
der som en ursäkt”. 
 
Två av respondenterna tycker även att andra faktorer som graden av integration samt indivi-
duella förhållanden kan bidra till utvecklingen av hedersrelaterat våld. 
 
” Men sedan så kan jag också se att det är absolut inte alla familjer som kommer av den typen av kulturer som 
har de här problemen”. 
 
”Nu har jag inte några siffror, men det finns familjer som har varit här i 10 år och har sådana idéer och så finns 
det de som är mer integrerade, det ser så olika ut.” 
 
”…men sedan finns det säkert också frustration som kan vara individuell” 
 
Hur ofta kommer man i kontakten med flickor/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld? 
Det framgår av intervjuerna att alla respondenterna på något sätt kommer i kontakt med flick-
or/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld.  En av respondenterna kommer i större grad  i di-
rekt kontakt med flickor som blir remitterade genom andra myndigheter eller när flickorna  
kontaktar dem själva. De övriga tre respondenterna får en indirekt kontakt genom sina arbets-
kollegor, andra avdelningar på kontoret eller genom att vara i kontakt med familjen tidigare.   
 
”Det kan man inte säga hur ofta. Här har jag inte haft någon, vad jag vet. Men jag vet andra som har haft det, där 
vi har hjälpts åt och definierat ärendet. För det är svårt att definierat eftersom man inte är van att arbeta med den 
här typen av problematik. Det är inte så ofta det händer att det blir jätteallvarligt och brådskande. Tyvärr så hän-
der det allt för ofta det kan man väl säga ändå, även om det inte kommer en gång i veckan.” 
 
”Jag skulle inte vilja säga att jag kommer i kontakt med flickorna från patriarkala familjer i något större ut-
sträckning eftersom vår målgrupp är 18 år och uppåt. Men jag träffar kvinnor som är utsatta för patriarkalt våld 
under kanske 10, 20,30 år i sitt äktenskap. Den äldsta vi haft här var 68 år. Det är brett spann, på något viss. Jag 
ser inte att det är något skillnad på hur de kvinnorna hanteras av sina män som de här unga flickorna hanteras. 
Ibland finns de här unga flickorna i samma familj som kvinnorna och de kanske kan komma båda två. 
… vi har varit igång nu i två och ett halvt år, och jag tror att vi är uppe i  240 kvinnor, som vi har haft kontakt 
med.” 
 
” Ofta har vi arbetat i en familj där det mönstret framträder, tidigare ju längre vi kommer i vårt arbete. Det är inte 
fråga, alla gånger om handgripligt våld utan att det är mycket frågan om inskränkningar av unga flickors mänsk-
liga rättigheter. 
Men vi kommer också i kontakt med flickor som har varit utsatta för våld, eller som känner sig rädda och börjar 
tänka på olika lösningar och alternativ. Vi jobbar nästan dagligen med den här problematiken, när man jobbar 
med familjer med många barn och många flickor, när flickorna blir äldre och inte längre får åka till kollo t ex 
och att familjen börjar sätta olika regler för flickan, att det är nästan varje dag lite grann som man ser mer tydligt 
idag än man hade tidigare.” 
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Viktiga metoder samt prioriteringar i arbete med flickorna/kvinnorna 
Förutom arbete med att skydda och stödja flickorna/kvinnorna är familjearbetet en viktig 
aspekt i respondenternas kontakt med den gruppen.  
 
”Det är viktigt att jobba med hela familjen. För det händer också att om en flicka beslutar att bryta helt med 
familjen så ger det en möjlighet till att familjen släpper in oss och det finns ändå en tillit att fortsätta arbeta med 
den krisen, samt också förebygga att det inte ska behöva gå så långt med andra barn i familjen. Man fortsätter att 
jobba med resten av familjens yngre syskon, att försöka göra livet så bra som möjligt för dem. Det är fruktans-
värt för de lägger skulden på flickan som har gått och lämnat ut allt det här. Men efter några månader börjar 
saknaden efter sin syster, dotter. Man ska jobba med familjen.” 
 
”Det är viktigt att berättar för familjen vad det är som gäller. Jag kan inte påverka det som är skrivet eller religi-
onen. Man bara berätta hur lagen ser ut här, det kan ta många generationer innan det blir någon förändring.” 
 
Kontakten med flickorna/kvinnorna  
Det som alla respondenter säger gemensamt i alla intervjuer angående utformningen av kon-
takten med flickan/kvinnan är beroende av var hon befinner sig i situation just då. Det kan 
vara frågan om ett omedelbart omhändertagande av en flicka eller en kontinuerlig kontakt 
med stödsamtal både före, under och efter placeringen, om tjejen t ex valt att flytta tillbaka 
hem. Det kan också vara stödsamtal vid familjearbete där flickorna aldrig placeras utan bor 
kvar hemma. 
 
”Det beror helt på vilken situation tjejen befinner sig i. Är det så att tjejen har flytt, hals över huvudet och behö-
ver omedelbart skydd eller att hon bor hemma och det är svårigheter med det, det kan man inte säga konkret. Det 
finns inget enskilt svar.” 
 
Enligt respondenterna kommer flickorna/kvinnorna i kontakt med dem på flera olika sätt. Det 
vanligaste sättet brukar vara genom en skolkurator, polis, socialsekreterare som arbetar med 
fältuppdrag, kompis eller att de själva tar kontakten. En av respondenterna berättar om uppsö-
kande verksamhet riktat mot skolor som inte är direkt kopplad till Socialtjänsten, men som 
samarbetar med dem. Respondenterna som arbetar med frivilliga insatser berättar att de ofta 
kommer i kontakt med flickor som redan har en kontakt på socialtjänsten t ex barn och ung-
domsgruppen och även är placerade på ett skyddat boende. Det kan också komma genom en 
familj som de hade varit i kontakt med tidigare. Det har även hänt att det kommer en kontakt 
från sjukhuset. De två respondenterna säger dock att det hör till ovanligheterna att flickor-
na/kvinnorna kontaktar dem direkt själva. 
 
”Oftast så kommer hon i kontakt genom att ringa först, eller någon annan ringer åt henne. Någon enstaka gång 
står hon i receptionen rakt upp och ner men det hör till en ovanlighet. De som remitterar till oss eller hör av sig 
till oss är allt ifrån arbetsledare för någon kvinna som har kommit och varit slagen flera gånger, till kollegor på 
andra enheter här i huset, polisen har kommit och skolorna. De som känner till oss därför att det är ju så här med 
kvinnovåld att många ser men få pratar om det och få frågar och det beror på, nästan enbart, att de vet inte vad de 
ska göra sedan. Och om man inte vet vad man ska gör så ställer man inte frågan. Eftersom vi inte lär upp någon 
utan bara tar emot kvinnor utsatta för våld, så de som vet att vi finns de ringer direkt hit och dock vågar man 
också ställa frågan i det egna rummet eftersom man vet att man kan lägga det där borta. Det är en känslig fråga.” 
 
”De kontaktar inte oss om de inte vet att vi finns här utan då tar de kontakt med utredningsgruppen. De blir hän-
visade hit via receptionen, växeln ,  någon lärare i skolan, fritidsledare, någon släkting eller någon annan.” 
 
Möten med flickor/kvinnor  
Alla fem respondenter tar upp frågan om flickans/kvinnans säkerhet både när det gäller själva 
kontakten med socialtjänsten samt hotet från familjen som är det första de fokuserar på. Ingen 
av de intervjuade tyckte det var något problem om det skulle behövas träffa flickan/kvinnan 
någon annanstans än deras kontor. 
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”Vi träffar dom där det är mest lämpligt. Jag tänker på flickor som söker i hemlighet, de ska inte bli sedda i när-
heten av socialtjänsten. Nu är vi nyinflyttade så det är knappt någon som hittar hit, knappt vi själva men man 
måste ha mycket sådant skyddstänkande när gäller individuella fall.” 
 
 ”Och då börjar vi alltid med att börja träffa tjejen själv utan att vi kontaktar någon annan. Då brukar dom vilja 
ha med den personen som varit i kontakt med tillsammans om det finns någon, professionell eller så. Då utreder 
vi hotbilden. Det vanliga är att de kommer hit, men vi har inga problem att träffa dem någon annanstans. T ex 
Råd och Stöd(uppsökande verksamhet inriktad mot skolor) har lokaler i stan, eller på skolan.” 
 
De respondenterna som arbetar med frivilliga insatser kommer ofta i kontakt med fick-
or/kvinnor som redan har någon tidigare kontakt på socialtjänsten. Det händer ofta att de re-
dan tidigare har varit i kontakt med resten av familjen vilket innebär att det inte blir lika dra-
matiskt, dock är tanken på flickans/kvinnans säkerhet alltid ledande. 
 
”Utredningsgruppen vill att vi ska komma ganska snabbt, vi jobbar nästan parallellt så att vi också ska få en bra 
kontakt med tjejerna. Kan man göra någonting kan man göra något familjearbete? Föräldrarna vet i vissa fall. 
Vi är inte utredare vi, är som stöd för flickorna, att orka stå ut med situationen. Tanken är också att det ska bli ett 
mer kontinuerligt stöd att man ska hela tiden veta vad som händer. Vi försöker att ha kontakt med flickan hela 
tiden. Det som är viktigt är att de vet vilka vi är och vad hon kan gör om det blir någon fara igen.” 
 
Utredning av  flickans/kvinnans situation 
Genomgående i alla respondenternas svar är att man först utgår från flickans/ kvinnans berät-
telse i sin bedömning av hennes situation. 
Två av respondenterna sa att de använder sig av egen utarbetat handlingsplan, lathund(se bi-
lagan2), respektive polisens modell för bedömning av hotbilden och planering av insatser. 
 
” Då brukar vi alltid ha ett församtal med ungdomen själv, hon kan t ex vara 14 år, som kanske kommit hit med 
någon annan från skola. Då har man med skolkurator, och så resonerar man med tjejen.” 
 
Respondenterna som arbetar med frivilliga insatser berättar att det är viktigt att skapa en bra 
relation med flickorna/kvinnorna för att få dem att verkligen berätta hur de har det. 
 
”Vi lyssnar på henne mycket för att oftast berättar dom själva, men inte alltid. Det händer att de inte alltid berät-
tar, dom är rädda.  Det gäller mycket att man har skapat en relation, dom måste också känna att dom litar på oss. 
Att vi aldrig går och gör någonting bakom deras rygg. Vi har informerat dom bra om det här. Vad är det som 
gäller, vad man kan göra, att man kan inte acceptera vad som helst. 
 
”Det första vi gör är att lyssna på kvinnans berättelse, den första som kommer, men vi tittar också på skydds-
aspekten, där har vi samma modell samma som polisen har. Vi ställer ett antal frågor omkring hur våldet ser ut 
och hur ofta det förekommer. Är det fysiskt eller psykiskt. Är det hot, förtryck blir du inlåst. Genom alla de frå-
gorna så vi får en ganska bra bild direkt och ser om det är fara för den där kvinna att gå hem. Kanske finns barn i 
familjen, som just sällan är med på första besöket, dom är på skolan eller på dagis, det kommer någon barnvagn 
här men det är inte så vanligt. Så talar vi om det, det här våldet som du beskriver nu, som har ökat varje dag 
under de sista veckorna, eller där man har börjat använda vapen eller vifta med knivar eller det finns något pistol 
eller något sådant här hemma, det är så pass farligt att jag skulle vilja erbjuda dig ett skyddat boende. En del 
säger ja, en del kommer också av den anledning, de vågar inte vara hemma längre, men det finns även de som 
tycker att jag överdriver då. Då är det bra att ha den här listan som man kan gå igenom, hur det ser ut, att det här 
är inte en normal situation i en familj, så här ser det inte ut i familjer. Men har man nu varit utsatt för våld i 19,20 
år i ett äktenskap och kanske också som barn tidigare då i sin egen familj så är man så invand i situationen att 
man inte förstår. Man ser inte, det skall till väldigt mycket utsparkade tänder sådana här fysiska saker, som går 
att ta på, som man kan se i spegeln för att de ska på något viss se att det här var ändå mer den här gången än vad 
det var förra gången.” 
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Kontakten med föräldrarna 
Fyra av respondenterna säger att de väntar med att ta kontakt med föräldrarna men om flickan 
är under 18 år måste de göra det för eller senare, dock ser de till att flickan är skyddad innan. 
Är flickan över 18 år är hon själv som bestämmer om hon vill eller inte att respondenterna ska 
ta kontakt med föräldrarna. Alla tre säger också att de, när flickan är skyddad eller under ti-
den, om det är möjligt, försöker att ha ett familjearbete med föräldrarna och strävar efter att få 
ett samarbete med dem. 
 
”Det är intressant. Det är allt ifrån att man är djävulens sändebud, till att de verkligen försöker använda oss som 
det vi egentligen ska användas till, att få hjälp och stöd i situationen. Men det kan också bli: säg till henne att vi 
bara gör så här…” 
…Dom kanske inte är vana vid vårt sätt att tänka kring barn och ungdomar, skulle jag helt enkelt säga och män-
niskors lika värde. 
Vi kontaktar inte föräldrarna på en gång utan vi kan vänta upp till en vecka. Det var inte så länge? Nej men så 
ser det ut tyvärr och då måste man försäkra sig om flickans skydd och vad det handlar om.” 
 
”Vi måste ta hänsyn till att det ju finns en familj. Vi kan inte bara ta hänsyn till hennes berättelse om hon är 
under 18 år, men oron för henne, det baserar vi på hennes utsagor. Sedan planerar vi, innan vi ska träffa föräld-
rarna. Vad ska vi säga och då kan vi definiera det till att säga att hon är rädd för att vara hemma, man kan anpas-
sa det lite grann. Man behöver inte prata om att hon har förlorat sin oskuld, det beror på vad flickorna vill. För 
dom kan också ha en vilja att vi pratar om det med deras föräldrar men att de är skyddade, för att dom är rädda 
för hur det ska gå. Man får planera träffen med föräldrarna med tjejen så att hon tänker att det man gör är rimligt. 
När vi träffar föräldrarna då blir det bättre om man kan prata om så mycket som möjligt. Men att man också 
pratar exakt om det, det handlar om, för att det kan vara så mycket hemligheter och det kan vara så onödigt. Det 
blir inget bra om man inte kan vara raka. Det blir ingen bra kontakt mellan oss och föräldrarna heller. Det får 
man ju komma överens med tjejen om. Och det kan också hända att tjejen tar tillbaka sin historia, sedan.  Det 
händer. I de flesta fall vill de flytta hem igen, och då kan de ändra sin historia.” 
 
Respondenten tycker också att arbetet med familjen är det mest intressanta, mycket med an-
ledning till att det ofta finns andra syskon i familjen som också skulle behöva hjälp och stöd. 
Vidare berättar respondenten att den maktposition som flickan får efter att hon har blivit om-
händertagen ger henne tillsammans med socialtjänsten en stor möjlighet till att förhandla med 
föräldrarna om de olika regler och hinder hemma. 
 
”…då kommer man i ett sådant läge där man kan förhandla om tider, pojkvän och sådana saker, vi hjälper tjejer 
att förhandla. Samtidigt som de ibland t ex vill vara ute till klockan ett på natten och de är bara 14år, och det går 
ju inte heller, man kan inte låta tjejen låta bestämma allt. Då får vi hålla en rimlighet i det.” 
 
Samma respondent säger också att i sitt agerande utgår de från flickans berättelse men att de  
faktiskt inte vet vad som har hänt och vill få en relation med föräldrarna också för att försöka 
få en bild av hela situationen. 
 
”Vad tror ni, och varför gör ni så här? Hur kan man få henne att inte rymma hemifrån. Och så är det viktigt att 
bekräfta dom jättemycket i deras föräldraskap. Att det måste vara jättejobbigt att komma till socialtjänsten och 
jag ser att ni är jätte engagerade föräldrar, man berömmer dom som föräldrar.  Även om den här historien finns. 
Så att man skapar en relation med dom så att de inte tycker att man kränker dom.  Man har en möjlighet att fak-
tiskt prata med dom, även om vad släkten tycker, andra grannar och prata om ryktesspridning.” 
 
 
En av respondenterna som arbetar med frivilligainsatser säger: 
 
” Föräldrarna tycker oftast att det är helt ok att träffa flickan därför att vi har kontakt med hela familjen. Det kan 
vara från skolan, att dom tycker att en flicka är deprimerade och mår inte bra och om hon kan gå på individuella 
samtal hos oss. Där har vi kanske redan en regelbunden samtalskontakt och där behöver det inte gå så långt att vi 
behöver prata men föräldern just om att vi ska prata med flickan, om det inte är så att det  inte blir förändring och 
att flicka riskerar att föra illa. 
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Om vi t ex får  kontakt via skolor eller fältassistenter då gör vi först en avvägning  med flickan. Oftast är de 
äldre, 15,16 år och där behöver man inte föräldrarnas tillåtelse för att prata. Rent formellt ska föräldrarna bli 
underrättade och ge sitt godkännande till att barnet har en kontakt här.  Det hela måste fungera.” 
 
Respondenten som arbetar på kvinnofrid kommer sällan i kontakt med kvinnor under 18 år 
och om det händer remitteras de till utredningsgruppen, därför kunde hon inte uttala sig om 
hur denna kontakt ser ut. I hennes arbete handlar det mer om att man i fall det finns några 
barn i familjer ser till att även de är skyddade om sådant behov föreligger samt att man försö-
ker arbeta med männen också. 
 
Samarbete med andra på kontoret samt andra professionella 
Tre respondenter säger att de arbetar två och två med den typen av ärenden. Två av respon-
denterna berättar om en regelbunden handledning under vilken man tar upp de olika ärendena. 
De respondenterna som arbetar med frivilliga insatser säger att de har ett tätt samarbete med 
andra enheter på social kontoret t ex utrednings-, missbruks- eller ekonomienheten. Alla re-
spondenterna säger att det ofta händer att de rådfrågar andra kollegor på arbetsplatsen, sin 
chef eller andra utomstående som t ex lärare. 
 
”Om det är den här typen av ärenden och jag är osäker på hur jag ska göra då är det i första hand att jag rådfrågar 
min kollega som också har erfarenhet och i andra hand så tar vi hjälp av utomstående, alla möjliga, beroende på 
vem det gäller, gäller det föräldrarna, gäller det bröderna, gäller det släkten i hemlandet eller gäller flickan själv 
så få man försöka leta efter vad man kan sätta den informationen någonstans, få hjälp att tänka vidare.” 
 
Handlingsfrihet och organisation 
Alla respondenterna säger att de har mycket handlingsfrihet inom ramarna för deras område. 
 
”Vi har en lagstiftning och förhålla oss till det kan man inte gå ifrån.” 
 
”Ett omhändertagande gör jag aldrig själv utan det är en bedömning som jag gör men det är inte jag som be-
stämmer. Det är andra som bestämmer, men mina bedömningar, har aldrig på något sätt ifrågasattas. Jag tycker 
att vi har mycket handlingsfrihet inom organisationen.” 
 
För respondenterna som arbetar med frivilliga insatser handlar det ofta om frivilliga samtal 
och det är flickans/kvinnas beslut om hon vill delta.   
 
  ”Stor handlingsfrihet, det har vi alla som arbetar på den här gruppen eftersom vi är ett projekt. Vi ifrågasätter 
inte varandras beslut, när väl har fattat ett. Vi är en myndighetsgrupp idag så vi arbetar med paraplyet och vi 
skriver utredningar, om dels om vad kvinnan  har varit utsatt för men även om hon vill gå hos mig i samtal, låt 
oss säga 10 samtal, där jag ska stärka hennes  självförtroende eller där vi ska diskutera det som hon har funderat 
mest på t ex ska jag skiljas eller inte, vad är rätt och var är fel. 
 
”Vi tar egentligen inga beslut vi är ingen utredningsgrupp. Om det blir så att man måste ta ett beslut så vänder vi 
oss till utredningsgruppen, om man t ex kommer fram till att här måste vi placera. 
Här handlar det oftast om frivilliga samtal” 
 
Olika insatser 
Att flytta hemifrån eller att på något sätt förändra sin situation är det som flickorna/kvinnorna 
oftast först vill få hjälp med, enligt respondenterna. 
 
” Det kan vara allt ifrån att få egen bostad, till att förändra sin livssituation, på något sätt, att förmå familjen att 
acceptera, tillåta och respektera det liv man vill leva egentligen. Det kan vara precis vad som helst.” 
 
Respondenterna som arbetar med frivilliga insatser säger att det är olika och beror på när de 
kommer i kontakt med tjejerna. Det kan vara att de genom tidigare kontakt med familjen får 
prata med en flicka som beklagar sig över att hon inte längre får göra det hon fick förut och att 
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familjen börjar sätta massa regler för henne och att hon helt enkelt blir rädd för de och vill 
göra något åt situationen. De kan också komma i kontakt genom t ex skolkuratorn med en 
flicka som funderar på att flytta hemifrån och behöver information samt hjälp och stöd i att 
fatta något beslut men även när de har fattat ett beslut, behöver flickorna kontinuerlig hjälp 
och stöd. Vidare kan de vara i kontakt med flickor som redan är skyddade men som fortfaran-
de är oroliga över sin säkerhet eller undrar hur det blir efteråt. Många flickor vill efter att de 
blivit placerade flytta tillbaka hem igen och vill ha hjälp och stöd med det. 
 
” Skyddat boende, det kan vara det första då, och det är anledning till att de kommer hit. Det är en tredjedel utav 
de 240 som har fått ett skyddat boende, för längre eller kortare tid. Men resten eller, 7 till 8 procent kommer bara 
på ett eller två samtal och sedan så är de inte intresserade längre, har fått det löst eller så kan vi hänvisa dom till 
någon annan som passar dom bättre i deras situation. De andra går ju här på stödsamtal och det handlar väldigt 
mycket om hur man ska lösa sina livsgåtor.” 
 
Hur tillgodoser man flickornas/kvinnornas behov av hjälp? 
Gemensamt för alla respondenterna är att de tillgodoser flickornas/kvinnornas behov av skyd-
dat boende samt information om de olika alternativ de har att välja beroende på vilken situa-
tion de befinner sig i. Två av respondenterna anser som viktigt i kontakten med flickorna att 
försäkra dem om att de alltid kan komma tillbaka och få hjälp och stöd oberoende av vad de 
fattar för beslut, t ex om de väljer att flytta hem igen. 
 
”Skyddsbehovet tillgodoser vi alltid, det är inget som man diskuterar. Bostad, det kan vara svårt att skaffa bostad 
till en femtonåring och en femtonåring får inte leva själv, utan då handlar det mer om ett familjearbete och det är 
det som är så svårt. 
Det beror på var flickan befinner sig och vad det handlar om. Handlar det om hot, direkta hot mot hennes liv, då 
kanske det inte är där man ska börja, eller där får man inte börja, då får man försäkra sig om att flickan är skyd-
dad.” 
 
Respondenten som arbetar med myndighetsutövning berättar steg för steg hur de arbetar en-
ligt deras handlingsplan ( se bilag 2) när en flicka kommer i kontakt med dem. 
 
”Men vi har ändå hunnit visa, från första stunden får de reda på vilken typ av hjälp de kan få. De kan få hjälp 
med lägenhet eller att bo med en annan familj eller någon annan stans. De kan få all den hjälpen från oss och det 
fortsätter vi och pratar om med tjejerna under tiden när vi träffar dom. När vi ändå avslutar, att man då känner, 
att om det nu händer igen, kommer de att tro att vi kommer att hjälpa de eller inte? Man bygger upp det så att 
hon känner sig säker på att hon kan vända sig hit och att hon kommer att kunna få hjälp, och hon vet vad som 
finns men beslutet måste ändå vara hennes.” 
 
För respondenterna som arbetar med frivilliga insatser handlar det mest om samtal med flick-
orna, där de erbjuder information, samtal och stöd anpassat till situationen som flickan befin-
ner sig i. Detta kan vara under tiden då flickan förbereder sig på att fatta ett beslut angående 
om hon ska flytta hemifrån eller om det finns möjligheter för henne att stanna kvar hemma. I 
fall flickan redan är skyddad samtalar man om hur hon ska leva för att vara säker och trygg. 
Vidare kan det också handla om att finnas till hjälp om flickan bestämmer sig för att flytta 
hem igen, t ex att följa med henne till föräldrarnas hem. . 
 
” Det är ett slags medvetandegörande, också att en ung människa ska kunna vara med och fatta ett beslut. Det 
gäller mycket att man har skapat en relation, de måste också känna att de litar på oss. 
Och vi har informerat de bra om det här. Vad det är som gäller, vad  man kan göra, att man kan inte acceptera 
vad som helst. Men det kan vara svårt att omsätta sina rättigheter i praktiken i sitt eget liv. 
 
Många gånger handlar det enligt respondenterna som arbetar med frivilliga insatser, om att 
visa för flickan att hon inte är ensam i sin situation. Detta gör man  genom att erbjuda samtal 
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och stöd men också genom att t ex sammanföra flickor som befinner sig i samma situation 
och få dem att dela sina erfarenheter med varandra. 
 
”Vi är inte utredare, vi är som en stöd för flickorna, att orka stå ut i den situationen. 
Vi försöker att ha kontakt med flickan hela tiden.  Det som är viktigt är att dom vet vilka vi är och vad hon kan 
gör om det blir någon fara igen. Vi har ingen socialjour men vi ger dom numret till en sådan. I den situationen så 
har de ju också våra mobiltelefon nummer. Vi jobbar även vissa kvällar för att det är en risk som flicka tar man 
vet aldrig vad som kommer att hända. Hon är utlämnad till sig själv. Att bli placerad i ett skyddat boende är 
ingen garanti för att problemet är löst, ofta börjar det bara tvivlad och längtan efter familjen.” 
 
För respondenten som arbetar med frivilliga insatser på ett kvinnofrid handlar det många 
gånger om att få kvinnor att förstå att det våld och kränkningar de dagligen lever med inte är 
något normalt och att de inte ska behöva finna sig i det. Vidare är det mycket samtal om de 
olika problem som kvinnorna tar upp där man försöker finna andra alternativ och lösningar på 
deras problem. I vissa fall kan det också handla om att helt enkelt stärka kvinnas självförtro-
ende. Efter avslutade insatser erbjuder man kvinnorna att komma i matchande fokusgrupper 
eller självhjälpsgrupper där man väljer de kvinnor som kan passa ihop och där man tar upp 
frågor som intresserar just de kvinnorna. 
 
”Vi försöker att tala om sådana enkla saker som har stor betydelse här, tycker jag, det handlar om kvinnor som 
kommer och behöver tolk, tror de. Hade en sån härom dagen, hon hade varit här tre gånger, hon hade tolk och 
jag har sett att det inte hade varit bekvämt för henne att ha tolken, hon har varit väldigt kort i meningarna mot 
mig. Jag sa det, vi försöker att vara utan tolk någon gång. Har du någon ”palör”(kompis) arabisk svenska ? Ja, 
det hade hon. Ta med den då. Hon talade jätte bra svenska. Om man säger det, du pratar ju fantastiskt svenska, 
du behöver väl ingen tolk. Så växer dom, jag ser hur dom växer i stolen. 
Något annat som betyder mycket är att man verkligen tror på den historia de har. Vi ifrågasätter inte den. Det är 
ingen som överdriver sin historia, tvärtom har du varit utsatt för våld under långt tid så har du också förträngt 
oerhört mycket.” 
 
När avslutas kontakten med flickan/ kvinnan? 
Enligt respondenterna avslutas kontakten oftast för att flickan/kvinnan inte längre vill ha det 
alternativt för att socialarbetare inte kan erbjuda mer lämplig hjälp eller att de inte längre be-
hövs. Det kan också hända att någon annan tar över om flickan t ex blir placerad eller remitte-
rad till en annan avdelning på kontoret eller annan institution eller att hon flyttar till en annan 
kommun. En annan anledning är att flickan flyttar hem igen, tar tillbacka sin anmälan och inte 
vill ha mera kontakt med socialtjänsten. Den sista anledningen är tidsaspekten. 
Respondenten som arbetar med myndighetsutövning berättar att på grund av begränsad utred-
ningstid, vilket är fyra månader, brukar deras kontakt med flickan vanligtvist sluta där. Dock 
finns det möjligheter till att vid behov förlänga den ytterligare. Detta beslut tas inte av dem 
själva utan av enhetschefen. Det händer ofta att man utifrån en annan insats eller annan verk-
samhet behåller kontakten med flickan eller hennes familj.  Det kan t ex  handla om familje-
stöd eller familjerådgivning. Hon berättar också att kontakten avslutas för att den inte länge 
behövs. På min fråga om vad som menas med att kontakten inte behövs säger hon: 
 
” Är det t ex så att vi bedömer i samråd med familjen och flickan att, om vi bortser att det inte finns något hot, 
omedelbart hot eller fara för flickan, att hon är skyddat hemma och att man har nått något slags konsensus att 
flickan t ex, inte behöver byta om till traditionella kläder när hon kommer hem, utan hon kanske kan ha de klä-
derna hon hade i skolan. Och det kanske var hennes mål också, det beror på, hon kanske få måla naglarna nu 
som hon så gärna ville, och det var hennes mål, om man bortser från skyddsaspekten som alltid är viktigast” 
 
Respondenten som arbetar med frivilliga insatser säger: 
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” Vi får nya kvinnor, tidsaspekt delvis, men sedan så finns det en gräns där vi inte har mer och ge. Vi kan inte 
träffa någon för att det är så trevligt och mysigt för det är ju oftast utan då vi måste gå vidare på något viss och 
de måste också gå vidare. Det kan inte bli någon isolering på det hela.” 
 
 Respondenterna som arbetar med frivilliga insatser har ofta  en längre kontakt med flick-
or/kvinnor. 
 
”Det är så eftersom de ska fatta beslutet då är det jätteviktigt att få en bra förutsättning för det, att hon får tillgång 
till andra människor att inte bli sittande helt ensam någonstans.” 
 
Jag frågar om de har någon tidsbegränsning? 
 
”Egentligen inte men när man vet att det finns andra som tar över så är det naturligt att avsluta. Det blir först när 
vi känner att de klarar sig själva eller om de själva väljer att avsluta kontakten. Ofta kan de gifta sig med killar 
som kommer från samma tradition. Och det kan innebära lika mycket kontroll och hot men tyvärr så kan man 
inte göra så mycket om flickan väljer det med de vet hur de ska ta kontakt med oss om något skulle hända. 
Det handlar om att medvetandegöra för dom, men ofta är de kanske medvetna om allt detta men att det ändå blir 
lite bättre i deras liv, än det som var förut.” 
 
 
Utvärderingen och uppföljning 
Tre av de intervjuade hade olika slags uppföljning och tre hade också någon slags utvärdering 
av deras insatser eller arbetade på att få det. Det verkar vara viktigt för alla respondenterna att 
försäkra flickor/kvinnor om att de alltid kan komma tillbaka om det skulle behövas. 
 
”När vi ändå avslutar, att man ändå då känner, om det nu händer igen kommer de att tro att vi kommer att hjälpa 
de eller inte. Man ändå bygger upp det så att hon känner sig säker på att hon kan vända sig hit och att hon kom-
mer att kunna få hjälp och hon vet vad som finns men att ändå beslutet måste vara hennes.” 
 
”Vi har löpande uppföljning och utvärdering av insatserna. Hur går det, ska vi förändra någonting, kan vi avsluta 
eller ska vi förlänga ytterligare är de frågor vi ställer oss. Vad det gäller utredningen så har vi pratat om att vi ska 
ha anonyma frågeformulär, anonyma enkäter som vi skickar ut när vi avslutar vår utredning och fyller i hur ut-
redningen gick till, själva sammanfattningen, med svarskuvert, men det är fortfarande på diskussionsstadiet, 
därför att, jag tror att man har provat det förut och svarsdeltagande har varit väldigt lågt. Det var svårt att utläsa 
något.” 
 
Respondenten som arbetar med myndighetsutövning berättar att de följer upp flickor som valt 
att flytta tillbaka hem. Detta görs i fyra månader, den normala utredningstiden genom samtal 
med flickan och även med hennes föräldrar på ett sätt som passar bäst för flickan eller föräld-
rarna. 
 
” Jag har väldigt svårt att totalt släppa det efter fyra månader, men om man ser att tjejen inte har några klagomål 
och att hon får göra roliga saker på fritiden, om det hela tiden kommer indikationer på att det faktiskt är bättre så 
kan vi inte bita oss fast i de fall de inte vill det. Men vi har ändå hunnit visa, från första stunden få de reda på 
vilken typ av hjälp de kan få, de kan få hjälp med lägenhet och att bo med en annan familj eller någon annan 
stans. De kan få allt den hjälpen från oss och det fortsätter vi och pratar om med tjejerna under tiden när vi träffar 
dem.” 
 
Respondenten som arbetar på kvinnofrid berättar att hon brukar göra upp med kvinnorna att 
antingen hon eller de hör av sig inom t ex en månad. Men det finns även kvinnor som inte vill 
ha någon kontakt. De vill vara i fred och kunna lägga det upplevda bakom sig. 
 
” Det är väldigt olika men det är ingen kvinna som går härifrån som vi inte säger till om att det är någonting så 
kom gärna tillbaka, även om de har flyttat hemifrån ett skyddat boende tillbaka till maken. Det händer inte så 
ofta men ibland. Så ska de veta att det inte är så att vi säger nej nästa gång de kommer utan de får komma hit, 
och det är ju ett par som har gjort det.” 
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En av respondenterna som arbetar med frivilliga insatser säger att de inte har någon egen ut-
värdering vilket beror på att denna i brist på tid prioriteras bort. 
 
Tycker respondenterna att de som socialarbetare lyckas med att ge flickorna/kvinnorna 
den hjälp och stöd som de behöver? 
Genomgående svar i alla intervjuer är både ja och nej beroende på vad man tittar på. 
Respondenten som arbetar med myndighetsutövning berättar att den hjälp som flickorna be-
höver, nämligen skyddat boende lyckas de oftast med att tillgodose men att det finns saker 
som flickan skulle vilja som de inte alltid helt kan hjälpa med. 
 
”De flickorna som måste placeras långt bort utanför och har skyddade uppgifter och bryter med alla sina band 
har ju en önskan, självklart att komma tillbaks till familjen. Och att familjen ska ha förändrats. Även om vi har 
ett famijearbete parallellt under placeringstiden så är det inte alls säker att det leder någon vart. Och jag brukar 
bli jätteledsen, det är jättesvårt.” 
 
”Det är lite olika. I ett fall så kände jag att det faktiskt hade blivit bättre. Men då fick jag en väldigt bra kontakt 
med den där mamman som själv började ifrågasätta systemet och skilde sig från sin man. Det blev en förändring, 
och därför började den här tjejen med fritidsaktiviteter, det blev tydliga indikationer på att det faktiskt var bättre. 
Men det finns ju andra fall där situationen i hemmet är något förändrat, tjejen får träffa sin kille, de gillar det inte 
men låter det hända. Någon slags psykisk misshandel och hon tycker att det är ok, men det är inte riktigt ok men 
det är lite bättre än vad det var innan, därför fortsätter vi att följa upp och om hon fortsätter att ha kontakten med 
oss. Sedan finns det andra fall när det har varit totalt brutet mellan familjen och tjejen där vi fortsätter att försöka 
att hjälpa den tjejen men där det har blivit för jobbigt, den hjälpen vi har ordnat med lägenheten, kontakt perso-
ner och allt möjligt, men att det ändå blir jobbigt. Att hon inte orkar stå själv i alla fall så att hon ändå återvänder 
till familjen. Och då har jag känt i det fallet att man hade önskat att man hade jobbat med familjen från början, 
även om tjejen var över 18år,men då var det helt omöjligt för då ville hon inte det. Det är svårt att veta vilket 
som är bäst.” 
 
Respondenterna som arbetar med frivilliga insatser tycker att deras arbete med att ge flickorna 
det stöd och hjälp de behöver, kan försvåras utifrån de krav som utredningsgruppen har. Näm-
ligen att de ska arbeta med familjen för att få tillbaka hem flickan. Hon menar att det kan fun-
gera bra i vissa fall men inte i andra och att det är besvärligt att ha det kravet hängande över 
sig. 
 
” Och då har jag inte sett mig som ett riktigt stöd för flickan. Det hade flickan också uppfattat. 
Sedan vet man inte i vissa fall, det är olika. Det behöver inte alltid vara dåligt man måste lära känna familjen. 
Men det ska inte vara ett krav för alla flickor. 
Verkligheten den innehåller så många olika nyanser och att det är svårt att anpassa ett enskilt fall efter en mall, 
så kan jag tänka att allmänt  är familjen jättebra och att man verkligen ska satsa mycket på och det men det kan 
också vara  ett jättestort hinder. Det är mer ett ekonomiskt tänkande också. Det är så överordnat att man inte bryr 
sig om vare sig forskningen eller kunskapen som växer fram i den egna praktiken.” 
 
Respondenten som arbetar på ett kvinnofrid säger: 
 
” Om man tittar på svaren från fokusgrupperna så tycker jag att vi lyckas, sedan så finns det saker som vi inte 
kanske har förstått har varit viktiga. Saker som de utryckte, utan vi kanske tittat på något annat som varit viktiga-
re. Men det tror jag beror på att vi inte är i situationen t ex jag kan tycka att det viktigaste för mig kanske är att 
prata om hur  jag ska bete mig för att inte hamna i den här situationen i nästa relation. Men dom är inte alls där, 
att ens tänka på nästa relation. Utan det kanske är 5 år dit och då är inte vi kvar. Därför är det just kvinnornas sätt 
att se på det som är viktigast oavsätt vad jag har i mitt huvud som är lite terapi och annat.” 
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Har arbetet med flickor/kvinnor förändrats på något sätt pga. den senaste forskningen, 
debatten i media eller de insatser som staten gjort? 
Tre av respondenterna tyckte att det hade förändrats genom att det hade blivit ett erkänt och 
synligt problem. 
 
”Absolut. Det har uppmärksammats, det är inte som det var att man såg vad man vill se, om man ville se. Helt 
plötsligt så ser man det här mycket mer tydligt, mycket oftare än vad man gjorde tidigare. Även om man såg det 
så förstod man inte vad man såg. Det är klart att det har förändrats. Det är lättare att få gehör för sina bedöm-
ningar eftersom det är fler personer som har kunskap.” 
 
” Det underlättar, det är nästan dom enda placeringar som är möjliga att göra, det är skyddat boende för hedersre-
laterade problem. Samtidigt är det också någonting som man lär sig under åren. 
Det handlar om att det finns pengar till saker och ting och sedan att saker lyfts upp, angelägna socialpolitiska 
frågor lyfts upp och kommer på dagordningen, det är jätteviktigt, men sedan så gäller det också att arbeta och 
integrera ny kunskap, t ex att gör utvärderingar vilket vi inte gör. Därför är det väldigt viktigt att göra det för att 
tack vare det kan man hela tiden utvecklar sin parakitiska kunskap.” 
 
Respondenten som arbetar på kvinnofridsteamet, en ordinarie verksamhet tycker att det är bra 
att man har startat många projektverksamheter som specifikt arbetar med kvinnor utsatta för 
våld och att det är en större medvetenhet i att möta de kvinnor även på andra avdelningar 
inom socialtjänsten. Hon tycker dock att det vare bättre att satsa pengarna på kommuner som i 
sin tur köper platser av kvinnojourer i stället för att bara satsa på fler kvinnojourer. Vidare 
tycker hon att det också är viktigt hur pengarna fördelas inom de olika kommunerna och att 
detta inte har förändrats så mycket utan det är politiker i de olika kommuner som bestämmer 
hur pengarna ska satsas. Detta i sin tur kan styras av medborgarna som inte alltid är medvetna 
om hur de kan påverka sin situation. 
 
” Och det är orättvist, var man bor i Sverige, vad det är för typ av hjälp man får. Det är helt beroende av dina 
politiker idag, vad de vill satsa på. Även om din kommun och grannens kommun har precis lika mycket pengar 
så kanske de satsas på olika saker så att du i alla fall inte får det du behöver. Det är tydligen även orättvist var i 
Stockholm du bor  någonstans därför att det finns 18 olika stadsdelsförvaltningar och du har politiker som beslu-
tar i varje förvaltning om hur penningpåsen ska styras. 
I invandrartäta stadsdelar där folk inte kan gör sig hörda eller inte vet hur de ska gör, där hanterar ju politikerna 
alldeles som de vill med saker och ting. Det är politikerna som styr vår verksamhet beroende på hur de lägger 
budget, sedan kan vi ge förslag.  Vår ekonomidel gör ju ett förslag på budget men sedan kan politikerna gå in 
och ändra och det gör de ju också. Ta pengar här och flytta dit. Därför få man ibland lägga ner vissa verksamhe-
ter,  och det är ofta den här typen av verksamheter som jag tillhör.” 
 
Hinder i arbete med flickorna/kvinnorna 
Respondenterna nämner flera olika saker som kan utgöra hinder eller som är bristande i deras 
arbete med flickorna/ kvinnorna. 
 
” Jag tänker att vi har för få resurser för att möta de här tjejerna och killarna, killarna vill jag ändå flika in här.  
Dels så finns det inte så mycket att tillgå utanför som vi kan använda oss av. Jag tänker på andra insatser, t ex att 
det är inte så många. Orienthälsan får ju gå i bräschen väldigt mycket för det här, det är ju så att de nästan är 
ensamma aktörer. 
 
Respondenterna som arbetar med frivilliga insatser säger: 
 
” Det är jätteviktigt med kunskap men också att ha öppna sinnen och att vara uppmärksam när det gäller det 
enskilda fallet för att man arbetar med risker. Jag tänker på att hinder finns inom mig själv, att jag inte är tillräck-
ligt observant eller uppmärksam. 
Jag tycker att man aldrig ska göra för snabba beslut. Det får ta tid, mogna. Även om vi själva inte behöver göra 
det så kan det påverka vårt jobb om någon redan har gjort en polisanmälan. Det kan vara ett hinder för oss. När 
vi redan vet att det är en polisanmälan, så kan vi inte göra så mycket. Vi vill inte att föräldrarna blir anmälda 
heller. Det har blivit så låst då, det går inget att göra något, dörren är stängt.” 



 32

 
Respondenten som arbetar med myndighetsutövning säger: 
 
”Det är väl så där med lagstiftningen, det är just tiden, hur länge kan vi träffa tjejen innan?  Det ska vara så 
skyndsamt men jag känner att man kanske skulle kunna ha mera tid. Vi är ganska flexibla där man kan gå lite på 
känslan. Men samtidigt så tycker jag att man behöver träffa den där familjen också, när det gäller barn. Det finns 
ju Råd och Stödcenter (uppsökande verksamhet riktat mot skolor) och ganska många frivilliga organisationer 
som jobbar utanför socialtjänsten och som vi har överenskommelse med. De kan ju ha de samtalen innan, medan 
vi får vara de som mera kommer in när det gäller skyddat boende, där det händer mer. Jag vet inte om det är bra, 
det bara är så  för att man  jobbar så och det fungerar bra.” 
 
Det som är svårt enligt samma respondent, är att finna en balansgång i att veta när man kan 
släppa en flicka och när man absolut inte ska låta henne vara, trots att hon försäkrar dem om 
att allting är bra nu, bara för att de saknar sin familj och vill tillbaka hem. 
 
”Till slut så handlar det ändå om hennes beslut. Det är en jättesvår balansgång för att man kan vilja gå in och 
bestämma åt dom men det går ju inte riktigt även om man skulle vilja det. Det är så sorligt för att dom tjejerna är 
så ensamma, det är verkligen någonting som man kan bli riktigt ledsen över när man har sådana ärenden. Vi kan 
hjälpa till med det mesta, det vi kan, skaffa ny familj, skolan, fritidssysselsättning, kompisarna. Alla de här bitar-
na kan vi artificiellt fixa fram men att de ändå blir väldigt ensamma för att de saknar sin familj, samtidigt som 
deras familj inte respekterar det val de vill göra.” 
 
Det är ingen av respondenterna som själv tar upp lagen om arrangerade äktenskap som ett 
hinder. På min fråga om detta säger respondenterna som arbetar med myndighetsutövning att 
det inte påverkar hennes arbete särskild mycket. Om en flicka inte har några problem med att 
ingå giftermålet då finns det inget problem för socialtjänsten heller. Är det däremot så att hon 
inte vill det så arbetar man med det på olika sätt. Detta är bara en del i den här problematiken. 
 
”Jag kommer sällan i kontakt med tjejer över 18 år, utan jag jobbar mest med tjejer under 18 år och där är det 
inte ingående av äktenskapet inte alls tillåtet, här i Sverige, få man tillägga. På sommarlovet kan de bli bortgifta. 
Får vi veta det innan om tjejen misstänker, känner och vet själv att det här kommer bli av, då blir det en placer-
ing om vi gör den bedömningen. 
 
En av respondenten som arbetar med frivilliga insatser har andra åsikter om detta: 
 
”Jag tycker inte om det överhuvudtaget och det är lite intressant det du säger därför att det finns nu en lag i Sve-
rige sedan årsskiftet 2004/2005 och man beslutade då att inte godkänna äktenskap som inte är svenska giftermål 
och man är under 18 år. Vi hade något kille här från migrationsverket här, någon chef för ett tag sedan som sa att 
det är inte var så, de blir godkända. Jag berättade för honom att de gjorde fel och jag visade honom ett papper 
från regeringskansliet om det, det hade han inte hört talas om. Du kan tänka dig hur det ser ut, och han var ju 
ändå en av de högre cheferna på migrationsverket här. Men jag har alltid varit otroligt förvånad över att vi har en 
a kategori och en b kategori i det här landet, jag menar att diskrimineringen börjar när man kliver över gränsen 
om man kommer som 14 åring och är kanske gift med en 35 årig, och vi godkänner det för att de är gifta. Vi 
skulle aldrig kunna tänka tanken, vi skulle börja prata om sexuella övergrepp eller våldtäkt om det var så att det 
var en svensk flicka. Det är oerhört tvetungat det här, tycker jag, jag kan inte förstå att vi beter oss som vi gör.” 
 
Vad skulle behövas, enligt respondenterna, för att kunna tillgodose flickor-
nas/kvinnornas behov på ett bättre sätt? 
Två av de intervjuade tycker att man skulle behöva arbeta mer med förebyggande verksamhe-
ter och satsa mycket på ett bättre arbete med integrationen av invandrare. I stället för att för-
ändra lagar skulle man kunna förändra kulturen så att den på ett bättre sätt speglar de nya erfa-
renheterna och konflikterna i samhället. 
 
          ” Jag tror att det har betydelse för hur vi tar emot våra nyanlända här i Sverige. Vi skulle behöva ha       
mycket mera utbildning och information om vad Sverige är för typ av samhälle, hur vi ser på människor och 
mänskliga rättigheter.” 
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Respondenten som arbetar med myndighetsutövning  tycker att man skulle behöva fler insat-
ser med olika vinklingar för att kunna möta flickorna på olika sätt, även när det gäller skyddat 
boende. 
 
”Ett skyddat boende kan bli väldigt fyrkantigt, mycket regler, det kanske skulle ha varit lättare att vara i en fa-
miljeliknade miljö, att man knyter upp kontakter som man kan använda sig av. Att det fanns fler kollektiv och 
om tjejerna bestämmer sig för att lämna sin familj så ska det inte kännas så tomt. Man kanske skulle ha kollektiv 
för tjejer som befinner sig i samma situation så att de kan skapa en egen familj.” 
 
Respondenten som arbetar med kvinnofrid säger att det hade varit bra om varje kommun hade 
en kvinnovåldsgrupp i stället för att frivilliga kvinnojourer, med personal som ofta saknar 
lämplig utbildning. Vidare tycker hon att det fortfarande behövs mycket mer utbildning inom 
ämnet. 
 
”Men jag skulle önska att både sociala enheter, poliser, sjuksköterskor, läkare, tandläkare, domare alla de som 
möter de här människorna vare sig det är män eller kvinnor man möter hade mycket mera utbildning om vad 
kvinnovåld är. Hur beter sig en kvinna som har varit utsatt för våld? Den kunskapen brister oerhört mycket.” 
 
 
6. Analys 
 
I det här kapitlet kommer jag att besvara mina forskningsfrågor med hjälp av den presenterade 
empirin i resultatdelen. Jag ska analysera respondenternas svar utifrån de tidigare presentera-
de teorierna samt tidigare forskning. Vid presentationen av analysdelen kommer jag att utgå 
från mina forskningsfrågor men även att följa intervjutema för att få mer ingående beskriv-
ningar av de olika faserna under respondenternas arbete.  
 
Respondenternas definitioner på hedersrelaterat våld 
Enligt respondenternas svar är hedersrelaterat våld kopplat till vissa traditioner och seder mer 
än till en viss kultur. Det som skiljer hedersrelaterat våld från annat våld är enligt responden-
terna att det handlar om hela kollektivets heder som är kopplad till kvinnans sexualitet eller 
flickans oskuld. En annan aspekt som ytterligare utmärker hedersrelaterat våld enligt respon-
denterna är att det är våld som man inom gruppen rättfärdigar utifrån de levnadsregler som 
kollektivet följer. Enligt Al-Baldawi (2003 sid. 122) är ett av de tre sätten som en patriarkal 
familj kan bete sig under migrationen, just att hålla sig till de traditionella patriarkala värde-
ringar. Där kvinnan ses som mannens ägodel, med huvuduppgift att föda barn och ta hand om 
hemmet. Vidare säger han också att en person är först och främst en familjemedlem och ska 
lära sig att från barnaår värna om familjens heder i stället för sitt eget bästa. Genomgående i 
respondenternas svar är att det även är andra faktorer som kan bidra till utveckling av heders-
relaterat våld. Ett av dem är graden av integration i det svenska samhället. En av responden-
terna säger även att hedersrelaterat våld har blivit ett svenskt eller västeuropeiskt problem 
eftersom det ökar här och minskar i ursprungsländerna. Denna beskrivning överensstämmer 
med Al- Baldawis beskrivning av den traditionella patriarkala familjeformen där föräldrarna, 
speciellt pappor har mycket svårare med att bli integrerade i det nya samhället och därför väl-
jer att hålla sig till sina gamla traditioner. Några respondenter tycker också att det rör sig om 
mäns våld mot kvinnor. Björktomta (2005, sid. 16) tar också upp mäns våld mot kvinnor som 
en av positionerna i diskussionen om hedersmord som ägde rum i media. Utifrån responden-
ternas svar kan man utläsa att hedersrelaterat våld är mer förekommande i vissa traditioner 
men att det även är andra faktorer som tillsammans bidrar till att flickorna/kvinnorna utsätts 
för hedersrelaterat våld. Utifrån den ekologiska systemteorin kan vi se att mikrosystemets 
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utseende påverkar på olika sätt barnets utveckling. Barnet är en del av det och både konstrue-
rar och konstrueras av det (Klefbeck 1995, sid.33). Genom att växa upp under starkt patriarka-
la förhållanden i familjen får flickor ofta en väldigt begränsad och icke stimulerande utveck-
lingsmiljö. De har utifrån de patriarkala reglerna begränsade möjligheter till att umgås med 
andra ungdomar samt att delta i olika aktiviteter. De lärs istället in i framtida roller som fruar 
och mammor. De överordnande mönster som används i uppfostran av flickor i ett makrosy-
stem motiverar till vissa aktiviteter och legaliserar vissa roller som i sin tur kan vara i konflikt 
med den omgivande kulturen i makrosystemet (Klefbeck 1995, sid.37). Man kan säga att den 
patriarkala familjestruktur är en kollektivistisk kultur medan den omgivande svenska kulturen 
är mera individualistisk, där individen står före kollektivet. Att befinna sig i en sådan konflikt 
är ingen bra förutsättning för en lyckad utveckling för flickorna från partialkara familjer.  
 
Arbete med flickor/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld 
Alla respondenterna säger att de på olika sätt i sitt arbete kommer i kontakt med flick-
or/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. De två respondenterna som arbetar med myndig-
hetsutövning kommer ofta i kontakt med flickorna/kvinnorna genom skolkuratorn, polisen 
samt genom grupper som arbetar med uppsökande verksamhet. Av det som de berättar kan 
man utläsa att det ofta är flickor/kvinnor som befinner sig i en akut situation och är i behov av 
omedelbart skydd.  
De andra två respondenterna som arbetar med frivilliga insatser kommer ofta i kontakt med 
flickorna/kvinnorna genom andra enheter på socialtjänsten eller att flickorna/kvinnorna på 
olika sätt blir hänvisade till att ta kontakt med dem, det är dock sällan de själva söker sig di-
rekt till dem. Respondenterna upplever det som ett problem att flickorna/kvinnorna samt res-
ten av omgivningen inte har tillräcklig kunskap om frivilliga insatser som de arbetar med. 
Detta kan enligt en av respondenterna påverka deras arbete på olika sätt. Exempel kan vara att 
man redan, från en annan enhet, polisanmält föräldrar vilket kan leda till att de inte vill sam-
arbeta längre genom samtal på fredliga vägar. Många flickor kan också välja att ta tillbaks sin 
anmälan eftersom de blir rädda för vad som kommer att hända med deras föräldrar, i och med 
detta vill de inte heller ha fortsatt kontakt med socialtjänsten. Man kan säga som en av re-
spondenterna att det ofta tas för snabba beslut som kan ha en avgörande betydelse för flickans 
liv. Även de respondenterna som arbetar med myndighetsutövning tycker att det finns för få 
alternativa möjligheter till att möta flickorna/kvinnorna på olika sätt och att de själva känner 
att de många gånger har för lite tid och kontakt med flickorna innan de får fatta vissa beslut. 
Utifrån deras riktliner och lagar ska de i sitt arbete framförallt se till att flickan är skyddad, 
med utgångspunkt i hennes utsagor när hon oftast befinner sig i en krissituation. Dock kan det 
senare visa sig att trots att flickan är skyddad och man inom socialtjänsten har ordnat det mes-
ta är flickan väldigt ensam och saknar sin familj, men att komma tillbaka kan då vara omöjligt 
eftersom man har brutit alla band. Det kan också vara så att flickan tar tillbaks allt hon har 
sagt bara för att kunna återgå tillbaka till familjen som kanske inte förändrats på något sätt 
men att hennes längtan och ensamhet är större än viljan att frigöra sig. Detta är ett dilemma 
som man som myndighetsutövare får handskas med. Att utgå från flickans vilja just för tillfäl-
let men att ändå veta att detta inte alltid är den bästa lösningen om man tänker på framtiden. 
Man är dock på grund av brådskande omständigheterna och brist på andra alternativa insatser 
samt även förebyggande arbete, tvungen att först och främst skydda flickan. En av responden-
terna som arbetar med frivilliga insatser säger dock att ett omhändertagande av flickan kan 
också ge en möjlighet att komma i kontakt med föräldrarna som vill få tillbaka sin dotter. Re-
spondenten kan i sådana fall få en möjlighet att arbeta med familjen, som ofta har fler barn, 
och förebygga så att det nästa gång inte ska behöva gå så långt. Den sociala sektorn ingår i ett 
exosytemen som formell struktur och påverkar indirekt barnets utveckling (Klefbeck 1995, 
sid.37). Utformningen av de olika insatserna för flickor utsatta för hedersrelaterat våld kan ha 
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en stor indirekt och direkt påverkan på flickans utveckling och hennes senare val i livet, samt 
sätt att leva på. En av respondenterna som arbetar med frivilliga insatser berättar att eftersom 
de ofta är i kontakt med en aktuell familj behöver det inte vara något problem om de vill prata 
med flickan, föräldrarna har ofta ingenting emot det. Att använda sig av sådana kontakter och 
arbeta på detta sätt kan vara en väg att slippa den stora konflikten mellan dotter och föräldrar-
na. Detta är också aktuellt för den respondenten som arbetar med kvinnofrid, där hon ofta 
arbetar med flickornas mammor, och genom detta också kan komma i kontakt med flickorna.  
  
Viktiga metoder och prioriteringar i arbete med flickorna/kvinnorna 
Den viktigaste prioriteringen i respondenternas arbete är att på olika sätt ta reda på hot bilden 
runt flickan/kvinnan och att skydda henne. Detta görs med hjälp av olika bedömnings kriterier 
med utgångspunkt i flickans/kvinnas berättelse. Hennes vilja beaktas också i alla beslut som 
tas med hänsyn till hennes ålder även graden av faran hon befinner sig i.  Familjearbete är den 
näst kommande prioritering i respondenternas arbete. Detta kommer dock föst efter man har 
försäkrat sig om att flickan är skyddad antingen genom att hon är omhändertagen eller att man 
fått reda på att hon inte är i fara genom att vara kvar hemma. Respondenterna tycker att famil-
jearbetet är jätteviktigt och intressant framförallt utifrån flickans bästa. Det händer nämligen 
ofta att flickan efter att ha blivit placerat på ett skyddat boende känner sig väldigt ensam och 
saknar sin familj till den grad att hon väljer att flytta hem igen även om problemen inte är 
lösta. Vidare är familjearbetet också bra för syskonens skull, att förebygga att de inte ska be-
höva hamna i samma situation som deras syster. Slutligen kan det också vara bra för föräld-
rarna som genom familjearbetet kanske börjar förstå sina barn bättre vilket skulle kunna leda 
till att de själva kan förändra vissa regler och tankesätt. Familjearbetet kan enligt en av re-
spondenterna i vissa fall vara svårt då man redan omhändertagit flickan utifrån hennes vilja 
samt de prioriteringar man har i sitt arbete. Detta kan leda att kontakten med familjen bryts av 
helt och hållet och det är väldigt svårt att få tillbaka den. Det fungerar inte heller enligt en av 
respondenterna som arbetar med frivilliga insatser att ha det som ett krav att alltid ha ett fa-
miljearbete, även när det inte är läge för detta.  Hon tycker trots detta att det är väldigt viktigt 
att arbeta med familjen och att detta många gånger omöjliggörs på grund av de beslut som 
redan tagits av utredningsgruppen, t ex att polisanmäla föräldrarna. Man kan tydligt se ett 
dilemma som framförallt respondenterna som arbetar med myndighetsutövning har. Nämligen 
att skydda flickan och utgå från hennes berättelse och vilja men också att veta att det i framti-
den kan leda till att hon inte kommer att kunna gå tillbaka till familjen som trots allt är viktig 
för henne. I Sjöbloms studie kan vi läsa att ungdomar som kastas ut respektive rymmer hem-
ifrån bedöms av socialsekreterare som en kulturkonflikt och att man väljer att arbeta för att de 
skall återvända hem. Detta på grund av att man inte vill åstadkomma mera skada så att flick-
orna ställs utanför släktens gemenskap men också för att de misstänker att ungdomar som vill 
få egen bostad vill utnyttja systemet. Därför väljer man att satsa på familjearbetet och kontak-
tar föräldrarna direkt (Sjöblom 2003, sid. 213-222). Utifrån de svar som jag har fått in i den 
här studien verkar det inte vara respondenternas första prioritering att först och främst arbeta 
med familjen utan tvärtom att man utgår från flickan skyddsaspekt och hennes vilja som kan i 
vissa fall vara att arbeta med familjen. Eftersom Yvonnes Sjöblom studie är gjord 2003 innan 
staten gått in med olika satsningar mot hedersrelaterat våld (Schlytter 2005, sid. 59, Socialsty-
relsen 2005, 131-14, 131-15) kan man anta att prioriteringar i arbetet med flickorna har för-
ändrats samt att man har större möjligheter att erbjuda flickorna skyddat boende. Jag är dock 
medveten om att det inte går att dra sådana slutsatser i min studie utifrån de fyra intervjuerna 
som utgångspunkt. Vidare kan urvalet av de intervjuade också ha spelat in, nämligen att jag 
inte har ett strukturerat val utan intervjuade dem som ville ställa upp.  Det är inte heller me-
ningen att gör sådana generaliseringar, däremot kan detta vara tecken på nya tankesätt i soci-
altjänstens arbete även om det bara förekommer bland några få socialarbetare.  
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Utformning av kontakten med flickorna/kvinnorna  
Det som alla respondenter säger gemensamt i alla intervjuer angående utformningen av kon-
takten med flickan/kvinnan är detta beroende av vad hon befinner sig i för situation just då. 
För de respondenterna som arbetar med myndighetsutövning handlar det ofta om att först och 
främst få flickan i skydd men också att hon ska känna sig trygg i kontakten med responden-
terna. De har inget problem med att träffa flickan någon annanstans än deras kontor om detta 
skulle behövas. För de respondenter som arbetar med frivilliga insatser är det mer kontinuer-
lig kontakt med stödsamtal både före, under och efter placeringen, men också om flickan valt 
att efter placeringen flytta tillbaka hem. Vidare kan det vara stödsamtal vid familjearbete där 
tjejerna/flickorna aldrig placeras utan bor kvar hemma. För de två respondenterna som arbetar 
med frivilliga insatser handlar kontakten mycket om samtal med flickorna/kvinnorna under de 
olika faserna under förändringsprocessen. De berättar att deras samtal med flickor-
na/kvinnorna många gånger handlar om att berätta för dem vilka rättigheter och möjligheter 
de har. Det viktigaste är dock att stödja flickorna i de beslut som dem ska ta och även finnas 
där för de när det är kommer konsekvenser av besluten. Man kan säga att deras arbete har 
många empowerment tankar i sig ( Payne, 2002,sid.353). Nämligen att genom att ge flickor 
information ger man dem makt och möjligheter att fatta egna beslut och själv påverka sin livs-
situation.  
 
Bedömningen och insatserna  
Enligt den ekologiska systemteorin –livsmodellen är det viktigt att socialarbetaren skapa sig 
en teoretisk förståelse av problemet samt strävar efter att åstadkomma en känslomässig kon-
takt med klienten. Det är viktigt att socialarbetaren får en empirisk förståelse och kan identifi-
era sig med klientens synsätt i sin egen förståelse. Klientskapet börjar först då båda sidorna 
accepterar erbjudandet (Payne, 2002, sid.206). Alla respondenterna berättar att de vid första 
kontakten lyssnar till flickans/kvinnas berättelse utan att kontakta någon annan, inklusive för-
äldrarna, om inte flickan önskar det. Detta skiljer sig avsevärt från den bilden som Schlytter 
presenterar i sin bok ”Rätten att själv få välja” (2004) där inte alla socialarbetare väljer att 
vänta med att ta kontakt med föräldrarna. Jag kan dock inte dra slutsatsen att alla socialarbeta-
re väljer att göra på det sättet som jag beskrev eftersom jag i min studie bara utgår från svar i 
fyra intervjuer. De respondenterna som arbetar med frivilliga insatser berättar att problemet 
ofta är att flickorna/kvinnorna inte berättar hur det verkligen är och att de många gånger för-
söker att berätta för dem vilka rättigheter de har samt får dem att förstå att det som de upple-
ver inte är något som de borde acceptera. I sitt arbete med förståelse av problemet samt be-
dömning av situationen utgår respondenterna från olika bedömningskriterier men samtalar 
även med andra kollegor på arbetsplatsen och chefen men också andra professionella insatta i 
frågan. Tjänsten eller åtgärden man erbjuder ska vara tydliga och de frågor och oklarheter 
som dyker upp ska klaras upp innan man fortsätter med att beskriva hur man kommer att bära 
sig åt. Tillsammans med klienten kommer man därefter överens om problemen och vad var 
och en av dem kommer att göra. Båda ska bidra och ett ömsesidigt ansvar ska definieras (Pa-
yne, 2002, sid.206). Alla respondenter säger att de i samtal med flickan berättar om alla de 
insatser och tillvägagångssätt som finns att ta till i den situationen som flickan/kvinnan just 
för tillfället befinner sig i. De berättar också om de olika konsekvenserna av de olika insatser 
och även om flickans egen roll i detta. Enligt den ekologiska livsmodellen kan det vid sådana 
samtal uppkomma en diskrepans mellan socialarbetarens och klientens sätt att tänka. Ur re-
spondenternas berättelse kan det handla om att de, utifrån lagen, t ex om flickan är under 18 
år, måste efter ett tag ta kontakt med föräldrarna trots att flickan inte vill det. Vidare kan det 
också vara frågan om hur mycket man kan gå med på att uppfylla flickans vilja. En av re-
spondenterna säger att en flicka som är 14 år inte kan bo själv eller vara ute till klockan ett på 
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nätterna och att de måste ta hänsyn till flickans ålder. Ett annat problem som respondenterna 
upplever är att flickorna/kvinnorna som är över 18 år inte vill ha något familjearbete utan vill 
bryta med familjen helt eller att de trots att de fått skyddat boende och andra nödvändiga in-
satser väljer att gå tillbaks till föräldrarna trots att situationen där är långt ifrån den önskvärda. 
Detta är ett dilemma som respondenterna inte riktigt kan påverka eftersom det till slut är 
flickans beslut som är deras utgångspunkt. De försöker i sitt arbete att får flickorna att förstå 
att oavsett vad de bestämmer kan de alltid komma tillbaka och få hjälp igen. Detta stämmer 
inte riktigt överens med det som Annika Jemteborn beskriver i sin studie. Nämligen att social-
tjänsten inte längre vill vara flickans bundsförvant i hennes motstånd att inte inordna sig efter 
familjens krav efter att hon valt att återförenas med dem. Jag är medveten att jag inte riktigt 
kan dra sådana slutsatser eftersom jag inte har följt något specifikt fall och se hur det är i det 
vekliga arbetet. Jag får bara lita på det som mina respondenter berättade under intervjuer, vil-
ket ger en ensidig blid av situationen.  Enligt respondenterna vill flickorna/kvinnorna oftast ha 
hjälp med att flytta hemifrån eller att man på något sätt kan förändra situationen hemma. Efter 
dom åtgärder som staten tagit 2003 är det helt oproblematiskt att erbjuda flickor/kvinnor 
skyddat boende. Enligt en av respondenterna är det lättare att erbjuda skyddat boende för dem 
som utsätts för hedersrelaterat våld än det är för andra utsatta ungdomar. Det som är mer pro-
blematisk att uppfylla, trots familjearbete och andra insatser är att förändra situationen hemma 
med familjen. Detta anser respondenterna är ett stort problem och gör dem många gånger 
ledsna eftersom trots skyddat boende och andra insatser förblir flickorna/kvinnorna väldigt 
ensamma och för många är det outhärdligt. Detta leder till att de väljer att underordna sig fa-
miljens krav och flyttar hem igen. En av respondenterna tycker därför att man borde satsa 
mera på att utveckla de skyddade boendet på olika sätt. I Socialstyrelsens rapport (Socialsty-
relse 2005, 131-15) kan vi läsa att ett förslag från länsstyrelserna handlar om att bygga ut oli-
ka slags skyddat boende. Att satsa på familjeliknade, eller kollektiva miljöer där flickorna 
skulle kunna känna en samhörighet och inte ensamhet. Utifrån den ekologiska systemteorin 
påverkas barn och ungdomars utveckling av relationer mellan de olika system: mikro-meso-
exo och makro. Här kan man se att beroende på vilka politiska beslut som tas kan de indirekt 
påverka respondenternas arbete med att ge flickorna den hjälp och stöd de behöver. Vilket i 
sin tur påverkar flickornas möjligheter till utveckling. 
 
Organisationen och handlingsfrihet 
Alla respondenterna säger att de har stort utrymme till att fatta egna beslut inom ramen för 
sina arbetsuppgifter. Detta skulle kunna ses som nerifrån-och-upp-perspektivet, dock säger en 
av respondenterna att det många gånger inte bryr sig om vare sig forskningen eller kunskapen 
som växer fram i den egna praktiken. En annan respondent som arbetar med frivilliga insatser 
säger också att det är politikerna som styr deras verksamhet beroende på hur de lägger budget, 
vilket kan skilja sig mycket inte bara från kommun till kommun utan även mellan olika 
Stockholms stadsdelar. Därför menar hon att man lägger ner vissa verksamheter ibland och att 
det ofta är den typen av verksamheter som prioriteras bort. Man kan i det här fallet säga att 
respondenternas arbete har ett uppifrån-och ner-perspektiet där politiska beslutfattande förut-
sätts styra respondenternas arbete (Johansson, 1997, sid. 45). 
 
 Avslutande av insatser samt utvärdering och uppföljning 
Enligt den ekologiska livsmodellen kan avslutningsfasen ofta leda till smärtsamma separa-
tionskänslor därför bör den förberedas noggrant. En utvärdering av framstegen som båda par-
ten gör bör vara en del i avslutningsfasen (Payne, 2002, sid.208). 
 Enligt respondenterna avslutas kontakten oftast för att flickan/kvinnan inte längre vill ha det 
eller för att socialarbetare inte kan erbjuda mer lämplig hjälp eller att de inte längre behövs, på 
grund av att man uppnått de mål man satte upp. Det kan också hända att någon annan tar över, 



 38

om flickan t ex blir placerad på en annan avdelning på kontoret eller annan institution alterna-
tivt flyttar till en annan kommun. En annan anledning är att flickan flyttar hem igen, tar tillba-
ka sin anmälan och vill inte ha mera kontakt med socialtjänsten. Den sista anledningen är 
tidsaspekten som är beroende av begränsad utredningstid eller att man får in nya flick-
or/kvinnor. Av respondenternas svar kan man se att de innan de avslutar kontakten med en 
kvinna/flicka på olika sätt vill försäkra sig om att någon annan enhet, kommun har tagit över 
och att flickan/kvinnan är skyddad. I fallen där flickan själv väljer att avsluta genom till ex-
empel flytta hem igen följer man upp det inom de ramar man har och eller beroende på hur 
mycket kontakt flickan/kvinnan vill ha. Några av respondenterna kan uppleva många gånger 
att de har svårt att släppa ifrån sig flickan men att de på grund av olika omständigheter är 
tvungna till det. De hoppas att deras hjälp har gjort flickornas/kvinnornas liv lite bättre än det 
var tidigare och även att de har fått flickorna att komma ihåg att de alltid kan komma tillbaka 
om de skulle behöva hjälp igen. Alla respondenterna hade någon slags utvärdering av sitt ar-
bete under insatserna genom att fråga kvinnorna på olika sätt hur de upplevde samarbete. 
Dock verkar utvärderingen av själva insatserna vara en mindre prioriterad angelägenhet på 
respondenternas arbetsplatser.  
 
Hinder i arbeta med flickorna/kvinnorna samt förslag på förändringar  
Jag har redan tidigare i analysen nämnt de olika hinder samt dilemma som kan utgöra hinder i 
respondenternas arbeta med flickorna/kvinnorna. Ytterligare berättar respondenterna att det 
skulle behöva satsas mer på förebyggande åtgärder och även olika slags insatser samt integra-
tions arbete. Respondenterna tycker också att det behövs mycket mer kunskap i ämnet och en 
av de tycker att man borde satsa på insatser med utbildad och kvalificerad personal i stället för 
på frivilliga organisationer som ofta inte är professionella. Det är bara en av respondenterna 
som utryckte sitt missnöje angående lagen om arrangerade äktenskap (Schlytter 2004,sid.52). 
Hon säger att flickorna/kvinnorna som utsätts för detta blir från början diskriminerade i sina 
rättigheter till fria val. En av respondenterna säger att man i stället för att ändra lagar borde 
ändra den svenska kulturen utifrån men även inifrån så att den återspegla det samhälle som vi 
lever i och ta bättre vara på människors resurser. Här igen kan vi se att eso- och makro syste-
mets påverkan, nämligen vad man politiskt uppifrån väljer att satsa på har en stor betydelse 
för vilken hjälp som kan erbjudas. Flickornas situation påverkas också av hur samhället de 
lever i ser ut. Beroende på hur deras föräldrar och de själva integreras respektive inte integre-
ras i samhället kan till en viss del indirekt påverka hur deras makromiljö kommer att se ut.  De 
idéer som är dominerande i samhället kan i sin tur påverka hur man väljer att förhålla sig till 
frågan om integrationen.   
  
 
 
Förändringar i arbete med flickor/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld efter 2003 
Två av respondenterna tyckte att efter 2003 har hedersrelaterat våld blivit ett erkänt problem 
och genom detta också ett synligt problem. Det har blivit lättare att definiera problemet och 
även att få den adekvata hjälpen såsom att utan problem erbjuda skyddat boende. Detta visar 
på ett annat resonemang hos socialarbetare i frågan om omhändertagande av en flicka/kvinna 
utsatt för hedersrelaterat våld jämfört med den som Schlytter presenterar i sin bok ”Rätten att 
själv få välja”(2004). Dock berättar inte respondenterna på vilka grunder de omhändertar en 
flicka/kvinna. Utifrån respondenternas berättelser kan man också se att det finns fler och olika 
insatser inriktade till flickor utsatta för hedersrelaterat våld som t ex uppsökande verksamhe-
ter eller råd och stöd center på skolor vilka i sin tur samarbetar med socialtjänsten. En av re-
spondenterna tyckte dock att mycket av de nya insatserna utförs av frivilliga organisationer 
som ofta saknar tillräckligt utbildning och professionalism i frågan. Hon menar att man istäl-
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let borde satsa mera på rättvis fördelning av de nödvändiga insatser, verksamheter mellan de 
olika kommuner men också olika Stockholms stadsdelar så att alla få tillgång till samma 
hjälpmöjligheter. I Socialstyrelsens rapport (2005, 131-15) kan vi läsa om hur resurser som 
satsats mot hedersrelaterat våld har används men också att det fortfarande är under arbetes 
gång och att det finns flera olika förslag till att förbättra arbete ytterligare.  
 
7. Sammanfattande kommentarer och diskussion 
 
Huvudsyftet med denna studie var att beskriva hur man på socialkontor i Stockholm arbetar 
med flickor/kvinnor från patriarkala familjer utsatta för hedersrelaterat våld. Utifrån den in-
formation som jag har fått in genom intervjuerna fick jag en bra bild av hur arbetet med flick-
orna/kvinnorna kan se ut på olika sätt. Genom att ha med respondenter som arbetar med myn-
dighetsutövning samt de som inte gör det utan ägnar sig åt arbete med frivilliga insatser har 
jag även fått se skillnader i de olika positionerna. Båda är enligt mig lika viktiga och nödvän-
diga. Det är viktigt att som myndighetsutövare kunna komma in och omhänderta en flicka 
som är i fara. Utifrån respondenternas svar kan jag nog säga att det ofta inte räcker att erbjuda 
flickan ett skyddat boende. De är ofta i behov av samtal inte bara för att fatta ett beslut angå-
ende deras situation men även för att kunna finna sig i den nya situationen som de väljer. Det-
ta för att kunna påverka eller stå ut om de väljer att bo kvar hemma. Det är minst lika viktigt 
att arbeta med frivilliga insatser där man genom samtal ger råd, stöd och information samt 
också att många gånger göra dem medvetna om den situationen de befinner sig i. Därför tyck-
er jag att man borde satsa mer på att utveckla flera olika insatser som möter flickorna på 
många olika sätt och erbjuder olika hjälp. Detta tillsammans med en bra information om insat-
sernas existens skulle kunna bidra till att flickorna själva kan söka upp dem utan att bli remit-
terade som det är idag. Detta skulle kunna leda till att fler flickor/kvinnor söker hjälp eftersom 
de inte är rädda för att direkt blir omhändertagna, vilket är fallet idag enligt Sjöbloms (2003) 
studie. 
En annan viktig del i respondenternas berättelse handlar om familjearbete. Både de som arbe-
tar med myndighetsutövning och de som arbetar med frivilliga insatser tycker att det är en 
viktig del i arbete med flickorna/kvinnorna. Många flickor/kvinnor som placeras vill förr eller 
senare återförenas med sina familjer. De flickor/kvinnor som väljer att stanna kvar hemma vill 
att man genom arbetet med familjer få deras föräldrar att förändra vissa regler och normer 
hemma. Respondenterna upplever arbetet med familjen som svårt men intressant och vill gär-
na satsa på det dock inte som ett krav utifrån oberoende av situationen flickan/kvinna befinner 
sig i. Därför tycker jag att man borde satsa på att utveckla familjearbete på olika sätt inte bara 
när denna befinner sig i kris. Utifrån berättelser av respondenterna som arbetar med frivilliga 
insatser kan det många gånger vara möjligt att samarbeta med familjerna angående en flickas 
situation när familjen redan är i kontakt med socialtjänsten. Detta kan vara ett sätt att tänka 
på, nämligen uppsökande och förebyggande arbete med inte bara flickor utan hela familjer. 
Ett sätt kan kanske vara i samband med integrationsarbete. Detta är mitt förslag till framtida 
forskning, att ta reda på vilket som är det bästa sättet att arbeta med hela familjer.     
I en av mina forskningsfrågor vill jag ta reda på om arbetat med flickor/kvinnor utsatta för 
hedersrelaterat våld har förändrats sedan 2003. Respondenterna själva berättar att hedersrela-
terat våld mot flickor/kvinnor har blivit ett erkänt problem och att detta underlättar att se det 
på ett bättre sätt samt att utan problem erbjuda skyddat boende för flickor/kvinnor. När jag 
jämför respondenternas berättelse med de beskrivningar som finns i tidigare forskning ser jag 
många tydliga skillnader. Detta gäller inte bara den underlättade möjligheten till att erbjuda 
skyddat boende, men framförallt att man se kvinnan/flickan från ett helt annat perspektiv, 
nämligen hennes. Man utgår enligt respondenterna alltid från flickans/kvinnas berättelse först 
och ser till att hon är skyddad innan man kontaktar föräldrarna i samband med familjearbete 
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eller andra insatser. Det är dock fortfarande många dilemman som respondenterna får hands-
kas med i sitt arbete med flickor/kvinnor och de känner inte alltid att de kan erbjuda den hjälp 
och stöd som flickorna/kvinnorna behöver. Därför tycker jag att det är dåligt att man, som 
respondenterna säger, av tidsbrist väljer att prioritera bort utvärderingen av insatserna. Detta 
skulle enligt min menig ge kunskap om hur man skulle kunna förändra deras arbete till det 
bättre och  även hjälpa till att utveckla nya insatser och arbetssätt.   
När det gäller hinder utifrån organisationens eller lagens sida verkar inte respondenterna upp-
leva det som något större problem. Ingen av de nämner själv  
t ex lagen om arrangerade äktenskap. På min fråga om detta berättar de att detta inte påverkar 
deras arbete i större utsträckning utan att det är en del av det hela. Det som de finner mer pro-
blematiskt är hur samhället hanterar de nyanlända invandrarna. Detta är enligt dem bristande 
och kan påverka flickornas/kvinnornas situation och indirekt även deras arbete med denna 
grupp. En av respondenterna säger att problemet inte bara är för lite kunskap. Det finns även 
hinder inom oss såsom att vi inte är tillräckligt observanta eller uppmärksamma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

7. Referenser 
 
Al-Baldawi, R.(2003). Migration och familjestruktur.I:Ahmadi,N(red.) Ungdom kulturmöten, 
identitet. Stockholm: Liber 
 
Björktomta, S-B.(2005) Unga kvinnor, frihet och heder - om socialt arbete och hedersrelate-
rat våld.(Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie, nr 37) Stockholm: Ersta Sköndal högskola. 
  
Celepli, Ö. (2005). Subjektskapande revolter –hederskultur i upplösning. I: Att möta flickor 
och pojkar i starkt patriarkala familjer –teori och praktik. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
(2005:3). 
 
Cinthio, H. (2005). Om oskuld, heder och giftermål i Barnens Hjälptelefon hos BRIS och 
BRIS- Mejlen. I: Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer –teori och praktik. 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset( 2005:3). 
 
Drahagi H. (2001) ”Hedersmordets” anatomi. Om integrationspolitik, kultur och kvinnans 
rättigheter. I: Integrationsverket (Red.), Törnroslandet om tillhörighet och utanför-
skap.Treleborg: Berlings Skogs AB 
 
Expert meeting on Violence in the name of honour, Stockholm 2003, Regeringskansliet, Jus-
ticedepartment. 
 
 
Elofsson, S.(2005).Kvantitativ metod- struktur och kreativitet.I S. Larsson, J. Lilja & K. 
Mannheimer (Red.),Forskningsmetoder i socialt arbete .Lund: Studentlitteratur. 
 
Esaiasson,P., Gilljam, M.,Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2003).     Metodpraktikan. Kons-
ten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. 
 
Jemteborn, A. (2005). ”Att stå på sig, på egna ben”- En fallstudie om en flicka i en hederskul-
tur och hennes motstånd mot att inordna sig efter släktens krav. Akademitryck: Stockholms 
universitet. 
 
Klefbeck, J, Terje, O(1996) Barn och nätverk- Ekologiskt perspektiv på barns och nätverkste-
rapeutiska metoder i behandlings arbete med barn och ungdom, Liber Utbildning AB 
 
Kvale, S. (1997). Den kvaliativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Payne ,M (2002) Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm Natur och Kultur. 
 
Schlytter, Astrid (2004) Rätten att själv få välja –Arrangerade äktenskap,kön och socialt ar-
bete, Studentlitteratur: Lund 
 
Schlytter, A(2005). I hederns namn. I: Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala familjer 
–teori och praktik. Stiftelsen Allmänna Barnhuset( 2005:3). 
 
Schlytter, A(2005). Inledning och reflektion. I: Att möta flickor och pojkar i starkt patriarkala 
familjer –teori och praktik. Stiftelsen Allmänna Barnhuset( 2005:3). 
 



 42

 
Sjöblom, Y.(2003) Att rymma och kastas ut hemifrån-ett icke legitimt uppbrott från familjen. 
I N. Ahmadi( Red.), Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm:Liber AB 
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset.(2005). Arrangerade äktenskap – så säger svensk 
lag.Stiftelsen  Allmänna Barnhuset (2005:3) 
 
Wikan, Unni (2005) En fråga om heder, Ordfront Förlag: Stockholm 
 
 
 
 
Elektroniska källor: 

Socialstyrelse. (2005)Länsstyrelsernas insatser mot hedersrelaterat våld ,delrapport 2003–
2004, 2005-131-14 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8714/ (2005-09-13) 

Socialstyrelse. (2005)Nationellt konsultativt stöd för socialtjänst och andra verksamheter i 
arbetet mot hedersrelaterat våld: Lägesbeskrivningar, 2005-131-15 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8712/ (2005-09-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

Bilaga 1  
Intervjuguide 
 
Presentation 
Ditt namn och vad arbetar du med? 
 
Beskriv din position och dina arbetsuppgifter. 
Hur länge har du arbetat på det här kontoret? 
 
Hedersrelaterat våld, perspektiv och metoder 
 
Hur resonerar du kring hedersvåld? 
Hur ofta kommer du i kontakt med flickorna från patriarkala familjer utsatta för hedersrelate-
rat våld? 
Vilka metoder, prioriteringar har ni som utgångspunkt i erat arbete med flickorna/kvinnorna? 
 
 
Arbete med flickor/kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld 
 
Beskriv konkret hur det går till när en flicka kommer till er. 
Hur kommer ni i kontakt med flickorna/kvinnorna? 
Hur möter ni flickan/kvinnan första gången? 
Vad är det flickorna/kvinnorna vill ha hjälp med? 
Hur bedömer du flickans/kvinnans situation? 
Vilka samtalar du med angående flickans/kvinnans situation? 
Hur mycket handlingsfrihet har du till att ta egna beslut angående flickans/kvinnans situation? 
Hur tillgodoser du flickans/kvinnornas behov av hjälp? 
Beskriv kontakten med föräldrarna? 
När avslutas kontakten med flickan/kvinnan? 
Hur är utvärderingen samt uppföljningen? 
 
Tankar kring hinder, möjligheter samt behov av förändringar 
 
Hur tycke du att du som socialarbetare lyckas med att ge flickan det stöd och hjälp som hon 
behöver? 
Är det något som kan utgöra hinder i ditt arbete med att ge flickans den hjälp och stöd hon 
behöver? (Organisationen, lagstiftningen, brist på pengar, brist på kunskap, något annat.) 
Har ditt arbete med flickorna/kvinnorna förändrats av den senaste forskningen, debatten i me-
dia eller de insatser som staten gjorde 2003? 
Vad skulle behövas enligt dig för att kunna tillgodose flickornas behov på ett bättre sätt? 
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Bilaga 2 
Lathund-1 
 
Första steget 
Flickan eller någon annan (polis, kurator, frivilligorganisation) tar kontakt med socialtjänsten 
och berättar om att hon utsatts för våld, hot om våld, dödshot, andra typer av kontrollerande 
beteende som att inte få gå ut ensam på eftermiddagar eller helger. De som utsätter flickan är 
hennes vårdnadshavare eller släktingar. Socialtjänsten inledande agerande är att träffa flickan 
tillsammans med anmälare om möjligt för att utreda det akuta skyddsbehovet. Frågor kring 
vad som skulle hända om socialtjänsten kontaktar hennes föräldrar ställs. Frågor kring hur 
hennes livssituation ser ut, hotbilden, och nätverket bör ställas. Viktigt att göra flickan upp-
märksammad på att hon har rätt till ett skyddat boende och alternativa boendeformer (familje-
hem och ungdomsboende ) och att hon inte enligt lagen ska utsättas för denna behandling i 
hemmet. Om flickan inte är redo att agera bokas flera möten för att bedöma skyddssituationen 
och hjälpa henne att hitta strategier för att vara säker i hemmet. Socialtjänstens agerande beror 
av hur allvarligt våldet är och flickans egen vilja att lämna sin familj. Föräldrarna kontaktas 
ej. 
 
Andra steget 
När flickan är redo att lämna sin familj eller om vi bedömer att hennes skyddsbehov är så stort 
att vi omgående måste skydda henne placeras flickan i ett skyddat boende. Nämndens ordfö-
rande beslutar om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU innan vårdnadshavare 
kontaktas. Socialtjänsten bör överväga huruvida en polisanmälan skall göras, innan föräldrar-
na kontaktas. Föräldrarna kontaktas och får en besökstid omgående, samma dag eller dagen 
efter. Ett mönster som socialtjänsten i många fall möter är ett förnekande om att hot, våld och 
kontroll förekommer samt att vårdnadshavarna inte kan förstå varför flickan är rädd och säger 
som hon säger till socialtjänsten. De kan ha annan oro för flickan som att hennes pojkvän är 
missbrukare eller att hon ljuger och att hon inte sköter skolan. Viktigt att sekretessbelägga 
information om flickan är oskuld eller inte om sådan information framkommit. I vissa fall vill 
flickan att vi pratar om det och då gör vi det. Det är viktigt att tänka på när man möter föräld-
rarna är att bekräfta deras position och oro för flickan. Det är också viktigt att vara tydlig med 
vad anmälan gäller (prata öppet om hot och våld)och förklara socialtjänstens uppdrag utifrån 
den allvariga informationen. Attityden gentemot föräldrarna bör genomsyras av att vi inte vet 
var sanningen ligger men att vi behöver tid att utreda saken. De skall också få information om 
sina rättigheter i LVU processen och att flickan befinner sig i ett skyddat boende. Innan vård-
nadshavarna går får de en ny tid inom en vecka. 
 
Tredje steget 
Utredande socialsekretare träffar flickan i det skyddade boendet tillsammans med en behand-
lingsassistent. Utredande socialsekretare pratar mer kring hennes hemsituaiton och råder he-
nen till att den närmsta tiden inte ha kontakt med föräldrar och släktingar per telefon. Utre-
dande socialsekretare beskriver olika scenarios. Att flickan kan flytta till familjehem, ung-
domsboende, egen lägenhet, andra städer, skyddad adress eller tillbaka hem i samtliga fall 
kommer socialtjänsten bedöma om hon är tillräckligt skyddad där hon är och ha fortsatt upp-
följning med flickan. Flickan får information om LVU samt om polisanmälan gjorts. Uppdrag 
till det skyddade beodnet att föra samtal kring skyddsbehovet. Socialtjänsten behöver ta ställ-
ning till vilka tider som ska gälla för flickan och om hon kan gå ut själv eller med personal. 
 
Fjärde steget 
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Att fortsätta samtalet med flickan och vårdnadshavarna. Om fler än vårdnadshavarna varit 
iblandade i kontrollen är det viktigt att även dessa bjuds in till möten för att markera allvaret i 
situationen. 
 
 


