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Sammanfattning
Denna litteraturöversikt är en sammanställning av forskning som finns inom området

hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld skiljer sig från våld i nära relationer i

den bemärkning att hedersvåld upprätthålls kollektivt av släkten, förövarna är fler och både

män och kvinnor utövar våldet. Våldet legitimeras även inom släkten eftersom hedern inom

en grupp anses vara viktigare än enskildas önskemål och behov. Hedersförtryck drabbar

främst unga flickor och det är även de som löper högst risk för hedersmord. Flickorna riskerar

även att utveckla självskadebeteende, självmordstankar, ångest, depression, posttraumatisk

stress och isolering. Hedersförtryck är ett komplext fenomen där den våldsutsatta riskerar att

bli mördad om hon bryter mot familjens normer. Hedersförtryck är relativt nytt inom det

sociala arbetet i Sverige vilket i sin tur riskerar kunskapsbrist bland de socialarbetare som

möter hedersrelaterat våld i sitt arbete.

Nyckelord
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1.1 Inledning
Förenta Nationerna uppskattar att omkring 5000 till 12.000 kvinnor mördas varje år i hederns

namn. Dock finns det ett stort mörkertal på grund av underrapportering och antalet kan vara

upp till 20.000 per år. Släkten som upprätthåller hedersförtryck döljer oftast det från

omgivningen och många offer försvinner utan att detta rapporteras till myndigheter.

(Gill, 2021)

Begreppet heder har olika innebörder beroende på geografisk kontext. Definitionen av heder

kopplat till hedersförtryck och våld har sitt ursprung i Sydostasien. Heder i detta

sammanhang belyser vikten av kvinnor och mäns könsroller och utgår från oskrivna lagar där

kvinnans sexualitet är i fokus. Familjemedlemmar tilldelas roller och individer som inte följer

familjens normer utgör ett brott mot familjens heder (Hussein, 2017).

Bainastovu (2017) belyser den ökade debatten om hedersrelaterat våld och förtryck som

började i Sverige på 1990-talet i samband med att det hedersrelaterade våldet ökade i landet.

Gill (2021) menar även att västvärlden i helhet började erkänna hedersrelaterat våld i slutet av

1900-talet och forskningen har därefter utvecklats inom området.

Bainastovu (2017) definierar hedersrelaterat våld utifrån två perspektiv: det kulturella

perspektivet samt det intersektionella perspektivet.

Det kulturella perspektivet menar på att hedersrelaterat våld är ett verktyg för att kontrollera

kvinnors sexualitet. Det kulturella perspektivet belyser att makt, kvinnors underordning och

kategorisering skapas utifrån kulturella sammanhang som härstammar från

medelhavsområdet och Asien (Bainastovu, 2017).

Det intersektionella perspektivet menar å andra sidan att kvinnor som upplever

hedersförtryck ignoreras eftersom de tillhör en minoritetsgrupp som i sin tur stigmatiseras.

Perspektivet argumenterar även för att det fysiska och psykiska våldet förklaras av förövarens

etniska bakgrund vilket leder till att förtrycket kulturaliseras.
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1.2 Bakgrund
Heder och skam är de två centrala begreppen inom hedersförtryck och våld. Begreppen är

varandras motsatser där heder definieras som berömmelse, rykte och dygd inom släkten.

Heder upprätthålls genom aktiva handlingar och utgår från socialiserade- och kulturella koder

samt normer och traditioner som bygger på ära och leder till upprätthållandet av förväntade

beteendemönster. Äran bildar i sin tur dynamiken och relationen mellan individer och

grupper där beteendemönster fastställs på strukturella nivåer där även auktoritära åtgärder

används för att straffa de som går emot normerna. En individ som dock uppfyller de

kulturella kraven hyllas istället och därmed stärker sin hierarkiska position i släkten (Gill,

2021).

Ära eller heder är ett fenomen som kan öka och minska. En minskning eller förlust av ära

anses därför leda till skam. Begreppet skam beskriver känslor av förnedring, pinsamhet och

misslyckande och skapas inom ett hederskontext när en individ har ett olämpligt beteende

inom en given gemenskap. Rädslan för social stigmatisering räcker ofta för att individer ska

upprätthålla de rådande normerna. Våld och hot om våld används därför som ett verktyg mot

de som avviker från normen för att säkerställa släktens heder. Det anses legitimt i

hederskontext att använda sig av aggressivitet och våld för att behålla hedern i släkten då hot

mot hedern anses vara förolämpande. Den som drar skam över familjens heder ses som

ovärdig och den familjemedlem som inte agerar när någon i deras närhet avviker från

normerna kan även utsättas för stigmatisering från gruppen och väljer därför många gånger

att handla genom våld för att kontrollera individer som avviker från familjens traditioner och

normer (Gill, 2021).

Begreppet hedersrelaterat våld är en vid bemärkelse som omfattar flera definitioner. De flesta

forskare är dock överens om att den gemensamma nämnaren till hedersrelaterat våld är

kvinnans brist på kyskhet och sexuell renhet (Hussein, 2017). Det hedersrelaterade våldet

utövas kollektivt i släkten och fungerar som ett verktyg för att kontrollera den enskilde

individen. Det är även unga flickor som löper störst risk för att bli utsatt av hedersrelaterat

våld i familjen (Heimer et al., 2019). Författarna upplyser även att våldet utövas när individer

trotsar den rådande normen i familjen och anses dra skam över familjen. Författarna menar
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att hedersrelaterat våld kan utövas på många olika sätt. Det kan vara allt från begränsningar i

klädval eller socialt umgänge till dödligt våld som är planerat av det kollektiva. Flickor som

växer upp i en hederskontext tvingas även uppfylla föräldrarnas önskemål och de som söker

hjälp från samhället hamnar i socialt utanförskap.

1.3 Syfte
Syftet med litteraturstudien är uppmärksamma hur det hedersrelaterade våldet tar sig i uttryck

och undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan hedersrelaterat våld och våld i

nära relationer. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur våldet påverkar flickorna som

befinner sig i ett hederskontext samt vilka svårigheter det finns för det sociala arbetet

gällande hedersförtryck.

1.4 Frågeställningar
Vilka likheter och skillnader finns det mellan hedersrelaterat våld och våld i nära relationer?

Hur påverkar hedersrelaterat våld flickor som befinner sig i ett hederskontext?

Vilka svårigheter finns det inom socialt arbete gällande hedersrelaterat våld?

2.1 Resultat

2.2 Likheter och skillnader mellan hedersrelaterat våld och våld i nära

relationer

Heimer et al. (2019) diskuterar fenomenet våld i nära relationer och menar på att förövaren

oftast kodas i manliga termer medan offret oftas kodas till kvinnliga termer. Våldet bottnar

ofta i mäns tro på överordning och kvinnors underordning i partnerrelationer och våldet

utövas för att mannen vill upprätthålla kontroll och makt över kvinnan. Yllö (2005)

argumenterar även för att våld i hemmet inte kan förstås om inte kön och makt beaktas.

Författaren exemplifierar argumentet med sexuella övergrepp. Yllö (2005) menar att sexuellt

våld sker då mannen tror att han äger kvinnans kropp och att hon ska vara tillgänglig för

honom. Heimer et al. (2019) belyser dock att hedersrelaterat våld upprätthålls av både män
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och kvinnor kollektivt och förövarna är inte knutna till kön. Dock är offrets underordning ofta

kopplat till kön eftersom kvinnans brist på kyskhet och sexuell renhet är centralt i ett

hederskontext (Hussein, 2017). Inom heder handlar det snarare om att flickor och kvinnors

sexualitet ska vara oskuldsfull medan Yllö (2005) betonar att sexuellt våld i nära relationer

utgår från att kvinnans sexualitet ska vara tillgänglig när mannen har behov av det. Kvinnor

som blir våldtagna och som befinner sig i ett hederskontext däremot kan riskera att bli

mördade för att upprätthålla kvinnornas renhet inom familjen (Gill, 2021).

Ännu en skillnad är att våldet i ett hederskontext utövas kollektivt och gärningsmännen är

ofta flera medan förövaren inom våld i nära relationer är en enskild person. Det kan även

tänkas att uppbrottsprocessen från hedersvåld är mer komplext eftersom offret ofta behöver

bryta sig ur från hela familjen medan en person som bryter från en partner fortfarande kan

behålla andra nära relationer (Heimer et al. 2019).

En av likheterna mellan hedersrelaterat våld och våld i nära relationer är offrets normalisering

av våldet. Inom ett hederskontext kan offret uppleva att våldet är legitimt eftersom de

förtjänar att bli straffade när deras handlingar bryter mot de rådande normer. Det är även

vanligt att flickor och kvinnor begränsas att prata med utomstående utanför familjen eftersom

de riskerar att anses orena när de har nära relationer med personer som inte tillhör släkten.

Detta kan i sin tur försvåra offrets förutsättningar att söka hjälp från utomstående (Gill,

2021). Det är även förekommande att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

internaliserar mannens världsbild. Kvinnan kan då skuldbelägga sig själv för våldet och tro

att det är på grund av henne som våldet sker. Hon kan även uppleva hinder att söka hjälp från

omgivningen eftersom situationen kan vara dubbelt traumatiserande då hon dels utsätts för

våld men även utsätts av någon som står henne nära (Enander et al., 2011).

Ytterligare en likhet är att offren som utstår våld kan riskera att bli mördade av sina förövare.

Dock anledningen till morden skiljer sig åt beroende på i vilket kontext hon befinner sig i. En

kvinna eller flicka som befinner sig i ett hederskontext riskerar att mördas när hon “hotar”

familjens heder i så pass hög grad att radikala handlingar krävs för att förhindra skam i

familjen. Förlust av heder leder till förlust av sociala resurser, materiella resurser samt

respekt. Flickorna och kvinnorna mördas oftast av manliga familjemedlemmar där mordet ses
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som socialt accepterat, förståeligt och önskvärt eftersom gärningsmännen vill skydda

resterande familj mot skam (Gill, 2021). 40 % av de mord som sker inom nära relationer sker

dock i uppbrottsprocessen. Uppbrottsprocessen är de steg som offret går igenom innan hon

väljer att lämna sin våldsamma partner. Gärningsmannen har ofta inte som syfte att döda sin

partner utan det dödliga våldet sker när han uppfattar att han inte längre kan kontrollera

henne trots alla medel (Heimer et al. 2009). Inom hedersmord är dock handlingarna ofta

planerade och upprätthålls kollektivt samt att gärningsmannen upplever snarare stolthet än

ånger efter mordet (Heimer et al. 2009).

2.3 Det hedersrelaterade våldets påverkan på flickor som befinner sig

i ett hederskontext

Heimer et al. (2019) informerar om att det är unga flickor som har störst risk att bli utsatt för

hedersrelaterat våld i en familj med hedersnormer. Hedersvåld utövas när flickorna uppvisar

omoraliska beteenden, speciellt när hon har en intim sexuell relation med någon utanför

äktenskapet men även nära vänskapsrelationer med personer utanför det kollektiva. Även

anklagelser om omoraliskt beteende leder till förlorad ära och sanningen är irrelevant och

bevis krävs sällan. Rykten och skvaller är samhällets största vapen för att införa skam hos

män som inte kan bevara renhet och kyskhet hos sina kvinnliga släktingar (Gill, 2021).

Hedersmord är även mest förekommande på unga flickor. Motivet kan vara att flickan

befinner sig i närvaro med det motsatta könet som inte är en släkting, vägrar att arrangera

äktenskap, blir kär i någon som inte godkänns av familjen, presenterar sig på ett västerländskt

sätt gällande kläder och smink samt upplevs trotsig och olydig (ibid.).

Det kan antas att flickor som upplever våld i nära relationer i ett hederskontext kan påverkas

på liknande sätt som ungdomar som upplever våld i nära relationer i hemmet. Därför är det

även relevant att undersöka hur ungdomar i allmänhet kan påverkas av våld i hemmet.

Heimer et al. (2019) belyser att våld i hemmet kan skapa trauma och rädsla för ungdomar

samt att deras upplevelser oftast osynliggörs. Överlien (2012) belyser även att våld i hemmet

kan leda till posttraumatisk stress för de ungdomar som utsätts för våld. Våld behöver heller

inte innebära fysiska slag, utan våldet kan även vara ekonomiskt, psykiskt och sexuellt.
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Exempelvis kan psykisk misshandel vara kontroll av en flicka som befinner sig i

hederskontext och bestämmelse över hennes val. Överlien (2012) belyser även problematiken

för de barn som upplever våld och lever i en familj med kollektivistiskt synsätt, precis som i

ett hederskontext. Barnet kan skuldbelägga sig själv för våldet och även utstå rasism och

diskriminering om hon efterlyser hjälp från myndigheter.

Laing (2013) menar även att barn som utsätts för något typ av våld riskerar att utsättas för

ökat våld i framtiden. Barn och ungdomar är även i en speciellt utsatt situation då de riskerar i

högre utsträckning att få depression, ångest och posttraumatisk stress. Korkmaz och Överlien

(2020) informerar även att flickor som utsätts för våld för mer konsekvenser än pojkar. De

riskerar att exempelvis få ätstörningar, depression, panikattacker och självmordstankar.

Författarna belyser även att flickorna kan använda sig av copingstrategier för att förhindra

våldet, genom att exempelvis ändra sitt utseende, kläder och sluta att gå på aktiviteter då detta

kan uppröra förövaren.

2.4 Svårigheter med hedersrelaterat våld inom socialt arbete
Sverige har arbetat aktivt sedan början av 2000-talet mot hedersrelaterat våld genom att satsa

omkring 200 miljoner kronor på utbildning bland yrkesverksamma som möter personer i

hedersförtryck, ökat stöd och skydd för våldsutsatta, utveckling av förebyggande arbete samt

ökad kvalité och effektivitet inom rättsväsenden som handlägger hedersrelaterat våld

(Hussein, 2017).

Det finns vissa svårigheter gällande våld i nära relationer inom socialt arbete. Avsnittet börjar

med att informera de övergripande svårigheterna inom socialt arbete för att sedan upplysa om

de specifika svårigheterna gällande hedersrelaterat våld. Yllö (2005) informerar om att våld i

nära relationer utgör ett hinder eftersom den våldsutsatta kan avvika från att söka hjälp hos

professionella. Författaren diskuterar makt och kontrollhjul som två faktorer som försvårar

för den våldsutsatta att eftersöka hjälp från samhällets insatser. Förövaren kan kontrollera

offrets ageranden genom hot om våld, hot om suicid, skuldbeläggning, isolering,

gashlightning genom att förneka våldet och offrets upplevelser samt bryta ner offrets

självkänsla så att offret skuldbelägger sig själv för våldet och inte efterlyser hjälp.
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Heimer et al. (2019) förklarar att våldsutsatta kan genomgå en normaliseringsprocess där

våldet normaliseras i vardagen och den våldsutsatta behöver genomgå en uppbrottsprocess

för att kunna distansera sig från våldet och förstå vad hon har blivit utsatt för.

Uppbrottsprocessen kräver både formella och informella relationer för att offret ska ha

möjlighet att lämna. En person som lever under hedersförtryck kan ha brist på informella

relationer eftersom hela släkten vanligtvis upprätthåller hedersnormer vilket kan försvåra den

hedersutsatta att bryta sig från våldet. Författarna belyser även vikten av samverkan mellan

myndigheter för att hantera våld i nära relationer. Det finns faktorer som försvårar

samverkan, speciellt om myndigheterna inte besitter liknande kompetens och har

kommunikation mellan varandra. Som tidigare nämnts finns det brister om kunskap kring

heder inom socialtjänsten vilket kan försvåra arbetet med den våldsutsatta.

Andra svårigheter som kan försvåra det sociala arbetet informerar Överlien (2012) om.

Författaren menar att barn med utomeuropeisk härkomst utsätts i högre grad för våld i

hemmet. När dessa ärenden utreds inom socialtjänsten tenderar förväntningar på roller

förknippas till kön och de kollektivistiska tankegångarna inom familjen utgör hinder. Det

förekommer även rasism och diskriminering inom det sociala arbetet som påverkar

utredningarna och kan leda till negativa konsekvenser för offret. Laing et al. (2013) menar

även att intim terrorism, vilket är en tvångstaktik i syfte att kontrollera offret, leder till att

myndigheterna inte får förutsättningar till att uppmärksamma våldet då offret är rädd för att

söka hjälp och delta i utredning.

Heimer et al. (2019) menar på att socialtjänsten har bristande kunskap gällande

hedersrelaterat våld och förtryck vilket försvårar arbetet med hedersutsatta personer. Detta är

problematiskt då socialtjänsten har huvudansvaret över kommunens invånare som utsätts för

våld, genom exempelvis placeringar på kvinnojourer, beslut om omhändertagande av barn

som far illa och utredningsskyldighet. När det gäller hedersrelaterat våld är det av yttersta

vikt att socialtjänsten gör en skydds- och riskbedömning för den utsatta eftersom hon riskerar

att utsättas för allvarligt våld om familjen får till sin kännedom att hon söker hjälp från

socialtjänsten (Hussein, 2017). Även Gill (2021) argumenterar för att nyhetsrapporteringar
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påverkar uppfattningen inom socialtjänsten om hedersrelaterat våld och att det är vanligt att

kulturella sammanhang ansvarar över hedersförtrycket istället för att undersöka andra

meningsfulla faktorer. Detta resulterar i att normer och fördomar tenderar att styra det sociala

arbetet vilket i sin tur leder till att hedersutsatta riskerar att falla mellan stolarna eftersom

viktiga faktorer i ärendet inte uppmärksammas.

Det hedersrelaterade våldet medför även andra svårigheter inom socialt arbete. Exempelvis

utgår socialtjänsten från ett familjeperspektiv vid arbetet med barn som far illa. Föräldrar som

upprätthåller hedersförtryck i familjen tenderar att förmedla förståelse i mötet med

socialarbetare och väljer sedan att fortsätta upprätthålla normerna när socialarbetaren lämnar

platsen (Gill, 2020). Ännu en svårighet är att socialtjänstens riktlinjer och lagar är utformade

för att skydda barn och kvinnor i ett svenskt kontext. Det hedersrelaterade våldet är komplext

och kräver flexibilitet vilket gör att socialtjänstlagen kan tendera i vissa fall att försvåra

arbetet med hedersutsatta. Hussein (2017) belyser även att socialsekreterare kan uppleva en

osäkerhet vid utredning och bedömning, eftersom det råder bristande kunskap inom

verksamheter om hedersrelaterat våld. Andra svårigheter som socialsekreterare uppger är att

utgå från den utsatta flickans perspektiv när heder är förankrat inom familjen, lokalisera

riskfaktorer och vad socialsekreterare kan informera föräldrar om utan att den hedersutsatta

löper högre risk för utsatthe. Hussein (2017) menar även att det kan finnas en kultur på

arbetsplatsen som genererar motstånd att omplacera en ungdom från familjen trots att det

förekommer hedersförtryck.

Hussein (2017) belyser även organisatoriska hinder som försvårar arbetet med hedersrelaterat

våld inom socialtjänsten. Dels är den svenska lagstiftningen bristfällig gällande

hedersrelaterat våld vilket leder till oklara riktlinjer hur en socialsekreterare ska agera, dels

finns det bristande resurser inom välfärden för flickor och kvinnor som utsätts för

hedersrelaterat våld och slutligen finns det allt för få platser runt om i Sverige på skyddade

kvinnoboenden som tar emot hedersutsatta.
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3.1 Diskussion
I litteraturstudien framkommer det att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld skiljer

sig från varandra utifrån några faktorer. Först och främst kodas förövaren i våld i nära

relationer oftast till manliga egenskaper medan förövare i ett hederskontext både är män och

kvinnor (Heimer et al., 2019). Ytterligare skillnader är att förövarna är fler i ett hederskontext

samt att våldet upprätthålls kollektivt medan partnervåld utgörs av en förövare.

Uppbrottsprocessen kan tänkas vara mer komplex för en individ som befinner sig i

hederskontext eftersom offret behöver bryta upp med flera informella relationer. Risken för

dödligt våld tenderar även att öka när den våldsutsatta lämnar en våldsam relation samtidigt

som det dödliga våldet inte är planerat av förövaren, till skillnad från dödligt våld i

hederskontext då mordet ofta är planerat och sker när flickan eller kvinnan drar skam över

familjen (ibid.).

Å andra sidan finns det likheter mellan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Kvinnans underordning är central i de båda situationerna samt behovet av att kontrollera

kvinnan och hennes sexualitet, även om målet med kontrollen skiljer sig åt (Hussein, 2017).

Den våldsutsatta riskerar även att internalisera gärningsmannens/männens värderingar och

normalisera våldet, oavsett om den våldsutsatta befinner sig i ett hederskontext eller inte

(Gill, 2021). Som tidigare nämnts skiljer sig tidpunkten för dödligt våld i de olika kontexten,

men huvudfaktorn kontroll är central i de båda kontexten.

Resultatet påvisar att det finns tydliga skillnader mellan hedersrelaterat våld och våld i nära

relationer. Dessa skillnader bör uppmärksammas eftersom risk- och skyddsbedömningar

behöver ta hänsyn till skillnaderna för att säkerställa den våldsutsattas säkerhet. Dock sker

hedersrelaterat våld i nära relationer och bör prioriteras som andra typer av våld i nära

relationer. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som inkluderar fysiskt våld, psykiskt

våld, ekonomiskt våld, latent våld och hedersrelaterat våld. Alla typer av våld skiljer sig åt

hur det utövas men de behöver tas på allvar och därav behöver kunskapen om hedersrelaterat

våld öka inom socialt arbete.
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Hedersrelaterat våld och hedersmord drabbar främst unga flickor (Gill, 2021). Andra

konsekvenser för de flickor som utstår hedersrelaterat våld är posttraumatisk stressyndrom,

skuldbeläggning, internalisering och skam (Överlien, 2012). Barn som utstår våld har även en

ökad risk att utveckla depression och ångest enligt Laing (2013). Även ätstörningar,

panikattacker, självmordstankar, självskadebeteende och isolering är konsekvenser som i

synnerhet drabbar flickor som utstår våld (Korkmaz och Överlien, 2020).

Resultatet påvisar att personer som lever i hedersförtryck, speciellt unga flickor, riskerar att få

förödande konsekvenser i livet och löper även störst risk att utstå hedersmord om hon går

emot familjens normer och traditioner. Flickan kontrolleras genom vilka vänner hon har,

vilka kläder hon bär till vilka aktiviteter hon får delta på. Hon kan även riskera hedersmord

om hon blir utsatt för våldtäkt, vilket utgör en dubbelbestraffning. Yllö (2005) belyser hur

sexuella övergrepp kopplas till kvinnors underordning och menar på att kvinnor överlag

riskerar i högre utsträckning att utstå sexuella övergrepp. En flicka som lever i ett

hederskontext riskerar att utstå sexuella övergrepp eftersom hon är av det kvinnliga könet,

men hon riskerar även att mista sitt liv om hon utsätts för övergrepp, vilket leder till dubbel

bestraffning. En flicka i hederskontext är därav väldigt utsatt från både familjen men även

från de strukturella förtrycket som finns i samhället som underordnar kvinnors positioner.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att säkerställa goda levnadsvillkor för invånarna i

kommunen. Det råder brister inom det sociala arbetet gällande hedersförtryck och därav har

regeringen satsat miljontals kronor för att öka kompetensen bland myndigheter gällande

hedersrelaterat våld, ökat stöd för våldsutsatta samt utveckling av förebyggande arbete

(Hussein, 2017).

Det kan antas att hedersutsatta dels möter hinder som finns inom socialt arbete som gäller alla

former av våld i nära relationer och dels möter hinder som är specifikt kopplade till ett

hederskontext. Offret kan internalisera och normalisera våldet vilket riskerar att hon inte

söker hjälp från socialtjänsten (Yllö, 2005). Brist på informella relationer kan även försvåra

möjligheten för den våldsutsatta att bryta sig loss från våldet (Heimer et al., 2019). Ännu ett

hinder är ifall myndigheter finner svårigheter att samverka med varandra (ibid.).
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Kommunikation och kompetens är två huvudfaktorer som utgör möjligheten för samverkan.

Som tidigare nämnts råder det brist på kompetens gällande hedersvåld, vilket i sin tur kan

försvåra samverkan mellan myndigheterna. Även förutfattade meningar om hedersvåld utgör

ett hinder eftersom våldsutsatta kan riskera att utstå rasism och diskriminering om hon söker

hjälp från sociala myndigheter (Överlien, 2012). Även här riskerar den våldsutsatta att utstå

dubbel bestraffning, dels från sin släkt men även från de kommunala insatser som ska verka

för goda levnadsvillkor för den enskilde. Resultatet påvisar även bristande arbetsmetoder

inom socialtjänsten när utredningar om hedersrelaterat våld kommer till socialtjänstens

kännedom (Hussein, 2017). Detta kan riskera att den våldsutsatta inte får de stöd och insatser

som hon behöver och hon riskerar att falla mellan stolarna.
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