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Abstract: 

Authors: Awaz Mohammed & Hiba Amjed Sabrie  

Title: With the honour intact – a qualitative study of social workers experiences and work 

with honour cultures (Translated title) 

Supervisor: Anders Olsson 

 

The so called honour culture and honour related violence is a globally debated subject. The 

honour related debate arose in Sweden in connection to the honour-killing of Fadime Sahindal 

in 2002.  

 

The aim of this study was to research and present the perception and view of honour cultures 

that different Swedish social workers may have, and, how they work with honour related 

cases. Furthermore, the aim was to examine what social workers think about available work 

manuals in relation to honour related cases. The method used in this study was a qualitative 

method consisting of semi-structured interviews. Five social workers in Sweden were 

interviewed for this study. The research we were able to conduct shows that there is no 

unified definition of honour culture, rather, the perception of the term is bound to context. 

However, the social workers emphasized two aspects which they believed were distinctive of 

the honour culture: patriarchy and collective oppression. Furthermore, the study shows that 

the methods used in honour related cases in respective workplace varied depending on the 

context in which the social workers work in. However, they all agreed that the best method to 

use when working with honour related cases is dialogue. Additionally, the study shows that 

there is an expansive fear among social workers of stigmatizing certain groups in the society 

when talking about honour cultures. Lastly, the social workers agreed upon the fact that there 

are many aspects that need to be improved in terms of working with honour related cases.  

 

Key Words: Honour-culture, honour-related violence, social workers, qualitative method, 

social contruction, intersectionality, patriarchy, collectivism  
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“Birds born in a cage think flying is an illness” 

                                          - Alejandro Jodorowsky 
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Förord: 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla 5 socionomer som valde att avsätta tid för att delta i vår 

studie: utan er hade det inte varit möjligt att skriva denna uppsats!  Vi vill även tacka våra 

familjer och vänner som har varit stöttande och haft tålamod med oss vid de tillfällen då vi 

varit väldigt upptagna med att skriva denna uppsats. Slutligen vi vill även tacka varandra för 

ett gott samarbete och uppnådda mål!   
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1. Inledning 

Socionomprogrammet utmärks av dess omfattande innehåll där studenter får ta del av det 

breda fältet som är socialt arbete. Eftersom socialt arbete är ett så brett yrkesfält är det logiskt 

att studenter får inblick i många ämnen och därmed får en bred kunskapsbas inför den 

framtida yrkesrollen. Vi har under utbildningens gång fått läsa allt ifrån juridik till psykologi. 

Många studenter, inklusive oss själva, upplever dock att vi saknar föreläsningar och 

information om hederskulturer och hedersrelaterat våld, ett ämne som har blivit allt mer 

framgående i vårt samhälle och i media. Kunskapsbristen vi infinner oss i mynnar ut i en 

osäkerhet inför hur en, som professionell, ska bemöta och arbeta med just hedersrelaterad 

problematik och hedersutsatta klienter. När vi därmed skulle bestämma vad vi ville skriva om 

i vår c-uppsats, var ämnet givet. 

 

1.2 Problemformulering 

Hederskulturer är ett globalt fenomen som, i olika utsträckningar, förekommer i länder runt 

om i världen. Hederskulturer kännetecknas av bland annat patriarkala värderingar där 

kontrollen av kvinnans sexualitet, i synnerhet den ogifta, är fundamentalt eftersom kvinnans 

oskuld anses känneteckna den manliga hedern (Schlytter 2010). I Sverige började 

hederskulturer uppmärksammas och diskuteras i samband med att Fadime Sahindal, som 

bland annat talat i riksdagen och i media om sin bakgrund, blev mördad av sin pappa på grund 

av att hon, enligt hennes familj, hade vanhedrat familjen. Mordet på Fadime blev brytpunkten 

som satte fart på den återkommande diskussionen om hedersrelaterat problematik som finns i 

Sverige. 

 

För de flesta människor är familjen en central aspekt, eller, kanske till och med den viktigaste 

delen i ens liv. I många länder och kulturer finns det en rangordning inom familjen där kön, 

men även ålder, har en avgörande betydelse för hur mycket makt en person har. 

Rangordningen inom familjen i hederskulturer innebär att de yngre är underordnade de äldre 

och att kvinnorna är underordnade männen. Flickor och kvinnor är även dem som oftast 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa kvinnor och flickor diskrimineras ofta på 

flera plan, i hemmet behandlas de på ett visst sätt på grund av sitt kön och i samhället på ett 

annat sätt på grund av sin etniska tillhörighet (Malmö stad 2007). Det hedersrelaterade våldet 
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och förtrycket börjar oftast när individerna är omyndiga och i beroendeställning till vuxna, 

både till sina vårdnadshavare och till samhället i övrigt. 

 

Inom hederskulturer ska flickors beteende kontrolleras av den som äger hedern, vilket anses 

vara mannen (Schlytter 2010). En kontroll av flickors beteende brukar oftast innebära 

begränsningar och kontroll av deras sexualitet eftersom den ogifta flickans viktigaste 

egenskap anses, inom hederskulturer, vara hennes oskuld. Hedersvåld är en förekommande 

företeelse inom hederskulturer, som blir aktuellt då en familjemedlem, oftast en ung kvinna, 

anses ha dragit skam över familjen eller släkten genom att exempelvis ha ett opassande 

beteende eller ett dåligt rykte. Ett dåligt rykte eller ett opassande beteende anses en person ha, 

i detta sammanhang, genom ett beteende som krockar med de rådande värderingar och normer 

som finns i familjen. I de allra värsta fallen mynnar hedersvåldet ut i ett hedersmord (GAPF 

2013).  

 

I en rapport gjord av FN år 2002 poängterar den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan 

följande för att visa var FN står i frågan om hedersvåld: 

 

All forms of violence against women and girls committed in the name of 

honour should be criminalized and those deliberately participating in such 

acts should be penalized   (United Nations 2002:11-12).  

 

Våld i heders namn sker i många länder runt om i värden, några exempel är Medelhavs- och 

Gulf-länderna, samt i länder som Pakistan, Iran, Egypten, Bangladesh, Indien, Brasilien, 

Marocko och Uganda. Men våld i hederns namn förekommer även länder i Västeuropa, som 

exempelvis Tyskland och Sverige (United Nations 2002). 

 

I en undersökning som Länsstyrelsen Östergötland genomförde år 2008 framgick det att det i 

Sverige finns 2000 kända fall av hedersrelaterat våld. Av dessa 2000 fall beräknas upp till 10-

15 procent vara i behov av skyddat boende. Mörkertalet uppfattas dock som väldigt stort 

(Länsstyrelsen Östergötland 2008:5). Så sent som år 2009 publicerade Ungdomsstyrelsen en 

undersökning som visade på att 70 000 ungdomar i Sverige är begränsade i sitt val av 

livspartner. Anledningar till den upplevda begränsningen är många, de mest förekommande är 

dock faktorer som kultur, religion och press från föräldrarna (Ungdomsstyrelsen 2009). De 70 
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000 nämnda ungdomarna är alltså individer som bland annat går i svenska skolor och som vi, 

i vår framtida yrkesroll, mycket väl kan komma att träffa på. 

 

Efter hedersmordet på Maria Barin framkom det mycket kritik, från bland andra 

socialstyrelsen, som var riktad mot socialtjänstens hantering av ärendet. Kritiken bestod till 

stor del av ett ifrågasättande av personalens kompetens och kunskap gällande hur 

hedersrelaterat våld ger sig i uttryck. Kritik riktades även mot brister i riskbedömningen och 

dokumentationen i just det ärendet (Socialstyrelsen 2012). 

1.3 Syfte 

Vi upplever problematiken och riskbedömningen i praktiken som främmande och väldigt 

invecklad. Vi vill därmed, utifrån resonemang i problemformuleringen, undersöka hur 

socionomer uppfattar och arbetar med hederskulturer och hedersutsatta. Vårt syfte är vidare 

att ta reda på socionomernas uppfattningar om tillgängliga handlingsplaner de eventuellt 

använder sig av i relation till arbetet med hedersutsatta. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur uppfattar yrkesverksamma socionomer hederskulturer? 

 Hur arbetar socionomer med hedersutsatta personer? 

 Hur skiljer sig hedersvåld från våld i nära relationer, enligt socionomerna? 

 Hur uppfattar socionomerna de nuvarande handlingsplanerna i relation till 

hedersproblematiken?  

2. Det aktuella kunskapsläget 

Vårt sökande efter tidigare forskning har visat att hedersproblematiken är ett efterfrågat ämne 

bland studenter och många väljer att ha hedersproblematiken som huvudfokus för sitt 

examensarbete. I denna del av uppsatsen kommer vi att börja med att presentera vårt val av 

litteratur. Vi kommer sedan att behandla tidigare forskning kring själva definitionen av heder, 

kunskapsläget hos socialtjänsten samt ta upp resonemang om bland annat utvecklingen av 

individualiseringen och dess påverkan på hederskulturer. Vi kommer även att ta upp en del 

internationell forskning om ämnet för att ge en bredare bild av problematiken.  
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2.1 Val av litteratur 

Utöver obligatorisk kurslitteratur i föregående kurser, så har vi även använt oss av studier och 

undersökningar som är relevanta för hedersproblematiken. Anledningen till att vi just valt 

dessa studier och undersökningar är att en majoritet av dem har genomförts på uppmaning av 

den svenska regeringen. Vi anser att de håller vetenskaplig kvalité samt att de är relevanta i 

vår undersökning. 

 

Vi har bland annat använt oss av en studie från NCK:s kunskapsbank. NCK, Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som, på 

regeringens uppdrag, arbetar med att höja kunskapen och utveckla metoder för 

omhändertagande av våldutsatta kvinnor.  

 

Vi har även använt oss av en undersökning som är genomförd av den statliga myndigheten 

Länsstyrelsen Östergötland, som under de senaste åren, på uppdrag av regeringen, har 

genomfört många undersökningar samt skrivit rapporter och publikationer relaterade till 

hedersproblematiken. Eftersom de är relevanta i undersökning har vi därmed refererat till 

deras publikationer. Slutligen har vi använt oss av en internationell artikel för att belysa vissa 

aspekter av hederskulturer som kan vara relevanta.  

2.2 Forskningen i Sverige 

Inom den forskning som finns i Sverige brukar hedersrelaterat våld undersökas och analyseras 

generellt utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet är ett kulturellt perspektiv där det inom 

detta perspektiv antingen är fokus på hederskulturer kännetecknade av patriarkala värderingar, 

eller fokus på hedersvåldet där själva våldet utgör huvudfokus. Det andra perspektivet som 

används inom forskningen om hedersrelaterat våld är ett könsperspektiv där forskarna 

använder sig av könsmaktsanalys och tillämpar det i, exempelvis, kvinnors situation. Det sista 

perspektivet som är förekommande inom forskningen om hedersrelaterat våld är ett 

intersektionellt perspektiv där det istället lägger fokus på kön, klass och etnicitet som 

samverkande faktorer (NCK 2010:1 s19). 

 

Det var under 1990-talet som begreppen hedersvåld och hederskultur började 

uppmärksammas globalt i samband med FN:s arbete och användning av begreppen i 

internationella konferenser (SOU 2010:84 s18). På senare år har hedersrelaterad problematik 
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fått en alltmer framstående roll i svensk media och i politiska debatter, detta till följd av de 

uppmärksammade hedersmorden på Sara Abed Ali år 1996, Pela Atroushi 1999 samt Fadime 

Sahindal 2002, där den sistnämnda fick mycket uppmärksamhet i svensk media. Det var i 

samband med mordet på Fadime Sahindal som regeringen började satsa på att genomföra en 

kartläggning av förekomsten av hedersvåld i Sverige (NCK 2010:1 s12).  

 

Länsstyrelsens kartläggningar visar att olika myndigheter och organisationer hade, under år 

2003, kontakt med 1597 flickor som levde under hot och våld i starka patriarkala familjer. 

Mörkertalet beräknas dock vara stort eftersom många av dessa flickor är rädda för att 

kontakten med myndigheter kan innebära fara för deras liv (Länsstyrelsen 2004:16). 

2.3 Forskning kring definitionen av heder 

I antologin Familj, Religion, Rätt - Om kulturella spänningar i familjen, med Sverige och 

Turkiet som exempel (2010) skriver Astrid Schlytter, som är docent i rättssociologi vid 

Stockholms universitet, om hedersrelaterade värderingar och normer i svensk kontext. Hon tar 

i sin artikel upp förekomsten av hedersrelaterade normer och värderingar som idag finns i 

Sverige. Schlytter skriver att hedersrelaterat våld skiljer sig ifrån annat våld mot kvinnor i och 

med att relationen mellan könen, i respektive form av våld, ser olika ut. Till skillnad från 

exempelvis våld i nära relationer där våldet brukar bero på en ensam förövare, så är 

hedersrelaterat våld en följd av ett kollektivt intresse av att kontrollera flickans oskuld och 

kvinnans sexualitet. Hon menar vidare på att, även om det främst handlar om en patriarkal 

kontroll, så har dock även kvinnor en aktiv roll i utövandet av kontrollen och verkställandet 

av bestraffningarna vid unga kvinnor eller flickors överträdelser av normerna (ibid).  

 

Schlytter (2010) skriver även att hedern är bestämmande för familjens status i omgivningens 

ögon. I och med att en stor del av hederskulturer innefattar ett upprätthållande och 

kontrollerande av kvinnans oskuld och sexualitet, blir dessa faktorer en allmän angelägenhet 

som berör omgivningen, och inte endast den enskilda individen. Hedersbegreppet blir således 

ett relationsbegrepp, eftersom det inte bara reglerar villkor och krav för hur kvinnor ska bete 

sig, utan reglerar även förväntningar för hur männen ska agera (ibid). 

 

Inom hederskulturen anses det vara mannens skyldighet att se till att familjens heder inte 

kränks. Om hedern kränks så finns där vissa förväntningar på hur han bör agera för att ”ta 
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tillbaka” hedern och bevara sitt anseende. Förväntningarna innefattar en respons från mannen, 

oavsett hur våldsam responsen är, där han ska visa på ett missnöje mot den som anses ha 

brutit mot normerna inom familjen och därmed vanhedrat dem (Schlytter 2010).  

2.4 Faktorer som påverkar hederskulturen 

Schlytter (2010) resonerar kring förklaringar som kan vara orsakerna till varför vissa män vill 

kontrollera kvinnans sexualitet. En av orsakerna hon tar upp är att hon nämner att kontrollen 

av kvinnan kan vara en förutsättning för gruppens sammanhållning. Schlytter nämner bland 

annat kusinäktenskap och skriver följande: 

 

Keep all the girls in the family for the boys in the family (Schlytter 2010:68). 

 

Hon menar alltså att det inom hederskulturer kan anses vara nödvändigt att hålla en grupp 

intakt och försäkra dess upprätthållande och överlevnad. Den koppling som görs mellan 

kvinnans sexualitet och gruppens överlevnad leder till att en kontroll av kvinnan upplevs som 

berättigad och nödvändig. Schlytter (2010) återger ovanstående citat som återspeglar 

uppfattningen av att flickorna i familjen anses tillhöra de manliga släktingarna. Genom att 

flickorna blir bortgifta till de manliga släktingarna i familjen, upprätthålls de rådande normer 

och värderingar som finns inom släkten, och därmed ”överlever” hederskulturen till nästa 

generation. 

 

Något annat som påverkar hederskulturer är individualiseringen. Schlytter (2010) skriver om 

utvecklingen som har skett i västvärlden under 1900-talet och menar på att den har gått mot 

en individualisering som har inneburit att kvinnan har en egen relation till staten som 

fastställer kvinnors och mäns lika rättigheter. Exempel på utvecklingar som har främjat 

kvinnors rätt till självbestämmande är lanseringen av P-pillret på marknaden år 1960 och då 

rätten till att göra abort infördes. Som följd av denna utveckling har manlig heder, prestige 

och självkänsla frikopplats från kvinnans sexualitet (ibid). Detta tar även Schlytter och Linell 

(2008:2) upp i deras forskningsrapport Hedersrelaterade traditioner i svensk kontext- En 

studie av omhändertagna flickor, där de skriver att jämlikheten i Sverige har ökat mellan 

könen sedan 1960-talet. Författarna skriver att kvinnor, genom hög utbildningsnivå och 

kontroll av barnafödandet, har ett väldigt stort inflytande över sina livsvillkor. De fortsätter 

med att skriva att rätten till abort var en stor bidragande faktor till denna utveckling och det 
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faktum att den i princip är utan nedre åldersgräns, stärker kvinnors självbestämmande 

ytterligare. Ytterligare faktorer som författarna tar upp som bidragande faktorer till kvinnors 

självbestämmande är, det faktum att flickors har rätt till sexualundervisning, i och med att den 

är obligatorisk i skolan, samt det faktum att de kan få preventivmedel på 

ungdomsmottagningen (ibid).  

2.5 Forskning kring kunskapsläget hos Socialtjänsten: 

Flickor som vill förändra sina livsvillkor, men som hindras genom att bli utsatta för 

hedersförtryck och hedersvåld, behöver medhjälpare utanför familjen för att kunna bryta sig 

loss från de ramar familjen sätter upp (Schlytter & Linell 2008:2). Tidigare forskning visar på 

otillräckligheter i socialtjänstens förhållningssätt och metoder, samt i lagstiftningen. Dessa 

otillräckligheter finns framförallt i socialtjänstlagen (SoL) som, enligt Schlytter och Linell 

(ibid), försvårar för socialtjänsten att använda sig av barnperspektivet. Vidare skriver de att 

det som benämns som ett “familistiskt” synsätt, vilket innebär att konflikter mellan barn och 

vårdnadshavare ska lösas genom medling och dialog, ofta försvårar arbetet ytterligare. 

Följande citat återspeglar just det sistnämnda resonemanget: 

 

Studier visar att diskrepansen mellan rådande lagstiftning och värderingar och de 

ungas faktiska villkor leder till osäkerhet hos socialtjänstens handläggare. 

(Schlytter & Linell 2008:2). 

2.6 Internationell forskning 

Rupa Reddy skriver i sin artikel Gender, Culture and law- aproaches to Honour crimes in the 

UK (2008) om olika sätt som en kan bemöta hederskulturer på. Reddy skriver bland annat att 

ifall en väljer att enbart fokusera på kultur som förklaringsmodell, så leder det till att en går 

miste om många andra aspekter som är väsentliga att diskutera. Hon skriver bland annat att en 

följd av att en utgår från kultur som förklaringsmodell, är att kvinnor i minoritetsgrupper kan 

bli extra sårbara samt att det även kan leda till en stigmatisering av folkgrupper. Vidare så 

menar Reddy att en även kan gå miste om en väldigt viktig aspekt, nämligen kön. 

 

Reddy (2008) tar vidare i artikeln upp en aspekt som är väldigt viktig att belysa. Hon skriver 

att det finns risker med att benämna hedersrelaterat våld som mäns våld mot kvinnor. Reddy 

syftar på det faktum att pojkarna, eller männen, även dem, utsätts för hedersrelaterat förtryck i 
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form av exempelvis tvångsäktenskap och att det har förekommit att pojkar faller offer för 

hedersmord. Hon menar dock på att män har lättare att avvika från normerna som finns inom 

hederskulturer. 

 

Hon menar vidare på att begreppet heder, inom hederskulturer, är en konstruerad 

sammanvävning av mannens heder och kvinnas oskuld.  Således är mannens heder beroende 

av kvinnans oskuld. Heder är, enligt Reddy, nära kopplat med status och de kvinnliga 

familjemedlemmarnas rykte och beteende. 

 

Reddy (2008) fortsätter att skriva om mannen och familjens heder. Hennes resonemang kan 

kopplas till Schlytters (2010) resonemang om att det är mannens skyldighet att skydda 

familjens heder. Reddy skriver att män erhåller sin maskulinitet och sitt värde genom att 

reglera och kontrollera beteendet hos de kvinnliga släktingarna, såväl som att “skydda” dem 

från att vanhedra familjen. Dessa tankar kan, enligt författaren, länkas till idén om att kvinnan 

är en manlig släktings ägodel. Hon menar på att liknande tankar även har funnits i forna 

Europa där målet var att kontrollera kvinnans beteende, främst kvinnans sexualitet. Reddy 

skriver vidare att en det anses vara mannens jobb att “ta hand om” hedern, om en kvinna går 

emot familjen och vanhedrar denna, är det alltså en manlig släktings skyldighet att “ta 

tillbaka” hedern, oftast genom att straffa kvinnan. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Man brukar säga att verkligheten filtreras genom ett slags filter i och med att vi uppfattar 

omvärlden utifrån vissa utgångspunkter. Dessa filter kan variera beroende på vilka 

utgångspunkter en väljer att ta (Meeuwisse & Swärd 2002). I vår uppfattning av omvärlden 

finns där vissa grundantaganden som är bestämda utifrån vår kultur eller historia. Dessa 

grundantaganden är så grundläggande att vi inte ens reflekterar över dem (ibid). 

 

Sociala problem är relativa då de alltid identifieras utifrån en given kontext, i förhållande till 

rådande normer som i sin tur avgör vad som är normalt eller inte, vad som är moraliskt rätt 

samt vad som är avvikande (Sahlin 2002). När vi ska förklara eller förstå sociala problem 

eller fenomen behöver vi således använda oss av olika teorier och förklaringsmodeller som 
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exempelvis är psykologiska eller sociologiska (Meeuwisse & Swärd 2002). 

 

För att analysera vårt insamlade material har vi valt att använda oss av bland annat 

socialkonstruktivism som teoretisk utgångspunkt. Trots att perspektivet är väldigt bred har vi 

valt det eftersom vi anser att det kommer underlätta analysen och förståelsen av 

socionomernas resonemang i intervjuerna. Socialkonstruktivism blir intressant att använda 

som en förklaringsmodell då fenomenet, som ska analyseras, bryter mot normerna, eller 

föreställningen om en verklighet (Wennerberg 2001). Teorier om sociala konstruktioner är 

således väldigt lämpliga att använda för att hjälpa oss att analysera ämnet som vi valt att 

fördjupa oss i. 

 

Med perspektivet som utgångspunkt, är vi medvetna om att det material som vi samlar in, är 

kontextbundet, i och med att det utgår ifrån ett specifikt sammanhang som i vårt fall utgörs av 

socionomernas erfarenheter och referensramar. Genom att använda oss av perspektivet som 

ett verktyg kan vi analysera och förstå socionomernas uppfattningar om hederskulturer och 

deras erfarenheter av arbetet med hedersutsatta. 

 

Utifrån den tidigare forskningen som vi har framfört i det aktuella kunskapsläget har vi även 

kommit fram till att ett fokus på ett intersektionellt perspektiv, som är en del av den 

socialkonstruktivistiska traditionen, hade varit lämpligt att även använda, för att analysera det 

material vi har samlat in. 

3.1 Socialkonstruktivism 

Sören Barlebo Wenneberg (2001) skriver i sin bok Socialkonstruktivism - positioner, problem 

och perspektiv att kunskap inte är flytande utan att den är kontextberoende. Kunskap är något 

som skapas utifrån en kontext eller ett sammanhang. Till skillnad från den traditionella 

kunskapsteorin där man undersöker om kunskapen i fråga är sann eller giltig, undersöker 

socialkonstruktivismen hur kunskapen har framkommit. Socialkonstruktivismen försöker 

förklara för oss om kontexten har någon betydelse för, eller, ifall den kan påverka vår 

kunskap. Wenneberg skriver att en utgångspunkt i teorin om sociala konstruktioner är att vår 

kunskap är socialt konstruerad eftersom det är med hjälp av språkliga begrepp som vi får 

kunskap och språket i sig är en social konstruktion. 
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När en utgår från socialkonstruktivism så ska en se bortom ytan och försöka avslöja huruvida 

företeelser, som anses vara ett resultat av en naturlig utveckling, verkligen är det. Det brukar 

nämligen finnas en komplicerad social påverkan bakom företeelser som kan vara svåra att 

upptäcka annars (Wenneberg 2001). Alltså, bara för att något verkar vara naturligt och 

självklart behöver den inte vara det. Det kan finnas många orsaker och förklaringar bakom ett 

fenomen och därför ska en inte enbart anta eller utgå ifrån att det finns en enda sanning. 

 Utifrån social konstruktivismen finns det därmed inga handlingar som anses bero på naturen 

eller det biologiska, utan alla handlingar anses vara ett resultat av en social påverkan i form av 

socialt konstruerade normer, regler och dylikt. Med andra ord kan en säga att det av naturen 

inte finns några givna ramar för olika fenomen, utan alla ramar och begränsningar har 

konstruerats efter mänskliga och sociala intressen (ibid) 

 

Berger och Luckmann (2007) skriver i sin bok Kunskapssociologi - Hur individen formar och 

uppfattar sin sociala verklighet att människan har en benägenhet att utforma vanor utifrån 

sina sociala och icke-sociala aktiviteter. Genom att människan skapar vanor så minskar 

alternativen vilket är fördelaktigt utifrån ett psykologiskt perspektiv i och med att människan 

slipper bördan från att behöva ta aktiva beslut. Dem vanor som en individ skapar kan 

externaliseras, det vill säga spridas till andra aktörer i en social grupp, vilket följaktligen kan 

leda till att vanorna på lång sikt blir institutioner i den sociala gruppen. Det ska betonas att 

denna process, där vanor blir till institutioner, tar lång tid.  Institutionernas roll inom den 

sociala gruppen är att styra aktörernas handlingar. När ett barn internaliserar, det vill säga lär 

in de sociala normerna, blir de själva sociala varelser och en del av samhället (ibid). Genom 

att barnen, som utgör den nya generationen, internaliserar de sociala normerna, så 

upprätthåller de institutionerna inom den sociala gruppen. En utomstående person som inte är 

van vid vissa institutioner kan komma att ifrågasätta dessa rådande institutionerna som, 

exempelvis, finns inom en kultur. Det är därför viktigt och nödvändigt att visa på en 

legitimering av de, för den främmande personen, nya institutionerna. Genom att de sociala 

institutionerna blir legitimerade, anses de följaktligen utgöra en del av en objektiv verklighet 

som inte kan påverkas av individens vilja. Följaktligen blir normerna berättigade och 

befogade för människorna inom ett samhälle eller en kultur där institutionerna har 

internaliserats och legitimerats (ibid).  
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3.2 Intersektionalitet 

Ett intersektionellt perspektiv handlar om att analysera komplexa maktstrukturer samt göra 

dem synliga. Centrala kategorier för det intersektionella perspektivet är kön, klass, sexualitet 

och etnicitet. Vi anser att alla ovan nämnda kategorier är centrala för förståelsen av vår 

undersökning. Tina Mattsson (2010) skriver att det finns en rad olika feminiteter och 

maskuliniteter som konstrueras genom att kön, sexualitet, klass och etnicitet vävs samman. 

Dessa konstruktioner kan i sin tur kopplas till olika klassideal och föreställningar gällande vad 

som är normalt kontra onormalt. Kategorierna är dessutom sammanvävda på ett sätt där de 

blir beroende av varandra och av kontexten. Kategoriernas påverkan av varandra kan alltså 

variera beroende på situationen. Utgångspunkten är att samspelet mellan kategorierna bidrar 

till att konstruera ojämlikhet då de konstrueras “i och genom varandra” (ibid).  

 

Mattson (2010) tar upp ett exempel om kön och fördjupar sig i detta för att påvisa hur 

kategorierna samspelar med varandra. Mattson menar vidare på att då en utgår från kategorin 

kön, och använder sig således av ett könsperspektiv, så finns där olika föreställningar som kan 

kopplas till respektive kategori: sexualitet, klass och etnicitet. Rent konkret innebär det att det 

kommer att finnas olika föreställningar om maskuliniteter och feminiteter beroende på vilken 

klass en anknyter perspektivet till. Kategorierna klass, sexualitet och etnicitet “skär” således 

genom kön på olika sätt. Följaktligen innebär det att föreställningarna om hur en man 

respektive kvinna förväntas vara, kan se olika ut beroende på vilken klass i samhället en utgår 

ifrån. Därmed kan normerna och förväntningarna på sexualitet och på hur kvinnor och män 

bör vara, se olika ut beroende på vilken klass en utgår ifrån (ibid). Detta betyder således att 

olika grupper av människor lever på olika sätt, under olika villkor och med olika möjligheter. 

Dessa möjligheter kan variera beroende på om en är kvinna eller man, om en har en “svensk” 

bakgrund eller har invandrat till Sverige och så vidare (ibid).  

 

Något annat som tas upp, och som är relevant för vår undersökning, är de olika 

kapitalformerna inom kategorin klass. Mattsson (2010) skriver att det bland annat finns ett 

kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Den form av kapital som är relevant för vår 

undersökning är dock det symboliska kapitalet som belyser kontextens betydelse. Detta 

innebär att kapitalets värde kan variera och innebära olika starka positioner i samhället 

beroende på vilken kontext vi befinner oss i (ibid). Betydelsen av det symboliska kapitalet 

kommer vi att ta upp längre ner i uppsatsen (Se s.32) 
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4. Metod och tillvägagångssätt 

Vi har ett väldigt stort intresse för ämnet som vi valt att fokusera på i denna uppsats. Vi har 

följt diskussionen om hederskulturer som periodvis har framförts i massmedia. Vår 

förförståelse inom ämnet grundar sig, utöver det ovan nämnda, i det faktum att vi båda har 

föräldrar med rötter i andra länder där hederskulturer är förekommande. Fenomenet 

“hederskultur” är därmed sedan tidigare bekant för oss.  

 

I denna del kommer vi att presentera och motivera vårt val av forskningsmetod. Vi kommer 

att skriva om validitet och reliabilitet samt vilken urvalsgrupp vi valt att inkludera i vår 

uppsats. Vi kommer även att skriva om etiska överväganden, metodens förtjänster och 

eventuella brister. 

4.1 Val av forskningsmetod 

Inför valet av metod var vi båda eniga om att använda oss av kvalitativ forskningsmetod.  Det 

som är utmärkande med kvalitativ forskning är det faktum att det, till skillnad från kvantitativ 

forskning, är fokus på ord istället för nummer (Bryman 2011). Det finns många olika former 

av kvalitativa forskningsmetoder.  

 

Ett exempel på en kvalitativ forskningsmetod är intervjuer och det är denna form av metod 

som vi kommer att använda oss av i vår undersökning. Intervjuer används som 

forskningsmetod i syftet att förstå hur människor uppfattar sin sociala värld och hur de 

handlar i den (May 2001). 

 

Begreppet kvalitativ intervju kan vara mångfacetterat i och med att en intervju kan 

genomföras på många olika sätt (Bryman 2011). Det finns framför allt tre sätt att genomföra 

en intervju på. Det första sättet är genom att använda sig av en strukturerad intervju, där 

intervjun baseras på ett frågeformulär och där varje person får svara på exakt samma frågor 

samt där intervjuaren undviker variationer i de genomförda intervjuerna. Syftet med denna 

form av intervju är att intervjun ska vara så neutral som möjligt för att sedan i analysdelen 

kunna använda sig av standardiserade förklaringsmodeller där det knappt finns något 

utrymme för avvikanden (May 2001).  
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Ostrukturerade intervjuer, som ibland benämns som informella intervjuer, utmärks av dess 

öppna karaktär där intervjupersonen helt och hållet får utgå från sin egen referensram. Denna 

sortens intervju används bland annat vid biografiska intervjuer (May 2001). De hittills 

nämnda intervjuformerna har vi valt bort. En strukturerad intervju ger oss inte en möjlighet att 

kunna ställa följdfrågor för att fördjupa oss i socionomernas svar. Hederskulturer, ämnet som 

vi valt att forska om, är inte något som en pratar om varje dag. Vi vill ha möjligheten att 

förtydliga och klargöra, dels frågorna vi ställer, men även att kunna ställa följdfrågor till de 

svar vi får för att få en större förståelse och bekräftelse på att vi förstått intervjupersonen rätt. 

Utifrån vårt ovanstående resonemang har vi således valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Semistrukturerade intervjuer liknar strukturerade intervjuer i den mån att det finns ett antal 

bestämda frågor som ställs till samtliga intervjupersoner. Skillnaden är dock att det finns 

större möjlighet att få klargöranden och förtydliganden och följaktligen få kvalitativ 

information med hjälp av den fördjupning i svaren som anges. Denna intervjuform möjliggör 

en anpassning efter målgruppen samtidigt som det fortfarande innehåller en standardisering 

som främjar jämförbarhet (May 2001). Dessa faktorer är de huvudsakliga orsakerna till varför 

vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vi vill att de socionomer som vi 

intervjuar får en möjlighet att kunna använda sina egna termer och erfarenheter men att vi 

ändå, med hjälp av de standardiserade frågorna som kommer att användas i samtliga 

intervjuer, ska kunna göra en jämförelse mellan de svar som vi får ta del av för att underlätta 

analysen. 

 

På grund av geografiskt avstånd som gjorde det svårt för oss att träffa en av socionomerna 

personligen, valde vi att använda oss av telefonintervju med denne. Vi har dock utgått från 

samma mall och därmed ställt samma frågor till alla vi intervjuat oavsett intervjuformen, det 

vill säga, ifall intervjun varit genom ett möte eller genom telefon. 

4.2 Metodens förtjänster och brister 

I denna del av uppsatsen kommer vi att beskriva och diskutera mer ingående hur vi har 

resonerat inför beslutet att använda oss av två olika former av intervjuer i vår undersökning. 

Vi kommer att redogöra för de förtjänster och brister som finns med respektive form av 

intervju. 
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4.2.1 Kvalitativ forskning 

Oavsett vilken metod en väljer att utgå ifrån så kommer det att finnas förtjänster och brister. 

Inom kvalitativ forskning beror datainsamlingen till stor del på vilka intresseområden som 

forskaren ifråga har, samt vilka metoder som forskaren väljer att använda sig av i sin 

undersökning. Kritiken mot kvalitativ forskning, däribland intervjuer, brukar således vara att 

undersökningarna anses vara subjektiva i och med att de bland annat bygger på, vad som 

enligt kritiker anses vara, ett nära förhållande som forskaren etablerar med 

undersökningspersonen (Bryman 2011). Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning är att 

undersökningarna är generellt svåra att upprepa och detta anses bero på att undersökningarna 

ofta bygger på fallstudier som är ostrukturerade och att det finns en otydlighet i 

metodbeskrivningen (ibid). Detta leder till att undersökningen, och resultaten i en kvalitativ 

undersökning, blir svåra att dels upprepa, men även att generalisera. 

 

Vissa författare menar däremot att kritiken mot att resultaten i en kvalitativ forskning skulle 

vara svåra att generalisera är obefogade i och med att det går att generalisera resultaten i form 

av måttligare generaliseringar (Bryman 2011). Detta innebär rent konkret att de aspekter som 

undersökningen fokuserat på kan betraktas som ett exempel på många andra liknande fall i 

samhället (ibid).  

4.2.2 Intervju som undersökningsmetod 

Fördelarna med att använda sig av intervjuer som undersökningsmetod, är det djup som är 

omöjlig att få genom kvantitativa studier. Istället för att, som i kvantitativa studier, utgå från 

en bestämd bild av den sociala verkligheten där forskarna är begränsade i att kunna fånga 

deltagarnas egentliga bild av verkligheten, så inleder en inom kvalitativ forskning 

undersökningen med större flexibilitet och öppenhet (Bryman 2011). Genom att ramarna 

inom kvalitativ forskning är minimala så ökar möjligheten att fånga ett perspektiv hos 

intervjupersonen som vi kanske annars inte hade överhuvudtaget kommit i kontakt med ifall 

vi använt oss av kvantitativ forskning (ibid). 

 

Genom att vi har semistrukturerade intervjuer ger vi socionomerna en möjlighet att verkligen 

utgå från sina egna erfarenheter och inte begränsas av strikta ramar där de endast kan svara på 

de frågor som anges. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer får deltagarna en möjlighet att 

kunna återge sin unika bild av verkligheten och sina erfarenheter. Semistrukturerade 
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intervjuer ger oss samtidigt möjligheten att kunna ställa följdfrågor till de saker som 

socionomerna nämner som vi kanske inte har mycket insikt eller kunskap om. 

 

Nackdelen med att använda sig av intervjuer är att det finns en risk att det blir svårt att 

analysera materialet som vi samlat in (Jönsson 2010). Intervjuer utan en tydlig struktur kan 

resultera i ett material med låg kvalitet som följaktligen blir svår att koda (ibid). För att 

undvika att hamna i en situation där vårt insamlade material har låg kvalitet, kommer vi att ha 

en tydlig struktur i våra intervjuer där vi utgår från en förutbestämd intervjumall, samt genom 

att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. På detta sätt kommer kodningen av 

materialet att underlättas i och med att vi har allt nerskrivet på papper. Att spela in intervjun 

leder även till att vi kommer att kunna ge intervjupersonen full uppmärksamhet under 

intervjun i och med att vi inte behöver tänka på att anteckna allt som intervjupersonen ifråga 

säger. 

 

Vi nämnde tidigare att vi även har använt oss av telefonintervju i det fall där ett personligt 

möte med socionomen inte var möjlig på grund av geografiska svårigheter. Fördelen med 

telefonintervjuer är att de är billigare, tar mindre tid att genomföra, samt att risken för 

missförstånd i resultaten minskar. Till skillnad från intervjuer där en träffar intervjupersonen, 

där en kan använda sig av fler sinnen för att tolka intervjupersonens svar, är en via 

telefonintervjuer begränsad till enbart ens hörsel. En annan nackdel är att det kan bli rörigt för 

intervjupersonen ifall det är två olika personer som intervjuar en, i och med att en inte kan se 

vem det är som pratar. Därmed var det viktigt för oss att förebereda oss inför telefonintervjun 

och bestämma vem av oss som ska leda intervjun och ställa de huvudsakliga frågorna. 

 

4.3 Metodens tillförlitlighet 

När en avser att mäta hur tillförlitlig en undersökning eller studie ifråga är brukar en 

vanligtvis utgå ifrån två huvudsakliga kriterier; validet och reliabilitet. Med validitet menas 

huruvida en undersökning verkligen mäter det som den avsett att mäta. Med reliabilitet menas 

i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas och få samma resultat. De nämnda 

kriterierna brukar framförallt nämnas i samband med kvantitativ forskning (Bryman 2011). 
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Inom kvalitativa studier finns det en unik kontakt mellan forskaren och respondenten. I och 

med att alla människor är unika och att människor, värderingar och erfarenheter hela tiden 

ändras eller förnyas, kan det vara svårt att inom kvalitativ forskning upprepa en undersökning 

och få samma resultat som tidigare undersökningar inom samma ämne.  Vissa författare 

menar därmed att kvalitativa studier bör bedömas utifrån andra kriterier i och med att de bland 

annat ofta baseras på enskilda fall och begränsade urval (Bryman 2011). Ett sådant kriterium 

som tas upp är relevans, med relevans avses i detta sammanhang hur viktigt ett tema är inom 

sitt forskningsområde samt vilka nya resultat det tillför (ibid). Utifrån tidigare resonemang om 

undersökningens relevans, anser vi att vårt syfte och ämne har stor relevans i socialt arbete. 

Detta är något som vi framfört i delen av denna uppsats som behandlar det aktuella 

kunskapsläget (Se s.9).  

 

Det finns dock ett par delkriterier som en kan utgå ifrån vid bedömningen av en kvalitativ 

undersöknings tillförlitlighet. Det första delkriteriet är respondentvalidering vilket avser en 

undersöknings trovärdighet. Detta bedöms utifrån huruvida undersökningen har utförts i 

enlighet med de riktlinjer som finns, samt att deltagande i undersökningen har fått ta del av 

den tolkning som forskaren gjort, för att kunna bekräfta att forskaren uppfattat dem rätt. 

(Bryman 2011).  

 

För att försäkra trovärdigheten i vår studie så har vi, exempelvis under intervjun, upprepat vår 

tolkning av det som socionomerna sagt för att få en bekräftelse på att tolkningen stämmer. Det 

andra kriteriet är överförbarhet som i kvalitativ forskning kan uppnås genom att en återger en 

mycket utförlig beskrivning av resultaten. Den utförliga beskrivningen kan användas till att 

jämföra eller bedöma hur överförbara resultaten är i andra miljöer (Bryman 2011). Att ha en 

utförlig beskrivning av resultaten samt vårt tillvägagångssätt, är något som vi lägger väldigt 

mycket vikt vid. För att försäkra oss om utförligheten i exempelvis våra resultat har vi, som 

tidigare nämnt, spelat in alla våra intervjuer. Vi har sedan lyssnat och skriftligt dokumenterat 

alla intervjuerna. Detta innebär att vi har alla intervjuer i text-format vilket förtydligar och 

underlättar analys och beskrivning av resultat. 

 

I och med att vi är två författare som skriver tillsammans är tydlighet och kommunikation oss 

emellan väldigt viktigt. De diskussioner och överväganden som vi har under processen och 

inför beslutsfattanden har vi inkluderat i vår uppsats så att läsaren får en insikt och förståelse 

för våra val av exempelvis metod. 
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4.4 Urval och avgränsningar 

Urval inom kvalitativ forskning brukar benämnas som målstyrda urval där undersökningens 

urval har en direkt koppling till de forskningsfrågor som har formulerats i uppsatsen (Bryman 

2011). Eftersom vårt ämne är brett har vi beslutat oss för att fokusera på fält, projekt och 

organisationer inom det sociala arbetet där vi tror att socionomer regelbundet kommer i 

kontakt med hedersutsatta personer. Uppsatsens fokus kommer att ligga på de professionellas 

uppfattning och erfarenhet av hederskulturer där syftet är att ge en inblick i hur en som 

socionom kan arbeta med hederskulturer i praktiken.  

 

Vi vill uppmärksamma det faktum att vi har kontaktat väldigt många socionomer men att det 

är många av dem som valt att tacka nej till att ställa upp på en intervju. Socionomerna som 

tackade nej uppgav olika anledningar till varför de avstod från intervjun. En del av dem har 

angett att de haft brist på tid och därmed inte kunnat ställa upp vilket vi har vi full förståelse 

för. Det som vi dock vill belysa är det faktum att många av de socionomer vi har kontaktat 

uttryckligen har sagt att de inte har mycket kunskap om hur en arbetar med hederskulturer och 

ärenden av hedersrelaterad karaktär och därför har de valt att tacka nej till att ställa upp. De 

menade på att de upplevde att de inte kunde tillföra mycket till intervjun och därmed valde att 

avstå. Detta kan bero på att dem tidigare inte har kommit i kontakt med ärenden av 

hedersrelaterad karaktär, eller, att de är osäkra på hur en hanterar ärendena. 

4.4.1 Målgruppen 

Vi har intervjuat 5 socionomer som arbetar inom olika organisationer och myndigheter. 

Orsaken till varför vi har valt att inte begränsa oss till en enda yrkesgrupp, som exempelvis 

skolkuratorer, är att vi vill kunna nå socionomer som är insatta i ämnet och som kanske till 

och med är specialiserade inom ämnet men som inte nödvändigtvis arbetar som kuratorer. Att 

ha en målgrupp som består av socionomer som arbetar inom olika verksamheter leder 

följaktligen till att vårt material blir mer omfattande. 

 

Vi har kommit i kontakt med socionomerna som deltagit i vår undersökning på lite olika sätt. 

Vi har bland annat kontaktat författare som skrivit böcker inom ämnet och frågat efter 

rekommendationer, eller, ifall de själva varit socionomer, frågat ifall de velat delta i vår 

undersökning. Vi har även varit inne på kommuners hemsidor och hittat kontaktuppgifter till 

individer som har startat projekt där de aktivt arbetat med hederskulturer och/eller 
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hedersutsatta. Många av kontaktuppgifterna till socionomerna som deltagit i vår undersökning 

har vi fått genom rekommendationer av verksamhetschefer och andra socionomer vars 

kontaktuppgifter vi hittat på kommunala hemsidor. Vi har både mejlat och ringt runt till olika 

verksamheter. Vårt tillvägagångssätt har helt enkelt berott på vilka kontaktuppgifter vi har 

kunnat hitta, det vill säga, ifall vi hittat ett telefonnummer eller en E-mail adress. 

4.4.2 Beskrivning av intervjupersonerna 

Socionomerna som deltagit i vår studie har full anonymitet i denna uppsats. Deras identitet är 

inte relevant för vår uppsats eftersom fokus ligger på deras erfarenheter och kunskap. För att 

förstå utifrån vilken kontext socionomerna har format sin kunskap, kommer vi att presentera 

och ge exempel på vilka områden inom socialt arbete som de har arbetat inom. 

 

En majoritet av socionomer som deltagit i vår studie är yrkesverksamma i södra Sverige, men 

där finns någon enstaka som är verksam i mellersta Sverige. En majoritet av socionomerna 

har flera års erfarenhet av yrket och jobbar inom verksamheter där de regelbundet kommer i 

kontakt med ungdomar. Nedan följer en presentation om socionomernas erfarenheter och 

yrkesmässiga bakgrund: 

 

 Socionom A har bland annat jobbat som kurator i en skola i södra Sverige där hen 

under sina 10 år som kurator kom i kontakt med många flickor som på olika sätt var 

berörda av hederskulturen. Numera jobbar hen inom en organisation där hen i sin roll 

som kurator jobbar med barn och ungdomar i utsatta situationer och ger dem stöd och 

behandling 

 Socionom B har arbetat inom många olika myndigheter och organisationer. Hen har 

väldigt mycket erfarenhet av att jobba med unga män och pojkar som lever i 

hederskulturer. Just nu jobbar hen inom en myndighet där ansvarsområdet är ledning 

och organisering av insatser och resurser. Hen föreläser även och utbildar personal om 

just hederskulturer. 

 Socionom C jobbar nu inom en verksamhet där hen ger stöd och samtal till ungdomar 

i utsatta livssituationer. Hen jobbar även med att utbilda personal om hederskulturer 

genom att ordna fortbildningstillfällen inom den verksamhet hen arbetar i.   

 Socionom D jobbar på ett skyddat boende för kvinnor som har blivit utsatta för våld i 

nära relationer. Hen har jobbat där under flera år. Tidigare har hen arbetat med 

försörjningsstöd för nyanlända flyktingar. 
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 Socionom E jobbar på en kvinnojour/ett skyddat boende för kvinnor. Tidigare har 

socionomen även jobbat med ungdomar i olika utsatta situationer och 

ensamkommande flyktingbarn. 

4.5 Arbetsfördelning 

Vi har haft ett mycket bra samarbete med varandra och vi är båda mycket nöjda med 

varandras insatser och bidrag till detta arbete. Till själva skrivandet av uppsatsen har vi använt 

oss av programmet “Googles Docs” där två eller fler personer kan skriva i ett dokument 

samtidigt. Därmed har vi kontinuerligt, och ofta samtidigt, uppdaterat och skrivit i uppsatsen. 

Vi har båda skrivit under alla rubriker och därmed har vi inte “delat upp” uppsatsen, vi har 

snarare gjort som så att en av oss börjar skriva under en rubrik och den andra fortsätter och 

vice versa. 

4.5.1 Genomförande av intervjuerna 

Fyra av intervjuerna har genomfördes på respektive socionoms arbetsplats. En av intervjuerna 

har dock genomförts genom ett telefonsamtal på grund av geografiska avstånd. 

 

För att undvika att vi pratar i mun på varandra och således underlätta för intervjupersonen, har 

vi turats om att vara den som leder intervjun och det är något som vi bestämt innan varje 

intervju. Den som inte leder brukar oftast ha en observerande roll men är ändå delaktig genom 

att ställa följdfrågor, vilket den andra kan ha missat att göra. 

4.6 Bearbetning av materialet 

För att underlätta bearbetningen och kodningen av materialet har vi, som tidigare nämnt, valt 

att spela in alla intervjuer. Vi har sedan transkriberat alla intervjuer, det vill säga, skriftligt 

dokumenterat det talade språket i intervjuerna genom att lyssna på inspelningarna av 

intervjuerna. I återgivningen av citaten har vi valt att exkludera hummanden och dylikt för 

läsbarhetens skull. Vi har valt att skriva in följande tecken [...] för att visa på att vi har 

redigerat delar av citatet genom att exempelvis ta bort ord. För att undvika upprepningar av 

citat igenom att dela upp “resultat” och “analys” i två delar, har vi valt att använda oss av en 

integrerad analys som är vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar.  

4.7 Etiska överväganden 
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Socialt arbete är ett etiskt projekt vars värdegrund ofta antyds med nyckelord som 

människovärde, humanitet och mänskliga rättigheter (Blennberger 2006). Etiken är alltså en 

inneboende faktor i socialt arbete som inte kan förbises, således kan en inte undvika att 

diskutera det när en pratar om socialt arbete. Etiska projekt har dock sina risker, de kan bland 

annat gynna uppkomsten av självvalda moraliska uppfattningar som kan komma att påverka 

arbetet i form av paternalism och moralism, det vill säga, att dominera eller underkänna andra 

(ibid). 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att det finns fyra forskningsetiska krav på forskning. Det 

första kravet är forskningskravet, vilket innebär att samhället och dess medlemmar har ett 

berättigat krav på att forskningen som bedrivs håller hög kvalitet och att den inriktas på 

viktiga frågor. Kravet innebär vidare att kunskaper utvecklas och fördjupas samt att de 

tillgängliga metoderna ska förbättras. Vetenskapsrådet skriver även att samhällets medlemmar 

har rätten att kräva skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina livsförhållanden. Individerna 

ifråga får vidare inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning eller förolämpning. Detta krav 

kallas för individskyddskravet. De två ovan nämnda kraven är inte absoluta, de måste alltid 

vägas mot varandra. Inför varje undersökning får forskaren göra en vägning mellan värdet av 

det förväntade kunskapstillskottet och möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

deltagarna. Individskyddskravet kan i sin tur delas in i fyra delar, fyra allmänna krav, dessa 

är; informationskravet som innebär att en informerar de berörda parterna om forskningens 

syfte, konfidentialitetskravet som innebär att information som kommer fram inte kan röjas för 

obehöriga, nyttjandekravet vilket betyder att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål samt samtyckekravet vilket innebär att deltagarna i en undersökning får 

bestämma över sin medverkan. 

 

Med de ovanstående kraven i åtanke har vi, inför varje intervju, informerat deltagarna om 

undersökningens syfte och vad det är vi kommer att göra med informationen vi får fram. Det 

är av stor vikt att vi meddelar deltagarna om att all information som kommer fram, endast 

används i ett forskningsändamål. Vi har vidare informerat dem om att det är frivilligt att delta 

samt att de kan bestämma sig för att sluta medverka vilket hade inneburit att den information 

de lämnat inte kommer att användas i resultatet. Vidare tycker vi att det är viktigt att de 

berörda parterna är medvetna om att det råder total anonymitet då vi inte ska publicera namn 

på deltagare, stad eller dylikt, detta för att skydda deltagarna och för att det inte har någon 

relevans för vår undersökning. 
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Att använda sig av intervjuer som forskningsmetod kan innebära etiska risker. Kvalitativa 

forskningsintervjuer söker efter en förståelse av världen utifrån undersökningspersonernas 

synvinkel, det är alltså genom deras information och erfarenhet som man skapar en mening 

om deras värld (Kvale & Brinkman 2009). En forskningsintervju bygger på interaktionen 

mellan intervjuare och den intervjuade, och det är där som kunskap skapas. En intervju är 

alltså ett utbyte av åsikter mellan de personer i intervjun där temat är ömsesidigt intresse av 

ett visst ämne (ibid). 

 

Vi har, som tidigare nämnt, använt oss av semistrukturerade intervjuer där syftet är att erhålla 

kunskap om intervjupersonens världsbild, för att sedan tolka och beskriva fenomen. Det är 

forskarens roll att kunna tolka bland annat tonläge och ansiktsuttryck i och med att de kan 

framföra information (Kvale & Brinkman 2009). Vi har i våra intervjuer varit observanta på 

kroppsspråk och tonläge, för att vidare analysera de svar vi har fått fram under intervjuerna. 

Det är av stor vikt, tycker vi, att våra frågor inte på något sätt kränker intervjupersonen eller 

att de är formulerade på ett sätt som kan misstolkas. Av den orsaken är det viktigt att vi under 

intervjun, har frågat om vi har uppfattat ett uttalande rätt samt att överväga inför 

formuleringen av de frågor som vi ska använda i intervjuerna. Vi har i intervjuerna utgått från 

en intervjumall (se bilaga). 

 

Telefonintervjun som vi genomförde med en av socionomerna upplevde vi som besvärlig i 

den mån att många aspekter av interaktionen föll bort. Vi syftar på den icke verbala 

interaktionen som är en del av det mänskliga samspelet. Under telefonintervjun upplevde vi, 

till skillnad från de övriga intervjuerna där vi kunde se intervjupersonen och tolka henoms 

kroppsspråk, tystnaderna och pauserna som försvårande omständigheter vilket ledde till att vi 

stundtals förlorade fokus på det vi ville fråga.  

 

Vi upplever att det finns en inneboende rädsla i media och bland individer inför att diskutera 

hedersfrågan. Ett ifrågasättande av andras kulturer och traditioner förknippas i dagens Sverige 

ibland med rasism och detta är något som måste belysas enligt vår mening. Vi är medvetna 

om att vårt ämne är etiskt laddat, vilket kan komma att försvåra vårt arbete i viss mån. Med 

detta i åtanke har vi därmed bestämt oss för att utgå ifrån de professionellas erfarenheter och 

förhållningssätt till hederskulturen. Innan vi bestämde oss för att ha socionomer som vår 

målgrupp, funderade vi på att intervjua brukare som har något förhållande, eller erfarenhet, av 
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hederskulturen. Vi insåg dock mycket snabbt att detta skulle kunna gå emot 

individskyddskravet. Vi tyckte att det material vi kunde samla in från forskningen inte skulle 

kunna väga upp mot de eventuella negativa konsekvenserna för deltagarna.  

5. Resultat och Analys 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera resultaten från vår undersökning. 

Resultaten är baserade på det material som vi har samlat in från intervjuerna med de 5 olika 

socionomerna som vi har presenterat tidigare i uppsatsen i avsnittet som behandlar 

beskrivning av intervjupersonerna (se s. 24). 

 

Utifrån materialet som vi har samlat in har vi upptäckt återkommande teman i samtliga 

intervjuer. De återkommande teman som vi nedan kommer att presentera är på olika sätt 

kopplade till syftet och frågeställningarna som vi inledningsvis har framfört i denna uppsats. 

Vi har valt att fokusera på det som vi upplever som mest relevant och viktigt. Vi kommer att 

analysera resultatet utifrån våra valda teoretiska perspektiv; socialkonstruktivism med fokus 

på ett intersektionellt perspektiv. 

 

I kapitel 5.1 behandlar vi vårt första tema som utgörs av socionomernas uppfattning av 

hederskulturer. Vidare i kapitel 5.2 behandlas socionomernas uppfattning om de utmärkande 

dragen för hedersrelaterat våld i förhållande till andra former av våld. Som exempel använder 

vi oss av mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer. Kapitel 5.3 behandlar socionomernas 

arbetssätt och hur en kan dra gränsen och veta huruvida ett ärende är av hedersrelaterad 

karaktär eller inte. I kapitel 5.4 behandlas socionomernas uppfattning om osäkerheten som 

finns när det kommer till hanteringen av ärenden av hedersrelaterad karaktär samt deras 

uppfattning om hur en bör arbeta med hedersrelaterade ärenden. 

5.1 “Hederskulturen är komplex” 

Vid frågan om hur socionomerna uppfattade hederskulturer har det framkommit att samtliga 

socionomer har menat på att hederskulturer är komplexa. Socionomerna uppfattar begreppet 

“hederskultur” som ett väldigt brett och diffust.  Begreppet hederskultur har, enligt 

socionomerna, ingen enhetlig definition som gäller för alla, det är kontextbundet. Därmed kan 

hederskulturer beskrivas på olika sätt beroende på vem du frågar. Socionomerna var även 

överens om det faktum att hederskulturer utmärks av ett kollektivistiskt levnadsätt. Det 
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faktum att människor lever på ett kollektivistiskt sätt där de är beroende av varandra, menade 

socionomerna, leder till att de stärker gemenskapen som finns inom hederskulturer. Genom att 

de personer som socionomerna kommer i kontakt med fortsätter att leva som de gör, bidrar 

dem till ett upprätthållande av hederskulturer. Att leva i en hederskultur behöver dock inte 

vara negativt, så länge en accepterar begränsningarna och inte bryter mot ramarna som finns, 

kan en leva ett bra liv med vetskapen och tryggheten i att en är en del av en gemenskap. 

 

Trots likheterna i socionomernas uppfattning om hederskulturer så betonade de olika aspekter 

som de ansåg var betydande att belysa när en diskuterar hederskulturer. De olika aspekterna 

ska vi redogöra för nedan för att visa på skillnaderna i uppfattningarna. 

5.1.1 “Begrepp som vi har hittat på” 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet menar på att vi skapar vår verklighet, och 

vidmakthåller den, med hjälp av språket. Vidare så är språket i sig, och definitioner på 

begrepp, socialt konstruerade av människan. Den uppfattning som vi alltså skapar av 

verkligheten, vidmakthåller vi genom våra tankar och handlingar samt vårt språk (Berger & 

Luckmann 2007). 

 

Socionomernas resonemang när det kommer till deras uppfattning om hederskulturer är 

baserad på deras erfarenheter och uppfattning av verkligheten. Socionomernas uppfattning av 

verkligheten är i sin tur baserad på de sociala konstruktioner som de, med hjälp av språket, 

har skapat för att kunna förstå olika företeelser. Språket är alltså som en förvaringsplats för, 

exempelvis socionomernas, erfarenheter och kunskap om företeelser som exempelvis 

hederskulturer (Berger & Luckmann 2007). 

 

Det första citat som vi presenterar handlar om en av socionomernas resonemang om begreppet 

hederskultur: 

När du säger hederskulturen så tänker jag att det är ett problematiskt begrepp. 

[...] Det finns inte en kultur i alla de här familjerna [...] Du kan ta två familjer 

från samma by [...]  ena familjen utsätter sina barn för hedersrelaterat 

förtryck men inte den andra [...] jag ser det som ett intersektionalistiskt 

problem medan andra ser det som ett kulturellt problem [...]Kultur är 

föränderligt. Det är ingenting som är fast.   

(Socionom E) 



30 
 

 

Socionom E menar på att användningen av begreppet hederskultur är missvisande. Hen menar 

att begreppet i sig, hederskultur, är fel att använda eftersom ordet kultur blir problematiskt i 

den kontexten. Utifrån henoms resonemang i ovanstående citat är begreppet missvisande i och 

med att kultur inte är något som är fast. Socionom E:s uttalande kan kopplas till de 

resonemang som vi inledningsvis har framfört. Utifrån citatet, med koppling till teorin, 

innebär det att hederskulturen anses vara ett socialt konstruerat begrepp som människan har 

skapat utifrån sina referensramar. Sociala konstruktioner är kontextbundna och kan därmed 

variera beroende på person eller plats (Berger & Luckmann 2007). Socionomens resonemang 

om kultur kan således väldigt tydligt kopplas till teorin om sociala konstruktioner, där det i 

detta sammanhang innebär att kultur är något som är socialt konstruerat av människan och att 

det därmed är, även det, kontextbundet. Således är kultur inte något som är fast, utan den kan 

se olika ut beroende på vilken kontext du utgår ifrån. 

 

Till skillnad från socionom E, menade Socionom A följande: 

 

[...] Så länge ett barns rättigheter kränks, har vi en skyldighet att hjälpa det barnet 

[...] Sedan kunde jag i mitt eget huvud tänka i begrepp som heder, hedersförtryck och 

så [...] Hederskultur och hedersförtryck är begrepp som vi har hittat på.  

(Socionom A) 

 

Socionom A betonar att hen har samma utgångspunkt i alla ärenden, nämligen skyldigheten 

att hjälpa alla barn. Socionomen tillägger att hen tänker i begrepp som heder och 

hedersförtryck först när hen upplever att det är relevant för ärendet. Detta kan återkopplas till 

resonemanget om att vi tolkar våra erfarenheter för att dela dem med andra. Dessa 

erfarenheter kan sedan, med hjälp av vårt språk och vårt agerande, spridas och göras till något 

gemensamt med andra människor, vilket således bidrar till att vi konstruerar en verklighet 

(Mattsson 2010). Vi skapar alltså vår verklighet genom att tolka våra erfarenheter och 

kunskap tillsammans med andra. Begreppen heder och hedersförtryck blir härmed något som 

är socialt konstruerade av människan som används för att beskriva något man har stött på 

tidigare. Med koppling till teorin innebär det att socionomen ifråga tänker i begrepp såsom 

heder och hedersförtryck eftersom hen har konstruerat en verklighet kring begreppen utifrån 

sina erfarenheter och kunskap om hederskulturer. 
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Genom att socionomen använder sig av olika begrepp för att beskriva en företeelse kommer 

hen, rent konkret, att bidra till upprätthållandet av sin subjektiva uppfattning av ordens 

betydelse. Detta innebär således att varje gång hen stöter på orden heder eller hedersförtryck, 

kommer hen att associera dem med hederskulturer. 

 

Den tredje uppfattningen vi kommer att ta upp är Socionom C:s. Socionom C betonade vikten 

av att tänka på många olika aspekter samtidigt. Hen ansåg att det var av stor vikt att inte 

fokusera på enbart en faktor när en talar om hederskulturer i och med att det är så många olika 

faktorer som samspelar: 

 

[...] Jag blandar in kultur, tradition, ekonomi, klass och kön [...] Jag reagerar starkt 

på när människor säger att det bara är kultur [...] eller religion. Jag anser att man 

måste ha många mer perspektiv i huvudet [...]  

(Socionom C) 

 

Det som är utmärkande för hederskulturer är, enligt socionom C, sammanvävningen av andra 

kategorier som klass och sexualitet vilka samspelar för att upprätthålla en specifik 

maktstruktur, i detta fall, maktstrukturen i hederskulturer. Socionomen menar vidare att det är 

fel att enbart utgå från en enda förklaringsmodell och säga att hederskulturer enbart kan 

förstås utifrån exempelvis “religion eller “kultur”. Socionomens resonemang kan kopplas till 

det intersektionella perspektivet som belyser att det finns många olika kategorier som 

samspelar med varandra för att upprätthålla maktstrukturer (Mattsson 2010). 

Maktstrukturerna ligger “utanför” oss själva och påverkar oss på en högre nivå, men detta 

betyder inte att vi inte kan påverka dem. Maktstrukturerna bevaras genom vårt tänkande och 

vårt handlande. Vi kan således påverka dessa maktstrukturer genom att börja tänka eller agera 

på ett nytt sätt, exempelvis genom att vi utgår ifrån flera kategorier och inte endast en.  

 

En av de kategorier som är nödvändig att diskutera när en pratar om hederskulturer, och som 

socionom C benämner, är klass. En gemensam tråd för teorier om klass är att de utmärks av 

en hierarkisk ordning och maktrelationer mellan olika samhällsklasser. Vår klassposition 

bestäms i sin tur av olika sorters kapital. Begreppet klass är enligt vissa forskare nära 

sammanvävt med kön (Mattsson 2010). Detta innebär således att din makt i samhället bestäms 

av kombinationen av din klassposition och ditt kön. 
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Den fjärde socionomen, Socionom D, ansåg att hederskulturers utmärkande faktorer var 

kontroll och maktutövning: 

 

Utifrån min roll definierar jag det som en person som blir utsatt för kontroll 

och maktutövning [...] anledningen till våldet är att bevara familjens heder. 

                       (Socionom D) 

 

Socionom D betonade att våldet, som kan vara ett resultat av kontroll och maktutövningen, 

sker för att bevara familjens heder. Inom kategorin för klass benämns, utifrån 

det intersektionella perspektivet, olika former av kapital. Den sorts kapital är relevant för 

denna analys är det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet är kontextbundet vilket 

rent konkret innebär att dess värde kan variera i olika sammanhang (Mattsson 2010). Inom 

hederskulturer utgör hedern ett symboliskt kapital.  Familjens värde bestäms efter dess heder 

som följaktligen bestämmer familjens klassposition i samhället. Genom att kön och klass, i 

form av det symboliska kapitalet, samspelar, får vi alltså de utmärkande dragen för 

hederskulturer. Enligt socionomen använder en sig av kontroll som ett verktyg för att bevara 

heder, som i detta fall utgör det symboliska kapitalet, och därmed behålla sin klassposition i 

samhället. Klass är i sin tur en social konstruktion, något som vi skapar och upprätthåller 

genom att vi lever upp till de föreställningar som finns om olika grupper av människor (ibid). 

 

Socionom B hade, till skillnad från ovanstående socionomer, en väldigt tydlig uppfattning om 

hederskulturer. Hen betonade att det framförallt handlar om ett patriarkalt system: 

 

Hederskulturen handlar i första hand om ett patriarkalt uttryck för männens 

överordnad över kvinnor. [...] det är männen som bestämmer för att dem är 

män och inget annat [...]  

(Socionom B) 

 

Som vi tidigare har nämnt så menar en utifrån det intersektionella perspektivet på att det finns 

många olika kategorier som samspelar med varandra för att upprätthålla en viss maktstruktur. 

Vi kan utifrån ovanstående citat utläsa en väldigt viktig kategori, som enligt socionomen 

stärker upprätthållandet av hederskulturen, nämligen kön. 

 



33 
 

Hur kön uppfattas av människor och hur den kommer till uttryck beror till stor del på vilken 

kontext vi befinner oss i. Det som förväntas av en man eller en kvinna kan komma att 

förändras beroende på hur vår kontext ser ut socialt, historiskt och kulturellt (Mattsson 2010). 

Genom att vi lever upp till de förväntningar och de föreställningar om kön som finns i 

samhället, bidrar vi således även till konstruktionen av det. Vi upprätthåller alltså den rådande 

bilden av kön genom att som kvinna, eller man, göra det som förväntas av just en man 

respektive en kvinna. 

 

Runt om i världen präglas samhällen av en maktordning där kvinnan är underordnad mannen. 

Vidare utgör mannen normen, i och med att han inte definieras som ett kön, utan snarare som 

könsneutral. Kvinnan är däremot alltid uppmärksammad som just en kvinna och därmed som 

det avvikande i samhället (Mattsson 2010).  

 

Det ovan nämnda, det vill säga att mannen är överordnad kvinnan, är alltså inte enbart 

förekommande i hederskulturer, utan det är en rådande norm i de flesta samhällen. Socionom 

B menar dock att det utmärkande draget för hederskulturer är just det patriarkala systemet. 

Det är i sin tur många faktorer som bidrar till vidmakthållandet av det patriarkala systemet 

inom hederskulturer. Den kategori som i första hand vidmakthåller patriarkala systemet, som i 

sin tur bidrar till hederskulturernas upprätthållande, är som tidigare nämnt kön. Socionom B 

menar alltså på att männen har högre status i samhället just på grund av sitt kön. 

 

Även om vi till en början uppfattade socionomernas beskrivningar som väldigt lika, insåg vi 

efter bearbetning av materialet att det finns små skillnader i hur respektive socionom 

uppfattade hederskulturer. Vidare så beror olikheterna i deras uppfattningar på det faktum att 

de har olika erfarenheter och således även olika konstruktioner av företeelser, likt 

hederskulturer, som finns utanför deras subjektiva uppfattning av verkligheten. 

5.2 “Det är inget att diskutera med mig, det är två helt 

olika saker”. 

Utifrån vårt material har vi märkt att samtliga socionomer har varit tydliga med att poängtera 

att det finns en skillnad mellan mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld. Socionomerna menade att det i ärenden av hedersrelaterad karaktär finns 

flera förövare i jämförelse med ärenden som har med våld i nära relationer att göra, där det 
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oftast brukar vara en enda förövare. Till skillnad från ärenden som har med våld i nära 

relationer att göra, betonade socionomerna att det i hedersrelaterade ärende oftast handlar om 

ett kollektivt förtryck mot den som bryter mot normerna. 

 

I hederskulturer utgörs de rådande normerna av att mannen är överordnad kvinnan. Utifrån 

det socialkonstruktivistiska perspektivet är de institutioner (normer) som finns inom ett 

samhälle ett resultat av människans beteende. Institutionerna, det vill säga normerna, har 

alltså skapats efter vad som anses vara socialt acceptabelt i ett visst samhälle. Föräldrarna 

överför institutionerna som de själva har växt upp med till sina barn, överföringsprocessen i 

sig stärker föräldrarnas uppfattning av institutionerna och leder även till att barnet 

internaliserar, det vill säga lär in, de rådande institutionerna eller normerna. Genom att barnen 

internaliserar institutionerna forsätter dessa att existera ytterligare en generation (Berger & 

Luckmann 2007). Det är viktigt att institutionerna legitimeras när de ska förmedlas till nya 

personer, i detta fall, barnen. I och med att barnen inte har varit med om att skapa 

institutionerna kan de komma att ifrågasätta dem, och därför blir legitimeringen viktig 

(Wennerberg 2001). 

 

En av socionomerna sa bland annat följande för att visa på skillnaden mellan hedersrelaterat 

våld och våld i nära relationer: 

 

[..] När Pelle slår sin sambo och åker in i häktet, då är inte hela släkten där 

och tycker att det som han har gjort är bra [...] Fadimes pappa har exempelvis 

fortfarande besökare från släkten. (Socionom B) 

 

Socionom B menar att det faktum att Fadimes pappa fortfarande får besök i fängelset kan 

betyda att mordet är socialt accepterat. Vi menar att socionom C:s citat och tankebanor kan 

förstås utifrån ovanstående resonemang om internalisering. De som fortsätter att besöka 

Fadimes pappa har, likt han själv, internaliserat de rådande normerna som menar på att det är 

accepterad att skydda hedern till varje pris. När en individ bryter mot de rådande normerna 

som har internaliserats i den kollektiva gruppen, familjen eller släkten, anses alltså 

sanktionerna mot denne vara befogade i och med att denne har agerat på fel sätt genom att gå 

emot normerna som finns. Samhället förväntar sig att sanktioner sätts in då en individ bryter 

mot dessa normer. Förväntningarna som finns utgör i sin tur, även dem, en norm. Normen 

utgörs alltså av att människorna förväntas ha förväntningar på att sanktioner ska sättas in. 
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Sanktionerna som sätts in är kontextbundna och kan variera beroende på var i världen en 

befinner sig. I och med att sanktionerna blir till verklighet i förhållande till sammanhanget en 

befinner sig i, är de således en social konstruktion i den benämningen att de kan uttryckas och 

se ut på olika sätt beroende på just kontexten. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är således socialt accepterat bland vissa grupper och det är 

just därför det finns flera utövare av våldet mot den enskilde individen som agerar emot 

gruppens normer. Den kollektiva gruppens acceptans inför det kollektiva våldet ett socialt 

konstruerat fenomen. 

 

En av socionomerna hade ett helt annat sätt att närma sig problematiken på. Hen pratade om 

att en även kunde skilja på våldet genom att utgå ifrån den utsatta. Detta var alltså något som 

de andra socionomerna i studien inte tog upp och därför tycker vi att det är intressant att 

belysa: 

 

[...] Jag tycker att det finns en stor skillnad [...] Jag tänker utifrån skuld och 

skam begreppet. En kvinna i en hederskultur, där handlar det mycket om skam, 

utifrån det man har gjort själv. Medans en kvinna i en nära relation pratar 

mycket mer om skuld utifrån att “Varför har jag inte lämnat honom tidigare? 

Vad har jag gjort för fel”[...] (Socionom A) 

 

Socionom A har utifrån sina erfarenheter bildat en uppfattning om att, beroende på hur den 

utsatta kvinnan formulerar sig, så kan socionomen ifråga veta huruvida ett ärende har en 

hedersrelaterad karaktär eller ifall det istället handlar om våld i nära relationer. Socionomen 

menar att när kvinnan nämner begreppet “skuld” eller nämner att det är hennes fel, så 

upplever kvinnan att hon har misslyckats med något. Socionomen menar att kvinnan upplever 

att det är hennes eget fel att hon blivit utsatt för våldet. Kvinnan är medveten om att mannens 

handlande är fel, men ändå har hon stannat kvar hos honom och därmed anser kvinnan att hon 

får skylla sig själv. Socionomen ifråga menar vidare på att kvinnan som talar om “skam” 

menar istället att hon skäms över det som hon har gjort. Hon skäms över att vanhedrat 

familjen genom att ha gått emot de normer och föreställningar som finns internaliserade hos 

familjen och släkten. 
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Socionomens uppfattningar är, som tidigare nämnt, baserade på erfarenheterna som denna 

haft.  Socionomen har således konstruerat en uppfattning där hon kopplar ett ord till en 

företeelse. Hen kopplar ordet “skam” till en specifik företeelse, det vill säga hederskulturer, 

och ordet “skuld” till en annan företeelse, det vill säga våld i nära relationer. 

5.3 “Svårt att veta” 

Samtliga socionomer har varit väldigt tydliga med att poängtera att det är väldigt svårt att 

inledningsvis veta vad ett ärende handlar om. De socionomer som deltog i studien har olika 

sätt att närma sig ärenden på. Vi har utifrån vårt intervjumaterial kommit fram till att det 

generellt finns två rådande uppfattningar om hur en gör då en hanterar ärenden. Vi kommer 

att redogöra för de båda uppfattningarna samt analysera dem utifrån våra teoretiska 

perspektiv. Vi kommer även att redogöra för hur socionomerna drar gränser mellan om ett 

ärende är av hedersrelaterat karaktär, eller inte. 

 

5.3.1 “Det är aldrig viktigt att sätta en stämpel” 

Den socionom som representerar den ena uppfattningen menar att det inte är viktigt att sätta 

en etikett på ärendet utan fokus ska istället ligga på att hjälpa individen. Uppfattningen utgörs 

således av tankesättet att det mest viktiga för socionomen anses vara att hjälpa individen och 

inte nödvändigtvis veta orsakerna eller omfattningen av våldet: 

 

[...] Det är aldrig viktigt att sätta en stämpel. [...] Jag har lärt mig att se på 

problematiken utifrån ett rättighetsperspektiv [...]  jag tycker det är bra för det går 

inte att ifrågasätta [...] vi har en barnkonvention som vi har skrivit under, och det har 

alla andra länder också [...]  (Socionom A) 

 

Socionom A förklarade vidare att genom att utgå ifrån ett rättighetsperspektiv, kan det inte 

kritiseras eller ifrågasättas i och med att Sverige har skrivit under internationella konventioner 

och lagar som ger oss en skyldighet att hjälpa de utsatta och försöka ändra deras livssituation 

till det bättre. 

 

Som tidigare nämnt, så har individen, enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet, ett 

behov av att skapa sociala konstruktioner av företeelser i verkligheten.  Dessa konstruktioner 
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och uppfattningar upprätthålls av bland annat våra handlingar och tankar (Berger & 

Luckmann 2007). Genom att socionomen i fråga använder sig att ett rättighetsperspektiv har 

hen alltså konstruerat en subjektiv verklighet. Henoms resonemang om att perspektivet inte 

går att ifrågasättas förstärks av redan befintliga aspekter som finns utanför henoms subjektiva 

uppfattning av verkligheten. En sådan aspekt som hen själv benämner är barnkonventionen. 

Att utgå från lagar, utöver konventioner, förstärker henoms resonemang i och med att, även 

dem, finns på en högre nivå än en själv i den benämningen att de är gällande för alla 

människor.  

 

Den andra uppfattningen, som vi har kunnat utläsa från vårt material, betonar vikten av att 

inte utgå från ens egen förförståelse. Socionomen menar att alla ärenden bör uppfattas som 

enskilda ärenden och det är följaktligen av stor vikt att vara lyhörd inför det som individen 

berättar för en. 

 

Jaha, bara för att en flicka kommer från Kurdistan, är det tillräcklig anledning för att 

det ska anses vara [...] hedersrelaterat? [...] Bara för att man lever i en hederskultur 

behöver det inte per automatik betyda att man är förtryckt. (Socionom B) 

 

Hen menar alltså att det är av stor vikt att vi inte har förutfattade meningar, eller att en 

steroetypifierar, de ärenden vi hanterar även om detta kan vara svårt. Att stereotypifiera är 

något vi gör dagligen genom att förenkla en persons eller grupps egenskaper till något 

okomplicerat och lättförståeligt. Genom att stereotypifiera, förenklar vi härmed personen eller 

gruppen, i förhållande till dem få egenskaper de tillskrivs. Risken med att steroetypifiera är 

att, individen som en försöker hjälpa, kan ”bli osynliggjord i förhållande till den komplexitet 

man bär både som person och i sitt handlande” (Mattsson 2010:42). Socionomen tycker, med 

koppling till detta resonemang, att det är viktigt att vi är försiktiga med att inte dela in ett 

ärende i olika fack från början, vi måste lyssna på personen och försöka förstå vad situationen 

handlar om. 

 

En annan socionom höll med om resonemanget i det ovanstående citatet men bekräftade det 

socialkonstruktivistiska perspektivets resonemang om att en ändå har ett behov av att veta vad 

ett ärende handlar om när hen sa följande: 
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[…] Man letar efter smådetaljer […] att de säger ”min bror får nya kläder 

men jag får inga kläder”. Det reagerar jag på […] Vad som avgör vad jag gör 

är den personens berättelse till mig [...]  

(Socionom C)  

 

Så, även om socionom C håller med om det tidigare i resonemanget om vikten av att inte 

stereotypifiera ärenden, så finns här en motsägelse när hen säger ovanstående. Genom att 

lyssna efter smådetaljer, som exempelvis att sonen i familjen får kläder men inte dottern, 

börjar socionomen tänka i banor om är detta ett hedersrelaterat ärende? Detta i leder i sin tur 

till att socionomen reagerar. Vi menar att detta visar på att socionom ändå har ett behov av att 

kategorisera ärenden för att underlätta för sig själv i sitt arbete, och för att veta vilka insatser 

som ska sättas in.  

 

Det finns en liten tvetydighet i resonemangen som presenteras. Å ena sidan är viktigt att inte 

stereotypifiera, eller stämpla, ärenden.  Å andra sidan är det som individen ifråga berättar för 

en och de smådetaljer en aktivt letar efter, avgörande för hur en väljer att hantera ärendet. 

Detta tyder således på att det anses, trots allt, vara av vikt att “stämpla” ärendet i den mån att 

det avgör hur en handlar och hanterar ärendet. Detta kan återkopplas det resonemang som vi 

inledningsvis framförde, nämligen, att det enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet 

finns ett behov att av att skapa konstruktioner av företeelser i verkligheten. 

5.3.2  “Det gäller att vara uppmärksam” 

Enligt socionomerna är det svårt att veta när ett ärende är hedersrelaterat eller inte. Vi 

kommer nedan att presentera hur socionomerna avgör om ett ärende är av hedersrelaterad 

karaktär eller inte, samt, hur de arbetar med hedersutsatta. Samtliga socionomer har nämnt att 

det finns mallar och handlingsplaner som används i arbetet med hedersrelaterade ärenden. 

Mallarna är skapade av olika kommuner i syftet att underlätta socionomernas arbete med 

hedersproblematiken. 

 

Nedanstående citat visar det som en av socionomerna sa angående de mallar som en utgår 

ifrån när en arbetar med individer vars ärenden har en hedersrelaterad karaktär: 
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Det finns mallar för vad som anses vara hedersrelaterat [...] Dem här 

mallarna är inga heliga Bibel utan de ska vara levande dokument och gå att 

diskutera. (Socionom B) 

 

Som vi kan utläsa utifrån ovanstående citat finns det alltså konkreta mallar som behandlar 

hanteringen av hedersrelaterade ärenden. I och med att socialt arbete alltid utspelar sig i en 

kontext kan föreställningarna om en viss företeelse förändras beroende på sammanhanget 

(Mattsson 2010). Innehållet i de nuvarande mallarna och “checklistor” är baserade på socialt 

konstruerade föreställningar om hedersproblematiken och hur den bör hanteras. De sociala 

konstruktionerna, det vill säga föreställningarna som mallar har skapats utifrån, är 

kontextbundna och därmed kan de endast användas i ärenden där situationen stämmer överens 

med den kontext som mallen syftar till. 

 

Socionomerna har betonat att det är viktigt att mallarna blir levande dokument som ständigt 

uppdateras och ändras. De menar att det är av stor vikt att en har handlingsutrymme för att 

kunna tolka dessa föreställningar som benämns i mallarna. Det faktum att socionomerna har 

betonat vikten av att dokumenten behöver vara levande, bekräftar resonemanget om att 

mallarna är bundna till en viss kontext och att de således behöver kontinuerligt uppdateras i 

och med att det sociala arbetets sammanhang och kontext ständigt förändras. 

5.3.3 “Absolut sämsta man kan göra” 

Efter att ha genomfört alla intervjuer insåg vi att socionomer arbetar med 

hedersproblematiken på olika sätt beroende på vilket område de arbetar inom. Nedanför 

kommer vi att presentera hur socionomerna väljer att arbeta med hedersrelaterade ärenden 

rent konkret. Nedan följer två citat som visar hur två av socionomerna gör när de hanterar ett 

ärende: 

 

Det enda jag kan göra är att uppmärksamma stadsdelen på det här så att dem 

går in och gör en utredning på familjen [...] Vi har ett ganska snävt 

handlingsutrymme här. [...] Är det akuta situationer [...] Då får man ringa till 

stadsdelen [...] eller social jour. (Socionom C) 
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[...] Jag jobbade mycket utifrån att jag gav dem tre val [...] Du kan antingen 

välja att gilla läget [...] föra en diskussion med föräldrarna [...] sista 

alternativet är att tjejerna säger “jag står inte ut” [...] känner jag att det här är 

så pass allvarligt [...] kontaktar jag alltid socialtjänsten [...] det var min 

skyldighet. (Socionom A) 

 

Socionomernas val av hur de väljer att hantera ett ärende beror på deras uppfattning av 

verkligheten och vad den innehåller. Med andra ord kan en säga att socionomernas hantering 

av ärenden beror på deras kontext som i sin tur utgörs av de riktlinjer som de har på sin 

arbetsplats.  

 

Socionomernas arbetsmetoder ser olika ut i och med att de arbetar utifrån olika sammanhang 

som skiljer sig åt. Det finns dock likheter i deras arbetssätt och likheterna visar sig när de 

hanterar ett ärenden som anses vara akuta. I respektive citat så berättar socionomerna att de 

kontaktar socialtjänsten när de upplever ett ärende som akut. Anledningen till att de agerar på 

liknande sätt, i ärenden som upplevs som akuta, det vill säga vid misstanke om 

missförhållanden, är att de utgår från samma lagstiftning, Socialtjänstlagen 14 kap 1§ ,  som 

ger dem samma anmälningsskyldighet. Socionomens skyldighet, som det beskrivs i citatet 

ovan, handlar alltså om skyldigheten att anmäla utifrån den lagstiftning som nämnts. 

 

Utifrån ett socialkontruktivistiskt perspektiv så är lagstiftningen i sig något som är skapat av 

människan som är baserat på normer i samhället om vad som anses vara acceptabelt kontra 

icke acceptabelt (Berger & Luckmann 2007). Med andra ord är lagen baserad på socialt 

skapade konstruktioner om vad som anses vara en akut situation. Vidare är lagen normer som 

har legitimerats och lagstiftats, därmed är en tvungen att följa dem. Socionomerna 

internaliserar dessa normer (lagar) och upprätthåller dem genom att fortsätta agera utifrån 

deras definition av vad som anses vara akut.  Utifrån ovanstående resonemang kan en förstå 

att socionomer arbetar på liknande sätt i akuta situationer trots att de i andra fall arbetar på 

olika sätt.   

 

En av socionomerna framförde kritik till hur andra socionomer väljer att hantera ärenden som 

har hedersrelaterad kontext. Nedanstående citat är taget ur ett sammanhang där socionomen 

ifråga pratar om hur denna uppfattar hanteringen av ärenden där socionomer väljer att placera 
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den utsatta individen i ett skyddat boende i en annan stad. 

 

Jag är jättekraftigt emot det. Det är en av de absolut sämsta grejerna man kan 

göra med dem här flickorna eller pojkarna [...] Alltså kollar man på dem mord 

som skett i hederns namn i Sverige [...] alla mord har handlat om att man har 

engångsplacerat flickorna i andra städer. (Socionom B) 

 

Socionomen menar att placering av utsatta individer i skyddande boenden är ett dåligt sätt att 

hantera problematiken på. Hen påpekade att ifall situationen är absolut akut så är det en 

självklarhet att flytta individen från det negativa sammanhanget och placera den i ett skyddat 

boende. Hen menade dock att det finns många socionomer som placerar flickor eller pojkar i 

skyddade boenden trots att situationen som individerna befinner sig i inte är akuta: 

 

   [...] Det är den här tröskeln med vad som anses vara akut som man måste diskutera. 

     (Socionom B) 

 

Ovanstående citat visar att socionomen anser att det finns ett behov att diskutera 

uppfattningen av vad en definierar som en akut situation. Socionomen ifråga menar således på 

att den socialt konstruerade uppfattning om vad som anses vara akut, är något som behöver 

diskuteras och, eventuellt, ändras.  

 

Här blir resonemang om språket och dess makt centrala. Genom att definiera vad som menas 

med akut, strukturerar vi på förhand verkligheten för de utsatta (Wenneberg 2001). Vi 

påverkar härmed valet av den insats vi väljer att sätta in, vilket i sin tur påverkar 

omständigheterna för individen. 

5.4 “Man är rädd som fan” 

Samtliga socionomer som deltog i vår undersökning uttryckte en frustration inför det faktum 

att den grupp av ungdomar vars ärende har en hedersrelaterad kontext, inte får samma 

bemötande som andra grupper av ungdomar som har andra former av problem. Denna 

frustration uttrycktes i olika utsträckningar av socionomerna. Det var dock främst två av 

socionomerna som betonade sin frustration till hur andra socionomer arbetar med frågan. 
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Den ena socionomen, Socionom C, menade att den grupp av ungdomar vars ärende har en 

hedersrelaterad kontext särbehandlas, och får sämre bemötande på grund av att många 

socionomer känner en rädsla och osäkerhet inför hur de ska hantera ärendet. Socionomen 

ifråga menade vidare på att rädslan grundar sig i tanken att en kan ta ett fel beslut som blir 

avgörande för ungdomen ifråga: 

 

[...]det är en grupp som inte riktigt uppmärksammas och som 

socialsekreterare och andra blir rädda för att gå in i [...]. Man kanske inte får 

samma bemötande som en “svensk” ungdom.[...] Man är rädd som fan! [...] 

att man ska gå in i någonting som man inte känner till någonting om. [...]  Att 

man ska förvärra så pass mycket att ungdomen dör.  (Socionom C) 

 

Socionom C ansåg vidare på att denna rädsla som finns bland vissa socionomer, påverkar den 

hjälp eller de eventuella insatser som socionomen egentligen skulle kunna erbjuda dessa 

ungdomar.  Rädslan påverkar hur socionomen väljer att hantera de ärenden som är 

hedersrelaterade: 

 

Om ungdomen backar från sin historia så känns det min del att man släpper det 

tidigare. [...] Man släpper ungdomen som är utsatt för hedersrelaterat våld. 

Man följer inte upp lika mycket eller kanske inte gör samma övertalning “men 

du.. du kom faktiskt hit och berättade”. (Socionom C) 

 

Socionom B höll med ovanstående resonemang och menade att det är problematiskt och 

orättvist mot den gruppen av ungdomar. Socionomen sa bland annat följande för att visa på 

osäkerheten hos en del socionomer i samband med ärenden av hedersrelaterad karaktär: 

 

Ska vi ha större tolerans för våld i hemmet på grund av att de kommer från en 

annan kultur? (Socionom B) 

 

Socionom B hade en kritisk förhållning till andra socionomers arbetssätt och menade att 

ungdomar vars ärenden har en hedersrelaterad karaktär kan komma att behandlas annorlunda. 

Hen menade, utifrån ovanstående, att det är oacceptabelt att vi ska visa större tolerans mot en 

ungdoms situation enbart på grund av att denna kommer från en familj som har en 
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“annorlunda” kultur. Socionomen menade alltså att en ungdom, med en annan kulturell 

bakgrund, som far illa i hemmet, ska behandlas som vilken annan ungdom som helst. 

Vår värld konstrueras av de rutiner vi har i situationer vi ofta hamnar i och är därmed vana 

vid. Vi konstruerar härmed vår verklighet utifrån händelser vi är vana vid, och delar in dessa 

händelser i olika kategorier. När det exempelvis är dåligt väder, ja då vet jag vad jag ska göra 

(Berger & Luckmann 2007). Både socionom B och socionom C menade på att socionomer 

generellt har mycket kunskap om hur de kan hantera olika sorters ärenden. De är säkra på sin 

kunskap och tar därmed den för given. På samma sätt går det att förstå socionom B och 

socionom C:s resonemang, så länge en arbetar med ärenden som en är van vid, så vet hen vad 

som behöver göras och på vilket sätt. Vi tar alltså vår kunskap om vardagslivet, eller, de 

“vanliga ärendena” för givna. Så länge ens kunskap går att tillämpa på ärenden där en kan 

införa rätt insatser så tvivlar en inte på sin kunskap. Det är först när en stöter på något som är 

främmande som en börjar ifrågasätta sina kunskaper. Utifrån teorin innebär det, enligt 

socionomerna B och C, att vissa socionomer börjar tvivla på sin kunskap i hanteringen av 

ärenden av hedersrelaterad karaktär eftersom de inte är ärenden som de stöter på varje dag, 

och därmed är de inte vana vid hanteringen av dessa. Detta leder följaktligen till att vissa 

klienter får annorlunda bemötande på grund av socionomernas osäkerhet och upplevelse av 

okunskap. 

5.4.1 “Du får gladeligen kalla mig rasist” 

Ett återkommande tema vi stötte på under vår bearbetning av materialet är, som ovan nämnt, 

rädslan som finns när en arbetar med och pratar om hedersrelaterade ärenden. Samtliga 

socionomer menade på att många politiker och socionomer väljer att inte prata om 

hederskulturen eller engagera sig i frågan eftersom dem är rädda för att bli kallade för rasister. 

Denna rädsla tycker vi är viktig att uppmärksamma och analysera. 

 

Socionom D hade en väldigt stark åsikt om denna debatt och menade att det är centralt att vi 

uppmärksammar hederskulturen och benämner det som något annat än mäns våld mot 

kvinnor. Hen sa följande för att visa på vad hen tyckte: 

 

Varför ska man vara rädd för att definiera att det finns något som kallas för 

hederskultur. Jag förstår det inte. Varför kan man inte säga att det finns dels 

det, men annat också? Jag tror det handlar om att vara politisk korrekt. Det 

finns en strukturell rasism i Sverige som politiker är rädda att bli associerade 
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med. Om det inte fanns rasism i Sverige skulle politiker inte bli rädda för att 

säga att det finns grupper i Sverige som utövar hedersrelaterat våld i 

synnerhet mot sina kvinnor. (Socionom D) 

 

Ovanstående socionoms resonemang kan förstås utifrån teorier om sociala konstruktioner. 

Den rädsla som finns bland socionomer är något som är socialt konstruerad. I samhället har 

det bildats en gemensam uppfattning om att en inte ska ifrågasätta något som kan associeras 

till en specifik grupp individer, om en gör det anses en vara en rasist. Således är associationen 

mellan att en “definierar” och pratar om hederskulturer, och att vara en rasist, något som är 

socialt konstruerat. Denna konstruerade association beror på att det faktiskt finns rasister som 

öppet kritiserar främmande kulturer (Berger & Luckmann 2007). Så länge socionomer och 

politiker inte vågar prata om hederskulturer, för att de är rädda för att bli associerade med 

rasism, kommer dem att upprätthålla den sociala konstruktionen om att då en pratar om 

hederskulturer öppet, associeras en med rasism (Mattsson 2010). 

 

Vidare sade socionom A nedanstående för att visa på varför en kan vara rädd för att prata om 

hederskultur, och således väljer att prata om mäns våld mot kvinnor istället: 

 

Det har mycket med stigmatisering att göra. Att man liksom inte vill sätta 

fingret på och utpeka vissa grupper i samhället. (Socionom A) 

 

Den rädsla som bland annat finns hos socionomer och vissa politiker kan analyseras utifrån 

resonemang om sociala konstruktioner och ett “vi och dem” tänkande. Det är ett faktum att 

människor kategoriserar händelser och saker för att underlätta sin vardag och skapa en 

verklighet. Det är vidare ett faktum att vi således sätter andra människor i olika fack för att 

förenkla vår verklighet. Vi skapar vårt subjektiva “jag” i förhållande till andra, genom att 

jämföra de skillnader och likheter som finns (Mattsson 2010). Till exempel så får något som 

är bra sin betydelse endast i förhållande till något som anses vara dåligt. För att känna 

gemenskap och särskilja oss från “de andra” kan således ett “vi” enbart existera och 

konstrueras i förhållande till ett “de andra” och vice versa. 

 

Även om människan, utifrån ovanstående resonemang, omedvetet utgår från ett “vi och dem” 

tänkande menar socionom A att många socionomer är rädda för att just ett “vi och dem” 

tänkande kan leda till att en utpekar vissa grupper i samhället. Denna utpekning kan 
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följaktligen leda till en stigmatisering av vissa grupper. Det faktum att en stigmatiserar 

specifika grupper i samhället kan i sin tur associeras med rasism. 

 

5.4.2 “ Vi måste bli bättre på det här” 

Samtliga socionomer har menat att det finns ett behov av att bli bättre på att arbeta med 

hedersrelaterade ärenden. De menade att kunskapen behöver spridas och att fler socionomer 

behöver lära sig om hedersproblematiken. Alla socionomer som deltog i vår studie var 

överens om att det bästa verktyget att använda sig av i det förebyggande arbetet med ärenden 

av hedersrelaterad karaktär, är, dialog. De menade att en, genom dialog, kan arbeta med 

familjerna istället för att arbeta emot dem. Socionomerna betonade dock olika aspekter när de 

pratade om vad mer som behöver förbättras. 

 

En av socionomerna pratade om brister i den nuvarande hanteringen av hedersrelaterade 

ärenden där denna tog upp den problematik som kan uppstå när en väljer att placera en ung 

kvinna i ett skyddat boende. Socionomen sa följande: 

 

Vi måste bli bättre på det här med att stödja det dubbla med att det är ens 

familj och det är så mycket kärlek [...] och det här med att vara ensam. [...] 

och sen tappar vi kontakt med dem och vet inte vad som händer. [...]  Vi måste 

stödja den sårbarheten. [...] i familjer med hedersrelaterade kulturer om man 

väljer att lämna dem och sen återvända [...]  då kan hot och våldsbilden se 

större ut för då har man dubbelt svikit dem [...] genom att gå till socialtjänsten 

eller genom att kanske polisanmäla. (Socionom E) 

 

Socionom E uppmärksammade det faktum att en måste bli bättre på att stötta de som placeras 

i skyddade boende. Denne menade på att den placerade individer har en stor sårbarhet i och 

med att den saknar det sammanhang som den är van vid. När en individ placeras, i exempelvis 

en annan stad, är denna ofta ensam och känner ingen i den nya staden. Socionomen menade 

på att ensamheten utgör en sårbarhet och det kan leda till att individen vill tillbaka till sin 

familj, något som i sig är problematiskt. Socionomen menade att riskerna är väldigt stora ifall 

individen bestämmer sig för att återvända hem igen. Familjen upplever att de har blivit 

dubbelt svikna, delvis genom att individen ifråga har brutit mot de normer som finns inom 
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familjen, men även genom att denna har kontaktat obehöriga och utomstående personer, och 

därmed ytterligare vanhedrat familjen. 

 

En annan socionom uppmärksammade behovet av att en behöver satsa på att arbeta med 

pojkarna och inte enbart med de utsatta flickorna: 

 

Det gör ingen skillnad ifall du bara tar hand om dem utsatta [...]  du 

nonchalerar en stor del av problematiken om du inte tänker på pojkar som 

både förövare och utsatta. (Socionom C) 

 

Socionomen menade att en tenderar att se bröderna till dem som är utsatta som enbart 

förövare i och med att de ofta deltagit i förtrycket och upprätthållandet av tjejernas utsatta 

situation. Socionomen anser att det är viktigt att se helheten och inte enbart fokusera på de 

utsatta flickorna. Ifall en enbart fokuserar på flickorna så kommer en aldrig att kunna skapa en 

långsiktig förändring. Således är det viktigt att även bekräfta att de unga manliga förövarna är, 

även dem, utsatta för de problematiska aspekterna och skyldigheterna som hederskulturer 

medför. 

 

En annan socionom fortsatte på samma spår om att arbeta långsiktigt, men menade att en bör 

börja arbeta med människor redan då de kommer till Sverige. Hen belyste faktorer såsom 

barnuppfostran och att ge familjen alternativ till sitt agerande: 

 

[...] Människor som kommer till Sverige behöver mycket stöd och utbildning i hur man 

kan se på familjerelationer och barnuppfostran [...] Man kanske har verktygen att 

uppfostra barn genom att aga dem och det är inte tillåtet i Sverige [...] men man får 

inget annat verktyg [...]  (Socionom D) 

 

Socionom E bekräftade ovanstående socionomers resonemang om det långsiktiga arbetet men 

menade att en dessutom måste införa konkreta regleringar som kräver att exempelvis både 

mannen och kvinnan har kontakt med myndigheterna: 

 

Pappan kommer hit och tappar ansiktet [...] hans fru läser SFI och hans barn lär sig 

andra saker än vad han har lärt sig och där blir det en krock [...] vi har missat en del 

i integrationen. [...] Vi måste arbeta förebyggande med de som är nykomna i Sverige. 
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Vi måste våga utmana deras värderingar. [...] Vi måste kräva att både kvinnan och 

mannen är närvarande när de exempelvis möter socialtjänsten vid ekonomiskt bistånd. 

Just nu är det ofta enbart männen som brukar vara där. (Socionom E) 

 

Socionom E menade vidare på att vi i Sverige har missat en hel del i integrationen. Hen 

menade att vi kan förebygga ett hedersrelaterat tänk, och minimera riskera för hedersrelaterat 

våld och förtryck, genom att satsa på integrationen. Socionomen pratade även om att det 

oftast är männen som har kontakt med myndigheter vilket upprätthåller en patriarkal struktur 

där det är mannen som har makten och ansvaret för familjens ekonomiska överlevnad. Detta 

kan en förebygga genom att införa konkreta regleringar som kräver att både mannen och 

kvinnan är närvarande vid kontakt och möten med olika myndigheter. 

 

Samtliga socionomer menade på, som tidigare nämnt, att det är mycket som behöver 

förbättras när det kommer till socionomernas hantering av ärenden som har hedersrelaterad 

karaktär. De betonade dock olika aspekter. Socionomernas uppfattning om vad som behöver 

förbättras är baserat på deras referensramar som i detta fall utgörs av deras professionella 

kontext. Kontexten utgörs i dessa fall dels av de ärenden de kommer i kontakt med, och dels 

av de riktlinjer och lagar de använder sig av i sitt dagliga arbete. Socionomerna har, med 

andra ord, konstruerat en verklighet om vad som behöver förbättras utifrån sina subjektiva 

erfarenheter och sin kontext, följaktligen betonar dem olika aspekter.  

 

Vad vi kan utläsa från det presenterade materialet är att de olika aspekterna som 

socionomerna betonat kan kopplas till det intersektionella perspektivet där en just utgår från 

en sammanvävning av olika kategorier (Mattsson 2010). Exempelvis nämner socionom E det 

faktum att pappan “tappar ansiktet” vilket kan kopplas till kategorin kön som är central inom 

ovan nämnda teori. Han “tappar ansiktet” eftersom han, i sitt eget tänk och utifrån normerna 

han är van vid, inte lever upp till de förväntningar och föreställningar som finns på honom 

som en man. Detta leder i sin tur till att han upplever att han måste ta till verktyg såsom 

kontroll och förtryck för att upprätthålla bilden av hur en man ska vara, utifrån de normer och 

kriterier som han är van vid.  

 

Som tidigare nämnt så var samtliga socionomer överens om att dialog är det bästa verktyget 

en kan använda sig av i det förebyggande arbetet. Det innebär alltså att 5 socionomer, som 

varken jobbar med varandra eller på samma sätt, har samma uppfattning om vad som anses 
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vara det bästa verktyget. Detta faktum tyder på att det finns en konsensus i den objektiva 

verkligheten som utgörs av att en främsta hand ska prata när ett problem uppstår.  Denna 

konsensus kan bero på flera generationer av socionomer som har internaliserat och 

externaliserat denna institution och således fört den vidare (Berger & Luckmann 2007). 

Denna institution utgörs av normen som menar på att dialog är det bästa sättet som en kan 

arbeta utifrån inom det sociala arbetets fält. 

6. Avslutande diskussion 

När vi valde att ha hederskulturer som ämne för vår uppsats var vi medvetna om ämnets 

etiska laddning, vi visste att vi gav oss in i något som kunde komma att bli väldigt diffust och 

svårt. När socionomer som vi kontaktade tackade nej till att delta i vår studie på grund av 

olika skäl, men ofta på grund att de uppgav att de kände att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om ämnet, blev vi mer medvetna om vikten av att skriva om ämnet och vi var 

inställda på att göra det ordentligt. Vårt syfte har som tidigare nämnt varit att undersöka hur 

socionomer uppfattar, och arbetar med hederskulturer och hedersutsatta personer. Vi har 

utifrån vår undersökning insett att det finns en komplexitet och mångtydighet i målgruppens, 

det vill säga socionomernas, uppfattningar och arbete med hedersrelaterade ärenden. 

 

Vi har tidigare i uppsatsen, i delen om det aktuella kunskapsläget, skrivit om begreppet heder 

och dess komplexitet. Detta är något vi har stött på i vårt material när vi har frågat 

socionomerna om deras uppfattning av hederskulturer. För att återkoppla till syftet med 

uppsatsen så har vi kommit fram till att socionomer har olika uppfattningar om vad som 

menas med hederskulturer och hur en kan arbeta med det. Även om socionomerna betonade 

olika faktorer som de menade var betydande för hederskulturer, så nämnde samtliga 

socionomer att det finns två faktorer som är utmärkande, dessa två faktorer som anses vara 

utmärkande med hederskulturer är ett patriarkalt system och ett kollektiv förtryck. De faktorer 

som betonades individuellt var bland annat att begreppet är socialt konstruerat av människan, 

att det är ett problematiskt begrepp och att det inte är tillräckligt att bara prata om en enda 

faktor som exempelvis kultur eller religion. Vidare menade en av socionomerna att hela 

hederskulturen vilar på ett uttryck av kontroll och makt i olika former, vilket även tas upp i 

det aktuella kunskapsläget (se s.9) där det står att kontroll används som ett verktyg för att 

bestämma familjens status (Schlytter 2010). 
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I vår analys av socionomernas resonemang har vi kommit fram till att hedern utgör ett 

symboliskt kapital för familjer som lever i hederskulturer. Familjens symboliska kapital är en 

av de faktorer som bestämmer familjens klassposition i samhället. Detta kan vi koppla till 

Schlytters (2010) resonemang om att hedern är bestämmande för familjens status, något som 

vi framfört i delen av uppsatsen som behandlar det aktuella kunskapsläget (se s.9)   

 

Vidare har vi, i det aktuella kunskapsläget, även nämnt Schlytter och Linnells rapport 

(2008:2) om kunskapsläget hos socialtjänsten. Utifrån vårt material har vi stundtals blivit 

förvånade över kluvenheten som några av socionomerna visade. Trots att det finns officiella 

handlingsplaner som är utgivna av kommuner, och trots att det finns specifika mallar som 

handlar om hur en ska hantera ärenden av hedersrelaterad karaktär, så upplevde en majoritet 

av socionomerna att det är svårt att veta när ett ärende var hedersrelaterat. Även detta, är 

något vi har presenterar i det aktuella kunskapsläget (se s.9) där det framkommer att det finns 

en osäkerhet hos socialtjänstens bemötande av hedersrelaterade ärenden (ibid). Vi har även 

fått uppfattningen om att socionomernas kluvenhet har mynnat ut i en rädsla när det kommer 

till ärenden som har med hederskulturen att göra. Således stödjer vårt resultat Schlytter, 

Linnells slutsatser i deras rapport (ibid).   

 

De socionomer som vi har intervjuat menar att socionomer känner sig osäkra och rädda att de 

ska ta fel beslut eller göra misstag i hanteringen av ärenden som är hedersrelaterade. 

Socionomernas okunskap och osäkerhet när det handlar om hedersrelaterade fall, får vi även 

bekräftat i det faktum att det har varit flera socionomer som tackat nej till att ställa upp på en 

intervju, varvid de angett okunskap som skäl till att de tackat nej. Denna okunskap kan bero 

på att de känner sig osäkra på hur en hanterar ärenden av hedersrelaterad karaktär, eller, att de 

helt enkelt aldrig har kommit i kontakt med hedersrelaterade ärenden. 

 

Utifrån materialet har vi även fått uppfattningen om att socionomernas rädsla leder till att de 

väljer att agera annorlunda eller att inte agera alls. Detta faktum upplever vi som oerhört 

problematiskt och motsägelsefullt mot vad socionomyrket egentligen står för. Det faktum att 

socionomer inte vågar diskutera eller agera i ärenden som har hedersrelaterad karaktär är 

väldigt farligt och oroväckande. Socionomernas rädsla drabbar de som är utsatta och i behov 

av stöd. Om socionomer inte vågar ta diskussionen och stå på de utsattas sida, vem ska göra 

det då? Vi menar, liksom socionom C, att vi sviker de här ungdomarna genom att inte stå på 

deras sida. Det är väldigt motsägelsefullt att en socionom, som ska stötta och uppmana någon 
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som är utsatt för hedersförtryck att våga stå emot förtrycket och våga lämna den destruktiva 

miljön, när den själv, i egenskap av socionom, inte vågar bemöta och tala om hederskulturen 

för att denna är rädd för att bli kallad rasist . Vi tycker vidare att vi inte enbart sviker 

ungdomarna, utan vi sviker även dem etiska grundpelarna som det sociala arbetet vilar på. 

 

Den frågeställning som handlar om hur en kan veta huruvida ett visst ärende är av 

hedersrelaterad karaktär eller inte anser vi har varit väldigt viktig att ställa. Samtliga 

socionomer som deltog i undersökningen bekräftade detta och menade på att det finns en 

väldigt tydlig skillnad mellan hedersrelaterat våld och, exempelvis, våld i nära relationer. 

Samtliga var överens om att det hedersrelaterat våld utmärks av det faktum att det är många 

förövare. En av socionomerna betonade aspekten av att våldet, eller sanktionerna som sätts in 

då en har brutit mot de rådande normerna i familjen, är accepterade i större utsträckning i 

ärenden som handlar om hedersrelaterat våld i jämförelse med en annan form av våld. En 

annan socionom ansåg att en kunde dra gränsen genom att prata om begreppen skuld och 

skam och menade att en kvinna som lever under ett hedersrelaterat förtryck ofta tänker i banor 

om skam. En kvinna som är utsatt för våld i nära relationer tänker däremot, enligt 

socionomen, istället i begrepp som skuld. 

 

Många av socionomerna har benämnt dialog som det bästa verktyget när det kommer till att 

arbete förebyggande. Vi instämmer med socionomernas resonemang om vikten av att ha en 

dialog, vi vill dock belysa de eventuella svårigheter när det kommer till att använda sig av 

dialog som främsta metod att arbeta med hederskulturen. Dialogen uppfattar vi som en väldigt 

bra metod men den kan bli problematisk ifall den är ensidig eller ifall en inte når båda 

föräldrarna, det vill säga både mamman och pappan. En av socionomerna menade att det 

oftast brukar vara mamman som dyker upp på exempelvis utvecklingssamtal i skolan i och 

med att det inom hederskulturer anses vara mammans uppgift att ta hand om och uppfostra 

barnen. Vi anser att det är väldigt viktigt att även föra en dialog med pappan. Det kan dock bli 

problematiskt ifall en endast vänder sig till pappan, för då bekräftar och upprätthåller 

socionomen uppfattningen om att det är han som har makten och sista ordet i familjen. Det är 

därmed viktigt att förhålla sig till föräldrarna på samma villkor men att ändå vara medveten 

om att det finns en patriarkal maktstruktur i vissa familjer. Ifall du sitter med båda föräldrarna 

ska du exempelvis inte aktivt endast prata med mamman för att “kompensera” för den 

maktstruktur som finns i hemmet. Det mest praktiska, anser vi, hade varit att införa 

regleringar i form av obligatorisk närvaro som gäller för alla föräldrar i olika sammanhang 
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såsom skolan, socialtjänsten och så vidare, med vissa undantag där exempelvis den ena 

föräldern inte är delaktig eller närvarande i barnets liv.  

 

I den nuvarande forskningen brukar fokus ligga på de tjejer som är utsatta för hedersrelaterat 

förtryck, något som vi upplever som befogat, i och med att det är främst tjejer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Men vi vill betona att det är viktigt att prata om pojkarna 

och deras dubbelsidiga roll. Vi menar att det är viktigt att inte glömma att dessa unga män, 

som anses vara förövarna, faktiskt även är utsatta. Detta är något som Reddy (2008) skriver 

om, och som vi tidigare har nämnt. Dessa pojkar är utsatta för ett grupptryck, utifrån en 

hedersrelaterad kontext, som de själva inte har valt. De blir pressade att leva upp till de 

förväntningar som finns inom hederskulturer av hur en person av det biologiskt manliga könet 

bör agera och vara.  När de unga männen ifråga inte har förebilder i form äldre män som gått 

emot normerna eller fått ta del av alternativa beteenden, blir det svårt för dem att gå emot 

förväntningarna på hur en man bör vara. Följaktligen känner de sig tvungna att göra det som 

förväntas av dem vilket i sin tur leder till att de upprätthåller de maktstrukturer och förtryck 

som kan finnas inom hederskulturer. 
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Bilaga:  

1.  Intervjupersonens bakgrund 

- När tog du din socionomexamen? 

- Var jobbar du just nu? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 
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- Vilken målgruppp kommer du huvudsakligen i kontakt med? 

- Har du andra erfarenhet av socionom-yrket ? 

2. Ämnet 

- Hur uppfattar du hederskulturen ? 

- Har du någon erfarenhet av att ha jobbat med hederskulturen och/eller hedersrelaterat våld? 

- På vilket sätt har du arbetat med hederskulturen och/eller hedersrelaterat våld? 

- Kan du ge ett exempel på ett ärende eller ett fall där du kommit i kontakt med 

hederskultur/hedersvåld? 

- Hur kan man veta och dra slutsatsen att ett ärende har med hederskulturen att göra?   

- Vilka lagar utgick du ifrån för att kunna hantera ärendet? 

- Vad är din uppfattning om den nuvarande lagstiftningen i förhållande till hedersvåld? 

- Finns det några specifika handlingsplaner att följa på din arbetsplats då ett ärende har med 

hedersvåld att göra? 

- Vad är din uppfattning om dessa handlingsplanerna, vilka förtjänster och brister finns däri? 

- Ända sedan mordet på Fadime år 2002  har det varit många debatter i media och mellan 

politiker. Uppfattningarna om begreppen hederskultur och heder har varit mycket varierande 

genom åren. Vissa har exempelvis menat att det egentligen handlar om mäns våld mot 

kvinnor osv. Ännu idag är det många som har olika åsikter om begreppen. 

Vad är din uppfattning om den debatten och om sättet som hedersproblematiken diskuteras 

och tas upp i media? 

- Finns något annat som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


