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ABSTRACT  

Author: Imän Ben Hamida 

 Title: Working with honor violence and oppression - A Study on Social Secretarys 

'experiences of honor-related cases 

 Supervisor: Erika Werner 

Assessor: Håkan Johansson 

 

The intention with this study has been to research social workers experience in handling 

honor-related cases. I interviewed four social workers through semi-structured interviewing. 

The interviewed was both government practicing social workers and social workers who 

mainly practices different kinds of conversation support. Many topics were found to 

repeatedly appear through the interviews that were related to the interviewed experiences of 

handling honour related cases. Those topics were divided into different themes: 1) 

Knowledge/view of honour. 2) Experience, 3) Support and help, 4) Change over time, 5) 

Managers roll. To enable interpretation and understanding in analyzing I used theories of 

power, such as Foucault, because power is central in all themes. What is revealed in this study 

is that social workers knowledge, experience and understanding of honors related 

oppressiveness and violence was crucial for how the case was handled. 

 

Key words: honour related violence, honour oppression, social work, power, qualification. 

Sökord: hedersvåld, hedersförtryck, socialt arbete, makt, kvalifikation. 
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1. Inledning 

Jag växte upp i ett område som ofta omtalades i medierna som mångkulturellt. De minnen 

som jag har med mig från skoltiden är att det fanns ett utbrett hedersrelaterat förtryck, men att 

skolan inte satte in tillräckligt mycket fokus eller resurser för att vare sig förebygga eller 

bemöta hedersvåldsproblematiken. Därför är jag intresserad av att undersöka 

socialsekreterares erfarenheter och upplevelser kring arbetet med hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

1.1 Problemformulering 

Vi vet inte idag hur många flickor i Sverige vars livs begränsas av hedersrelaterat förtryck och 

våld, men troligen väljer majoriteten av de som är utsatta att inte utmana det patriarkala 

systemet (Malmö stad 2014:13). Detta grundar sig i en kombination av hot och känslomässiga 

band till familjen. Det vi vet är att en överrepresenterad del av de flickor som omhändertas 

enligt LVU lever med hedersproblematik (Schlytter & Linell 2008:2:17).  Hedersrelaterat 

våld och förtryck har en komplex bakgrund som kan kopplas till gruppers etniska kulturella 

tillhörighet och relation till hemlandet. En förstärkande faktor kan vara konfrontationen 

mellan ungdomarnas anpassning till svenska kulturmönster och föräldrarnas krav på ett 

beteende som stämmer överens med deras värderingar (Malmö stad 2014:13). Hedersmord är 

en av flera möjliga konsekvenser som kan ske om de unga kvinnorna (och männen) väljer att 

gå emot de bestämmelser som familjen och släkt fastställt.  Ett av de mest välkända 

hedersmorden i Sverige var det på Fadime Sahindal, som två månader innan mordet talade 

inför riksdagen och då tog upp problematiken med den bristande kunskapen hos de 

yrkesverksamma som möter dessa ungdomar: 

 

Till min stora förskräckelse tog polisen mig inte på allvar […]. Deras enda råd till mig var 

att jag skulle vända mig till min familj och tala om för dem att de minsann inte fick hota mig, 

att de skulle respektera de svenska lagarna och sederna. Polisen förstod sålunda inte allvaret 

i min situation och deras oförstånd blev till ett, enligt mig, respektlöst och kränkande 

beteende.(Ekström 2012:244) 

 

Det finns stora lokala och regionala skillnader i de olika myndigheternas hantering av ärende 

gällande hedersrelaterat förtryck och våld, bland annat inom socialtjänsten. Dessa olikheter 
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innebär en fara för brukarna, när den rätta kompetensen inte finns att tillgå (SOU 2015:55:22). 

Därför föreslog SOU (2015:55:22) utredningen långsiktiga investeringar i människor och 

påtalade vikten av ett ökat förebyggande arbete, men även bättre stöd för de våldsutsatta 

kvinnorna. Detta kan komma i kontext när socialsekreterarna i Schlytter och Linells 

(2006:4:23) studie utryckte att flickorna oftast ville ha hjälp med boende, vilket enligt 

socialsekreterarna i studien var det område där samhället brast i sitt stöd.  

Under 2014 genomfördes en utredning med mål att föreslå en nationell strategi mot mäns våld 

mot kvinnor där bland annat hedersrelaterat våld ingick (SOU 2015:55:180). I utredningen 

påtalades vikten av chefernas kunskap och förståelse för våldets mekanismer och 

konsekvenser, men även att utifrån arbetsmiljölagen skapa grundförutsättningar och trygghet 

för de anställda. I Schlytter och Linell (2006:4:67) studie framkom det att det inte bara var de 

unga kvinnorna som var utsatta för hot, utan även socialsekreterare upplevde en känsla av 

utsatthet inför arbetet med dessa fall. Det framkom även att det fanns en rädsla hos 

socialsekreterarna för att göra fel i dessa ärenden (Schlytter och Linell 2006:4:23). Orsaken 

till denna oro var att socialsekreterarna ansåg sig ha för liten erfarenhet av hanterandet av 

hedersrelaterade ärenden (Ibid). 

 

Malmö stad (2014) gav 2014 ut en handbok som riktar sig till yrkesverksamma i kommunen 

som möter hedersrelaterade ärenden. Ett kapitel av handboken är riktad till socialtjänsten och 

fokuserar på hur de yrkesverksamma bör tänka och agera vid hanteringen av ärendena. Det är 

därför intressant att undersöka om den problematik som socialsekreterare uttryckte i tidigare 

nämnda studie, så som känslan av utsatthet och att socialtjänsten inte kan tilldela de resurser 

som efterfrågas, också speglas i Malmö och Lund . 

 

På grund av att verkligheten ser ut som så att det finns unga kvinnor som utsätts för ett 

hedersrelaterat förtryck, våld och i värsta fall mord, är det av stort värde att undersöka 

socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av arbetet med detta sociala problem, då de är 

den instans i samhället som ska möta och hantera den här problematiken. Därför har jag valt 

att genom en kvalitativ metod, intervjua yrkesverksamma inom socialtjänsten i södra Sverige, 

för att få större kunskapsbredd kring hur socialsekreterare upplever sitt arbete och hur de 

arbetar med hedersrelaterad problematik.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser socialsekreterare har av 

hedersrelaterade ärenden.  

 

Frågeställningar  

1. Vilken syn och kunskap har socialsekreterare på hedersrelaterade ärenden?  

 2. Hur ser socialsekreterare på sitt handlingsutrymme i relation till hedersrelaterade ärenden? 

3. Vilka riktlinjer efterföljer socialsekreterare vid hedersrelaterade ärenden, och hur upplever 

de förutsättningarna för att kunna efterfölja dessa riktlinjer? 

 

2. Metod  

2.1 Val av metod 

Intentionen med min studie är att få en fördjupad förståelse för vilka erfarenheter och 

upplevelser socialsekreterare har av implementering av hedersvåldspolicy i sitt arbete. Detta 

gör att en kvalitativ ansats är lämplig, eftersom den kvalitativa forskningen fokuserar på att 

tolka och förstå den sociala verkligheten utifrån hur individer i en specifik miljö förstår den 

verkligheten. Den kvalitativa forskningen fokuserar ofta på individers uppfattningar och 

tolkningar av sin sociala verklighet (Bryman 2011:415). Jag har intervjuat fyra 

socialsekreterare och har därefter strukturerat deras utsagor genom kodning eftersom det 

krävdes ett visst mått av struktur för att kunna urskilja möjliga likheter och skillnader i deras 

uttalanden (Bryman 2011:416) 

 

I studien har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer. Detta har inneburit att jag har 

haft en lista över specifika teman som jag velat beröra, men socialsekreteraren har haft stor 

frihet att utforma svaren på det sätt som passar hen bäst (Bryman 2011:415). Tonvikten har 

lagts på hur socialsekreteraren uppfattar och tolkar frågorna, det vill säga intervjupersonens 

upplevelser har varit det centrala för min förklaring och förståelse av en händelse, beteende 

och mönster. Frågor som inte ingår i intervjuguiden har ställts när jag som intervjuare har 

anknutit det till något som intervjupersonen sagt. Jag lämnade också utrymme för 

intervjupersonerna att ta upp de teman som de ansåg var relevanta i relation till sina 

erfarenheter och upplevelser av hanterandet av hedersrelaterade ärenden. Jag har sökt efter 

socialarbetarnas unika upplevelser och erfarenheter, därför har jag använt mig av en 
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intervjuform som gjort det möjligt att tillföra perspektiv och aspekter som inte har avgränsat 

deras berättelser till min förförståelse. Jag har inte antecknat under tiden som jag har 

intervjuat, utan endast spelat in med hjälp av en telefon, eftersom jag ville lägga mitt fokus på 

samtalet och hur den intervjuade pratade, hens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Bryman 

(2011:428) förklarar mitt tillvägagångssätt med att då det krävs att jag som intervjuare ska 

kunna följa upp intressanta synpunkter och sondera så är det bäst att inte bli distraherad av 

behovet av att föra anteckningar under intervjun. 

 

2.2 Urval 

I studien genomförde jag semistrukturerade intervjuer med två myndighetsutövande 

socialsekreterare i södra Sverige, som har erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterade 

ärenden, en behandlande socialsekreterare i Malmö samt en socionom som arbetar på 

Kriscentrum i Lund, en samtalsmottagning som är specialiserad på hedersvåld. Jag har använt 

mig av ett målinriktat urval, vilket Bryman (2011:434) beskriver som ett tillvägagångssätt för 

att försöka skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Jag gör med andra 

ord ett urval genom att intervjua socialsekreterare som kan besvara mina forskningsfrågor 

kring upplevelser och erfarenheter av hedersrelaterat förtryck och våld. Jag har intervjuat fyra 

yrkesverksamma socionomer i södra Sverige som genom sitt jobb möter hedersrelaterade 

ärenden. Detta har berott på geografisk bekvämlighet men även på att de utvalda städerna i 

södra Sverige är mångkulturella och på grund av det arbetar aktivt med dessa frågor. Bryman 

(2011:436) skriver att det ibland är svårt att i början avgöra hur många personer som kommer 

intervjuas för att uppnå en teoretisk mättnad. Jag var medveten om detta och upplevde en 

teoretisk mättnad efter fyra intervjuer. Min ursprungsidé var att jag enbart skulle intervjua 

myndighetsutövande socialsekreterare som hade professionell erfarenhet av hedersförtryck 

och våld. Dock hade jag svårigheter med att boka in intervjuer med ovandämda grupp och 

valde därför att inkludera socionomer som inte var myndighetsutövande socialsekreterare, 

men som har mött fenomenet hedersvåld och förtryck i sitt arbete.   

 

2.3 Metodens förtjänster och begränsningar 

I ett tidigt stadie bestämde jag mig för att utföra en kvalitativ studie eftersom mitt mål är att få 

djupare inblick i socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av att hantera 

hedersrelaterade ärenden i sitt arbete. Jag eftersträvar således efter djup och inte den bredd 

som man kan få genom en kvantitativ studie. Bryman (2011:355) förklarar att i en kvalitativ 
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forskning eftersträvas djup, eftersom resultatet i det kvalitativa arbetet tenderar att ha fokus på 

det kontextuellt unika och betydelsen av en viss aspekt som studeras i den sociala 

verkligheten. Ahrne och Svensson (2011:17) skriver att det finns en större flexibilitet i 

forskningsprocessen vid kvalitativa undersökningar eftersom det finns möjlighet att anpassa 

forskningens utformning i relation till vad som sker under fältarbetet, detta innebar att jag 

kunde anpassa mina intervjufrågor under den pågående intervjun för att få fram 

socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter. Jag visste inte i förväg vilken typ av material 

och information jag skulle få ut av intervjuerna och därför var det viktigt att jag hade 

möjlighet att anpassa forskningens utformning efter det material som jag fick in. Mitt val att 

intervjua socialsekreterare grundade sig i att jag i en intervju hade möjlighet att samla in den 

intervjuades språkbruk, normer, emotioner och det som tas för givet, vilket Ahrne och 

Svensson (2011:56) påtalar är styrkan med intervjuer. Ahrne och Svensson (Ibid.) skriver 

även att begränsningen med intervjuer är att den ger en begränsad bild av ett fenomen och 

måste således behandlas därefter. Jag ser inte detta som problematiskt eftersom mitt syfte var 

tydligt avgränsat, jag sökte endast efter bilden av socialsekreterares erfarenheter och 

upplevelser. Nackdelen med en begränsad bild av socialsekreterarnas erfarenhet och 

upplevelser är att jag inte kan generalisera deras erfarenheter till att inkludera andra 

socialsekreterare i landet som har samma eller liknande arbetsuppgifter. Jag kan däremot 

jämföra deras utsagor med annan forskning. En ytterligare nackdel med valet av en kvalitativ 

studie är att studien riskerar påverkas av forskarens, i detta fall mina egenskaper, t.ex. kön, 

ålder och personlighet (Bryman 2011:369). Den kvalitativa data som jag fick in kommer från 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det har funnits en risk att tolkningar av data har 

påverkats av mina subjektiva benägenheter och sympatier. Jag har varit medveten om de ovan 

nämnda begränsningarna i studien och har därför genomgående och aktivt reflekterat över 

min roll i studien och vilka begränsningar mina förkunskaper kan ha medfört. 

 

2.4 Metodens tillförlitlighet 

De begrepp som är centrala vid en diskussion om metoders tillförlitlighet är validitet och 

reliabilitet. De båda begreppens relevans har ifrågasatts i kvalitativa undersökningar eftersom 

dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den 

sociala verkligheten (Bryman 2011:351, 354). Jag har därför valt att diskutera två utefter 

kvalitativa forskningsmetoders anpassade alternativ, tillförlitlighet och äkthet (Bryman 

2011:353). Trovärdighet är ett delkriterium av begreppet tillförlitlighet vars innebörd är att 
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det finns flera tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten (Bryman 2011:354). Jag 

kommer därför att rapportera resultatet av min studie till de personer vars sociala verklighet 

som jag har studerat, så att de kan bekräfta om jag har uppfattat verkligheten på rätt sätt. Jag 

har även skapat en trovärdig studie genom att skriva ett metodavsnitt för att säkerställa att min 

studie har utförts i enlighet med de regler som finns. Men även att det går att utläsa tydlig 

koppling mellan metoddel, syfte och frågeställningar. Ett ytterligare delkriterium för 

begreppet tillförlitlighet är att man som forskare bör utgå från insikten att det inte går att få en 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman 2011:355). Med det i åtanke har jag 

valt att intervjua socialsekreterare från olika enheter, t.ex. barnenhet och vuxenheten. Detta 

berodde på att jag ville få en så bred bild av socialsekreterarnas upplevelser och erfarenhet av 

hedersrelaterade ärenden. I relation till begreppet äkthet har jag haft intentionen att gå in i den 

här studien med nyfikenhet och med insikten att söka efter andras sociala verklighet. Eftersom 

det är essentiellt att jag har ger en rättvis bild av deras åsikter och erfarenheter. Jag kommer 

som tidigare nämnt att rapportera resultatet av min studie till de socialsekreterare som deltagit 

i studien, vilket kan bidra till att de får en bild kring andra yrkesverksammas upplevelser och 

erfarenheter av hedersvåldsärenden.  

 

2.5 Analys  

Jag har intervjuat fyra socialsekreterare och under tiden spelade jag in intervjuerna. Jag valde 

att spela in samtalen för att undvika att lägga allt mitt fokus på att föra anteckningar. Istället 

fick jag möjlighet att fokusera på hur socialsekreteraren utryckte sig, hens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Jag har transkriberat intervjuerna i efterhand, vilket var ett tidskrävande arbete, 

men en nödvändig process eftersom jag ville koda materialet. Anledningen till att jag ville 

koda materialet grundar sig i Brymans (2011:523–525) påstående att kodningen underlättar 

arbetet med att skriva analysen. Detta beror på att kodning skulle öka förståelsen av data och 

mildra upplevelsen av att man drunknar i data. Med hjälp av kodningen fick jag även 

möjlighet att synliggöra mönster och samband kring socialsekreterarnas uttalanden (Jönson 

2010:56).  

 

Jag har utfört en tematisk analys av de transkriberade intervjuerna, vilket innebär att jag har 

formulerat teman utifrån de mönster som jag har kunnat urskilja i intervjuerna. Dessa teman 

har jag använt mig av i analysen. Enligt Bryman (2011:528) innebär tematisk analys att jag 

har sökt efter teman i mitt material, det vill säga intervjuerna. När jag sökte efter teman utgick 
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jag från Brymans (2011:528–529) rekommendationer att läsa igenom intervjuerna ett antal 

gånger och att då söka efter receptioner, det vill säga teman som återkommer gång på gång. 

Jag har även sökt efter metaforer, det vill säga hur socialsekreterarna har återgett sina tankar 

och om det funnits likheter och skillnader kring hur intervjupersonerna diskuterade olika 

teman. Metaforer kan spegla olika perspektiv på upplevelser av och erfarenheteter av 

hanterandet av hedersrelaterade ärenden. Vid skapandet av teman var det även intressant för 

mig att söka efter saknad data, det betyder att jag har reflekterat över vad som inte har funnits 

med i datamängden och vad socialsekreterarna inte har tagit med i sina svar. Med hjälp av 

teoretiska perspektiv har jag försökt att förstå och tolka varför socialsekreterarna väljer att 

t.ex. inte inkludera ett visst perspektiv. Utifrån de teman jag urskilde från intervjuerna 

skapade jag ett index av centrala teman och subteman som jag ställde upp i en matris. 

Socialsekreterarna berättade om sina upplevelser och erfarenheter under intervjuerna och mitt 

arbete har varit att med hjälp av olika teoretiska perspektiv analysera och tolka dessa teman. 

 

2.6 Etiska överväganden 

I den här studien har jag utgått från Vetenskapsrådets etiska principer, vilka är indelade i fyra 

huvudkrav (Vetenskapsrådet 2012:7). Utifrån informationskravet har jag informerat 

undersökningsdeltagarna via mail om deras roll i projektet och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Jag har även berättat i vilket syfte jag utför studien och hur den i stora drag skulle 

genomföras. Vetenskapsrådets (2012:9) andra huvudkrav är samtyckeskravet och därför har 

jag att frågat efter samtycke från samtliga deltagare i studien. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att jag har avidentifierat deltagarna och kommer t.ex. 

endast presentera kön om det är relevant för studien (2012:12). Jag har inte heller skrivit ut 

vilken del av Malmö och Lund som socialsekreterarna arbetar i utan endast kommunen 

(Vetenskapsrådet 2012:14). 

 

3. Begreppsförtydligande   

Policy definieras som en handlingslinje som bygger på någon viss deklarerad och respekterad 

princip (Hill 2007:14). Policy är i första hand en inställning, som bidrar till det sammanhang 

inom vilket en rad framtida beslut kommer att fattas.  

 

Hedersrelaterat våld/förtyck definieras oftast som fysiskt eller psykiskt våld mot en kvinna 

som utförs av manlig familjemedlem eller släkting (GAPF 2013). Hedersvåld och förtryck 
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kännetecknas av att våldet både planeras och utförs med motivet att kvinnan har fläckat 

familjens heder. Det finns olika grader av förtryck, den mildaste formen yttrar sig genom att 

personen inte själv får bestämma sig hur hen ska klä sig, vem hen umgås med eller får välja 

yrke. I den mest extrema formen utsätts personen för fysiskt våld som i värsta fall kan leda till 

döden. Orsaken till att familjen känner sig vanhedrad kopplas ofta till att kvinnan haft en 

påstådd eller verklig sexuell relation innan giftermål.    

 

Hederskultur innebär att familjen rangordnas utifrån kön och ålder, där unga är underställda 

de äldre och kvinnorna är underställda männen (GAPF 2013). Hedern definierar till stor del 

familjens status. Männens status inom hederskulturen definieras utifrån anseende och 

familjetillhörighet, vilket i sin tur är beroende av familjemedlemmarnas uppförande. 

Kvinnornas sexualitet är särskilt viktig för familjens heder vilket betyder att kvinnornas 

kyskhet utgör gränsen mellan heder och skam. Kort sagt är kvinnorna bärare av männens och 

familjens heder (Ibid).   

  

4. Tidigare forskning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser 

socialarbetare har av implementeringen av hedersvåldspolicy i sitt arbete. Med den 

utgångspunkten kommer jag att belysa grundläggande kunskap kring hedersrelaterat förtryck 

och våld, eftersom grundläggande kunskap ger möjlighet att förstå kopplingen mellan 

socialsekreterares arbete i relation till hedersvåld och förtryck. Jag kommer att beskriva 

flickorna inom hederskulturen eftersom de brukar vara mest centrala vid handläggande av 

hedersrelaterade ärenden. Det är viktigt att förstå de unga flickorna, deras känslor och 

agerande för att förstå socialsekreterares hanterande av dessa ärenden. Jag kommer även att 

beskriva arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med hedersrelaterade ärenden och 

deras upplevelser, eftersom det är en del av syftet i studien. Jag har medvetet valt att avgränsa 

min studie till att endast fokusera på flickor och deras situation i hederskontext. Detta beslut 

grundar sig att pojkar inom en hederskontext ofta brukar ha dubbla roller som både offer och 

förövare, och att undersöka deras situation skulle innebära en annan inriktning på 

undersökningen (SOU 2015:89). Därför kommer jag inte att specifikt nämna pojkar i studien 

även om jag är medveten om att även de är utsatta inom hederskulturen.   
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4.1 Hederns ursprung och förklaring   

Det har inom forskningsvärden debatterats flitigt kring den komplexa förklaringen till varför 

män utövar våld mot kvinnor (Hearn 1998:18). Forskarnas fokus har flyttat sig från att 

förklara mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck utifrån individuella 

faktorer såsom psykisk ohälsa och biologi under 1960-talet till att under senare år istället 

fokusera på relationer och våldets sociala sammanhang. Fokusförskjutningen har inneburit en 

problematisering av kulturella och sociala mönster som individer lever med och upprätthåller, 

och vad som anses var normalt i relationen mellan män och kvinnor (Hearn 1998:17).  

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck har det lyfts att hedersrelaterat våld och förtryck har sina rötter i makt, kön och 

sexualitet (SOU 2015:55:58). I handlingsplanen (Ibid) lyfts även upp det centrala i det 

hedersrelaterade våldsförtrycket, nämligen kontroll av kvinnor och flickors sexualitet och där 

oskuld och kyskhet är centralt. Men även att familjens rykte och prestige anses bero på det 

faktiska, misstänkta eller påstådda beteendet hos kvinnan eller flickan. Det bör påpekas att 

familjekontroll och våldets kollektiva karaktär innebär att förövare liksom offer kan 

förekomma hos båda könen. Det är dock viktigt att vara medveten om att de regler som sätts 

upp av familjer som följer hedersnormer kan diskuteras och ändras, och att socialsekreterare 

kan var en part som stödjer och hjälper familjen (Länsstyrelsen 2009:15).   

 

4.2 Hederns offer  

De personer som upplever hedersrelaterat våld och förtryck är oftast unga kvinnor och flickor, 

men även pojkars situation i hedersammanhang har uppmärksammats allt mer de senaste åren 

(SOU 2015:55:89). Familjestilen i hederskulturer har drag från den så kallade slutna familjen, 

vilket innebär att familjens traditioner går före individens rättigheter och alla 

familjemedlemmar förväntas bidra till att bibehålla familjens heder. Flickan i familjen lever 

ofta i olika sociokulturella verkligheter, där släkten och familjen står för en verklighet med 

sina normer och värderingar, medan skola, kompisar och socialtjänsten står för en annan 

verklighet. Det är problematiskt för flickan eftersom hon måste förhålla sig till båda 

verkligheterna vilket är svårt när det finns starka motsättningar mellan normsystemen. Detta 

påverkar både flickans identitet och agerande (Länsstyrelsen 2009:33).      

Flickorna som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld och som söker skydd och stöd kan 

ofta befinna sig i praktiskt och känslomässigt kaos (SOU 2015:55:158). De konsekvenser som 

ofta förekommer hos flickorna av våldet och förtrycket kan vara låg självkänsla, svårt att lita 
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på andra och att ha med sig rädslan av att inte bli trodd (ibid). Det som är avgörande för att 

flickan ska orka berätta och bryta upp från våldet och förtrycket är att hon, utifrån sin unika 

situation, får ett bra och respektfullt bemötande från socialsekreteraren. Det är viktigt att den 

som är utsatt själv får sätta ord på sina problem, formulera vad hen vill ha hjälp med och hur 

hen vill gå vidare. Att göra bedömningar, att få lita på sin egen förmåga och att fatta beslut är 

att återta makten över sitt liv. Flickan ska få känna att hon står på egna ben utan att samtidigt 

känna sig ensam. Det är socialtjänstens uppdrag att bedöma säkerheten och riskerna för den 

utsatte/utsatta utifrån en kartläggning av våldet som flickan eventuellt utsätts för. Det krävs en 

korrekt bedömning av den fara som kvinnan eller flickan kan befinna sig i, men det är även 

viktigt för dokumentation och framtida säkerhet.   

4.3 Myndighetens roll  

Under de senaste 20 åren har myndigheterna tagit mer ansvar för insatser mot mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55:54). Myndigheternas ansvar har 

både förstärkts och tydliggjorts genom bland annat stärkande lagstiftning, föreskrifter och 

tillsyn. Idag är arbetet ett offentligt ansvar och den förändring som har skett är att det nu ställs 

nya krav på en rad yrkesutövare som professionellt möter våldsutsatta kvinnor t ex att de 

professionella är utbildade inom ämnet.   

Tidigare forskning visar på att både lagstiftning och socialtjänstens förhållningsätt och 

metoder är otillräckliga (Schlytter & Linell 2008:2:12). Socialtjänstlagen försvårar för 

socialtjänsten att ta barnets perspektiv. Ett exempel på en bestämmelse inom socialtjänsten 

som är problematisk för de utsatta flickorna är närhetsprincipen, det vill säga att 

omhändertagna barn i möjligaste mån ska placeras i det naturliga nätverket t.ex. hos en 

anhörig eller annan närstående.  Detta är problematiskt om hotet mot flickan kommer ifrån 

just det nätverket (NCK 2010:24).  Gällande socialtjänstens arbetsmetoder vid konflikter 

mellan ungdomar och föräldrar är det framförallt ett familjistiskt synsätt som råder, vilket 

innebär att de insatser som görs för att lösa problematiken har fokus på dialog och medling 

via familjebehandling. Schlytter (2004:94) förklarar det som att socialtjänsten gör en 

perspektivförskjutning, vilket innebär att istället för att ha flickans situation och behov i 

fokus, så flyttas uppmärksamheten istället till vårdnadshavarnas och socialtjänstens rationella 

handlande:  

 

Skälet till att ärendet läggs ned har ingenting med att göra med Susantis situation utan 

handläggarnas […] Att avsluta ett ärende där socialnämnden har att göra med en ungdom 

som ropar på hjälp och som är frihetsberövad är svårt att motivera. Således motiveras 
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beslutet utifrån att socialtjänstens handläggare försökt få tag i Susantis vårdnadshavare 

men inte lyckats. (Schlytter 2004:94)  

 

Det är socialtjänsten som har huvudansvaret för insatserna i arbetet med utsatta flickor och 

deras familjer (Sjöblom 2006:4:16-17). Socialstyrelsen som normgivande myndighet skriver 

att alla socialsekreterare som arbetar med den här typen av ärenden bör skaffa sig kulturell 

kompetens och psykologisk beredskap. Det krävs en integrerad kunskap om landets 

lagstiftning kopplad till de specifika kulturella mönster som flickorna lever i.  Socialtjänst 

liksom domstol har otillräckliga riktlinjer och metoder för sitt arbete eftersom hedersrelaterat 

våld och förtryck identifieras som en ny social problematik som i ringa grad är rättsligt 

reglerad (Schlytter & Linell 2008:2:30). Detta leder till en osäkerhet hos professionerna, men 

det ger även utrymme för fördomar, samhällsvärderingar och känslor i stort.   

4.4 Socialsekreterarnas erfarenhet och syn på hedersrelaterade ärenden 

Länsstyrelsen (2006:33) refererar till De los Reyes (2003) som skriver att flickors 

misslyckade möten med socialtjänsten kan relateras till schablonisering. Detta innebär att 

flickorna behandlas utifrån en förutbestämd mall som är baserad på bland annat etniska 

föreställningar, vilket kan leda till att de utsatta flickorna inte behandlas som våldsoffer utan 

istället betraktas problemet som en generationskonflikt. I Sjöbloms (2006:4:17) studie 

framkommer det att socialsekreterarna som intervjuades upplevde att hedersrelaterade 

ärenden är svåra eftersom hotbilden är komplicerad och svårbedömd. De tyckte även att de 

saknade den kunskap och kulturella kompetens som krävs för att kunna sätta sig in i flickans 

situation. I Schlytters (2004:95) studie framkom det att socialsekreterare var osäkra om det är 

en tonårsfrigörelse istället för ett hedersrelaterat ärenden och de ansåg även att det var lika 

dåligt för flickan om socialnämnden ingrep eller inte. Konsekvenserna av detta är att 

socialtjänstens mål blir att nå en överenskommelse inom familjen (ibid). Insatserna som 

vidtas verkar vara mer styrda av bristande resurser än flickornas faktiska behov av stöd. Detta 

bekräftas av flickor som kommer i kontakt med frivillighetsorganisationer, då de vittnar om 

att de inte får någon hjälp av socialtjänsten och att socialsekreterarna inte verkar förstå deras 

problem, vilket Schlytter (2004) förklarar som bristande kulturell kompetens. I Sjöbloms 

(2006:4:29) studie visade det sig att socialsekreterare var osäkra på när och hur de skulle 

använda sig av begreppet hedersrelaterat våld. Eftersom de menade att de kunde stöta på 

liknande problematik i svenska familjer, t.ex. när ungdomar överträdde familjens normer och 

att familjen skulle upprätthålla sin heder. Socialsekreterarna menade att det är svårt att avgöra 

vilket fall som skall betraktas som hedersproblematik. I studien framkom det även att en del 



15 
 

socialsekreterare knöt begreppet hederproblematik till vilket land familjen kom från (Sjöblom 

2006:4:31). En del menade vidare att det var svårt att skilja på om det var patriarkalt våld eller 

hedersvåld. I regeringskansliet studie Patriakalt våld som hot mot mänsklig säkerhet (2005) 

definieras patriarkalt våld som ett samlingsbegrepp för det våld som finns runt om i världen 

och som bottnar, men även försvarar, patriarkala strukturer. Hedersvåld är med andra ord en 

del av det patriarkala våldet som är främst riktad mot kvinnor. De socialsekreterare som 

försökte skilja mellan det patriarkala våldet och hedersvåld avgjorde detta genom att 

undersöka om flickans livssituation var kopplad till familjens syn på sexualitet (ibid).   

  

 I tidigare forskning har det visat sig åldern på flickan är viktig för hur socialsekreteraren 

tänker vid handläggandet av ärendet (Sjöblom 2006:4:34:35). Den dagen flickan fyllde 18 år 

var en vattendelare som avgjorde vilken typ av hjälp och stöd flickan kunde få.  Det var 

betydligt lättare att hjälpa flickan utifrån hennes behov om hon var över 18 år. Anledningen 

till detta var att om flickan var under 18 år var det nödvändigt för socialtjänsten att på något 

sätt samverka med vårdnadshavare. Det krävs minst en vårdnadshavares samtycke för att 

socialtjänsten ska ha möjlighet att stödja den unga flickan genom samtal, stöd och 

öppenvårdsinsats (Malmö Stad 2014:45). Socialsekreterare har utryckt att de inte har metoder 

för att möta minderåriga på grund av svårigheter med hur de skall förhålla sig till föräldrarna 

(Schlytter & Linell 2008:2:13). Vidare framkom det även att de professionella som inte 

arbetade med myndighetsutövning hade lättare för att få flickornas förtroende.  

De resurser som socialsekreterare efterfrågar till de här ungdomarna är boenden med 

specialistkunskap (Sjöblom 2006:4:54). Eftersom den typen av boenden inte finns i tillräcklig 

utsträckning så innebär det att flickorna placeras inom sitt familjenätverk, t.ex. hos släktingar 

som inte alltid är lämpliga. Ett annat problem som bekymrar socialsekreterare är att det finns 

en stor grupp av flickor och pojkar som inte kan få hjälp av socialtjänsten eftersom deras 

problem inte bedöms akuta eller tillräckligt allvarliga (Sjöblom 2006:4:57). De påtalade också 

behovet av ett program som arbetade med den här gruppen, eftersom den är osynlig i det 

sociala arbetet. Socialsekreterare utryckte att det krävs att arbetet med dessa flickor prioriteras 

av ledningen, och om detta inte skedde skulle osynliggörandet av dessa flickor fortsätta 

(Sjöblom 2006:4:58). Ett gemensamt behov som uttrycktes av de intervjuade 

socialsekreterarna var lokal tillgång till expertkompetens inom området.  

5. Teori 

5.1 Makt   
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Jag använder mig av teorin makt eftersom under studiens gång framkom det i både tidigare 

forskning och under intervjuerna att makt är centralt vid handläggande av hedersrelaterade 

ärenden. Makt i relation till den hedersutsatta, socialsekreteraren och den hedersutövande 

familjen är  ständigt återkommande. Jag kommer att lyfta upp begreppen normalisering och 

disciplinering för att förklara och analysera den insamlade datan. Foucault betonade att makt 

och kunskap är oupplösligt förbundna med varandra (Nilsson 2008:84). Det han menar är att 

det inte är möjligt att utöva makt utan kunskap och det är omöjligt för kunskapen att inte 

framkalla makt. Kunskap är immanent i alla maktrelationer, det vill säga makt och kunskap är 

beroende av och förutsätter varandra. Foucault intresserade sig för makt-kunskapsrelationer 

mellan människor och vad dessa gör oss till, eftersom sammankoppling mellan makt och 

kunskap för alltid för med sig sociala effekter (Nilsson 2008:85). Han menade att diskursen 

aldrig befinner sig utanför makten och följaktligen kan den inte studeras utan att makten tas 

med i beräkningen. Relationerna mellan makt och kunskap är mångfaldiga och det går att 

skilja bland annat mellan följande: 1) Kunskap som ger makt över människor, 2) Makten som 

förbjuder kunskap, 3) Makten som uppmuntrar och favoriserar kunskap, 4) Kunskap som 

avslöjar makten (Fof 2004). Det är inte möjligt att äga eller besitta makt utan att använda den, 

med andra ord kan makt aldrig vara latent, utan den existerar endast som utövad makt. Makt 

ska studeras och analyseras som något som cirkulerar i ett ständigt spel där olika krafter och 

verkningar griper in i varandra, omformas eller upplöses (Nilsson 2008:86). Makt är något 

dynamiskt, något som ständigt befinner sig i förändring, vilket också innebär att 

styrkeförhållandena alltid kan förändras. De eller den som är i överläge vid ett tillfälle kan vid 

ett annat hamna i underläge och sådana förändringar kan ske i princip var som helst. Detta 

kan vara resultatet av både medvetna handlingar och oavsiktliga eller oöverblickbara 

förändringar. Maktens produktiva karaktär innebär att vi alla använder och drar nytta av makt 

och det som får oss att acceptera makten är på grund av att den producerar saker, framkallar 

njutning, skapar vetande och diskurser (Nilsson 2008:89). Den lockelse som finns i 

maktutövning handlar främst om att åstadkomma, eller tro sig kunna åstadkomma, resultat. 

 

Enligt Focault finns det inga maktfria relationer och där makt finns, finns också motstånd, 

vilket är den andra sidan av maktens rationella karaktär, vilket kan förekomma när hjälpare 

och klient har olika åsikter om hur man ska gå tillväga för att nå resultat (Skau 

1992:33;Nilsson 2008:92). Foucault menar även att makten utövas utifrån en strategisk 

position och att maktrelationerna består av strategier utan strateger, vilket innebär att 

maktrelationerna är målinriktade samtidigt som de är icke-subjektiva (Nilsson 2008:87). Det 
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betyder inte att människor inte vet vad de gör eller inte råder över sina egna handlingar, utan 

makthandlingarna är i allmänhet en följd av rationell kalkylering. Det vill säga makt är 

rationell men det är en rationalitet som hänförs till de metoder med vilka de praktiseras. När 

en individ utövar makt så vet hen oftast vad hen gör eller vill göra, men däremot kan hen 

aldrig överblicka eller kontrollera de slutgiltiga konsekvenserna av sina handlingar.  Det 

kommer alltid finnas en osäkerhetsfaktor, vilket leder till att handlingar kan få andra effekter 

än de avsedda, samt att styrkeförhållandena därmed förändras eller kastas om. Makt vilar på 

hotet av våld, men maktens främsta uttryck handlar inte om fysiskt våld eller förtryck utan 

Foucault menade att maktens effektivitet står i proportion till hur väl dess mekanismer är 

dolda och att när makt studeras bör man söka efter de mindre framträdande dragen, så kallade 

små och ofta vardagliga uttryck (Nilsson 2008:89). Men det är samtidigt viktigt att vara 

medveten om att makt inte alltid behöver vara dåligt (Skau 1992:33). Anledningen till att 

makt ofta leder till destruktiva resultat brukar kopplas ihop med att maktutövarna är 

omedvetna och inte professionella.   

 

Foucault talade om att utforma maktens analytiker, vilket dels handlar om att omdefiniera det 

specifika område som utgörs av maktrelationer, dels om att utarbeta verktyg för att analysera 

området. (Nilsson 1008:90). Den form av makt som karaktäriserar det moderna samhället är 

normalisering istället för lag och kontroll istället för straff. Normalisering definieras som en 

process där individer genom ständigt upprepande korrigeringar, bedömningar och olika 

mätningsåtgärder anpassas till ett homogeniserande och individualiserande beteende. Med 

detta menas att den enskilde bedöms efter hur hen ses som avvikande från det normerande 

beteendet. Begreppet norm har dubbla betydelser, dels som ett slags föregivet neutralt 

fastställt förhållande, dels som föreskrivande av det normala. Normalisering innebär då en 

aktivitet för att med olika medel "rätta till" eller inordna någon till det konkreta sammanhang 

som framställs som normalt. Jag kommer att använda mig av begreppet normalisering i 

studien för att förklara varför socialsekreterares hanterar hedersrelaterade ärenden på det sätt 

som de gör.  I min studie om socialsekreterares erfarenhet av hedersrelaterade ärenden finns 

det flera olika roller: Myndighet som vill hjälpa, den hedersutsatte som vill/behöver/söker 

hjälp samt motståndare till insatser, t.ex. föräldrar. Mellan dessa roller råder olika 

maktförhållanden och en maktteori ger mig möjlighet att kritiskt granska dessa 

maktförhållanden och belysa hur makt påverkar socialsekreterarnas arbete. 
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6. Analys 

I analysen kommer jag att diskutera den information som jag har fått in via intervjuerna med 

hjälp av teori och tidigare forskning. Jag kommer att göra det genom följande fem 

teman/rubriker: Kunskap/syn på heder, erfarenhet, stöd och hjälp, förändring över tid samt 

chefernas roll. Jag har intervjuat fyra socialsekreterare med olika grad erfarenhet av 

hedersrelaterade ärenden och därmed olika syn på den typen av ärenden. För att förtydliga 

analysen kommer jag därför nedan att presentera de intervjuade och vad de har för erfarenhet 

av hedersrelaterade ärenden. 

 

Intervjuperson 1 arbetar som socialsekreterare och har arbetat i projektform med 

hedersrelaterade ärenden sedan 2012. Har blivit utbildad inom ämnet hedersrelaterad 

problematik och hur man samtalar med individer som är utsatta för hedersförtryck eller våld.  

 

Intervjuperson 2 är socialsekreterare på vuxenenheten och har haft några hedersrelaterade 

ärenden.  

 

Intervjuperson 3 arbetar som socialsekreterare på en enhet för barn och familj och har vid ett 

par tillfällen hanterat hedersrelaterade ärenden. Har endast mött flickor i en akut fas där de har 

utsatts för våld eller/och hot och som har varit i behov av akut skydd.  

 

Intervjuperson 4 har arbetat aktivt med hedersrelaterade ärenden länge och arbetar idag 

bland annat inom ett nationellt kompetensteam som ger stöd och råd i hedersfrågor via 

telefon. Har vidareutbildat sig inom ämnen genom en universitetskurs om hedersrelaterat våld 

och förtryck. 

 

6.1 Kunskap/Syn på heder 

Det första temat som framkom ur kodningen av intervjuerna är vilken kunskap och syn 

socialsekreterarna hade på hedersrelaterade ärenden. Den kunskap som framkom ur 

intervjuerna är att intervjuperson 2 upplevde att det är svårt att avgöra om det är hedersvåld 

eller endast kontroll. 

 

Det kan finnas kontroll i en familj... Till en viss grad... Men det behöver inte alltid vara 

hedersproblematik (…) Jag kan vara inne och se att det finns osund kontroll och att det 
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som inne då och sedan om det liksom är våld i nära relation eller heder... Det behöver inte 

alltid vara heder ... Det är en svår bedömning att göra. 

 

 Den intervjuades upplevelser är inte unik när det gäller upplevelsen att det är svårt att göra en 

bedömning kring om det är ett hedersrelaterat ärende. I Sjöbloms (2006:4:17) studie framkom 

det att socialsekreterare, likt intervjuperson 2, upplevde att hedersrelaterade ärenden är svåra 

eftersom hotbilden är komplicerad och svårbedömd. De upplevde även att de saknade den 

kunskap och kulturella kompetens som krävs för att kunna sätta sig in i flickornas situation. 

Intervjuperson 2 nämner att det finns vissa ärenden där hen har upplevt att det finns en 

problematik som påminner om heder men hen har haft svårt att avgöra om det är det, vilket 

bekräftar bilden att det är svårt att göra bedömningen om det är ett hedersrelaterat ärende. 

Samtidigt visar den intervjuade på insikt då hen menar att det är viktigt att förstå mekanismer 

som finns i hedersproblematik och att hen försöker ställa frågor kring situationen, t.ex. vilka 

gränser föräldrarna har och vad som händer om flickan träder över gränsen. Detta visar att den 

intervjuade har en insikt kring hur hederskulturen kan ta sig uttryck. Foucault menade att 

makt och kunskap är oupplöslig förbundna med varandra och att diskursen alltid för med sig 

sociala effekter (Nilsson 2008:84), vilket kan kopplas till hedersrelaterade ärenden där det är 

socialsekreterarna som har makt och beroende på vilken kunskap de har kring hedersvåld och 

förtryck så påverkar det deras bedömning och hantering av ärenden. De båda 

socialsekreterarna som hade mångårig erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterade ärenden 

poängterade vikten av att våga ställa frågor, men även vikten av att bli utbildad inom ämnet 

för att förstå strukturerna. Utbildning och därmed kunskap innebär med andra ord att 

socialsekreterarna känner större trygghet i arbetet som påverkar individers liv.  

Både tidigare forskning (ibid) och intervjupersonerna lyfter fram vikten av att vara utbildad 

och ha kunskap om fenomenet hedersvåld och förtryck för att kunna göra rätt bedömningar. 

Intervjuperson 3 har endast haft professionell erfarenhet av heder vid ett par fall där det varit 

så pass allvarligt att den utsattes liv var antingen i fara eller att hon hade mottagit allvarliga 

hot. Den intervjuade förklarar under intervjun varför hen tycker att bedömningen av 

hedersrelaterade ärenden inte är svåra samt hur hen definierar hedersvåld och förtryck: 

 

Första kontakten har inte varit svår... Själva bedömningen är inte så svår (…) Alltså det 

här är ganska… tydligt, ganska enkelt att ta ställning om det förekommer våld och hot och 

så vidare. (…) Jag tänker att ett barn som... Alltså... Hindras i sin frihet vad gäller socialt 
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umgänge... Eller kontrolleras mycket (...) I sin frihet liksom … Där de kontrolleras genom 

hot och våld. 

 

Det som framkommer är att den intervjuade inte tycker att bedömningar av hedersrelaterade 

ärenden är svåra, eftersom hen grundar sina bedömningar på om det förekommer våld och 

hot. Intervjupersonens identifierade hedersärenden är när barn kontrolleras i sitt sociala 

umgänge genom hot och våld. Definitionen av hedersvåld och förtryck är kontroll via 

familjen och det finns olika grader av förtryck, från att personen inte får välja yrke till att hon 

inte själv får bestämma hur hon ska klä sig (GAPF 2016). Socialsekreterarens erfarenhet av 

hedersäreden har varit av den allvarligaste formen, när ett barn blir utsatt för hot och förtryck 

och lagen är tydlig med att misstänker man att barn far illa så måste socialtjänsten agera. Den 

intervjuade upplever inte att det är svårt med att bedöma dessa ärenden, men det är på grund 

av att hen endast tolkar våld och hot som ett hedersrelaterat ärende. När jag frågade den 

intervjuade skillnaden mellan heder och förtryck så uppgav hen att hen inte tänkt på att det 

finns en skillnad. Schlytter och Linell (2008:2:30) lyfter upp problematiken med att 

socialtjänsten inte har tillräckliga riktlinjer och metoder för sitt arbete och att hedersrelaterat 

våld och förtryck är en social problematik som knappt är rättsligt reglerad. Detta kan kopplas 

till den intervjuade som uppgav att de riktlinjer hen följer är Socialstyrelsens riktlinjer för 

barn som far illa. När en individ utövar makt, i det här fallet socialsekreteraren, så vet hen att 

målet med insatsen är att hjälpa barn som far illa, men socialsekreteraren kan inte kontrollera 

de slutgiltiga konsekvenserna för barnet utifrån de insatser hen beslutar (Nilsson 2008:87). 

Dels på grund av att hen inte har den kunskap som krävs för att kunna hantera 

hedersrelaterade ärenden och dels för att hens insatser endast är en del av ett större 

sammanhang. Socialsekreterarens brist på kunskap kring ämnet innebär att risken ökar för att 

hen missar de hedersutsatta som inte utsätts för hot och våld. Den intervjuades mål utifrån sin 

professionella roll är att utifrån sitt handlingsutrymme skydda barn som far illa, men 

konsekvenserna av hens brist på kunskaper är att många barn inte får det skydd eller stöd som 

de behöver och har rätt till utifrån svensk lagstiftning. 

 

Handbok och riktlinjer   

Malmö stad (2014) gav under 2014 ut handboken "Yrkesgemensam handbok för personal 

som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck". Det finns ett kapitel i boken 

som riktar sig specifikt till socialsekreterare. Under intervjuerna frågade jag 

socialsekreterarna som arbetar i Malmö stad om de använder sig av handboken och då i 
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synnerhet det kapitel som riktar sig särskilt till dem. Detta är vad intervjuperson 3 säger om 

handboken: 

 

M- Nej jag känner inte igen den (…) Jag funderar på om den är [ohörbart] 

kommunfullmäktige har skrivit eller om det är övergripande för hela Malmö stads 

myndighetsutövnings sida... Att det är den här man ska jobba efter (I- Det är en bra fråga) 

jaa och frågan är... En handbok... Alltså vad är det för rutin? 

 

Intervjuperson 3 hade aldrig stött på handboken tidigare och frågade upprepande gånger om 

det är en rutin. Hen berättade att de riktlinjer hen använde sig av var Socialstyrelsens riktlinjer 

som beskriver hur man ska arbeta med barn som blir utsatta för våld. Den intervjuade nämner 

även att en kollega är utbildad i Patriark, ett bedömningsinstrument för att bedöma om det är 

hedersrelaterat våld eller inte. Hen betonar att det är Socialstyrelsens riktlinjer som betraktas 

som lagar, vilket kan kopplas till att en form av relation mellan makt och kunskap är makten 

som uppmuntrar och favoriserar kunskap, vilket framkommer i den här intervjun (Fof 2004). 

Det framkommer tydligt att den intervjuade prioriterar Socialstyrelsens riktlinjer för hur man 

ska arbeta med barn som blir utsatta för våld istället för handbokens riktlinjer. Under 

intervjun visade socialsekreteraren bristande kunskaper kring hedersrelaterat våld och 

förtryck och hur man bör arbeta med sådana ärenden, och enligt Skau (1992:33) så blir 

maktutövande av ondo när professionella är omedvetna och oprofessionella. Den intervjuades 

förmåga att hjälpa de hedersutsatta hade troligen ökat om hen hade läst handboken och 

prioriterade den kunskapen.  

Intervjuperson 1 och 2 hade båda sett och använt sig av handboken och intervjuperson 1 

utrycker sig så här: 

 

Används nog som... Det här är min bild... Är väl tydligt att säga. Den används nog lite som 

ett lexikon (I- Ok) som ett stöd. Om du inte har någonting annat själv liksom så kan du gå 

in och titta i den... För att få idéer eller tankar eller om det är någonting speciellt som du 

behöver ... Hm... Något speciellt som du behöver … Ha stöd i. 

 

Intervjupersonen menar att hen använder sig av handboken vid behov t.ex. som förberedelse 

inför ett hedersrelaterat samtal. Hen påpekar samtidigt att det är lätt att handboken faller i 

glömska och att den borde användas mer av de professionella. Intervjuperson 2 menar att det 

är socialsekreterarnas eget ansvar att hålla sig uppdaterade i ämnet och att det krävs eget 

initiativ, vilket kan kopplas till makten hos en socialsekreterare och dennes handlingsutrymme 
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och hur hen väljer att använda den (Nilsson 2006:86). Den makt som socialsekreterare har är 

dynamisk, det vill säga den befinner sig i ständigt förändring vilket betyder att 

styrkeförhållanden alltid kan ändras mellan socialsekreteraren och klienterna som de möter. 

Att som socialsekreterare hålla sig uppdaterad i ämnet, kan bidra till att hen inte förlorar 

makten till t.ex. hedersutövare på grund av bristande kunskap om hederskulturen. I tidigare 

forskning har socialsekreterare utryckt att de inte har metoder för att möta minderåriga på 

grund av svårigheter med hur de skall förhålla sig till föräldrarna (Schlytter & Linell 

2008:2:13) och enligt intervjuperson 4 så vet de här familjerna oftast hur socialtjänsten 

fungerar. Genom att läsa handboken och därmed öka kunskap om hederskultur och patriarkala 

strukturer så kan det bidra till att socialsekreteraren bibehåller sin makt och kan använda den 

för att hjälpa flickan. 

 

6.2 Erfarenhet  

Familjeorienterat arbetssätt 

Ett tydligt tema som framträdde i intervjuerna är att socialtjänsten brukar arbeta på ett 

familjeorienterat arbetssätt och vad detta innebär för de hedersutsatta flickorna. 

Intervjuperson 4 har lång erfarenhet av att arbeta med hedersutsatta och detta är hens bild av 

att arbeta familjeorienterat: 

 

Vi är väldigt familjeorienterade i Sverige och det blir jättetokigt med de här familjerna... 

Att man jobbar, att man kopplar på någon slags familjebehandling. Utan att egentligen 

veta vad man håller på med... Så man kan ha gjort en jättebra utredning, men man måste 

ha ett mer genomgående säkerhetstänk. Att finns det en utsatthet så som man tänker kring 

alla barn. Att om föräldrarna inte erkänner våld eller erkänner missförhållanden eller 

erkänner... Alltså brott t.ex ... Planer på tvångsäktenskap, då kan man inte jobba med 

dem.. .Alltså så tänker vi kring, kring andra barn, men i det här fallet så, så alltså man har 

en desperat längtan efter att lösa detta.  

 

Den intervjuade upplever även att socialtjänsten har blivit bättre på att se att det handlar om 

strukturer i hedersrelaterade ärende, att många försöker vara normbrytande, men att det är lätt 

att halka in i socialtjänstens befintliga rutiner, vilket är familjearbete. Den intervjuade menar 

att detta kan bero på att många socialsekreterare inte orkar fortsätta tro på sin egen linje för att 

hjälpa flickorna. Detta på grund av att de inte har tillräckligt tydliga riktlinjer och att de inte 
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får det stöd som de behöver från chefer för att vara normbrytande. Hen lyfter upp att det inte 

går att arbeta med föräldrar när det finns en utsatthet hos barnet, men när det kommer till 

hedersrelaterade ärenden så gör socialsekreterare det ändå. Hen lyfter att många 

socialsekreterare inte har ett inarbetat arbetssätt kring hedersproblematik, vilket innebär att 

även om de ser att flickan är utsatt så har man ingen lösning på problematiken och därför 

sätter man in familjearbete. Det som framkommer i tidigare forskning är att när socialtjänsten 

arbetar med konflikter mellan förälder och ungdomar så används framförallt ett familjistiskt 

synsätt (Schlytter 2004:94). Detta innebär att socialsekreteraren fokuserar på dialog och 

medling mellan parterna (Schlytter 2004:94). Schlytter (ibid) förklarar det som att 

socialtjänsten gör en perspektivförskjutning, vilket innebär att istället för att ha flickans 

situation och behov i fokus, så flyttas uppmärksamheten istället till vårdnadshavarnas och 

socialtjänsten logiska handlande. 

Den erfarenhet som framkommer från intervjuperson 3 och 4 angående familjebehandling är 

att de aldrig har varit med om att en familj med hedersproblematik har fullföljt en sådan 

behandling. Deras erfarenhet är att familjer/föräldrar tackar ja och påbörjar behandling, men 

efter 3–4 gånger uppger de att de har blivit hjälpta och inte behöver mer insatser. Enligt de 

intervjuade så gör de detta för att bli av med socialtjänsten samtidigt som de får sin dotter 

tillbaka. Intervjuperson 1 menar att det tillvägagångssättet är otillräckligt och att det krävs stor 

närvaro av socialsekreteraren i familjen för att kunna ha någon inverkan. Intervjuperson 4 

beskriver anledningen till varför familjebehandlingar inte fungerar i de här familjerna med 

följande ord: 

 

Ofta handlar det om att föräldrar lär sig att gränssätta sina barn och de här familjerna, de 

är experter på att gränssätta sina barn. Och det blir helt galet när man kommer in i de här 

familjerna där man har full koll... Alltså jag har träffat tjejer som inte ens, de har inte ens 

fått låsa på toa... Och det här är föräldrar som vet hur man sätter gränser, de får inte låsa 

på toa, de får inte välja mensskydd, alltså man är nere på detaljnivå, styr de här tjejernas 

liv. Och det blir jättetokigt att sätta in en familjebehandling till föräldrar som inte vill 

förändras... Man kan ju sätta in en familjebehandling till föräldrar som vill förändras, som 

vill upphöra med våld. Eller som vill… lära sig ett schysst sätt att få sina barn att gå lägga 

sig i tid på kvällarna. Men det blir jättesvårt i de här ärendena.    

 

Intervjuperson 4 lyfter upp att socialtjänsten inte tror på mirakelvändning, det vill säga att en 

individ inledningsvis har ett visst beteende och att hen på det tredje behandlingsmötet ändrar 
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sig fullständigt. Den intervjuade menar att socialtjänsten inte tror på en liknande gång i andra 

typer av ärenden, men att man av någon anledning agerar som att föräldrarna i dessa fall ska 

göra en mirakelvändning. Hen menar att socialsekreteraren i de här ärendena bör säga till 

familjen att om föräldrarna inte deltar i behandlingen så måste socialtjänsten börja om från 

början, och kanske rent av omhänderta. I sådana situationer har socialsekreterare och föräldrar 

olika åsikter om hur man ska gå tillväga för att nå målet och när socialsekreteraren bestämmer 

tillvägagångsättet uppstår det motstånd från föräldrarna i form av att de inte fullföljer 

behandlingen (Skau 1992:22, Nilsson 2008:92). Detta betyder att maktrelationerna mellan 

socialsekreterare och föräldrar kan ändras, vilket är en konsekvens av att socialsekreterare 

inte har de metoder och den kunskap som krävs för att hantera den här typen av ärenden. Det 

sker en maktförskjutning till föräldrarna, då de förstår hur socialtjänsten fungerar och 

använder sig av den kunskapen samtidigt som socialsekreteraren inte förstår hur 

hederskulturen fungerar. Detta lyfter Schlytter (2004:95) upp när hon skriver att bristen på en 

kulturell kompetens kan leda till att socialsekreterare gör bedömningen att ett ärende handlar 

om en tonårsfrigörelse och därför försöker nå en överenskommelse inom familjen genom 

familjebaserat socialt arbete. Intervjuperson 4 säger att man kan lura sig själv som 

socialsekreterare och tro att man har hjälpt familjen och att allting har blivit bättre, eftersom 

familjen och flickan säger att det har blivit så. Men hen menar att komma överens om 

tvångsäktenskap eller att inte få styra eller äga sin kropp handlar inte om kompromiss mellan 

flickan och föräldrarna. Utan det handlar om att man som socialsekreterare kompromissar 

med barns rättigheter. Intervjupersonen menar vidare att det är viktigt att tänka på att det är ett 

offer- och förövarperspektiv och inte en familjekonflikt.  Den intervjuade nämner också att 

när man samlar hela familjen så har flickan ingen möjlighet att berätta hur hennes situation 

ser ut, flickan har inte heller någon möjlighet att berätta om hon tvingas säga vissa saker t.ex. 

att situationen har blivit bättre. När föräldrar tvingar sitt barn att säga att det har blivit bättre 

så använder de sig av en makt som socialsekreteraren har tillgängliggjort för dem (Nilsson 

2008:87).  Detta möjliggörs när socialsekreteraren inte förstår hur hederstrukturer fungerar 

och inte förstår att flickan är i en väldigt utsatt situation när hon, kanske med oro för sitt liv, 

tvingas sitta i samma rum som förövarna. Konsekvenserna blir att socialtjänsten förlorar 

flickornas förtroenden eftersom arbetssättet innebär att socialsekreteraren blir en del av 

familjestrukturen istället för att vara en del av skyddssystemet för flickan.  

Intervjuperson 4 har arbetat med hedersrelaterade ärenden de senaste tio åren och har stor 

kunskap om hederstrukturer och hur socialsekreterare kan arbeta med dessa ärenden. Tidigare 

lyfte hen upp problematiken med att svensk socialtjänst arbetar med familjebehandling i 
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hedersärenden. Den intervjuade lyfter också fram att en stor problematik är att en del 

socialsekreterare blir kränkta när hen påpekar att de arbetar på fel sätt. En av de relationer 

som det går att skilja mellan i makt och kunskap är makten som förbjuder kunskap och det är 

detta som förekommer när socialsekreterare inte vill förändra sina arbetsmetoder eftersom De 

prioriterar den kunskap de känner till, vilket ofta är familjebehandling, och reflekterar inte 

över konsekvenserna av att inte vilja förändra sitt arbetssätt (Fof 2004). De som drabbas är 

först och främst flickorna som inte får den hjälp de har rätt till.  Vilket kan kopplas till 

intervjuperson 1 som tycker att det svåraste med att jobba med hedersärenden eftersom det 

alltid finns en risk att den som tar över ärenden hanterar det på fel sätt, det vill säga jobbar 

med familjebehandling.  

 

Malmös tolerans för hedersförtryck  

Intervjuperson 4 har arbetat i både Malmö och Lund och har upplevt att det finns en mycket 

större tolerans för hedersförtryck i Malmö jämfört med Lund. 

 

Malmö har man ju, alltså i alla fall 20 år haft en... Vad ska man säga, en väldigt hög 

tolerans för intolerans. Alltså man har haft en väldigt hög tolerans... För att… det här... 

utanförskapet och att de inte på något sätt markerar hårt mot våld. Alltså det är säkert 10, 

15 år sedan jag hörde om. Jag tror någon skola på Rosengård (…) Hade vi anmält alla 

som blir utsatta för våld hemma då hade vi anmält alla. 

 

Enligt den intervjuade så finns det en risk för att våld och hedersförtryck blir så pass vanligt 

förekommande att det normaliseras av socialsekreterare och andra professionella som möter 

barn, vilket innebär att flickorna utsatthet bedöms utefter hur det ses som avvikande från det 

normerande beteendet, vilket är problematiskt då det finns en stor tolerans för hedersförtryck 

(Nilsson 2008:90).  Det här överensstämmer med det Länsstyrelsen (2006:33) skriver om hur 

flickornas misslyckande möten med socialtjänsten relateras till schablonisering, där flickorna 

behandlas utifrån en förutbestämd mall som bland annat baseras på etniska föreställningar. 

Detta kan innebära att utsatta flickor inte behandlas som våldsoffer utan istället betraktas 

situationen som en generationskonflikt. Enligt Schlytters (2004:94) studie framkom det att 

socialsekreterare är osäkra på om det är en tonårsfrigörelse och de trodde att inte hjälpte om 

socialnämnden ingrep. Detta speglas även av intervjuperson 2 som menar att träda över 

gränser kan handla om en generationsfråga, det vill säga en mindre allvarlig konflikt mellan 

föräldrar och ungdom som inte har några inslag av heder. Det blir problematiskt när 
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socialsekreterarna som arbetar med hedersrelaterade ärenden inte har kunskap om 

hedersförtryck; makt och kunskap är beroende av och förutsätter varandra, och misstolkas 

heder för en generationsfråga eller en tonårsfrigörelse så innebär det att socialsekreterare inte 

ingriper för att hjälpa den utsatta på grund av brist på kunskap (Nilsson 2008:84). 

Intervjuperson 4 menar att när socialtjänsten inte ingriper så kompromissar de med barns 

mänskliga rättigheter för de barn som har invandrarbakgrund. 

 

6.3 Stöd och hjälp 

Under intervjuerna ställde jag frågor kring hur socialsekreterarna upplevde stödbehovet hos 

de hedersutsatta och ifall de upplevde att de kunde bemöta den efterfrågade hjälpen. Det 

visade sig att det har skett en del förändringar kring uppfattningen av vilka resurser som 

behövs och vilken hjälp de kunde erbjuda. I tidigare forskning framgår det att de resurser som 

socialsekreterare efterfrågade var boenden, eftersom det fanns en brist på dessa, vilket innebar 

att flickorna istället placerades inom familjenätverk som inte alltid var lämpliga (Sjöblom 

2006:54). Socialsekreterare önskade även att det fanns specialistkunskap på boenden för att 

kunna hjälpa och stötta de hedersutsatta. Idag ger socialsekreterare 3 en annan bild: 

I: Det har aldrig varit fullt på boende så att de inte kan flytta?  

M: Nää ...Det har det inte varit. För det är också ...Man får ju söka i, i andra orter än i 

Malmö, man behöver ... När det är mer allvarligt så är det utanför Malmö som gället, men 

det finns alltid någonstans det finns plats. 

 

Det framkommer i intervjuerna att den problematik med brist på boenden som har lyfts i 

tidigare forskning(Ibid) inte finns kvar, det finns alltid ett skyddat boende att tillgå vid behov. 

Enligt en av de intervjuade beror detta bland annat på att den dåvarande regeringen valde att 

satsa mer resurser på kvinnor som utsätts för våld och för de hedersutsatta. Detta visar vilka 

behov som tillgodoses beroende på vem som innehar maktpositionen och vilka problem som 

de prioriterar. I tidigare forskning framgår det att ett annat problem som socialsekreterare ser 

som bekymmersam är att det finns många flickor som inte får hjälp av socialtjänsten eftersom 

deras problem inte bedöms som tillräckligt allvarliga (Sjöblom 2006:4:57). De menade att 

gruppen blir osynlig i det sociala arbetet och att det finns ett behov av ett program som på 

något sätt arbetar med flickorna. Idag kan de hedersutsatta som inte vill eller kan söka sig 

socialtjänsten istället vända sig till en del av socialtjänsten där intervjuperson 1 jobbar och få 

bland annat råd och stöd. Det som framkom i intervjuerna är att intervjuperson 2 fortfarande 

upplevde att det är svårt att erbjuda hjälp när situationen inte kan bedömas som akut. Hen 
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menade också att man som socialsekreterare har ett ansvar att inte initiera något om man inte 

har möjlighet att ge stöd i form av t ex samtal. 

 

Och när jag ställer dom frågorna så sätter jag ju igång ganska mycket... Det måste ju 

alltid vi i socialtjänsten alltid vara medvetna om, att när jag frågar dig om den typen av 

saker... Saker som då kan, som händer dig ... Så när jag går härifrån, det sätter igång en 

process (…) så sitter man här en timme … Och så går man härifrån... Sen så har man inte 

en tid med mig förrän om en vecka senare eller (…) Som sedan sätter igång en dålig 

måendespiral som sen... Vi är ju inte där för att ta hand om det så att säga, utan en viss typ 

av frågor är bättre att komma på när man är på det här boendet. 

 

Intervjupersonen menar att hen inte har den tid som krävs för att kunna ge det stöd som 

behövs för de individer som inte behöver ett akut stöd som t.ex. ett boende. Den intervjuade 

menar att det är oetiskt att sätta igång en process som man inte kan fullfölja. Detta speglar till 

stor del den problematik som tidigare forskning visar (Sjöblom:4:57). Dock bör det påpekas 

att intervjuperson 1 arbetar idag med ungdomar som är i behov av samtalsstöd vilket innebär 

att en del hedersutsatta får stöd. Men intervjuperson 1 menade att de mötte endast en väldigt 

liten del av de hedersutsatta i Malmö, vilket  kan bero på att de flesta ungdomar som kommer 

i kontakt med enheten gör det genom eget initiativ eller att skolan har uppmärksammat 

ungdomen. Intervjuperson 2 känner troligen inte till intervjuperson 1s arbete, och den 

okunskapen för troligen med sig sociala effekter i form av att de flickor vars situation hen inte 

bedömer som tillräckligt allvarliga inte blir uppmärksammade hos myndigheten och får därför 

ingen hjälp, stöd eller information om sina rättigheter (Nilsson 2008:85). Hade Intervjuperson 

2 känt till enheten inom myndigheten som arbetar med samtalsstöd så hade flera flickor 

kunnat få hjälp. Vetskapen om att det finns långsiktigt stöd att tillgå hade också kunnat 

innebära att den intervjuade skulle var mer öppen för att börja samtala med sina klienter om 

hedersförtryck, vilket skulle kunna innebär att hen uppmärksammar fler fall.  

 

 

6.4 Förändring över tid  

Det framkom tydligt under intervjuerna att det har skett en del förändringar kring hur 

socialsekreterare tänker och ser på hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjuperson 4 har 
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arbetat som socionom sedan 1999 och kunde dela med sig av de förändringar som hen har 

uppmärksammat.  

 

Jag har stött på hedersproblematiken i princip från början av att jag började jobba. Men 

då kallade man det inte för det, så 1999 ... Då hade både Sara och Pela blivit mördade då. 

Men man pratade inte om det ... Sedan så ... Efter 2002 när Fadime blev mördad blev, 

började man prata om det. Så redan då började jag jobba lite mer systematiskt men det var 

jättesvårt att göra det för det fanns ingen forskning. 

 

Den intervjuade menar att den förändring som har skett över tid, på så sätt att det då (1999) 

inte fanns någon benämning av problematiken och att det därför inte talades om det. Det var 

inte förrän efter mordet på Fadime som det började uppmärksammas och även då var det 

problematiskt eftersom det inte fanns någon forskning att tillgå. Det innebär att även om 

socialtjänsten började bli uppmärksam på heder så fanns det inte ett enhetligt och 

sammantaget sätt att arbeta kring problematiken. Även Schlytter och Linell (2008:2:30) 

uppmärksammar detta och skriver att socialtjänsten inte hade tillräckliga riktlinjer och 

metoder för att hantera hedersrelaterade ärenden, vilket berodde på att det var ett ny 

identifierat socialt problem som inte var och fortfarande inte är rättsligt reglerat. Detta blir 

problematiskt då socialtjänsten agerar efter lagstiftningar och riktlinjer. Socialsekreterare hade 

och har fortfarande tillgång till väldigt mycket makt, men bristen på lagstiftning och riktlinjer, 

det vill säga kunskap kan leda till att socialsekreterarna inte använder sig av sin makt för att 

hjälpa flickorna (Nilsson 2008:85). Konsekvenserna av att inte ha kunskap inom ämnet heder 

innebär enligt Schlytter och Linell (ibid) att det ger utrymme för socialsekreterare att agera 

utifrån sina fördomar i stället och att använda sig av den kunskap de känner till, 

familjebehandling.  I Sjöbloms studie från 2006 (4:29) då hedersbegreppet var relativt nytt 

inom socialtjänsten visade det sig att socialsekreterare kände en stor osäkerhet över när och 

hur de skulle använda sig av begreppet hedersvåld. Eftersom de menade att de kunde stöta på 

liknande problematik i svenska familjer. De menade att det var svårt att avgöra vilka fall som 

skulle betraktas som hedersproblematik. Detta kan förklaras med en bristande kulturell 

kompetens (Schlytter 2004), vilket också lyftes upp av en av de intervjuade som ett exempel 

på ett problem som var vanligare förr:  

 

 Ja men, men alltså de här tjejerna blev så främmande på något sätt. Alltså att de betedde 

sig konstigt och irrationellt. Och att man tolkade det som att de ljuger nog eller att de är 
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förvirrade på något sätt. Nu kan jag se att det är traumat… som talar, alltså man är 

väldigt rädd, man är väldigt utsatt... Och att man ställer för höga krav på att, de hör 

tjejerna ska förklara... Alltså både hur dem själva mår… Men också hur den här strukturen 

fungerar. Och där tror jag att socialtjänsten har blivit lite bättre på, på att se... Alltså just 

se att det här kan handla om strukturen i den här familjen. 

 

Den intervjuade menar att när hen år 2006 började jobba med hedersrelaterade ärenden, så 

hade hen ofta svårt att förstå varför flickorna betedde sig på ett visst sätt men att hen idag kan 

se att det är på grund av att flickorna var traumatiserade. Idag vet vi att flickorna som utsätts 

för hedersrelaterat förtryck och våld och som söker skydd och stöd ofta är känslomässigt 

instabila och i ett praktiskt kaos och att det därför inte konstigt att de ofta har låg självkänsla 

och svårt att lita på andra (SOU 2015:55:158). Där det finns makt där finns det också 

motstånd och därför är det avgörande att flickan får ett bra och respektfullt bemötande från 

socialsekreteraren om hon ska orkar berätta och bryta upp från våld och förtryck (ibid) 

(Nilsson 2008:92). Socialsekretaren innehar en makt som syftar till att hjälpa människor, men 

används den inte på rätt sätt genom t.ex. ger ett respektfullt bemötande så kommer troligen 

socialsekreteraren möta motstånd i form av att flickan inte söker mer hjälp. Detta innebär att 

socialsekretaren förlorar möjligheten att hjälpa. 

 

Intervjuperson 3 upptäckte att det på hes arbetsplats år 2012 inte uppmärksammades ett enda 

hedersrelaterat ärende.  

 

Vi ... uppmärksammade inga ... ungdomar... alls med hedersrelaterad problematik 2000… 

Aa 2012 hade vi ingen statistik (i-oj) vi hade ingen... Vi träffade... Alltså vi sa vi träffar 

inte dem vilket inte är sant för det här är Malmö liksom (I- aa men precis) (...) Och så 

sökte vi pengar på Länsstyrelsen och fick det, för att utbilda personal i vad är 

hedersrelaterad problematik. 

 

Här visar socialsekreteraren på att socialsekreterarna på hennes arbetsplats inte hade 

tillräckligt kunskap kring hur man upptäcker individer som blir utsatta för hedersrelaterat våld 

eller förtryck. Den intervjuade socialsekreteraren valde att använda sin makt till att uppmuntra 

kunskap och därmed bidra till att de upptäckte och försökte hjälpa ett 30-tal individer under 

2015 som var utsatta för antingen hedersvåld eller hedersförtryck (Fof 2004). Samtidigt 

påpekar den intervjuade att dessa 30 personer endast är en väldigt liten del av alla 
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hedersutsatta i Malmö. Enligt tidigare forskning är de resurser som socialsekreterare 

efterfrågar att det finns specialistkunskap för att kunna hjälpa och stötta (Sjöblom 2006:4:54). 

Socialsekreteraren som jag intervjuade valde att göra just detta. Hen berättar att hen använde 

pengar som hen beviljats från Länsstyrelsen till att under tre års tid bjuda in flera föreläsare 

som var experter inom ämnet samt en handledare i samtalsmetodik. Detta visar att den hjälpen 

som socialsekreterare efterfrågade i Sjöbloms (2006) studie behövdes och det bidrog till att ett 

30-tal flickor fick hjälp under 2015. Det visar även att det viktiga inte är att erhålla makt, det 

vill säga i form av pengar som bidrar till ett större handlingsutrymme för intervjuperson 1, 

utan vad den intervjuade valde att använda dessa pengar till. 

 

 

6.5 Chefernas roll 

Under intervjun frågade jag de intervjuade vilken roll deras chefer hade när det kom till 

hanteringen av hedersrelaterade ärenden. Det framkom två tydliga perspektiv kring hur chefer 

kan tänka och agera. Intervjuperson 4 uppgav sin erfarenhet av chefer och hur de handskas 

med problematiken. 

 

Jag tror också på om man har en dålig styrning från sina chefer som säger är du orolig, 

då måste du göra någonting åt detta. För det sista vi vill är att det ska bli värre (…) Så 

man har väldigt dåligt stöd från sin, sin ledning tror jag i väldigt väldigt många fall...(…) 

Så att jag kan se att det har skett ett skifte där i att ... Innan premierades ett gott arbete. Att 

man hade en god relation, att man gjorde en skillnad för någon... Nuförtiden premieras 

också avslut. Och det gäller alla ärenden... Att man kan avsluta någonting och lägga det 

till handlingarna. 

 

Den intervjuade menar att många socialsekreterare är rädda för att göra fel i dessa ärenden 

och att det finns en rädsla när man inser att situationen kanske är värre än vad man 

inledningsvis hade föreställt sig. Man vill inte göra det värre och gör därför inte någonting. 

Detta kopplar intervjuaren till cheferna som inte vill att det ska bli värre utan uppmuntrar sina 

anställda att avsluta ärendena. De los Reyes (Länsstyrelsen 2006:33) skriver att flickors 

misslyckade möten med socialtjänsten beror på att flickorna har behandlats utifrån en 

förutbestämd mall. Detta blir problematiskt enligt den intervjuade eftersom det inte går att 

hantera hedersrelaterade ärenden på samma sätt som andra ärenden hanteras. Cheferna är i en 
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maktposition och det kan finnas en önskan i maktutövning som handlar främst om att 

åstadkomma resultat t.ex. avsluta ärenden och spara pengar, vilket speglar den intervjuades 

uttalanden om att cheferna premierar avslut snarare än gott arbete (Nilsson 2008:89). Den 

intervjuade lyfter även upp att det är ekonomiskt resurskrävande att inte avsluta ett ärende, 

utan fortsätta arbeta med det under en längre tid. Vilket gör att chefer genom sin makt 

prioriterar vad som är viktigt, ekonomin eller flickorna. Intervjuperson 2 erfarenheter av hur 

chefer hanterar hedersrelaterade ärenden skilde sig från intervjuperson 4s. 

 

Det min högste chef (…) Och det är han som har tagit fram den här rutinen… Och sett till 

att den rutinen kommer på plats i Innerstaden… Och också... Min, han den chefen och 

övriga chefer är också de som bestämmer vilka tjänster som ska finnas och hur vi rent 

konkret ska arbeta med de här. 

 

Den intervjuade syftar på att cheferna har uppmärksammat problematiken med att 

socialsekreterare inte känner att de har den rätta kompetensen för att hantera hedersrelaterade 

ärenden och valde att använda sig av sin makt för att införa nya rutiner. Hedersproblematiken 

i Malmö är välkänd och chefen valde att lösa och hjälpa de hederutsatta istället för att göra 

som den tidigare nämnda chefen som prioriterade avslut av ärenden, vilket kan kopplas till 

Skau (1992:33) som menar att makt i sig inte är dåligt utan det som avgör är hur man 

använder sig av makten. Fortsättningsvis berättar intervjuperson att cheferna där hen arbetar 

har ökat resurserna i form av personal och att de kommer inrätta tjänster som kommer att 

arbeta med de nya rutinerna för hedersrelaterade ärenden. Intervjupersonen upplever att 

cheferna ser till att de anställda följer lagar och Socialstyrelsens föreskrifter och genom det 

erbjuder det stöd som behövs. Chefernas prioriteringar speglar samtiden där myndigheter tar 

mer ansvar för insatser mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 

(SOU 2015:55:54). Idag ställts det nya krav på yrkesutövare som möter våldsutsatta kvinnor, 

detta beror på myndigheternas ansvar har både förstärkts och tydliggjorts genom bland annat 

lagstiftning och föreskrifter. 

 

7. Slutdiskussion 

 Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av att 

hantera hedersrelaterade ärenden. Det undersökningen visade var att det skiljde sig mellan 

socialsekreterares erfarenheter och upplevelser och att detta påverkade hur de tänkte kring 

hedersrelaterade ärendet och hur de hanterade dem. Hur de hanterade ärenden påverkades av 
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hur mycket de förstod av hederskultur och om de fått någon utbildning inom ämnet. De två 

socialsekreterare som jobbade med hedersrelaterade ärenden varje dag och som hade 

mångårig erfarenhet av att jobba med dessa ärenden hade skaffat sig kulturell kompetens, 

vilket är det som socialstyrelsen efterfrågar för att man ska kunna hantera hedersrelaterade 

ärenden på rätt sätt (Sjöblom 2006:4:17). De övriga två socialsekreterarna som endast hade 

mindre erfarenhet av hedersrelaterade ärenden visade bristande kunskap kring hur man bör 

hantera hedersrelaterade ärenden, t ex kunde intervjuperson 3 inte skilja mellan hedersvåld 

och hedersförtryck och missade därför en stor del av den utsatta gruppen, men de hade 

samtidigt tagit till sig lärdomar/erfarenhet av att arbeta med dessa ärenden. Intervjuperson 3 

visste t ex att föräldrar som utsätter sitt barn för hedersrelaterat våld inte fullföljer 

behandlingar, men till skillnad från intervjuperson 4 så hade hen inga lämpliga åtgärder till 

problematiken. Detta berodde troligen på att hen inte hade den erfarenhet men framför allt 

utbildning som krävs för att förstå hur hederskulturen fungerar och hur man jobbar för att 

hjälpa de hedersutsatta flickorna. Dessa erfarenheter speglas av Sjöblom (2006:4:17) som 

skriver att det är viktigt att socialsekreterare känner till de kulturella mönster som de 

hedersutsatta lever i. 

 

Studien visade även att det har skett förändring över tid, att både socialsekreterare och en del 

chefer är mer medvetna om att hedersproblamtiken finns och att det krävs en specialiserad 

kompetens för att hantera dessa ärenden. När intervjuperson 4 ville skriva en D-uppsats om 

ämnet för 10 år sedan så fanns det ingen forskning att tillgå och hen kunde därför inte skriva 

uppsatsen. Idag finns det en handbok i Malmö, Sveriges mest mångkulturella stad med 

utbredd hedersproblematik, som förklarar hederskultur och som innehåller olika kapitel för 

flertalet yrkesroller. Där finns tydliga riktlinjer om hur man bör tänka och arbeta i 

hedersrelaterade ärenden. Det finns många hedersutsatta i Sverige, men enligt flera av de 

intervjuade så ökar medvetenheten mer och mer hos både politiker och yrkesverksamma och 

fler flickor får genom det hjälp. 

 

Det jag har kunnat se i den här studien är att socialtjänsten som inte jobbar aktivt med 

hedersrelaterade frågor inte har de verktyg som behövs för att kunna hjälpa de hedersutsatta. 

Det innebär att socialtjänsten använder sig av de metoder som de känner, det vill säga 

familjearbete. Det som händer är att socialtjänsten genom att jobba med familjearbete 

försöker normalisera och disciplinera familjerna som utövar någon form av hedersvåld eller 

hedersförtryck mot en familjemedlem.  De försöker få familjerna att agera utifrån de 
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värderingar och uppfostringsmetoder som  de anser är lämpliga. Problematiken som jag har 

kunnat se är att när socialtjänsten  jobbar på detta sätt är att de inte har kunskapen kring hur 

hederskulturen ser ut samtidigt som de hedersutövande familjerna har kunskap hur 

socialtjänsten arbetar. Detta innebär att socialtjänstens försök att normalisera och disciplinera 

misslyckas samt att den makt de ursprungligen har förs över till familjerna som använder 

denna makten för att behålla och kontroller de hedersutsatta flickorna. Konsekvenserna av att 

socialsekreterare inte  har den kompetens som krävs för att hantera hedersrelaterade ärenden 

är att de förlorar makten att hjälpa. 

 

 För ca tio år sedan genomförde Sjöblom (2006) studien " I skuggan av Fadime och 

socialsekreterares arbete med hedersvåld" där hon , liksom jag, undersökte socialsekreterares 

erfarenhet av och uppfattning om hedersrelaterade ärenden och jag kan se att det har skett en 

förändring över tid. Socialsekreterare är mer medvetna om problematiken och det verkar som 

att det är fler flickor som får hjälp idag. Jag hoppas att det genomförs en liknande studie om 

10 år med förhoppningen att studien visar att kunskap om hedersvåld och förtyck har ökat 

både bland socialsekreterare och i samhället i stort och att betydligt fler hedersutsatta kvinnor 

och flickor får stöd och hjälp. 
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9. Bilagor  

 

9.1 Förfrågan om deltagande i studie   

Hej!  

Jag heter Imän och studerar vid Lunds Universitet. Jag planerar att genomföra en 

intervjustudie som en del av mitt examensarbete på socionomprogrammet. Ämnet för studien 

är hedersvåld och mitt mål är att undersöka socialsekreterares erfarenheter och upplevelser 

kring att hantera ärenden gällande hedersvåld och förtryck. Mitt val att vända mig till 

Plattform Malmö grundar sig i att ni har utökad kompetens inom hedersrelaterad problematik. 

Att delta i studien innebär att jag intervjuar en socialsekreterare åt gången (ca 30–60 minuter) 

kring hens erfarenheter och upplevelser av hanterandet hedersrelaterade ärenden. Väljer ni att 

delta i kommer ni att bidra till ökad kunskap krig socialsekreterares perspektiv och 

erfarenheter av hedersrelaterade ärenden. Vid deltagande av studien kommer svaren att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att datan kommer att presenterats i avidentifierat 

skick. Deltagandet är på frivillig basis och kan avbrytas när som helts under studiens gång. 

Jag kommer ringa upp er inom ett par dagar för att höra om ca 4 stycken anställda på 

Plattform Malmö kan tänka sig att delta i min studie och eventuellt boka tid? Har ni frågor 

kring detta är ni välkomna att kontakta mig.  

  

Med vänliga Hälsningar Imän Ben Hamida  
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9.2 Intervjuguide  

Tema syn och erfarenhet av hedersvåld och förtyck  

 Hur länge har du arbetat på Plattform Malmö?  

 Har du tidigare professionell erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck, i så fall 

vilken?  

 Hur går du tillväga för att bedöma om ett ärende handlar om hedersrelaterat våld eller/och 

förtryck?  

 Skulle du kunna berätta om ett ärendes gång? Hur hantera ni det?   

 Hur inkluderar du familjen/släkt i ärendet om ungdomen är under 18 år?  

Tema handlingsutrymme och förutsättningar    

 Vilka riktlinjer följer ni vid utförandet av arbetet?  

 Finns det vissa riktlinjer som är svårare att följa?  

 Malmöstad gav för ett par år sedan ut en handbok med riktlinjer för de som jobbar eller 

möter hedersrelaterat våld och förtryck, hur går ni tillväga för att efterfölja dess riktlinjer?  

 Hur ser dina förutsättningar för att utföra dina jobb? Upplever du begränsningar eller 

hinder när du ska utföra dina arbetsuppgifter, i så fall vilka?   

 Vilken typ av stöd får du från din chef och hur kommer det sig i uttryck?  

 Hur upplever du stödbehovet hos de ungdomar som utsätts för hedersrelaterad 

problematik? Kan ni möta det behovet (hjälpa de med boende, psykosocialt stöd osv)?  

 Finns det andra instanser eller organisationer som tar ansvar eller som ni samarbetar med, 

i så fall vilka? 

 


