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Abstract 
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Supervisor: Lena Dahlgren   

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The honour-related violence and opression got more attention in the years 1999 and 2002, 

when two young women were murdered in the name of honour in Sweden. Honour-related 

violence is associated with a so called honour culture, which for many symbolize the 

oppression of a women. It is a fact that not only girls and women are victims of this culture 

but also many young men and boys are exposed.  

The aim of this study is to illustrate how individual social workers handle cases where boys 

and young men are exposed to violence and oppression on the basis of the theory of 

discretion. In this study a qualitative research strategy has been used which involves the 

implementation of semi-structured interviews in the collection of empirical data. This is 

because I am interested in social workers own experiences and perceptions but also for having 

my researched questions being answered. The results show that in all five communities there 

are no local guidelines or plan to work for an effective management of honour-related cases. 
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1. Inledning   
 

I detta kapitel kommer ämnet som studien berör att presenteras, därefter syftet med studien, 

frågeställningar och en förklaring av begreppet heder samt uppsatsens disposition.  

 

Astrid Schlytter och Hanna Linell (2008) förklarar att i samband med de hedersrelaterade 

morden på Pela Atroshi 1999, och Fadime Sahindal 2002, blev hedersrelaterat våld och 

förtryck alltmer uppmärksammat i Sverige och händelserna lämnade ett bestående avtryck. 

Hedersrelaterat våld och förtryck betraktas numera som en social problematik. I Sverige har 

socialtjänsten det yttersta samhälleliga ansvaret att hjälpa och stödja landets medborgare vid 

sociala problem. Enligt Regeringens handlingsplan om hedersrelaterat våld ska socialtjänsten 

handlägga ärenden och Länsstyrelserna ska ge rådgivande stöd i samband med handläggning 

och vid en eventuell placering i skyddat boende (Skr. 2007/08:39).  

 

1.2. Problemformulering 
 

Hedersrelaterat våld är förknippat med en så kallad hederskultur, vilket för många främst 

symboliserar kvinnoförtryck. I Regeringens handlingsplan om hedersrelaterat våld och 

förtryck omfattas endast gruppen utsatta kvinnor och barn. Män betraktas som förövare och 

inte som offer i handlingsplanen (Skr. 2007/08:39).  

 

Det är dock ett faktum att inte bara flickor och kvinnor faller offer för hederskultur utan även 

många unga män och pojkar är utsatta. Det är viktigt att poängtera att förtrycket ser 

annorlunda ut för pojkar och unga män, till exempel är förtrycket mot pojkar inte lika synligt 

för omgivning än vad det är i situationer då kvinnor utsätts för förtryck. Även om tankesättet 

inom en hederskultur inte kräver att en pojke skall vara oskuld när han gifter sig finns det 

andra regler i det hedersrelaterade systemet som pojkar måste följa (Svedberg et al, 2013).  

Trots att socialtjänsten har det yttersta ansvaret att agera i ärenden gällande barn- och 

ungdomar menar Schlytter & Linell (2008) att deras metoder och riktlinjer är bristfälliga i 

hanteringen av ärenden rörande hedersrelaterat våld. Författarna förklarar att bristen på 

kunskap rörande arbete med hedersproblematik lämnar socialsekreterarna handfallna i dessa 

ärenden.    
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Vad gäller myndigheter är de enligt lag skyldiga att samverka med varandra. Socialtjänstens 

skyldighet att samverka regleras i SoL
1
 3:1, 4 och 5 §§. Samverkan mellan olika ideella och 

offentliga aktörer till exempel kvinnojourer, läkare och jurister är viktiga eftersom samtliga 

aktörer kommer i kontakt med den här typen av ärenden. Tanken bakom samarbete och 

samverkan med andra myndigheter är att socialsekreterarna skall utgå från en helhetssyn, det 

vill säga att människan måste förstås som en enskild individ men också utifrån dess sociala 

sammanhang (SOU, 2006; Skr. 2007/08:39; Socialstyrelsen, 2007, se Svensson et al, 2008).  

 

Denna inledande beskrivning ger en indikation om att socialtjänsten står handfallen när 

ärenden som gäller hedersrelaterat våld och förtryck hamnar på deras bord. Denna 

handfallenhet kan förstås som ett resultat av en rådande kunskapsbrist och därmed en 

osäkerhet hos socialtjänsten. Socialtjänsten har, som tidigare nämnts, det yttersta ansvaret för 

samhällets medborgare, enligt SoL 2:2 § och tvingas att handskas med denna typ av ärenden 

fast att de uttryckligen saknar kompetens (Schlytter & Linell, 2008). 

 

I denna uppsats kommer enskilda socialhandläggares hantering i hedersrelaterade ärenden att 

belysas utifrån teorin om handlingsutrymme.  

 

 

1.3. Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur enskilda socialhandläggare hanterar ärenden där 

pojkar och unga män är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

1.4. Forskningsfrågor  
 

 Hur upplever och beskriver handläggarna att deras handlingsutrymme och 

arbetsmetoder hjälper den enskilda individen?  

 Hur arbetar socialtjänsten med hedersproblematiken i sin kommun i mötet med 

individen? 

 Gör handläggarna skillnad i bemötandet av flickor respektive pojkar?  

 

                                                 
1
 Förkortning för Socialtjänstlagen. 
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1.5. Heder som begrepp  
 

Begreppet heder är i sig positivt betingat men har numera blivit associerat med en kvinnas 

kyskhet. Hederskultur är uppbyggd av patriarkala värderingar och strukturella normer i ett 

kollektivt samhälle och inte till en skärskild nationell kultur eller religion. Inom en 

hederskultur är respekt ett nyckelord, respekten i andras ögon är oerhört viktigt, anseendet 

utåt och vad omgivningen tycker och tänker om familjen har en avgörande betydelse (Wikan, 

2009; Güngör & Dervish, 2009; Alizadeh et al, 2010). Hederskultur tolkas av många som 

kvinnoförtryck. Hederskultur är ett problematiskt begrepp och det är inte alltid tydligt vad 

som menas med det. Begreppet kan ha olika innebörd för olika individer. Betydelsen av 

begreppet hedersrelaterat våld och förtryck varierar mycket mellan traditionella och moderna 

familjer samt mellan religiösa och icke religiösa familjer (Ett eget liv, Länsstyrelsen i Västra 

Götaland, 2002 se Darvishpour, 2010). Det som oftast glöms bort är att män och pojkar, som 

tidigare nämnts, också blir drabbade av hederskulturens normer. 

Enligt Güngör och Dervish (2009) baseras hederstraditionen starkt på kollektivism, att 

utrymmet för individen är väldigt liten oavsett kön. Frihetsbegränsningarna tar sig olika 

uttryck beroende av kön, men det kan inte helt och hållet påstås att männen inom 

hederskulturen anses vara ”fria”.  Pojkarnas frihetsbegränsning kan se ut på så olika sätt, 

deras roll kan till exempel vara att bestraffa, anklaga och bevaka sina systrar. Det som är 

viktigt att poängtera är att det i en del fall är en påtvingad förpliktelse som pojkarna inte 

själva medvetet har valt, utan snarare en roll som blivit tilldelad dem av familjens ledare. 

Pojkar och män tilldelas ett oerhört stort mandat och kan på grund av den roll de tilldelats 

även uppleva stor makt i förhållande till både yngre och äldre kvinnliga familjemedlemmar, 

eftersom männens förpliktelser som en påföljd av mandatet är att bevaka och begränsa dem. 

 

Vad det gäller tolkningen av begreppet hedersrelaterat våld kan det ta sig olika uttryck. 

Våldet kan exempelvis vara psykiskt (kränkning, nedvärdering, förföljelse och hot), socialt 

(ofrivilligt bortförande, isolering och förbud i deltagande av aktiviteter i samhället) och 

fysiskt (från örfil till mord) (Länsstyrelsen i Uppsala, 2008).    

 

1.6. Disposition  
 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt följt av ett avsnitt med tidigare forskning kring 

hedersrelaterat våld och förtryck samt socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och 
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förtryck. Därefter följer ett metodavsnitt där beskrivningen av tillvägagångssätt kommer att 

ges. Metodavsnittet kommer att följas av studiens teoretiska ansats. Därefter följer en 

redovisning av det insamlade empiriska materialet, under rubriken resultat och analys med 

hjälp av den valda teorin och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en avslutande 

diskussion.  

 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av Regeringens handlingsplan samt Brå:s 

uppföljning av Regeringens handlingsplan från 2007 att presenteras men även Östergötlands, 

Jönköpings, Kalmars och Västra Götlands läns arbete med hedersrelaterat våld. Östergötlands 

län har jag valt eftersom att de har fått en nyckelroll i arbetet med hedersrelaterat våld. I 

resterande län har jag genomfört mina intervjuer. Redovisningen bygger i huvudsak på en 

rapport som Östergötlands Länsstyrelse genomfört.   

 

2.1. Sammanfattning av Regerings handlingsplan från 2007 
 

När det gäller utvecklingen på jämställdhetsområden är Sverige ett föregångsland, inte minst 

gällande mäns våld mot kvinnor, trots detta, är situationen allvarlig. I Sverige råder det en 

politisk enighet att mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område men trots detta har det 

länge saknats en så kallad sammanhållen strategi för att hantera denna typ av problematik. 

Motsvarande gäller bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, Regeringen strävar efter att 

detta våld skall ta slut. Pojkar och flickor, män och kvinnor ska ha samma möjlighet och rätt 

till kroppslig integritet. Det Regeringen åsyftar är att alla individer ska kunna leva i frihet från 

rädslan att bli utsatt för övergrepp och våld. För att dessa mål skall kunna uppnås måste 

förbyggande arbete och andra åtgärder som är inriktade på både konstaterade och potentiella 

förövare stärkas och utvecklas. Hedersrelaterat våld och förtryck är omfattad av Regeringens 

handlingsplan, men denna typ av våld skiljer sig från andra våldsformer på grund av den 

kollektivistiska karaktären. Detta innebär att det finns fler förövare av båda könen samt att 

offren kan både vara pojkar och flickor. Syftet med denna handlingsplan är att presentera 

Regeringens arbete för att motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade 

relationer samt mäns våld mot kvinnor under mandatperioden. Det finns sex insatsområden 

som Regeringens handlingsplan omfattar och dessa är: 
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 Ökat skydd och stöd till våldsutsatta,  

 stärkt förebyggande arbete,  

 stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet,  

 utveckling av insatser riktade till våldsutövare,  

  ökad samverkan,  

 ökade kunskaper (Skr. 2007/08:39 ss. 5-6). 

 

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att lämna stöd till insatser som åsyftar 

förebyggande arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötland har 

en nyckelroll i spridningen av kunskap till andra Länsstyrelser i landet, de har utöver detta fått 

i uppdrag att på både nationell och länsövergripande nivå lämna stöd till insatser mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Både offentliga och ideella aktörer kommer i kontakt med 

individer som utsätts för våld. Ett ökat samarbete inom och mellan olika myndigheter och 

aktörer har en avgörande betydelse för dessa utsatta individer för att kunna få den hjälp de är i 

behov av. Det framgår även i Regeringens handlingsplan att en ökad kunskap genom 

forskning och utbildning är avgörande för de insatser som görs för att motarbeta bland annat 

hedersrelaterat våld och förtryck (Skr. 2007/08:39).  

 

2.2. Uppföljning av Regeringens handlingsplan  
 

En första uppföljning av Regeringens handlingsplan från 2007 gjordes av Brå
2
 år 2010. Syftet 

med denna uppföljning var att följa upp och utvärdera om de 56 åtgärder som Regeringen 

hade som mål har förbättrat arbetet med mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck och våld i samkönade relationer samt om hur de åtgärderna har genomförts. Enligt 

Brå har Regeringens handlingsplan varit ett så kallat betydelsefullt startskott dock är det svårt 

att kunna avgöra arbetets kvalité på tre års tid (Lundgren, 2010). 

Vad gäller arbetet med hedersrelaterat våld på nationell nivå har skolverket och 

ungdomsstyrelsen genomfört utbildningar om hedersrelaterat våld. Det framkommer i 

rapporten att det finns lite arbetsmetoder som är konkreta i arbete med ungdomar som utsätts 

för hedersrelaterat våld (Lundgren, 2010).  

Det framgår även i Brå:s rapport att det inte finns en enig eller accepterad definition av 

hedersrelaterat våld vilket kan bli problematiskt för det fortsatta arbetet med problematiken. 

                                                 
2
 Förkortning för Brottsförebyggande rådet.  
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Det saknas en strategi från Regeringens sida om hur de 56 åtgärder som Regeringen lagt fram 

ska kunna bidra till en bättre kunskap om vilka metoder och arbetssätt som är mest effektiva 

och stödjande i arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Vad gäller 

kunskapsläget om insatser mot hedersrelaterat våld är den ännu sämre eftersom det i stort sett 

saknas resultatutvärderingar på det området (Lundgren, 2010).        

      

2.3. Länsstyrelsen Östergötland  
 

Länsstyrelsen i Östergötland fick i uppdrag av Regeringen år 2003 att ge stöd till projekt som 

avser insatser på länsövergripande eller nationell nivå mot hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen 

i Östergötland har med hjälp av intervjuer kommit i kontakt med olika kontaktpersoner för 

arbetet mot hedersrelaterat våld på 21 Länsstyrelser i landet. Syftet med detta var att skapa en 

bild av situationen i hela landet (Länsstyrelsen Östergötland, 2006).   

Det framgår i rapporten att kunskapsnivån i landet varierar i olika län och kommuner men 

även hur långt man kommit i sitt arbete mot hedersrelaterat våld. Det är viktigt att ha i åtanke 

att storstadslänen har arbetat längre med denna problematik och har därför ett annorlunda 

uppdrag, dessa storstadslän skall bland annat erbjuda skyddat boende för de som är utsatta för 

hedersrelaterat våld. Utifrån de 21 intervjuer Länsstyrelsen i Östergötland genomfört har de 

kommit fram till att följande behov finns i det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld:  

 

 Fortsatta utbildningssatsningar till berörda yrkesgrupper. Både grundläggande 

utbildning till en bred målgrupp och spetskompetensutbildning. 

 Att även fortsättningsvis lyfta frågan om hedersrelaterat våld samt arbeta för att den 

ska få fäste i kommunernas ordinarie verksamheter. 

 Att de olika berörda myndigheterna och aktörerna processar fram egna 

rutiner/handlingsplaner. 

 En förbättrad samverkan, mellan olika myndigheter men också mellan myndigheter 

och frivilligorganisationer. Det första gäller inte minst mellan skola och socialtjänst.  

  En fortsatt och intensifierad satsning på attitydpåverkande insatser riktade till 

föräldragenerationen och pojkar/bröder. Här behövs metoder för att nå de grupper där 

hedersproblematiken förekommer och för att åstadkomma en attitydförändring. 

  Att hälso- och sjukvård ska spela en aktivare roll i arbetet mot hedersrelaterat våld. 

  En större fokus på hur frivilligorganisationerna kan komplettera myndigheternas 

roller och ansvar (Länsstyrelsen Östergötland, 2006, s. 3). 
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För att kunna forma ett strategiskt och långsiktigt arbete anser Länsstyrelsen i Östergötland att 

det kan behövas en så kallad nationellt samordnande myndighet. Denna samordnande 

myndighet kan bistå med rådgivning, metodutveckling och kunskap men också för att kunna 

skapa en samordning mellan olika regionala och centrala myndigheter för att skapa en 

överblick när det gäller hedersrelaterat våld (Länsstyrelsen Östergötland, 2006). 

 

2.4. Länsstyrelsen Jönköpings län  
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har arrangerat konferenser om hedersrelaterat våld för berörda 

myndigheter som till exempel socialtjänst, polis och skola. Länsstyrelsen har även genomfört 

utbildningssatsningar på kommunnivå, det framgår dock att behovet av kunskap kring 

hedersrelaterat våld är generellt fortfarande stort. Skolpersonalen är mer mottaglig för 

utbildningssatsningen och känner ett stort behov av mer kunskap, detta beror på att 

skolpersonalen i större utsträckning kommer i kontakt med ungdomar som är utsatta för 

hedersrelaterat våld. Det framgår i rapporten att socialtjänsten är svårare att få med i arbetet 

mot hedersrelaterat våld. Detta beror på att personalen känner sig överbelastade men också för 

att de saknar erfarenhet av hedersrelaterade fall. Arbetet mot hedersrelaterat våld har i två av 

länets kommuner kommit längre bland annat i form av nätverksskapande, det finns till 

exempel en länsgrupp för kvinnofrid där bland annat kvinnojour, Länsstyrelse, kommun och 

polis ingår som arbetat för att motverka hedersrelaterat våld. Denna grupp verkar på en 

länsövergripande nivå. Länsstyrelsen i Jönköpings län menar att arbetet mot hedersrelaterat 

våld behöver inlemmas som en naturlig del i exempelvis integrationsarbetet för att på så vis få 

ett genomslag. Länsstyrelsen konstaterar även att i det fortsatta arbetet behövs följande 

prioriteringar: 

 

 Få med fler skolor 

 Nå invandrarföreningar  

 Genomföra insatser för en ökad integration. Det har visats stort intresse för de insatser 

som erbjuds inom ramen för de nationella projekten och Länsstyrelsen kommer under 

hösten och våren att anordna dagar för utbildning och nätverksskapande 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2006, s. 9). 
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2.5. Länsstyrelsen Kalmars län 
 

Länsstyrelsen i Kalmars län har ett bra samarbete med Länsstyrelserna i Blekinge och 

Kronobergs län, dessa Länsstyrelser har tillsammans ordnat utbildningsdagar för framförallt 

socialtjänst, polis och skola. Socialtjänsten i länet efterfrågar utbildningar som riktar sig till 

den egna professionen, även andra berörda professioner efterfrågar och är i behov av mer 

kunskap, både praktiskt och teoretiskt, men det största kunskapsbehoven finns inom 

socialtjänst och skola. Det framgår i rapporten att Länsstyrelsen i Kalmars län har anordnat 

föreläsningar om framtagande av en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. 

Kommunerna i länet har sökt medel från Länsstyrelserna för framtagandet av handlingsplaner. 

För att kunna åstadkomma en bättre samverkan mellan till exempel socialtjänst, polis och 

skola krävs det handläggningsrutiner både internt men också mellan olika berörda aktörer 

samt förståelse och kunskap för varandras ansvar och roller. I Kalmars län har man följande 

prioriteringar för arbetet mot hedersrelaterat våld:  

 

 Arbete med handlingsplaner 

 Ytterligare kunskapsuppbyggnad 

 Ett eventuellt bildande av en resursgrupp eller ett nätverk med specialkompetens. 

 

Det man även kommit fram till i rapporten är att det behövs ett regionalt nätverk eller en 

resursgrupp för att kunna erbjuda kunskap och stöd vid behov, detta eftersom att länet består 

av många mindre kommuner (Länsstyrelsen Östergötland, 2006, s. 9). 

  

2.6. Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 

I Västra Götalands län har ett antal utbildningssatsningar genomförts av både Länsstyrelsen 

men även av andra projekt som blivit beviljade medel. År 2003-2005 satsade Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län på breddutbildning men efter detta har Länsstyrelsen istället valt att 

fokusera på spetskompetensutbildningar.  I denna spetskompetensutbildning deltar ett 30-tals 

av länets kommuner och då gäller det främst socialarbetare men även elevvårdspersonal. 

Syftet med utbildningen är att förbättra samverkan men även att kunna bilda en regionvisa 

resursgrupp.   

Länsstyrelsen har uppmuntrat kommunerna att själva arbeta fram handlingsplaner och 

riktlinjer för arbetet mot hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen har även lämnat arbetet öppet för 
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kommunerna att själva besluta hur dessa riktlinjer och handlingsplan skall formas samt vilka 

myndigheter som skall beröras. Samverkan har sedan år 2003 visat på en förbättring men det 

finns fortfarande behov av att hitta bättre former för en konkret samverkan mellan olika 

grupper av handläggare. Det framgår i rapporten att det finns en expertgrupp på länsnivå med 

olika representanter från socialtjänst, polis och skola samt nätverk för ungdomar, kvinnor och 

män av olika yrkesgrupper med båda könen och religiösa företrädare representerade.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län pekar på fortsatta viktiga satsningar vilket är följande:  

 

 Fortsatt förebyggande arbete 

 Att systematiskt stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst 

 Att överföra ansvaret för arbetet mot hedersrelaterat våld till de kommunala organen 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2006, s. 15). 

 

 

3. Tidigare forskning   
 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning om hedersrelaterat våld. Trots att den 

tidigare forskningen mestadels belyser kvinnors situation i hedersproblematik, så är urvalet 

medvetet. Forskningen om männens situation, specifikt på män som offer i en hederskontext, 

är tämligen bristfällig, vilket är anledningen till att detta perspektiv inte lyfts upp i min 

genomgång av tidigare forskning. Detta motiverar ytterligare relevansen av att min studie 

genomförs. 

 

3.1. Hedersrelaterat våld och förtryck  
 

Aisha Gill (2006) har i sin artikel förklarat hedersbrott inom familjer samt förekomsten av 

hedersrelaterat våld i olika kulturer i Storbritannien. Hedersrelaterat våld är vanligt 

förekommande inom en rad olika kulturer och samfund (Faqir, 2001se Aisha, 2006). 

Hedersrelaterat våld är historiskt långlivat och numera mycket aktuellt då media 

uppmärksammat de så kallade hedersmorden. Mord är dock inte det enda brott som begås i 

hederns namn, men det är det mest våldsamma. De brott som kan begås i hederns namn, 

enligt Aishas (2006) tolkning av Almosaed (2004), är tvångsäktenskap, stympning, berövning 

av utbildning, frihet eller vänskap. Heder drivs av önskan att bevara en familjs eller 
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gemenskapens heder.  Offren inom en hederskultur är huvudsakligen kvinnor och förövarna 

är oftast manliga släktingar (Stewart, 1994; Wikan, 1984 se Aisha, 2006). Eftersom 

hedersbrott beskrivs vara ett familjeproblem har många myndigheter, till exempel 

socialtjänsten, använt detta faktum som en ursäkt för att inte ingripa (Goonesekere, 2000 se 

Aisha, 2006). 

 

Alizadeh et al (2010) undersöker kvinnors utsatthet inom en hederskultur och betydelsen av 

hedersrelaterat våld- och förtryck samt om svårigheterna att hantera denna problematik.   

Hedersrelaterat våld- och förtryck har blivit ett erkänt fenomen i samband med att unga 

kvinnor med invandrarhärkomst på senare år antingen skadats eller mördats av 

familjemedlemmar. Den slutsats som staten har dragit är att det finns en grupp av unga 

kvinnor i Sverige, vars frihet och rättigheter är hotade eftersom de lever i en familj med 

patriarkala värderingar. Kvinnorna har den lägsta positionen inom familjens hierarki. Studien 

visar att unga kvinnor i Stockholm, under året 2006, fruktade att söka skydd från ”familjens 

heder”. De unga kvinnor som trots rädslan sökte hjälp gjorde det hos olika myndigheter, så 

som socialtjänst, polis, ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Några få organisationer har 

nu handlingsplaner för hantering av ärenden där hedersproblematik förekommer.  Dessa 

planer finns dock sällan fastställda för första instans- organisationer, som exempelvis 

ungdomsmottagningar dit dessa unga kvinnor oftast vänder sig till först. Att värna om 

familjens heder är starkt kopplad till en patriarkal kultur och inte till en skärskild nationell 

kultur eller religion. Begreppet heder är fortfarande ett väldigt betydelsefullt begrepp inom 

vissa områden i Mellanöstern, Nordafrika, Sydasien, Latinamerika samt bland vissa 

invandrarsamhällen i västvärlden. 

Hederskontexten kan beskrivas som ett kollektiv som utgår från manlig bestämmelse, männen 

inom kollektivet anser detta vara ett sätt att skydda kvinnorna från den värld som finns på 

”utsidan”, både materiellt och sexuellt, eftersom att hederskulturen är väldigt bunden till 

kvinnornas kyskhet. Underlåtenhet att skydda den är således en förlust för den manliga 

hedern, vilket upplevs som förödmjukande. Detta kan i sin tur endast repareras genom att 

bestraffa den som brutit hedern genom att exempelvis frysa ut familjemedlemmen, fysiskt 

eller psykiskt bestraffa denne eller till och med att mörda denne. Kvinnor som i en patriarkal 

kultur bryter mot reglerna eller normerna löper även stor risk att giftas bort ofrivilligt, så 

kallat tvångsäktenskap eller att skickas tillbaka till hemlandet (Alizadeh et al, 2010).  
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3.2. Socialtjänstens arbete med och kunskap om hedersrelaterat våld och 

förstryck  
 

Schlytter och Linell (2010) pekar i sin artikel på att socialtjänsten brister gällande deras 

arbetsmetoder kring arbetet med hedersproblematik. Sedan 2002 har hedersrelaterat våld 

blivit en viktig agenda inom nationalpolitiken i Sverige (Justitiedepartementet, 2004; 

Integrations och jämställdhetsdepartementet, Skr 2007 08/39 se Schlytter & Linell, 2010). 

 Det framgår i artikeln att både socialtjänsten och lagstiftningen har visat brister i dess 

metoder och tillvägagångssätt kring hedersrelaterat våld och förtryck. Författarna menar att 

det finns regler i socialtjänstlagen som gör det svårt för handläggarna att ta barnets perspektiv 

i hedersrelaterade ärenden. Detta beror på att socialtjänstens arbetsmetoder för 

hedersrelaterade ärenden främst är ”familjestödjande”, det vill säga att socialtjänsten vill lösa 

problematiken genom dialoger och förhandlingar vilket enligt författarna ifrågasätts. Det 

framgår även i artikeln att tidigare studier har visat på en förvirring hos socialtjänsten mellan 

existerande lagstiftning och värderingar å ena sidan och ungdomarnas faktiska 

levnadsförhållanden å andra sidan. Författarna gör en hänvisning till en norsk undersökning 

som gemfördes 2007 om socialhandläggarnas kompetens gällande hantering av 

hedersrelaterade ärenden. Det framgick i den undersökningen att socialhandläggarna har 

bristande förtroende i utövandet av hedersrelaterade ärenden. Detta beror på att handläggarna 

själva upplever att de inte har tillräckligt mycket kunskap som krävs i arbetet med 

hedersrelaterade ärenden (Bredal & Skjerven, 2007 se Schlytter & Linell, 2010).  

Vidare skriver Schlytter & Linell (2010) att socialtjänsten har svårt att bedöma trovärdigheten 

i flickor och pojkars situation inom en hederskultur, detta beror på att ungdomarnas historier 

anses vara motsägelsefulla och ambivalenta. Författarna pekar även på att socialtjänstens 

åtgärder sker i ett sent skede av förfarandet samt att LVU
3
-beslut tillämpas mycket restriktivt. 

Detta beror dels på att socialsekreterare känner osäkerhet i att kunna argumentera tillräckligt 

för att LVU-beslut ska kunna gå igenom. Men det finns också större krav på bevis gällande 

hedersrelaterade ärenden än i andra fall. Det visar sig även att pojkar med hedersproblematik 

omhändertas mer sällan än flickor. Denna genomgång visar att kunskapsläget är begränsat 

samt att det finns ett stort behov av nya studier, framförallt på individnivå där den enskilda 

socialarbetaren är i behov av kunskap om indikatorer för hedersproblematik för att på bästa 

sätt kunna ingripa.     

 

                                                 
3
 Förkortning för Lag med skärskilda bestämmelser om vård av unga. 
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Schlytter och Linell (2008) belyser i en annan artikel socialtjänstens kunskap kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det framgår i den tidigare forskningen att kunskapen kring 

hedersrelaterat våld och förtryck inom socialtjänsten brister när det gäller att kunna avgöra om 

de fall som inkommer till socialtjänsten är ”vanligt” familjevåld, hedersrelaterat våld eller 

”vanlig tonårsrevolt”. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar och 

agerar redan i första fasen för att förebygga dessa typer av fall. För att kunna utföra detta 

behöver socialtjänsten ha kunskaper så att de kan känna igen hedersproblematik när de får 

ärendet. Författarna förklarar att det finns en osäkerhet hos socialhandläggare rörande den 

skillnad som finns mellan ungdomarnas faktiska levnadsvillkor och rådande lagstiftning och 

värderingar. Socialsekreterarna har en rädsla för att göra fel i dessa ärenden på grund av deras 

kunskapsbrist om hederskultur. Det framgår i artikeln att socialtjänsten har svårt att tro på 

ungdomarnas utsagor om det inte finns andra runt omkring som kan styrka deras berättelser 

som exempelvis ungdomsmottagning eller BUP
4
. Vidare lyfter författarna fram att 

socialsekreterarna själva uttryckte att de inte hade några arbetsmetoder att gå efter samt 

svårigheterna med att möta ungdomarna. Detta berodde på att socialsekreterarna inte visste 

hur de skulle förhålla sig till ungdomarnas föräldrar. Socialsekreterarna uttryckte en osäkerhet 

om hur och när de skulle vara skyldiga till att underrätta föräldrarna om att de hade kontakt 

med ungdomen (Schlytter & Linell, 2008).  

 

Vidare menar Schlytter & Linell (2008) att socialsekreterarna inte visste hur de skulle förhålla 

sig i sitt arbete med ungdomen, familjen eller syskonen. Detta beror på rädslan av att om en 

ungdom hade blivit LVU-placerad skulle den i efterhand ändra sig och vilja flytta hem igen. 

Att ungdomen ofta tar tillbaka sin utsaga och vill flytta hem igen beror på hot och press från 

familjen. Det framgår även att socialsekreterarna har svårt att kunna bedöma hotbilden då de 

upplever hotbilden som komplicerad. Enligt socialsekreterarna själva upplever de att de 

saknar relevanta teoretiska kunskaper samt kulturell kompetens för att kunna sätta sig själv in 

i ungdomarnas situation. Socialtjänsten har otillräckliga metoder och riktlinjer för sitt arbete 

med hedersrelaterat våld och förtryck trots att hederskultur har identifierats som en ny social 

problematik i Sverige. Eftersom det finns en stor osäkerhet hos professionerna leder detta till 

ett stort utrymme för samhällsvärderingar och fördomar. Socialsekreterarna befinner sig i en 

kontext där de står handfallna och är beroende av andra offentliga och ideella myndigheter så 

som, läkare, kvinnojour och jurister samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret. 

                                                 
4
 Förkortning för Barn- och ungdomspsykiatri.  
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3.3. Pojkars situation i en hederskontext   
 

Astrid Schlytter och Devin Rexvid (2012) diskuterar i en artikel pojkars och mäns situation i 

en hederskontext. Det svenska samhällets fokus på flickors och kvinnors exponering för 

hedersrelaterat våld och förtryck har i viss mån överskuggat pojkars och unga mäns situation. 

Pojkars och unga mäns villkor inom den hederskulturella kontexten har mer eller mindre varit 

förbisedd tills på senare år då de fått en dubbel roll, som både offer och potentiella förövare. I 

diskussioner om hur hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas har interventioner kring 

pojkars och unga mäns attityder lyfts fram som en viktig åtgärd. Den svenska debatten om 

hedersrelaterat våld och förtryck har främst inriktat sig på flickors och kvinnors utsatthet fram 

tills det första hedersrelaterade mordet på en ung afghansk man år 2005. Sedan mordet på den 

afghanska mannen har pojkars och unga mäns förhållanden i en hederskontext alltmer 

uppmärksammats (Schlytter & Rexvid, 2012). 

Två aspekter som har kommit upp i diskussionen är pojkar och unga mäns roll i en 

hederskulturell kontext. Den första aspekten är att samhällets stöd borde inrikta sig på att 

förändra attityder hos män som förespråkar hedersbaserade traditioner, utöver att lyfta fram 

och stödja de utsatta kvinnorna i en hederskultur. Den andra aspekten betonar vikten av stöd 

och hjälp för de pojkar och unga män som faller offer för hedersrelaterat våld och förtryck 

(Bredal et al, 2011 se Schlytter & Rexvid, 2012). 

Hedersrelaterade ärenden gäller först och främst en kvinnas kyskhet, tanken av en kvinnas 

sexuella renhet kan vara väldigt djupt rotad hos unga män och pojkar, även för de som bor i 

ett modernt samhälle som Sverige. Detta beror på att familjen lever efter hedersbaserade 

normer och värderingar. Det har konstaterats att pojkar och unga mäns utsatthet i en 

hederskultur är ett resultat av de dubbla roller de bär. De tvingas kontrollera och bestraffa sina 

kvinnliga familjemedlemmar och släktingar med press från de äldre männen i familjen, 

samtidigt som deras val av framtidpartner begränsas, då valet kan komma att göras åt honom 

(Schlytter & Rexvid, 2012) . 

 

 

4. Metod  
 

I detta avsnitt kommer metod, tillvägagångssätt, urval samt de etiska övervägande att 

presenteras. 
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4.1. Val av metod  
 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två uppsättningar av 

forskningsstrategier, kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa forskningen har enligt Alan 

Bryman (2011) en deduktiv syn på relationen mellan teori och praktisk forskning, där vikten 

ligger vid prövningen av teorier. Forskare med ett naturvetenskapligt synsätt använder sig 

oftast av den kvantitativa forskningsstrategin. Den kvantitativa forskningen har även en 

uppfattning om den sociala verkligheten som utgår ifrån att den utgör en yttre och objektiv 

verklighet. Den kvalitativa forskningsstrategin bygger därmed mer, enligt Bryman (2011), på 

ord än kvantifiering vid analys och insamling av data. Den kvalitativa forskningen utgår från 

en induktiv syn på förhållandet mellan teori och forskning där vikten ligger vid generering av 

teorier. Den kvalitativa forskningen utgår från hur individen tolkar och uppfattar sin sociala 

verklighet. Enligt Taylor & Bogdan (1984) se Meeuwisse et al (2008) är den kvalitativa 

forskningen avsedd att presentera resultat och empiri, det vill säga att denna kvalitativa 

forskning ser individen som en helhet och inte som en variabel. I föreliggande studie används 

den kvalitativa forskningsstrategin vilket innebär genomförande av semistrukturerade 

intervjuer vid insamling av empiri. Detta, eftersom att jag är intresserad av socialsekreterarnas 

egna upplevelser, erfarenheter och uppfattningar men även för att få uppsatsens 

frågeställningar besvarade.   

 

4.2. Kvalitativa intervjuer  
 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är intervjuer centralt, enligt Ulla Eriksson-

Zetterquist och Göran Ahrne (2011). Genom att fråga andra individer vad deras upplevelser är 

av ett fenomen eller vad det är de gör, kan forskare få den nödvändiga och kreativa 

informationen till sitt fortsatta arbete. En fördel med kvalitativa intervjuer, är enligt Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2011), att man kan få med intervjupersonernas känslor, upplevelser, 

normer och språkbruk samt att det går snabbt att genomföra. Jag kan med hjälp av denna 

metod få fram socialsekreterarnas egna perspektiv på deras handlingsutrymme i ärenden med 

hedersrelaterat våld med fokus på pojkar. När man talar om kvalitativa intervjuer finns det en 

rad av olika begrepp och former av intervjuer, i mitt fall har jag valt att använda mig av den 

semistrukturerade intervjuformen. Enligt Bryman (2011) täcker begreppet semistrukturerad 

intervju många exempel på intervjuer men att den i regel handlar om att intervjuaren har en 

rad av frågor som generellt kan beskrivas som ett frågeschema där frågornas ordningsföljd 
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varierar. Intervjuaren kan även ställa ytterligare frågor än det som står på frågeschemat. 

Intervjuaren använder sig av en så kallad intervjuguide för att få sina frågor besvarade, den 

intervjuade har i sin tur stor frihet till att utforma sina svar på sitt eget sätt. Denna 

intervjuprocess är enligt Bryman (2011) flexibel, men tonvikten måste ligga på 

intervjupersonens tolkning och uppfattning av olika frågor och skeenden, att intervjupersonen 

måste uppleva sig vara viktigt vid en förståelse eller förklaring av händelser, beteenden och 

mönster.  

Jag har under mina intervjutillfällen använt mig av en utformad intervjuguide
5
 för att 

genomföra intervjuerna. Intervjuguiden används som ett hjälpmedel för att kunna ta reda på 

det jag är intresserad av samt att jag skall kunna hålla mig till ämnet jag skriver om. 

 

4.3 Urval  
 

Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) beror urvalet helt på den forskningsfrågan 

forskaren har. I denna studie har jag valt att använda mig av ett målinriktat urval det vill säga 

att urvalet har gjorts utifrån vad som anses vara relevant för forskningsfrågorna. Denna typ av 

samplingsteknik är enligt Bryman (2011), i grunden av strategiskt slag där forskaren försöker 

skapa en överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor. Målstyrda eller målinriktade 

urval innebär ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att forskaren inte väljer deltagare till en 

studie på ett slumpmässigt sätt. Med hjälp av ett målstyrt urval väljs deltagare ut på ett 

strategiskt sätt så att de är relevanta för de formulerade forskningsfrågorna, i detta fall är det 

socialsekreterare inom socialtjänsten med socionomutbildning, som arbetar eller har kommit i 

kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Mina intervjupersoner är alla kvinnor. Totalt 

har fem personer intervjuats. Fyra av mina intervjuer är med socialsekreterare som arbetar 

inom barn och unga eller barn och familj, en av mina intervjuer har varit på ekonomiskt 

bistånd där socialsekreteraren tidigare har kommit i kontakt med dessa ärenden. 

 

4.4. Genomförande  
 

För att genomföra studien har jag valt att börja med att ringa till de olika kommuner som har 

varit av intresse för denna uppsats vilka är kommuner i Jönköpings, Kalmars och Västra 

Götalands län. Jag har genom kommunernas hemsidor hittat telefonnummer till de kommuner 

som jag, geografiskt sett, kunde ta mig till för att få ett bredare perspektiv på det som ska 

                                                 
5
 Se bilaga 2 
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undersökas. Via kommunens växel har jag blivit kopplad till respektive sektions- eller 

enhetschef. Den inledande kontakten har varit enhets- eller sektionschefer på enheterna 

ekonomisk bistånd och barn och unga eller individ- och familj inom socialtjänsten för att 

framföra vad uppsatsen skall handla om. Benämningen på enheterna skiljer sig åt från 

kommun till kommun, i en del kommuner heter det barn och unga och i andra heter det 

individ- och familj. Efter min telefonkontakt med cheferna formulerades ett informationsblad
6
 

som skickades ut via e-post till dessa chefer som de i sin tur mejlade ut till sina 

socialsekreterare. Av de fem socialtjänster som tillfrågats var det två personer som bokade in 

en intervju direkt, de resterande tre har själva ringt upp mig för att boka tid och medverka i 

studien. Empirin till denna uppsats har samtals in under ett antal veckor, intervjuerna har tagit 

30-45 minuter att genomföra. Intervjuerna har, med ett samtycke från mina intervjupersoner, 

spelats in. Intervjuerna har transkriberats under samma vecka som intervjuerna har 

genomförts. Intervjuguiden har efter första och andra gången reviderats på så sätt att den har 

blivit kompletterad med ytterligare frågor.  

 

4.5. Bearbetning av resultat  
 

För att kunna analysera kvalitativt material och sortera sin empiri menar Jens Rennstam och 

David Wästerfors (2011) att man skall möta det så kallade kaosproblemet, nämligen 

problemet med oordning och överskådlighet. Författarna menar att kvalitativt material anses 

vara rikt, en intervju kan ibland vara 30 sidor lång och kan innehålla mycket fakta. Ett av de 

vanligaste angreppssätten är enligt Bryman (2011) en tematisk analys, det vill säga kodning 

av material. För att kunna analysera materialet har jag läst mina färdigställda utskrifter ett 

antal gånger, därefter har dessa utskrifter blivit markerade med olika färger som 

överensstämmer med studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa markeringar ska även passa 

in på studiens genomgång av tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna. När 

dessa markeringar har genomförts har jag skrivit en sammanfattning på alla fem intervjuer 

utifrån en tabell jag ritat upp med olika förkortningar som har sammanfogats under mina 

huvudteman.  Dessa huvudteman har varit: handlingsutrymme, samarbete och samverkan, 

kunskapsbehov, bemötande, arbete. I kapitel sex kommer dessa huvudteman att presenteras 

och analyseras med hjälp av den tidigare forskningen och de valda teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

                                                 
6
 Se bilaga 1 
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4.6. Etiska aspekter  
 

De grundläggande frågorna kring etiska principer rör enligt Bryman (2008) anonymitet, 

frivillighet, integritet och konfidentialitet för de individer som medverkar i en forskning. 

Några av de etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet går ut på att forskaren skall informera deltagarna som studien berör om 

vad syftet med studien är samt att deras medverkan är frivilligt det vill säga att deltagarna kan 

när som helst bryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet går ut på att personuppgifter om deltagarna 

behandlas med sekretess det vill säga att dessa personuppgifter ska förvaras på ett sätt där 

obehöriga inte kommer åt dem. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifter ska endast 

användas för forskningens ändamål (Bryman, 2008). Etiken finns för att ge oss riktlinjer för 

att agera korrekt, det hjälper oss att reflektera kring de situationer som berör vårt handlande. 

Etiska förhållningssätt är viktiga att ständigt ha i åtanke när det gäller agerandet gentemot 

andra individer. Det är även viktigt att ständigt vara medveten och reflektera kring 

människors integritet i olika skeden under forskningsprocessen. Begrepp som 

självbestämmande, integritet och människovärde anses vara skärskilt viktiga inom etiken 

(Kalman & Lövgren, 2010). Innan intervjun påbörjades var jag noga med att få ett samtycke 

från intervjupersoner om att intervjun spelas in och hur materialet kommer att användas. 

Intervjupersonerna blev även informerade om den sekretess som finns, att ingen kommer att 

få tillgång till materialet förutom jag själv, min handledare samt mina examinatorer. Mina 

informanter informerades om att deras namn samt vilken kommun de arbetar i inte kommer 

att framgå. Enligt Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) är det viktigt för en forskare att 

innan intervjun informera intervjupersonerna om syftet med undersökningen samt hur den är 

upplagd. Att ha ett informerat samtycke från intervjupersonerna innebär att deltagandet är 

frivilligt och intervjupersonerna närsomhelst kan avbryta sin medverkan.  

 

 

5. Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta avsnitt kommer mitt val av teoretisk utgångspunkt att presenteras. 
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5.1. Handlingsutrymme 
 

I denna uppsats är begreppet handlingsutrymme centralt. Enligt Glad (2006); Svensson et al 

(2008); Wiklund (2006) se Johansson (2012) ger socialtjänstlagen (SoL), som är en ramlag, 

endast allmänna riktlinjer, författarna menar därmed att socialsekreterarnas handlingsutrymme 

är stort. De menar att en sådan lagstiftning bidrar med stora möjligheter att skapa 

samarbetsrelationer utifrån brukarens behov och situation men att lagstiftningen även kan 

medföra stor osäkerhet kring vilka regler som råder och är tillåtna.  

 

Socialt arbete är en relativ verksamhet. Med det menas att de inbyggda dilemman som 

socialarbetarrollen bygger på inte kan undvikas. Verksamheten utgår med andra ord från en 

viss osäkerhet. Svensson et al (2008) menar att om det hade funnits tydligare regler, riktlinjer 

samt manualer hade socialarbetaren varit mer trygg och säker i sitt arbete. Men det sociala 

arbetets verksamhetsfält kan aldrig fångas i modeller, det vill säga att det är omöjligt att 

undvika osäkerheten. Av denna orsak förekommer det en utmaning i att vara trygg i 

osäkerheten. Detta blir ett sätt att forma en så kallad yrkesidentitet, där osäkerheten är en 

självklar del i det sociala arbetet som betraktas som en möjlighet och inte som ett hinder. 

Handlingsutrymme medför en möjlighet att kunna välja hur man ska handla utifrån det 

utrymme organisationens uppdrag sätter. Dock medföljer den professionella hållning som 

påverkar vilka handlingar som anses vara meningsfulla och rimliga, men också att man har en 

professionell kunskap. Det är viktigt här att påpeka att innebörden av att ha 

handlingsutrymme innebär inte endast friheten att fritt välja, utan socialsekreteraren skall ha 

kompetensen att bedöma rimligheten i valen. I samspel mellan organisationen och 

professionen skapas handlingsutrymmet (Dworkin, 1963 se Svensson et al, 2008). 

 

Det sociala arbetet är alltid organiserat på olika sätt utifrån olika principer, organisationen och 

organiseringen sker utifrån de institutionaliserade uppfattningarna som formar 

socialarbetarnas handlingsutrymme. Hur socialarbetarna använder sig av det utrymme som 

skapas beror helt på de traditioner som finns, det samspel som finns när socialarbetaren möter 

en klient samt den professionalitet socialarbetaren själv och dess yrkesgrupp har (Svensson et 

al, 2008). 
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5.2. Samarbete och samverkan 
 

Socialarbetarens roll inom olika organisationer beskrivs som ”spindeln i nätet”, en funktion 

och ett ansvar som ska samverka och samarbeta med andra organisationer och myndigheter, 

både utifrån övergripande organisatoriska samverkansprojekt men också utifrån enskilda 

patient- eller klientärenden (Svensson et al, 2008).  

Samverkan mellan människobehandlande organisationer kan enligt Svensson et al, (2008) 

vara ett tillvägagångssätt där man diskuterar om olika ansvarstagande gällande attraktiva 

resurser, det finns även en viktigt ekonomisk aspekt att ta hänsyn till inom samverkan. Det är 

viktigt att poängtera att de olika organisationerna, liksom i relationer mellan människor, 

eftersträvar att få sin röst och intressen hörda. Men den absolut viktigaste aspekten inom 

samverkan och samarbete är brukaraspekten, att samverkan och samarbete gynnar de som är i 

behov av hjälp. Det är enligt Svensson et al (2008) inte ovanligt att en brukare har en 

sammansatt problematik där kanske både socialtjänsten och en annan verksamhet måste 

samarbeta för att gå vidare i sin utredning utifrån de specifika behoven brukaren har. Och 

genom detta samarbete och samverkan tar man del av sin kompetens och expertis vilket 

gynnar alla parter. Tanken bakom detta är att socialsekreterarna bör i sitt arbete utgå ifrån en 

helhetssyn vilket innebär att se individen som en del av en social kontext utöver förståelsen 

för denne som människa (Socialstyrelsen, 2007, se Svensson et al, 2008). Enligt Lipsky 

(2010) utgår det sociala arbetet ifrån ett etiskt tänkande som ska behandla hela människan. 

Författaren menar att socialarbetaren måste respektera och främja brukarens självständighet, 

det vill säga att socialsekreteraren ska kunna se bortom gruppen och den sociala 

kategoriseringen.  

 

Vidare hänvisar Svensson et al (2008) till Ingela Thylefors (2007) som framhäver olika 

argument för det som hon kallar för en ”tvärprofessionell arbetsgrupp” och dess förmåga att 

uppnå resultat. Den tvärprofessionella arbetsgruppen innebär att olika professioner möts för 

att samverka och samarbeta i ärendehantering som kräver omfattande insatser från olika 

kompetensområden.  Det svåraste argumenten, menar hon, ligger i antagandet av vad hon 

kallar för att ”komplicerade problem kräver mångsidig kunskap”. För att kunna svara mot 

brukarnas komplexa behov behövs en samlad kunskap, samarbetet anses därmed som ett 

medel för att på bästa sätt kunna arbeta utifrån en helhetssyn. Ett annat skäl för 

tvärprofessionellt samarbete är att den ger högre effektivitet än de insatserna som endast 
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kommer från en enda profession. Ett tredje argument är att brukarna blir mer nöjda när det 

sker en samverkan, för insatserna blir bättre. Utifrån de professionellas synpunkt innebär detta 

arbete ökad förståelse och lärande för kunskap inom andra professioner (Thylefors, 2007 se 

Svensson et al, 2008).  

  

Svensson et al (2008) hänvisar även till Payne (2000, s.1) som pekar på tre paradoxer i det 

tvärprofessionella samarbetet. Den första paradoxen menar Payne (2000) finns i relationen 

inom teamet/arbetsgruppen för ett bättre samarbete. Risken finns här, menar författaren, att 

fokuset istället vänds in mot gruppen på grund av de relationer som behöver byggas till 

teamet/arbetsgruppen med vilka man vill samverka med. Den andra paradoxen menar 

författaren är ett teamarbete/samarbete som kan uppfattas som en begränsning av den egna 

professionella och personliga utvecklingen. Till slut påstår Payne (2000) att den tredje 

paradoxen innebär att en interaktion mellan kollegerna kan ske på klienternas bekostnad, då 

de glöms bort (Payne, 2000 se Svensson et al, 2008).  

 

Svårigheterna med ett tvärprofessionellt arbetssätt kan vara att det blir strider och konflikter 

mellan olika professioner vilket i sin tur kan leda till att en profession får ge upp sitt kunnande 

i förhållande till den som har större anspråk. Det är samtidigt nödvändigt med dessa konflikter 

och strider inom ett team för att kunna definiera samt tydliggöra kompetenser och de 

professionellas olika roller. Sker detta inte menar Svensson et al (2008) att teamet blir 

slätstruket vilket leder till att den tvärprofessionella kompetensen minimeras. Det är en fördel 

med det tvärprofessionella teamet då klienter och brukare får bättre insatser med hjälp av de 

olika kompetenserna. Det innebär en utmaning att samarbeta och samverka med andra 

professioner för såväl profession som den enskilda socialarbetaren, det gäller att utveckla och 

tydliggöra yrkeskompetenser och yrkesroller. Detta leder i sin tur till vidgat 

handlingsutrymme samt ökad professionell autonomi.    

 

 

6. Resultat & analys  

 

I detta avsnitt kommer jag belysa den empirin som framställts genom de kvalitativa 

intervjuerna. Jag kommer att analysera mitt resultat utifrån den redovisade tidigare 

forskningen samt mina teoretiska utgångspunkter. För att underlätta för läsaren kommer jag 
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att markera mina intervjupersoner som IP 1, 2, 3, 4 och 5 samt kommun 1, 2, 3, 4 och 5. 

Kursiverad text i analysen är exakta citat hämtade från mina intervjupersoner.  

 

6.1. Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck  

 

I de fem kommunerna där jag intervjuat enskilda socialsekreterare, har de uttryckt att det inte 

finns några lokala styrdokument eller handlingsplaner att utgå ifrån i hanteringen av 

hedersrelaterade ärenden.  

 

I kommun 1 vänder socialtjänsten sig till privata aktörer i arbete med hedersrelaterade 

ärenden som arbetar med denna problematik, men däremot vad gäller kvinnovåld har denna 

socialtjänst kvinnofridshandläggare.  

 

I kommun 2 inom enheten för individ- och familj finns det ett etablerat team på arbetsplatsen 

som specialiserat sig på våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. I sitt 

arbete med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck utgår socialsekreterarna 

ifrån BBIC
7
 som hjälpmedel och stöd i sitt arbete eftersom att de saknar handlingsplan i 

hantering av hedersrelaterat ärenden.  

 

I kommun 3 inom enheten för individ- och familj finns det inte heller något framtaget 

styrdokument eller handlingsplan. I denna kommun arbetar de efter ett skyddsdokument 

kallad för FREDA
8
. Enligt den intervjuade socialsekreteraren, IP 3, säger mallen vilket skydd 

som skall tillämpas samt om det rör sig om ett hedersrelaterat våld eller om det är våld i nära 

relationer. För att kunna göra en skyddsbedömning ställer socialsekreteraren frågor utifrån 

bedömningsdokumentet. IP 3, tycker att det är svårt att bedöma om det handlar om 

hedersproblematik om inte brukaren själv poängterar det. Socialsekreteraren lyfter även upp 

att de utsatta ungdomarna oftast tar tillbaka sina berättelser. Hon menar att socialtjänsten kan 

ha påbörjat en utredning och att föräldrarna sen kan börja lova sina barn frihet och att de 

utsatta då oftast tar tillbaka sina berättelser. 

IP 3: ”[…] Och de är helt oskyddade både… Man har ingen makt, 

ingenting. De förnekar allting, du kan inte göra ett omhändertagande 

                                                 
7
 Förkortning för Barns behov i centrum.  

8
 Bedömningsmetod för arbete mot våld i nära relationer. 
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för att de säger att ”nä, men jag bara ljög”.  Eh.. ja, ibland känns det 

ju som att man har nästan pistolen mot huvudet…”.          

 

Socialsekreteraren menar att i hantering av hedersrelaterade ärenden är ungdomarna 

oskyddade samt att socialtjänsten står maktlös när ungdomen tar tillbaka sina berättelser. IP 3 

använder sig även av en metafor under intervjuns gång: ”Ibland känns det ju som att man har 

nästan en pistol mot huvudet”, detta gör hon för att påvisa sin maktlöshet i hantering av dessa 

ärenden.  

 

Schlytter & Linell (2008) pekar på en svårighet som uppkommer hos socialsekreterare 

gällande hanteringen av hedersrelaterade ärenden. Denna svårighet beror på att 

socialsekreterarna saknar arbetsmetoder för att kunna möta ungdomar inom en hedersrelaterad 

kontext. Vidare skriver författarna att socialsekreterarna inte vet hur de ska förhålla sig till 

ungdomarnas föräldrar, detta beror på en rädsla hos socialsekreteraren. Det finns en rädsla för 

att ungdomen ska ta tillbaka sin utsaga och vilja återvända hem, om en LVU placering gjorts. 

Detta sker oftast när ungdomen utsätts för press och hot från sin familj. Författarna pekar på 

att socialsekreterare har svårt att kunna bedöma denna hotbild eftersom att de saknar kultur 

kompetens och även kunskap.  

Schlytter & Linell (2010) pekar på ytterligare en aspekt, nämligen att socialsekreterarna 

upplever en viss osäkerhet i att kunna argumentera tillräckligt för att ett LVU-beslut ska 

kunna gå igenom. Författarna menar att det krävs mer bevismaterial för att ett LVU-beslut 

skall kunna gå igenom i hedersrelaterade ärenden, än i andra fall. Den tidigare forskningen 

pekar även på att pojkar omhändertas mer sällan än flickor.   

 

I kommun 4 på enheten ekonomiskt bistånd berättar IP 4, att det inte finns någon 

handlingsplan att arbeta utefter när det gäller hedersrelaterade ärenden:  

 

IP 4: ”[…] Vi har ju ingen handlingsplan när det gäller 

hedersrelaterad problematik utan vi utgår ifrån om det finns en 

hotbild och vissa saker som man ska göra, och den är inte heller 

konkretiserad så man får improvisera väldigt mycket själv”.  
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Socialsekreteraren berättar att hon har haft två hedersrelaterade ärenden, en med en ung man 

och en med en flicka. Trots att hon var medveten om att ärendet med pojken skulle komma in 

då hans kurator hade ringt in och anmält det, visste hon inte hur hon skulle göra:  

 

IP 4: ”Det finns inte så mycket resurser, eller det finns nästan 

ingenting, och det vi gjorde då var, jag och en kollega, vi satte oss och 

sökte på nätet vad det finns för organisationer. Ehm, vi pratade med 

vår första socialsekreterare. På kommunens hemsida står det att ”Om 

man är utsatt för hedersrelaterad problematik ska man kontakta 

socialtjänsten för hjälp”. Men problemet var ju här, att vi inte har 

någon ansvariga för sådana ärenden, då blir nästa fråga, vem ska ta 

det här? […] det hade ju varit bra om man hade haft någon som varit 

väldigt kunnig på det området med sig. Och det slutade med att vi inte 

kunde göra så mycket, kunde bara hänvisa till, och ge telefonnummer 

ifall det blir akut [...]  man känner sig maktlös när man inte kan, kan 

ge svar på tal sådär”.   

 

Enligt Svensson et al (2008) är socialt arbete en relativ verksamhet, det vill säga att det 

sociala arbetet utgår från en viss osäkerhet. Författarna menar att om det hade funnits 

tydligare riktlinjer eller regler hade socialarbetarna varit mer trygga och säkra i sitt arbete. 

Utfallet för denna socialsekreterare hade kunnat bli annorlunda om hon hade haft tydligare 

riktlinjer och regler utifrån Svensson et al (2008) uttalande.  

 

I kommun 5 har socialsekreteraren i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck, precis 

som tidigare nämnts i kommun 4, fått inhämta information via nätet. Socialsekreteraren har på 

egen hand hämtat information från Länsstyrelsen i Östergötland som arbetar med 

hedersrelaterat problematik.  

 

6.2. Socialtjänstens kunskap i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck  

 

I kommun 1, 2, 3, 4 och 5 berättar socialsekreterarna att det inte finns tillräckligt mycket med 

kurser och utbildningar att gå på om hedersrelaterat våld och förtryck. Socialsekreterarna 

poängterar också att socialtjänsten är i behov av mer kunskap.  
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I kommun 2 berättar socialsekreteraren att det finns utbildningar att ta del av tillsammans med 

ett etablerat team som finns på hennes arbetsplats. Detta team arbetar inte specifikt med 

hedersrelaterat våld utan med våld i nära relationer. Detta team står för konsultationen det vill 

säga att de är med när en skydds- och riskbedömning skall göras.  

 

I kommun 3 berättar IP 3 att det finns allt för lite kunskap när det gäller hanteringen av 

hedersrelaterade ärenden. I samma kommun berättar socialsekreteraren att hon har begärt om 

att få mer utbildning gällande hedersrelaterad våld och förtryck men att utbildningarna 

generellt inriktar sig på våld.   

 

I kommun 4 berättar socialsekreteraren precis som i kommun 3 att det finns för lite kunskap 

gällande hanteringen av hedersrelaterade ärenden. IP 4 menar att det är svårt att kunna 

utveckla sitt handlingsutrymme på grund av kunskapsbristen. Hon pekar även på att 

socialtjänsten kan, genom att skapa lokala riktlinjer, visa på att problematiken finns och att 

samhället uppmärksammar det. Hon menar att hedersproblematiken kanske är vanligare än 

vad man tror. Genom att skapa riktlinjer och fastställa att problematiken finns kan man börja 

spräcka hål på myter samt att socialhandläggarna kan ha något att falla tillbaka på.   

 

I kommun 5 blev hedersrelaterad problematik uppenbart enligt IP 5, för ett par år sedan då ett 

fall med hedersrelaterat våld och förtryck kom in. Socialsekreteraren berättar även under 

intervjuns gång att det blev uppenbart för henne hur lite de visste om problematiken, när fallet 

kom in till henne. Det fanns ingenting för dem att arbeta utefter, det de fick göra enligt 

socialsekreteraren var att skapa sig egna rutiner och information genom att läsa om det på 

nätet. Socialsekreteraren finner det svårt att kunna arbeta med hedersproblematik då är svårt 

att kunna göra en skyddsbedömning på grund av kunskapsbrist.  

Det som socialsekreteraren tycker behövs mer i arbete med hedersrelaterat våld och förtryck 

är:  

IP 5: ”[…] Vi skulle ju verkligen behöva mer utbildning eller 

diskussioner inför att det komma skall eller så. Sen behöver det ju 

finnas rutiner men de kan inte skapas av enskilda socialsekreterare 

utan de måste skapas uppifrån som att det finns att följa och man vet 

att, sen är det alltid individuella ärenden men att det ändå finns ett 

underlag eller rutin för hur det skall vara”.     
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Enligt Schlytter & Linell (2008) brister socialtjänstens kunskap kring hedersrelaterat våld och 

förtryck. Författarna menar att socialtjänsten har svårt att bedöma om de fall som kommer in 

är hedersrelaterat våld, ”vanlig tonårsrevolt” eller ”vanligt” familjevåld, socialsekreterarna 

saknar kultur kompetens och teoretiska kunskaper som är relevanta för hantering av 

hedersrelaterade ärenden. Detta gör i sin tur svårare för socialsekreterarna att sätta sig själva 

in i ungdomarnas situation. Författarna menar att socialtjänsten måste kunna agera redan i 

första fasen och ha det yttersta ansvaret för dessa barn och ungdomar som far illa. Vidare 

skriver författarna att socialtjänsten måste ha kunskap i sitt arbete med hedersrelaterat våld 

och förtryck för att på bättre sätt kunna känna igen problematiken. Den tidigare forskningen 

påvisar även att socialtjänsten har otillräckliga riktlinjer och metoder i sitt arbete med 

hedersrelaterat våld och förtryck trots att hedersrelaterat våld och förtryck numera anses vara 

en social problematik i Sverige. 

 

6.3. Bemötande av pojkar och flickor 

 

I kommun 1 berättar IP 1, att de inte haft många hedersrelaterade fall, men de fall de har haft 

har varit flickor. De har i denna kommun inte kommit i kontakt med pojkar vid 

hedersrelaterade ärenden. Socialsekreteraren betonar att oavsett om hedersärendet gäller 

pojkar eller flickor skulle dessa behandlas lika: ”Våld är våld, oavsett kön”.  

 

Socialsekreteraren i kommun 2 berättar att hedersrelaterat våld och förtryck främst gäller 

flickor och unga kvinnor. Hedersvåldet kan enligt socialsekreteraren se annorlunda ut för en 

pojke då han exempelvis kan bli bortgift till en kusin i hemlandet.  

 

Hederskultur kan enligt Alizadeh et al (2010) beskrivas som ett kollektiv där mannens 

bestämmelser är viktigast, detta anses enligt männen vara ett sätt att skydda kvinnorna från 

den värld som finns på ”utsidan”, både sexuellt och materiellt. Detta, eftersom att kvinnans 

kyskhet har en stor betydelse inom en hederskultur. Enligt Schlytter och Rexvids (2012) 

referering till Bredal et al (2011) är diskussionen om pojkar som lever inom hedersrelaterat 

våld och förtryck förbisedda då de både fått rollen som förövare och offer. Författarna menar 

att samhället borde rikta mer stöd och hjälp till de pojkar och unga män som faller offer för 

hedersvåld och förtryck.  
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IP 2:s kontakt med pojkar har varit indirekt, det vill säga att det är oftast pojkvän till en flicka 

som riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare menar IP 2, att 

anledningen till att hon tror att pojkar inte vänder sig till socialtjänsten i samma utsträckning 

som flickor beror på att många inte vet vad socialtjänsten gör: 

 

IP 2: ”Jag tror att de flesta inte vet om de får den hjälpen de behöver, 

de vet inte vad socialtjänsten står för eller vad socialtjänsten 

egentligen är och vad socialtjänsten har för uppgifter. De flesta tror 

att socialtjänsten är för att dela ut pengar, det är det enda dem vet”.   

  

I kommun 3 precis som ovanstående kommun, kommer de inte direkt i kontakt med pojkar 

utan det sker indirekt det vill säga att det är pojkvännen.  IP 3, menar att det kan vara en 

pojkvän till en flicka som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck som riskerar att bli 

utsatt själv. Socialsekreteraren berättar att de tänker på kön i hantering av ärenden med 

hedersrelaterat våld och förtryck men att de försöker vara medvetna om att inte behandla 

människor olika. Hon betonar dock att om det skulle komma in en pojke som berättar samma 

historia som en flicka gör, hade man tagit honom på lika stort allvar som man hade gjort med 

flickan.  

 

I kommun 4 berättar socialsekreteraren att det finns skillnader mellan pojkar och flickor men 

inte i den utsträckningen att man prioriterar männen eller kvinnorna, utan att det mer är 

avsaknaden av resurser som begränsar hennes handlingsutrymme. Socialsekreteraren menar 

att hanteringen av ärendet beror helt på hur problematiken ser ut, men vad gäller antalet 

pojkar och flickor som söker sig till socialtjänsten menar hon att det är väldigt lika.  

 

I kommun 5 berättar socialsekreteraren att hon har sedan tidigare inte kommit i kontakt med 

pojkar men att det har förekommit ett fall på enheten i ekonomiskt bistånd men att man inte 

tänkte på det på samma sätt, just för att det var en pojke. Vidare vad gäller hanteringen av 

ärendet med pojkar och flickor och om det uppstår några skillnader, beskriver 

socialsekreteraren det som:  

 

IP5: ”[…] Jag kan spontant säga att man skulle göra det. Man tänker 

någonstans att en flicka är mer utsatta än en pojke, men det kan också 
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betyda att man inte är tillräckligt insatt i hur det kan vara. För jag 

förstår att pojkar kan vara utsatta utifrån att de kan behöva gifta sig 

med någon de inte vill eller att de behöver vaka över sina syskon, på 

så vis men, jag tänker nog att en flicka är mer utsatt. Fast det kanske 

beror på okunskap.” 

 

När frågan: ”Hur kommer det sig att du tänker att en flicka kan vara mer utsatt än en pojke?” 

ställs under intervjun, svarar socialsekreterare följande: 

 

IP5: ”Jag vet inte, det kanske är det man hör mest kring, det är ändå 

våld tänker jag. Som jag vet, är det en flicka som kan bli mördad, det 

kanske en pojke också kan bli. Jag vet inte säkert, men det är flickor 

som blir mördade av sina bröder eller sin pappa eller mamma.”  

 

Fram tills det första hedersmordet på den afghanska mannen år 2005 har den svenska debatten 

om hedersrelaterat våld och förtryck främst inriktat sig på flickors och kvinnors utsatthet. 

Sedan hedersmordet på den afghanska mannen har pojkars och unga mäns position i en 

hederskultur blivit uppmärksammad på grund av deras dubbla roll som både offer och 

potentiell förövare. Det har även konstaterats att pojkar och unga mäns utsatthet i en 

hederskultur är ett resultat av de dubbla roller de bär nämligen att de tvingas med press från 

de äldre männen att kontrollera och bestraffa sina släktingar och kvinnliga 

familjemedlemmar. Men även att pojkarnas val av framtidspartner begränsas, då valet kan 

göras åt honom (Schlytter & Rexvid, 2012).     

 

6.4. Samarbete och samverkan  

 

I kommun 1 vänder socialsekreterarna sig till vad de kallar för privata aktörer eller 

organisationer, detta gör de för att få hjälp med skyddsbedömningen. Socialsekreteraren, IP 1, 

uttrycker att hennes handlingsutrymme var fritt vid hantering av hedersrelaterade ärenden 

men att hon upplevde sig bli styrd av den inhyrda organisationen hon var tvungen att kontakta 

vid det hedersrelaterade ärendet hon hade:   

 

IP 1: ”[…] Det jag kunde känna är att man kunde bli lite styrd av den 

privata organisationen som vi då anlitade.[…]. Det var en stor 
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organisation som hade skyddade familjehem och HVB-hem […]. Men 

de var väldigt så här, de ville inte att vi skulle träffa klienten själva 

utan de ville vara med […], de hade mycket och bidra med men, men 

det blev mer svårt att jobba, man fick de lite emot sig”. 

 

Thylefors (2007) och Payne (2000) talar om ett så kallat tvärprofessionellt arbete. Enligt 

Thylefors (2007) krävs en mångsidig kunskap för ett komplicerat arbete, detta behövs enligt 

författaren för att kunna tillgodose brukarens komplexa behov. Författaren menar också att 

arbetet får högre effektivitet när ett tvärprofessionellt arbetssätt tillämpas, än vid insatser som 

utgår från en enda profession. Vidare skriver Payne (2000) om tre paradoxer inom en 

tvärprofessionell arbetsgrupp. Den begränsning som socialsekreteraren talar om under 

intervjuns gång kan förstås utifrån Paynes (2000) ena paradox om att samarbeten ibland kan 

tolkas som en begränsning av den egna professionella utvecklingen. 

 

I kommun 4 betonar socialsekreteraren, IP 4, svårigheterna med att samarbeta och samverka 

med andra myndigheter: ”[…] Men jag tror också att det kan vara svårt för myndigheter att 

samverka med oss, för de vet inte vad vi gör och det är ju det här, okunskapen om varandras 

arbetsuppgifter […]”. 

 

I kommun 2, 3, 4 och 5 uttrycker socialsekreterarna att det finns ett samarbete och en 

samverkan med polisen i deras kommun. Socialsekreterarna uttrycker också att de arbetar i 

team på deras arbetsplatser eftersom det kan bli för tungt, psykiskt, för dem att bära på dessa 

sorters ärenden helt själva. Detta gör de även för att bli försäkrade om att de inte missar något.  

I kommun 2 uttrycker socialsekreteraren, IP 2, att samarbetet och samverkan inte fungerar när 

det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck: 

 

IP 2: ” […] Inte när det gäller hedersrelaterat våld […].  Nää, jag 

tycker inte det, utan just nu i den här stadsdelen finns det väldigt bra 

samverkan när det gäller kriminalitet till exempel och det är på grund 

av att det är mycket kriminalitet här. Och det är det som inte är bra, 

det känns som att man väntar tills problemet växer upp och sen börjar 

man och ta olika åtgärder och sådär, som det här med kriminalitet” . 
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 Myndigheter är skyldiga enligt lag att samverka och samarbeta med varandra enligt SoL 3:1, 

4 och 5§§ (SOU, 2006). En viktig aspekt att ta hänsyn till är enligt Svensson et al (2008) 

brukarperspektivet, samarbetet och samverkan skall gynna de som är i behov av hjälp.    

 

6.5. Socialtjänstens handlingsutrymme  

 

Socialsekreterarna i kommun 1, 2, 3 och 5 uttrycker att handlingsutrymmet i deras arbete med 

hedersrelaterade ärenden är stort i relation till brist på nationella riktlinjer.  

I kommun 1 uttryckte IP 1, som tidigare nämnts, att hon upplevde sig bli styrd av den inhyrda 

organisationen hon var tvungen att kontakta vid det hedersrelaterade ärendet hon tillskrevs.  

 

I kommun 2 berättar, IP 2, att hon trots det stora handlingsutrymmet inte fattar besluten själv, 

utan de fattas tillsammans med hennes arbetsledare på enheten.  

 

I kommun 3 uttrycker, IP 3, att det är viktigt att kunna ha en öppen dialog med sina 

arbetskollegor och sin chef när det kommer till hedersrelaterade ärenden. Handlingsutrymmet 

enligt Svensson et al (2008) referens till Dworkin (1963) för med sig möjligheten för 

socialsekreterarna själva att välja hur de ska handla i sitt arbete utifrån det utrymme uppdraget 

sätter. Det är viktigt att poängtera att den professionella hållningen som Dworkin (1963) 

skriver om ska kunna påverka de handlingar som anses vara rimliga och meningsfulla samt att 

socialsekreteraren ska ha en professionell kunskap. Författaren menar att handlingsutrymmet 

inte innebär friheten att själv kunna få välja fritt, utan socialsekreteraren skall ha tillräckligt 

mycket med kompetens för att själva kunna bedöma rimligheten i de valen han eller hon gör 

(Dworkin, 1963, se Svensson et. al, 2008). 

 

I kommun 4 berättade socialsekreteraren, IP 4, däremot att avsaknaden av resurser och 

kunskap begränsar hennes handlingsutrymme, hon förklarar detta som:  

 

IP 4: ”[…] Det är mer avsaknaden av resurser gör ju att, det 

begränsar ju ens handlingsutrymme […]. Det faller mycket tillbaka på 

det här med resurser runt omkring också, finns det inga resurser är 

det svårt att utveckla sitt handlingsutrymme”.  
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Handlingsutrymme för med sig en möjlighet att kunna välja hur socialsekreterare ska handla 

utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter, dock följer den professionella hållningen 

med som påverkar vilka handlingar anses vara rimliga och meningsfulla, men även att man 

har en professionell kunskap. Det är viktigt att poängtera här att meningen med att ha 

handlingsutrymme inte innebär friheten att fritt välja utan att socialsekreteraren ska ha 

kompetensen i att kunna bedöma rimligheten i valen (Svensson et al, 2008; Dworkin, 1963 se 

Svensson et al, 2008).  

 

 

7. Slutdiskussion  
 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur enskilda socialhandläggare hanterar ärenden 

där pojkar och unga män är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utifrån teorin om 

handlingsutrymme.  

 

De frågor jag ställt mig i början av studien har jag fått både väntande och oväntade svar på, 

det har även dykt upp nya teman och funderingar efter avslutad undersökning.  Det som är 

centralt och är återkommande i mitt resultat är socialsekreterarnas egna upplevelser av 

kunskapsbrist samt avsaknaden av resurser och riktlinjer. Under mina intervjuer har jag fått 

känna av socialsekreterarnas handfallenhet som Schlytter & Linell (2008) lyfter fram i sin 

forskning på så sätt att de förklarar svårigheten i deras bedömningsarbete ligger i avsaknaden 

av riktlinjer och brist på kunskap. Enligt min uppfattning är det dåligt att socialsekreterarna 

har kommit till den punkt där de måste improvisera eller hyra in privata aktörer när de får in 

ett fall som är hedersrelaterat på grund av avsaknaden av både nationella och lokala riktlinjer 

samt kunskap. Hedersrelaterat våld och förtryck är trots allt en social problematik i Sverige 

som borde hanteras på ett bättre sätt precis som vilken annan problematik som finns i 

samhället (Schlytter & Linell, 2008). Man måste bli bättre på att belysa hedersrelaterade fall 

ute i samhället på så sätt att det behövs fler utbildningar och föreläsningar för både 

myndigheter men även för vanliga samhällsmedborgare. 

 

I samtliga kommuner i studien finns det en god samverkan och samarbete med polisen vilket 

är bra för det fortsatta arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Vad gäller 

socialsekreterarnas handlingsutrymme är det en tolkningsfråga. Några av de intervjuade 
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socialsekreterarna tycker att deras handlingsutrymme är stort på grund av brist på riktlinjer 

medan några andra tycker att det är svårt att kunna utveckla sitt handlingsutrymme på grund 

av kunskapsbrist. Även Svensson et al (2008) pekar på att om det hade funnits tydligare 

riktlinjer, regler och manualer hade socialsekreterare varit mer säkra i sitt arbete.  

 

Enligt flertalet av socialsekreterarna gäller hedersrelaterat våld och förtryck främst flickor och 

unga kvinnor. Socialsekreterarna i alla fem kommuner tänker på kön i hantering av 

hedersrelaterade ärenden men att de försöker vara medvetna om att alla skall behandlas lika. 

Av dessa fem socialsekreterare var det en som hade sökt sig till Länsstyrelsen i Östergötlands 

hemsida för eventuell hjälp. Enligt Regeringens handlingsplan har Länsstyrelsen i 

Östergötland haft en nyckelroll vad gäller spridning av kunskap kring hedersrelaterat våld och 

förtryck. De tre länen jag varit och genomfört mina intervjuer i har på sätt och vis, utifrån 

Länsstyrelsen i Östergötlands rapport, kommit långt i sitt arbete med hedersrelaterat våld och 

förtryck men detta har inte uppkommit under mina intervjuer. Dessa socialtjänster har inte 

haft någon aning om Länsstyrelsernas arbete. Länsstyrelsen har i detta fall fått i uppdrag av 

Regeringen en stor roll vad gäller kunskapsspridandet av hedersrelaterat våld och förtryck, 

detta har inte nått ut till de socialtjänster som ingår i min studie. I detta fall är det inte 

märkvärdigt att kunskapsläget enligt Brå:s uppföljning av Regeringens handlingsplan inte är 

förbättrad utan blivit sämre (Skr. 2007/08:39; Lundgren, 2010).   

 

Min huvudfokus har i denna uppsats varit på pojkar inom en hederskultur, den tidigare 

forskningen brister vad gäller detta, då pojkar osynliggörs. Pojkars och unga mäns situation är 

överskuggad på grund av kvinnors och flickors exponering för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det framgår även i den tidigare forskningen att pojkar omhändertas mer sällan i 

större utsträckning än flickor. Hur kommer det sig att frågan om pojkars roll inom 

hederskulturen inte belyses oftare? Den tidigare forskningen kring pojkars roll inom en 

hederskontext är bristfällig. Jag har även via mejl kontaktat Astrid Schlytter som är forskare 

inom området där även hon har bekräftat frågan om pojkar är svår. Det är bara på senare år 

fokuset börjat lägga sig på pojkar och unga män samt deras dubbla roll, som offer och 

förövare (Schlytter & Linell, 2010; Schlytter & Rexvid, 2012).  

Jag kan utifrån mina intervjuer konstatera att det finns en del som måste förbättras som till 

exempel deras kunskap i hantering av hedersrelaterade ärenden samt deras bemötande av 

flickor respektive pojkar. Även om hedersrelaterat våld och förtryck gäller främst flickor och 
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kvinnor ska socialtjänsten enligt min tolkning inte tänka bort att även pojkar och män kan 

vara förtrycka och lika utsatta som en flicka eller kvinna. Jag kan även konstatera att 

intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter om hedersrelaterat våld och förtryck har en 

stor påverkan i hur deras arbete utförs samt deras syn på flickornars och pojkarnas situation. 

Vidare tycker jag att det behövs skapas nationella eller lokala riktlinjer för socialtjänsten i 

deras arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i varje kommun.  

Till slut har några frågeställningar väckts efter avslutad studie nämligen hur det kommer sig 

att dessa kommuner inte känner till Länsstyrelsen i Östergötlands arbete med hedersrelaterat 

våld och förtryck. Varför är det så att flickor omhändertas i större utsträckning mer än pojkar? 

Hur kommer det sig att det är lättare att betrakta pojkar och unga män som förövare än offer? 

Jag hoppas att denna studie kan väcka reflektioner hos flera personer samt att mer forskning 

kan genomföras om pojkarnas utsatt inom en hederskultur. Jag hoppas även att det i snar 

framtid skapas fram nationella riktlinjer för socialtjänsten i deras arbete med hedersrelaterat 

våld och förtryck.  
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Bilaga 1 (Brev) 
 

Hej. 

Jag är socionomstudent från Linnéuniversitetet i Växjö, som just nu håller på att skriva min c-

uppsats.  

 

Jag vill i min uppsats undersöka hur handläggare på socialtjänsten upplever sin kunskap och 

handlingsberedskap kring hedersrelaterat våld i sitt arbete.  Min förhoppning är därför att få 

träffa en eller flera av dina handläggare under max en halvtimme - timme för en intervju om 

hur de arbetar med hedersrelaterat våld. Då jag upptäckt att samhällets stödåtgärder när det 

gäller hedersrelaterat våld oftast inriktats på att lösa våldsutsatta flickors situation önskar jag i 

min uppsats rikta min fokus mot pojkar. 

 

När jag inledningsvis funderade på uppsatsämnet antog jag att det fanns någon form av 

generella riktlinjer nationellt eller andra konkreta arbetsverktyg för handläggare att använda 

sig av i sitt arbete med hedersrelaterade ärenden. 

Jag blev förvånad när jag upptäckte att så inte var fallet och önskar nu istället undersöka hur 

handläggare (tydligen utan nationella riktlinjer) tar sig an och hanterar ärenden som har 

hedersrelaterade kännetecken generellt – där pojkar är subjektet (offer eller förövare) 

specifikt.  Kanske finns lokala regler för hur denna typ av ärenden bör hanteras och hur ser 

dessa i så fall ut. 

 

Min förhoppning är alltså att få göra en intervju med någon eller några av era handläggare i 

anledning av ovanstående ämne.  Jag har dock inte som krav att handläggaren nödvändigtvis 

ska ha arbetat med hedersrelaterade frågor då det är riktlinjer vad gäller hanteringen av 

hedersrelaterat våld jag är intresserade av att undersöka.  Dock är jag angelägen att i så fall få 

besöka er inom de närmsta veckorna om den möjligheten finns.  

Stort tack för att jag får möjligheten att genomföra jag intervju hos er. 

 

Med vänliga hälsningar  

Chimen Sendi 
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Bilaga 2 (intervjuguide)  
 

Intervjufrågor  

o Vad tänker du på när du hör begreppet heder? 

 

o Finns det något lokalt framtagen styrdokument eller handlingsplan hos er som 

används i vid upptäckt av hedersrelaterade ärenden? 

Om så är fallet:  

o Hur ser handlingsplanen/ styrdokumentet ut? Är de detaljerade eller mer fria att 

tolka? 

o Upplever du som att du har stort eget handlingsutrymme vid hantering av 

hedersrelaterade ärenden eller upplever du dig som styrd av handlingsplanen/ 

styrdokumentet? 

o Finns det anvisningar i dessa dokument som är svåra att rätta sig efter? 

 

o Gör handlingsplanen/styrdokumenten någon skillnad när det gäller kön, det vill 

säga, ges det rekommendationer om att hanteras fall annorlunda om det är en 

flicka eller pojke som söker hjälp? (med tanke på hur hederskulturens roller är 

konstruerad)  

 

o Om så inte är fallet: 

o Hur ser ditt arbete ut med tanke på att det inte finns någon handlingsplan att 

använda sig av vid hedersrelaterade ärenden? Har du en egen” handlingsplan” och 

hur ser den i så fall ut? 

o Hanterar du ärenden (o)lika beroende på om det är en pojke eller flicka? 

o Vilka dilemman finns det (om det finns) med hedersrelaterade ärenden? 

(samverkan, arbetet med individen, handlingsutrymmet)  

 

o Vilka är det största svårigheterna med att arbeta med hedersrelaterade ärenden? (till 

exempel, se skillnader mellan kulturella företeelser och individuella handlingar, 

hedersvåld/vanligt våld). 

 


