
 

 

 

Examensarbete 

 

Heder, handlingsplaner och 

handlingsutrymme 

 
- En studie av socialsekreterares arbete med 

hedersrelaterad problematik 
 

Författare: Sandra Bernhager  

Sandra Shalaby 

Handledare: Marie Eriksson 

Examinator: Jan Petersson 

Termin: VT 2014 

Kurskod: 2SA47E 



 

1 

 

Abstract 

Author: Sandra Bernhager & Sandra Shalaby 

Title: Honour, actionplans and actionspace- A study about social workers work with 

honourrelated problems 

Supervisor: Marie Eriksson 

Assessor: Jan Petersson 

 

The study aims to describe and analyse the relationship between norm and practice regarding social 

services casework on honour-related problems. The relationship between norm and practice involves 

the difference between the way it is intended that social workers shall operate in these cases and how 

they perceive that this works in practice. We interviewed two focus groups of eight Swedish social 

workers, four in each group. We also held an individual interview with a social services business 

developer. Focus group interviews were based on two vignettes; one depicting an honour-related case 

and the second an "ordinary" case. The purpose of the vignettes was to investigate whether there is a 

difference in the assessment and handling of ordinary versus honour-related cases. The results of the 

interviews were analysed using Hasenfeld's theory on Human service organizations. We also used 

Lipsky's theory on street-level bureaucracy. We displayed similarities to previous research showing 

that social workers are unsure of how to assess and act on honour-related cases. It was evident that the 

social workers we interviewed were confident working "ordinary" cases involving child abuse, but felt 

uncertain dealing with honour-related cases. Because they are less frequent they have developed 

neither routines nor guidelines for them. The study showed that social workers’ lack of knowledge of 

honour-related problems and differences in culture limits their effectiveness in these cases. The results 

suggest that the social workers we interviewed rely on outside expertise when they are insecure, and 

consequently feel that they have no need for action plans or guidelines in honour-related cases. Lack 

of guidance and inadequate knowledge presents difficulties for social workers to meet the girls’ needs 

for help and support.  
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Förord 

Vi vill tacka alla som varit involverade i vår studie och stöttas oss under arbetet med den. Vi 

vill tacka våra intervjupersoner för deras medverkan i vår studie. Tack vare ert deltagande 

blev studien möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår kontakt på Länsstyrelsen som gett 

oss betydelsefull information om hedersrelaterad problematik. Sist men inte minst vill vi rikta 

ett varmt tack till vår handledare Marie Eriksson. Hon har visat ett ovärderligt engagemang 

och stöttat oss genom hela forskningsprocessen. Även vid motgångar har hon uppmuntrat oss 

vilket hjälpt oss att behålla vårt engagemang och humör. Vi tackar varandra för en intinsiv 

och rolig period som har inneburit ett gott sammarbete där vi har arbetat hårt och stöttat 

varandra. Vi är även tacksamma för våra nära och kära och det stöd de har givit oss. Tack! 

/Sandra Bernhager och Sandra Shalaby 
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1. Inledning  
 

Vårt intresse för att undersöka hur socialtjänsten arbetar med hedersrelaterad problematik 

väcktes när vi hösten 2012 såg Tv4:s dokumentärprogram ”Kalla Fakta” och avsnittet ”När 

alla sviker”. Programmet belyste två unga systrar i Töreboda kommun som levde i en familj 

med hedersnormer och blev utsatta för bland annat hot och våld. Systrarna anmälde detta till 

socialtjänsten för att få hjälp, men socialsekreterarna tog inte deras problem på allvar.  

Programmet belyser hur socialtjänstens kunskapsbrist på området resulterade i fara för 

systrarnas liv. Programmet fick oss att reflektera över vikten av kulturkompetens i mötet med 

klienten och kunskap om hedersproblematik i de myndigheter som har ett ansvar att hantera 

hedersrelaterad problematik.  

  

1.1 Problembakgrund  

Hedersrelaterad problematik är svårt att definiera eftersom det har olika betydelser i olika 

samhällen och samhällsgrupper och förändras över tid. Många forskare menar dock att det 

centrala fenomenet är kvinnans eller flickans kyskhet och kontroll över hennes sexualitet. 

Detta är en angelägenhet för hela familjen och släkten (Schlytter & Linell 2010, s. 152). 

Genom denna uppsats kommer vi fortsättningsvis skriva ”familjen”. Vi menar då både 

familjen och släkten. Vi har valt denna definition då släkten inom många olika kulturer 

benämns som familj. 

I artikeln ”Swedish experience of sheltered houseing and conflicting theories in 

use with special regards to honour related violence” belyser Wikström och Ghazinour (2010)  

att familjen i hedersrelaterade kontexter i de flesta fall har en patriarkal struktur. Flickan är 

underordnad männen och pojkarna i familjen. I familjer som lever i någon form av 

hederskultur är familjens anseende och heder det centrala. Familjens heder är beroende av 

flickans kyskhet och att hon lever efter familjens normer. Kyskheten avgör även hennes 

värde, till exempel i relation till äktenskap. En flicka eller kvinna som har haft sex utanför 

äktenskapet anses ha ett lågt värde som kvinna vilket innebär svårigheter för familjen att gifta 

bort henne. Hedersrelaterad problematik karaktäriseras av att familjen kontrollerar kvinnan på 

olika sätt vilket tar sig i uttryck genom begränsningar av hennes frihet och rätten att få 

bestämma över sitt liv. Begreppen heder och skam växelverkar i dessa sammanhang. Om 

flickan eller kvinnan har dragit skam över familjen genom att bryta familjens normer kan 

hedern återupprättas genom bestraffning. Bestraffningen kan ske på olika sätt t.ex. psykisk 

våld, fysisk våld och i vissa fall mord (Wikström & Ghazinour 2010, s. 246-247). 
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Fortsättningsvis kommer vi skriva ”flickan” genom denna studie. Vi är medvetna om att 

hedersrelaterad problematik förekommer både bland unga och vuxna. Men för denna uppsats 

fokuserar vi på flickan eftersom det är av relevans för studiens intervjuer. 

 Hedersrelaterad problematik förekommer i många olika samhällen och länder 

och uppmärksammades på bredare front i Sverige genom två kända rättsfall 1999 och 2002. 

Pela Atroshi mördades i hederns namn 1999 och Fadime Sahindal 2002. Dessa fall blev 

väldigt uppmärksammade i media och bidrog till att begreppet heder sattes på agendan både 

för forskare och politiker i Sverige. I artikeln ” Nationella föreställningar och gränser i 

skolans insatser mot hedersrelaterat våld” belyser Gruber (2011) att hedersrelaterad 

problematik idag ses som ett legitimt samhällsproblem. Frågan om hedersrelaterad 

problematik har institutionaliserats inom välfärdsstatens många arenor. Det är ett problem 

som politiker och myndigheter arbetar aktivt med för att kunna hantera (Gruber 2011, s. 154). 

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan 2005 fått ett rikstäckande uppdrag från 

regeringen, som då var socialdemokratisk, att arbeta mot hedersförtryck och våld. Uppdraget 

innebär bland annat att sprida kunskap, utbilda olika myndigheter inom området, möjliggöra 

arbete över länsgränserna och förmedla fungerande insatser. Vilket innebär att socialtjänsten 

genom Länsstyrelsens uppdrag ska tillhandahållas kunskap om hedersrelaterad problematik 

och hur man kan arbeta kring denna problematik (Länsstyrelsen Östergötland 2012). 

Jemteborn (2005) påtalar att det sociala arbetet har brister gällande hedersrelaterad 

problematik vilket kan leda till att unga far illa (Jemteborn 2005). Detta trots stora 

ekonomiska satsningar och handlingsplaner från regeringen, ett ökat krav på kontroll och 

utbildning för myndigheter.  

Enligt den borgerliga regeringen är det många som lever under tvång, hot och 

våld på grund av heder. Den borgerliga regeringen arbetade under åren 2007-2010 fram två 

handlingsplaner för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. 

Satsningarna kostade skattebetalarna cirka en miljard kronor. Regeringens syfte var att 

förbättra förebyggande insatser kring hedersrelaterad problematik samt öka och förbättra 

skyddet och stödet till de som är utsatta för hot och våld (Regeringen 2010). 

 Enligt Schlytter och Linell (2010) har tidigare forskning både visat att 

lagstiftningen är otillräcklig när det rör hedersrelaterad problematik och även förhållningssätt 

och metoder inom socialtjänsten. Socialtjänstlagen har stadganden som gör det svårt för 

socialsekreterare att agera utifrån barnets perspektiv. Stadganden innebär bland annat att en 

omedelbar kontakt med föräldrar ska tas vid kännedom om att ett barn far illa. Detta kan 

skada flickan när det finns en hedersrelaterad problematik (Schlytter & Linell 2010, s. 153). 
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Jemteborn (2005) tar upp att vissa forskare konstaterar, med stöd i flera forskningsrapporter, 

att socialtjänsten är osäkra på hur de bör, kan eller får agera i ärenden med hedersrelaterad 

problematik. Hon påvisar vidare att Länsstyrelsens rapporter från storstäderna visar att 

socialsekreterare tycker att det är svårt att göra bedömningar när det kommit in anmälningar 

om flickor som är utsatta för hedersrelaterad problematik. Resultaten visar att socialtjänsten 

har bristande kunskap om när, hur eller om de kan ingripa för att motverka hedersrelaterad 

problematik (Jemteborn 2005, s. 19).  

Ett exempel är Länsstyrelsen i Östergötland som påtalar att det är viktigt för 

socialtjänsten att inhämta kunskap om hedersrelaterad problematik. Framförallt vad som 

krävs av handläggarna i de enskilda ärendena och att varje aktör har en tydlig handlingsplan. 

Det är många faktorer att ta hänsyn till såsom ytterligare hot och våld från familj och släkt vid 

en anmälan till socialtjänsten (Socialstyrelsen 2014). 

  

 1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning har belyst hedersrelaterad problematik ur olika perspektiv och den 

komplexitet som hedern utgör. Det talas ofta om brister inom socialtjänsten i hedersrelaterade 

ärenden, se (Schlytter, 2004; Björktomta 2005). Regeringen gör satsningar, Länsstyrelserna 

arbetar med informationsspridning och för att stärka samverkan mellan berörda aktörer. Trots 

detta verkar det ändå brista i handläggningen av dessa ärenden och unga flickor och pojkar 

blir lidande.  

 Vi är medvetna om att både flickor och pojkar lever med hedersproblematik, 

men fortsättningsvis kommer vi att fokusera på flickornas situation genom studien. Med 

denna studie vill vi belysa förhållandet mellan hur det är tänkt att fungera vid handläggningen 

av fall med hedersrelaterad problematik. Detta genom riktlinjer och handlingsplaner samt hur 

socialsekreterare upplever att deras handlingsutrymme möjliggör och begränsar deras arbete i 

praktiken. Vi anser att det är av stor vikt för det sociala arbetet att undersöka denna 

kunskapslucka eftersom socialarbetare kan möta människor som lever med någon form av 

hedersrelaterad problematik. Den som söker social hjälp, stöd eller skydd ska få sina behov 

tillgodosedda. Kunskapsbrist eller bristfälliga rutiner ska inte avgöra om en individ får det 

stöd denne behöver eller inte. Därför är det viktigt att alla som arbetar med socialt arbete bör 

inhämta kunskap kontinuerligt. För att arbetet med hedersrelaterad problematik skall kunna 

förbättras är det viktigt att undersöka vad socialsekreterare anser vara problematiskt, för att 

sedan kunna arbeta med att förbättra detta. 
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1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att utifrån ett organisationsperspektiv beskriva och analysera förhållandet 

mellan norm och praktik beträffande socialtjänstens handläggning av ärenden gällande 

hedersrelaterad problematik. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur är det tänkt att socialtjänsten ska arbeta med hedersrelaterad problematik, utifrån 

riktlinjer och handlingsplaner? 

2. Vilka svårigheter och möjligheter upplever socialsekreterare att det finns i deras arbete 

med att hantera hedersrelaterade ärenden? 

3. Hur beskriver socialsekreterare förhållandet mellan norm och praktik i professionens 

handlingsutrymme?  

 

1.5 Disposition 

Innan vi går vidare vill vi redogöra för hur uppsatsen är upplagd. Vi kommer i följande 

avsnitt, avsnitt 2 att presentera tidigare forskning. Den tidigare forskningen är uppdelad i två 

delar. Den första delen behandlar vad heder innebär och den andra delen behandlar 

socialtjänstens arbete med hedersrelaterad problematik. I avsnitt 3 redogör vi för uppsatsens 

metodologiska överväganden och tillvägagångssätt. Detta följs i avsnitt 4 av en presentation 

av det vetenskapsteoretiska perspektivet som ligger till grund för uppsatsen. I avsnitt 5 

presenterar vi de teorier som vår analys utgår ifrån. Avsnitt 6 avser uppsatsens resultat och 

analys där vi presenterar vårt resultat. Vi kommer att besvara våra frågeställningar och 

analysera vårt resultat med koppling till de teorier och den tidigare forskningen vi presenterat. 

Uppsatsen avslutas med avsnitt 7 där vi för en slutdiskussion. Vi diskuterar i detta avsnitt våra 

resultat, forskningens brister och framtida forskning inom området. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Hedersrelaterad problematik 

Begreppet ”heder” förekommer i alla samhällen och innefattar normer om vad som är 

anständigt, respektabelt och hedervärt. Vad som anses vara respektabelt påverkas av 

kontextuella, relationella, sociala och historiska förhållanden. Ofta är begreppet heder 

förknippat med män medan kvinnor är förknippade med begreppet skam. När heder är grund 

för brott och förtryck anser Norberg och Törnsén (2013) att analysen bör utgå från ett 
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komplext perspektiv. Enligt författarna är det av vikt att analysera utifrån olika kategorier och 

perspektiv, inte enbart utifrån ett kulturellt eller feministiskt perspektiv. Utan utifrån kultur, 

etnicitet, klass och kön för att förstå hur makt utifrån olika strukturer har sin inverkan. 

Sammanfattningsvis är hedersproblematik komplex, problematiken bör därför inte förklaras 

stereotypt (Norberg & Törnsén 2013, s. 856-857). Det är denna definition av heder som vi 

kommer att använda oss av genom uppsatsen. 

 I en omfattande studie uppmärksammar Hague, Gill och Begikhani (2010) att 

det hedersrelaterade våldet och förtrycket är ett utbrett problem över hela världen. Enligt FN:s 

uppskattning mördas omkring 5000 kvinnor per år i hederns namn. Det går dock inte att 

uppskatta detta exakt då det finns ett stort mörkertal eftersom anmälningar till polis är enstaka 

då hedersbrott ofta döljs av familjen. Hedersrelaterad problematik har en stor spridning 

gällande hur det kan ta sig olika uttryck. Det kan yttra sig genom fysisk- och psykisk 

misshandel, inskränkning av frihet och mänskliga rättigheter. Arrangerade äktenskap, 

kvinnlig könsstympning och bortförande av barn kan också vara uttryck för heder. Brott 

relaterade till heder förekommer oftast inom både familje- och samhällsstrukturen, vilket gör 

det möjligt för förövarna att vidmakthålla kränkningarna. Hedersrelaterade brottshandlingar är 

ofta planerade och rättfärdigade genom de normer som styr förövarna för att återupprätta 

familjens heder då dessa normer finns i hela samhällsstrukturen. Omgivningen anser att de 

som genom brottsliga handlingar försöker återupprätta hedern handlar rätt, de hyllas snarare 

än förkastas (Hauge, Gill & Begikhani 2010, s.384-385). 

Ghadimi (2007) skriver att traditionella samhällssystem kritiserar sexuella 

relationer före äktenskap och har stränga föreställningar om anständighet. Sexualiteten ses 

som en angelägenhet för hela familjen och deras heder. Därmed kontrolleras och övervakas 

flickans sexualitet. Familjens normer begränsar flickans livsutrymme för att förhindra att 

rykten om henne börjar spridas om att hon förlorat sin oskuld. Exempel på sådana 

begränsningar är att flickorna inte får ha någon partner, delta i sexualundervisningar i skolan 

eller åka med på skolresor. Ghadimi påvisar att det kan uppstå kulturkonflikter i 

skärningspunkten mellan det som anses vara svenskt och det som anses vara utländskt. Detta 

är grundat på normer och föreställningar om kvinnans roll och sexualitet. Ghadimi påtalar att 

studier från tidigt 2000-tal visar att synen på sexualitet bland utländska flickor formas i mötet 

mellan värderingar och normer. De påverkas av det nya samhällets syn på sexualitet samtidigt 

som de försöker vara lojala mot familjens normer, vilket skapar en konflikt för flickorna. 

Begreppen ”rykte”, ”oskuld” och ”heder” har stor betydelse för vad som anses vanhedra 

familjens anseende, detta oavsett om rykten är sanningsenliga eller inte. Det är inte enbart 
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sexualitetens betydelse för bevarandet av oskulden som bevakas. Flickan kan även tvingas 

avstå från fritidsaktiviteter som anses kunna skada mödomen som i många kulturer är beviset 

för oskulden (Ghadimi 2007, s. 21-24).  

Enligt Wikström och Ghazinour (2010) blev hedersrelaterat våld och förtryck 

uppmärksammat i Sverige efter morden på två flickor som mördats av sina familjemedlemmar 

i hederns namn, Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002. Hedersmorden väckte en 

offentlig debatt i Sverige där det talades om integrationspolitiken i allmänhet och 

socialtjänstens arbete i synnerhet kom i fokus. Debatten fördes utifrån två perspektiv, ett 

feministiskt och ett kulturellt. Det feministiska perspektivet definierade problematiken som 

mäns våld mot kvinnor medan det kulturella perspektivet talade om kulturella och patriarkala 

system (Wikström & Ghazinour 2010, s. 248). 

Den tidigare forskningen vi har presenterat beskriver den hedersrelaterade 

problematiken som ett samhällsproblem och beskriver dess innebörd och komplexitet. 

Begreppet ”heder” kan enligt dessa forskare ta sig i olika uttryck och det är viktigt att inte 

stereotypifiera den hedersrelaterade problematiken. De presenterade forskningsresultaten är 

av betydelse för vår studie, eftersom det är av stor vikt för de socialsekreterare som möter 

unga med hedersrelaterad problematik att de har kunskap om problematikens komplexitet vid 

deras bedömningar.  

 

2.2 Socialtjänsten och hedersproblematiken 

Schlytter och Linell (2010) har visat att det i många fall finns svårigheter för socialtjänsten 

när det handlar om handläggning och bedömningar av ärenden där det finns en 

hedersrelaterad problematik. Barn och ungdomar som lever med sådan problematik och som 

söker hjälp för att få en bättre livssituation behöver personer utanför familjen eftersom de är 

sammansvurna. Den starka sociala kontrollen inom familjen medför att ungdomarna är mer 

isolerade än andra ungdomar. De står själva med sina problem utan någon att vända sig till 

(Schlytter & Linell 2010, s. 153). 

Wikström och Ghazinour (2010) beskriver att socialtjänsten genom 

socialtjänstlagen har som ansvar att skydda barn och ungdomar under 18 år som utsätts för 

våld eller förtryck. Socialtjänstens juridiska ansvar innebär att arbeta med familjen i ett 

samarbete med föräldrarna och vid varje åtgärd som rör barnet måste föräldrarna informeras. 

Socialtjänsten har kritiserats för att vara osäkra på vilka åtgärder som krävs gällande 

hedersrelaterad problematik. I och med socialtjänstens familjeorienterade synsätt kan det 

uppstå ett dilemma i att både värna om föräldrarnas rättigheter och att prioritera barnets bästa. 
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För den unge är situationen osäker och komplex i steget att välja att ta kontakt med 

socialtjänsten eftersom lagstiftningen innefattar en skyldighet att samarbeta med föräldrarna. 

Kontakt med föräldrarna kan i många hedersrelaterade ärenden riskera den unges säkerhet. 

Författarna anser att vid hedersrelaterad problematik är det av stor vikt att ett 

omhändertagande sker utan föräldrarnas samtycke för barnets bästa, men samtidigt går de då 

emot föräldrarnas rättigheter. Paradoxen föreligger i att de båda principerna om barnets bästa 

och föräldrarnas rättigheter ställs mot varandra. Socialsekreterare har ofta svårt att hantera 

sådana ärenden, tolka olika situationer och kunna fatta ett beslut som är det bästa för barnet, 

samtidigt som föräldrarna har sina rättigheter till delaktighet (Wikström & Ghazinour 2010, s. 

250-251). 

Schlytter och Linell (2010) menar att det råder en kunskapsbrist om 

hedersrelaterad problematik vilket kan leda till att de flickor som söker hjälp inte kan få det 

stöd som de behöver. Det leder även till ett bristande förtroende för socialtjänsten i sådana 

ärenden. Socialtjänsten känner inte igen flickornas livsförutsättningar vilket resulterar i att 

dem inte tillhandahålls det rättsliga skydd som de är i behov av. Det finns ett stort behov av 

att det görs nya konsekventa studier för att lära sig att upptäcka tecken för hedersrelaterad 

problematik i ett tidigt skede och utveckla metoder för att hantera dessa problem (Schlytter & 

Linell 2010). 

Björktomta (2007) beskriver att det finns flera olika faktorer som avgör hur 

flickor och deras familjer som lever med hedersrelaterad problematik bemöts av 

socialtjänsten. Faktorer som påverkar bemötandet är lagar och regelverk, verksamhetens 

uppdrag och hur organisationen definierar begreppet hedersrelaterat förtryck. 

Socialsekreterarnas inställning och förhållningssätt gentemot de involverade har också en stor 

betydelse för hur de arbetar med dessa ärenden (Björktomta 2007, s. 21-22).  

I tidigare forskning och i dokumentation om hedersrelaterade ärenden har det 

visats att flickorna sällan får den hjälp de har behov av från socialtjänsten och också andra 

myndigheter, se (Schlytter & Linell, 2010; Björktomta, 2007). Forskarna beskriver att 

socialsekreterare ofta ser den hedersrelaterade problematiken som en konsekvens av 

generationskonflikt mellan föräldrar och ungdomar, men även att man ser problemet som ett 

uttryck för kulturkrock. Socialsekreterarna förklarar, enligt Björktomta (2007), 

hedersrelaterad problematik med att det finns en konflikt som beror på att flickorna har 

försvenskats medan föräldrarna fortfarande lever i deras hemländers kultur. Vidare tas det upp 

i rapporten att socialtjänsten ofta påvisar brister i hantering av hedersrelaterade ärenden 

(Björktomta 2007, s. 26-27). 
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Vilket perspektiv organisationen har som grundsyn har enligt Björktomta (2005) ett tydligt 

samband med hur arbetet utformas och val av arbetsmetoder. Socialtjänsten arbetar utifrån ett 

familjeorienterat perspektiv, vilket även präglar arbetet med hedersrelaterade ärenden. Med 

ett familjeorienterat synsätt är det huvudsakliga målet med arbetet att hitta lösningar inom 

familjen. I dessa ärenden innebär detta att finna lösningar mellan offer och förövare, ”att 

arbeta hem flickan till familjen” kan därmed innebära en fara för flickan (Björktomta 2005, s. 

46-47). Björktomta (2005) har i sin studie intervjuat en socialsekreterare om hur man arbetar i 

ärenden där det finns hedersrelaterad problematik. Socialsekreteraren beskrev en svår 

balansgång mellan att tillgodose flickans behov av säkerhet och att följa lagen. Enligt 

socialtjänstlagen har socialsekreteraren en skyldighet att kontakta flickans familj om en 

utredning inletts om flickan är minderårig. Socialsekreteraren tydliggör att kontakt med 

föräldrarna ska ske i samråd med flickan och att inga möten eller samtal ska bokas utan att 

flickan vet om detta och godkänner det (Björktomta 2005, s. 38). 

Sammanfattningsvis finns det tidigare forskning som styrker att det finns 

svårigheter för socialtjänsten att hantera ärenden med hedersrelaterad problematik. 

Svårigheterna för socialsekreterarna ligger dels i kunskapsbrist om vad hedersrelaterade 

problem innebär och otydlighet i tillvägagångssätt i dessa ärenden. Det finns även svårigheter 

i att socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas genom socialtjänstlagen. Socialtjänstens  

grundsyn som präglas av ett familjeorienterat perspektiv innebär svårigheter i  hur arbetet 

med flickor och deras familjer utförs. Problematiken att bedöma dessa ärenden är alltså 

kluven. Även om socialsekreterare har god kunskap om hedersrelaterad problematik, kan de 

ställas handlingsförlamade på grund av riktlinjer och lagar. Detta är relevant för vår uppsats 

eftersom vi ska undersöka socialsekreterares beskrivningar och uppfattningar om deras 

handlingsutrymme i dessa ärenden. Samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som 

handlingsutrymmet och riktlinjerna ger dem. 

 

3. Metodologiska överväganden  

3.1 Intervju som forskningsmetod 

I vår studie var ursprungstanken att vi skulle göra en deskriptiv redogörelse av socialtjänstens 

handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden i en kommun i Sverige. Genom en kontakt på 

Länsstyrelsen i det län vari vi genomfört föreliggande studie fick vi tidigt information från en 

säker källa om att ingen socialtjänst länet har utarbetade handlingsplaner för hedersrelaterade 

ärenden. Detta innebar att vi fick utgå från att det saknas handlingsplaner om hedersrelaterad 
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problematik. Studiens analys har därför fokuserat på förhållandet mellan hur det på en 

normativ nivå är tänkt att hedersrelaterade ärenden ska hanteras och hur socialsekreterarna 

upplever att detta fungerar i praktiken.  

 Vi valde att göra en kvalitativ studie om hur det är tänkt att socialtjänsten skall 

hantera ärenden med hedersrelaterad problematik och socialsekreterares upplevelser av 

svårigheter och möjligheter i denna typ av ärenden. Vi valde att utföra studien med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt eftersom vi ville undersöka aktörernas egna erfarenheter och 

uppfattningar. Detta med ett så öppet förhållningssätt som möjligt och därmed öppna 

intervjufrågor. Enligt Holme och Solvang (1997) har kvalitativa metoder sin fördel i att 

resultaten kan ge ett inifrånperspektiv av en situation. Att anlägga denna metod möjliggör 

således för forskaren att bättre komma åt och förstå bakomliggande sociala processer. I 

kvalitativa metoder kommer forskaren närmare undersökningspersonerna vilket kan gynna 

undersökningen då man kan få en fördjupad bild av aktörens arbetssituation (Holme & 

Solvang 1997, s. 79). 

 Vi valde att kombinera två intervjumetoder, vinjettstudier och 

fokusgruppsintervjuer för att undersöka socialsekreterarnas upplevelser i relation till våra 

frågeställningar. Vi har även genomfört en enskild intervju som inte utgår från de vinjetter 

som formulerats som grund för fokusgruppsintervjuerna. Fokuset för den enskilda intervjun 

var handlingsplaners betydelse för arbetet med hedersrelaterade ärenden. 

 

3.1.2 Vinjettstudie 

För att undersöka socialsekreterares upplevelser av svårigheter och möjligheter i relation till 

det handlingsutrymme de har i arbetet med hedersrelaterade ärenden, valde vi att göra en 

vinjettstudie. Med hjälp av denna metod har vi synliggjort och analyserat deras upplevelser. 

Enligt Egelund (2008) kan man genom vinjettstudier utforska bakomliggande värderingar och 

val av åtgärd hos till exempel socialsekreterare. Vinjettstudier gör det möjligt att studera 

samband mellan idéer, förhållningssätt och handling inom vissa (yrkes-)grupper. Genom 

metoden kan man komma åt vilka faktorer som ligger till grund för de olika bedömningar 

intervjupersonerna gör samt nå fram till hur de gör sina val i fiktiva situationer. I vår studie 

handlar dessa val, bedömningar och fiktiva situationer om sammanhang som socialsekreterare 

kan hamna i när de har att bedöma ärenden med hedersrelaterad problematik (Egelund 2008, 

s. 136-137). Syftet med våra vinjetter var att undersöka vilka bakomliggande faktorer som 

socialsekreterare anser begränsar eller möjliggör deras handlingsutrymme i hedersrelaterade 

ärenden.  
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Tillvägagångssättet vid vinjettstudier innebär enligt  en rapport utgiven av Socialstyrelsen 

(2007) att intervjupersonerna presenteras ett verklighetstroget ärende. Våra intervjupersoner 

presenterades två vinjetter som de fick ta ställning till samt besvara ett antal frågor kring 

vinjetterna. Vinjetter ger möjlighet till att se samband mellan ställningstagande och orsaker på 

ett sätt som är svårt att komma åt i en vanlig intervju. Genom metoden kunde vi finna 

samband mellan socialsekreterares benägenhet att intervenera, hur de intervenerar och med 

vilka åtgärder de intervenerar i ärenden med hedersrelaterad problematik. En fördel med 

vinjettstudier är att intervjupersonerna inte upplever att de redogör för sitt eget handlande i en 

verklig situation utan istället värderar ett handlingssätt i förhållande till vinjetterna. Detta ger 

möjlighet till att få svar som speglar socialsekreterarnas värderingar på ett ärligt sätt utan att 

de lägger till rätta sina svar så som de tror att de förväntas göra. Socialsekreterarna behöver 

inte skydda den egna personen och dennes beslut eftersom fallet är fiktivt (Socialstyrelsen 

2007, s. 9-10, s. 31). 

 

3.1.3 Fokusgruppsintervju 

Fokusgruppsintervju innebär en gruppintervju med flera deltagare där utrymme ges för 

diskussioner inom ett visst område. Fokusgruppsintervjuer ger möjlighet för forskaren att 

skapa en fördjupad förståelse för varför människor tycker som de gör i relation till ett visst 

ämne (Bryman 2011, s. 447). Bryman (2011) hävdar att i en vanlig intervju ställs ofta frågor 

till intervjupersonen med målet att nå fram till intervjupersonens har åsikt, känslor, tankar etc. 

I fokusgruppsintervjuer däremot tenderar intervjuaren att ge intervjupersonerna möjlighet att 

argumentera mot varandra och ifrågasätta varandras åsikter. Detta genererar i att forskaren får 

mer realistiska beskrivningar av vad intervjupersonerna anser då metoden ger utrymme till 

reflektioner och till att uppfattningar modifieras. Författaren menar att det material som härrör 

ur fokusgrupper kan bli mer intressant än en vanlig intervju som innehar en förutsägbar metod 

såsom fråga-svar-fråga-svar. Därmed är fokusgruppsintervju ett bra verktyg då man vill nå 

olika åsikter i samma fråga vilket är centralt i kvalitativa metoder. Det är viktigt att forskaren 

ger intervjupersonerna utrymme att lyfta fram frågor som har betydelse för de inom området 

(Bryman 2011, s. 449-450).  

 Vinjettstudien har genomförts med två fokusgruppsintervjuer vid två separata 

tillfällen. Varje fokusgrupp bestod av fyra socialsekreterare. Vid respektive intervjutillfälle 

har det presenterats två vinjetter som socialsekreterarna fick diskutera och bli intervjuade 

utifrån. Dessa två vinjetter hade en liknande struktur och innehåll, men skiljde sig åt i 

innehållet på några bärande punkter. Den ena vinjetten antydde på att det var ett ärende med 
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hedersrelaterad problematik. Den andra vinjetten antydde på att det var ett ärende där en 

flicka far illa men där det inte fanns någon hedersrelaterad problematik involverad. Syftet var 

att att studera socialsekreterarnas upplevelser av sitt handlingsutrymme i dessa ärenden. Syftet 

var även att se om det skiljer sig åt mellan olika ärenden som vinjetterna representerar. Vår 

förhoppning med vårt val av intervjumetoder var att skapa en diskussion socialsekreterare 

emellan för att komma förbi att socialsekreterarna svarar som de tror att det förväntas av dem. 

En gruppintervju kan därför bli mer avslappnad, öppen och förutsättningslös än en vanlig 

intervju.  

 

3.2 Urval och intervjupersoner 

Bryman (2011) tar upp olika urvalsförfaranden där ett av dem berör målinriktat urval. Med 

målinriktat urval försöker forskaren skapa ett samband mellan frågeställningarna och valet av 

informanter. Målinriktat urval är även ett sätt för forskaren att välja ut till exempel personer, 

platser och organisationer som är av relevans för en förståelse av ett socialt fenomen. Detta 

förfaringssätt innebär att valet av informanter inte är slumpmässigt, utan medvetet styrt av 

forskaren (Bryman 2011, s. 392, s. 434).  

Ett målinriktat urval av intervjupersoner var en relevant urvalsmetod för denna 

studie. Eftersom våra frågeställningar och syfte rör socialsekreterare som arbetar med barn 

som på något sätt har blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, valde vi målinriktat 

att söka intervjupersoner som arbetar med barn och unga som far illa. Vi valde att studien ska 

genomföras med socialsekreterare som arbetar på individ- och familjeomsorgen inom 

socialtjänsten i tre små kommuner i Sverige tillhörande samma län. Dessa tre kommuner har 

färre än 70.000 invånare vilket vi definierar som små kommuner. Mot bakgrund av att tidigare 

forskning utförts i stora kommuner var det vetenskapligt intressant och relevant att genomföra 

denna studie i små kommuner, vilket inte gjorts tidigare. En undersökning av små kommuner 

kan bland annat motiveras med att resurser och kunskap om hedersrelaterad problematik kan 

vara mer begränsade än i stora kommuner. 

Vår förhoppning var att få alla socialsekreterare från samma kommun. Vi fick 

emellertid snart veta, via mejl- och telefonkontakt, att detta inte var möjligt på grund av 

socialtjänstens höga arbetsbelastning. Dessa förutsättningar medförde att vi fick utvidga vårt 

sökfält och söka intervjupersoner från olika kommuners socialtjänster i hela länet, vilket 

förvisso inte påverkade våra förutsättningar att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

För att få access till socialsekreterare att intervjua ringde vi de olika kommunernas 

växelnummer som därefter hänvisade oss vidare till individ- och familjeomsorgen i varje 



 

15 

 

kommun. Vi sökte även kontaktuppgifter på kommunernas hemsidor och både ringde och 

mejlade ut förfrågan om deltagande i vår studie samt bifogade ett informationsbrev (se bilaga 

1). Informationsbrevet förklarade studiens syfte, vad deltagandet för intervjupersonerna 

innebar samt de forskningsetiska principerna vi utgår ifrån i vår studie.  

Vi fick respons från tre kommuner som kunde medverka i vår studie. Vi valde 

att genomföra intervjuerna med nio intervjupersoner. Åtta av de intervjuade är 

socialsekreterare och är uppdelade i två separata fokusgruppsintervjuer från två kommuner. 

Den nionde intervjupersonen arbetar som verksamhetsutvecklare för individ- och 

familjeomsorgen i en tredje kommun med att arbeta fram handlingsplaner för hedersrelaterade 

ärenden.  

Vi valde att hålla de två fokusgruppsintervjuerna med socialsekreterare som 

arbetar inom samma kommun, eftersom vi ville att intervjupersonerna skulle känna sig så 

trygga som möjligt då de blev intervjuade tillsammans med sina kollegor. Förhoppningen var 

att detta skulle skapa en öppen diskussion mellan kollegorna samt att diskussionerna skulle ge 

en fördjupning av ämnet och blottlägga underliggande normer, värderingar och tyst kunskap 

hos de intervjuade. 

 

3.3 Utformning av vinjetter och intervjumall 

Vi tog kontakt med en kvinna på Länsstyrelsen inom det aktuella länet för studien som arbetar 

med hedersrelaterat våld och förtryck. Vi bokade ett möte med henne för att diskutera 

hedersrelaterad problematik i relation till utformningen av våra vinjetter (se bilaga 2 och 3). 

Mötet är inte att betrakta som en intervju då vi enbart rådfrågade vår kontakt. Hon har under 

många år arbetat som socialsekreterare med barn och unga som far illa. På senare år har hon 

specialiserat sig på hedersrelaterat våld och förtryck och leder arbetet med dessa frågor inom 

denna Länsstyrelse. Eftersom hon har stor erfarenhet av dessa områden ansåg vi att hon var 

rätt person att ge oss råd och vägledning. Vi utformade de två vinjetterna på egen hand. När 

de var färdigställda skickades dem vidare till vår handledare för bedömning. Vi skickade även 

vinjetterna till en lärare på socionomprogrammet med lång erfarenhet av att arbeta inom 

individ- och familjeomsorgen med barn som far illa. Detta för att kvalitetssäkra vinjetterna 

genom expertis för att försäkra oss om att vinjetterna var byggda på verklighetstrogna fall. 

Samt att de skulle kunna resultera i de diskussioner vi eftersträvade. 

 Vi valde att utforma de två vinjetterna utifrån principen ”allt annat lika” som 

innebär att vinjetterna bestod av många likheter, men med skillnader som är av betydelse för 

denna studies syfte. Som helhet är vinjetterna lika, i så måtto att det finns en 15-årig flicka 
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som central person i varje vinjett. Flickan har blivit känd för socialtjänsten genom en 

orosanmälan som gjorts av skolkuratorn, och som bygger på en iakttagelse om att flickan 

befaras fara illa. Båda flickorna i de respektive vinjetterna utsätts för hot hemma och känner 

sig otrygga men det finns en bakomliggande kontext som skiljer vinjetterna åt. Det ena 

vinjetten är ett ”vanligt” ärende med barn som far illa och i det andra framgår det indirekt att 

det finns en hedersrelaterad problematik. Det vi valt att lyfta fram i vinjetten med 

hedersrelaterad problematik som karaktäriserar sådana ärenden är bland annat inskränkning 

av flickans frihet och kontroll av hennes sexualitet. Syftet med att konstruera vinjetterna på 

det här sättet har varit att vi vill undersöka socialsekreterarnas upplevelser av sitt 

handlingsutrymme utifrån de båda vinjetterna. Vi ville även finna likheter och skillnader 

socialsekreterarnas bedömningar i de båda vinjetterna genom socialsekreterarnas 

bedömningar av vinjetterna. 

 Inför intervjuerna utformade vi två intervjumallar, en för 

fokusgruppsintervjuerna (se bilaga 4) och en för den enskilda intervjun (se bilaga 5). Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjufrågor i båda intervjumallarna. Bryman (2011) 

beskriver att semistrukturerade intervjufrågor kan generera svar på de frågor som vi som 

forskare ställer. Intervjupersonerna får även möjlighet och utrymme att ta upp de aspekter 

som för de är betydelsefulla och viktiga i ämnet som intervjuguiden inte innefattar (Bryman 

2011).  Våra intervjumallar hade en viss struktur men att frågorna var öppna och gav utrymme 

både för diskussion, reflektion och följdfrågor. De öppna frågorna möjliggjorde att 

intervjupersonerna kunde ge beskrivningar av sina erfarenheter utan att vara låsta av frågornas 

utformning. Vi använde oss av följdfrågor när vi upptäckte delar i deras diskussioner som var 

viktiga att följa upp för vår uppsats frågeställning och syfte.  

 

3.4 Genomförande av datainsamling 

Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplatser och intervjuerna 

varade i drygt en timme vardera. Vi presenterade en vinjett i taget för intervjupersonerna i 

fokusgrupperna. Vi läste upp dem och gav varje intervjuperson en papperskopia på vinjetterna 

för att de skulle kunna gå tillbaka till vinjetten vid behov. I den enskilda intervjun utgick vi 

inte från vinjetterna, därmed använde vi oss av en annan intervjumall anpassad för den 

enskilda intervjun. Vi spelade in alla intervjuer för att få med så mycket av intervjuernas 

innehåll som möjligt, för att därefter transkribera dem. Samtliga deltagare gav sitt samtyckte 

till inspelningen. Valet av semistrukturerade frågor gav oss möjlighet att hålla en viss struktur 
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för att våra teman skulle bli berörda. Samtidigt gavs intervjupersonerna ett stort utrymme till 

beskrivningar och aspekter av vad de själva ansåg var viktiga att lyfta fram. 

 Ansvaret för fokusgruppsintervjuerna delades upp mellan oss, vi ansvarade för 

varsin fokusgruppsintervju. Den av oss som var ansvarig vid tillfället fick leda intervjun 

medan den andre hade en mer reflekterande roll som innebar att uppmärksamma, föra 

anteckningar och inflika med följdfrågor. Den enskilda intervjun ansvarade båda två för. Vi 

ställde båda frågor utifrån intervjumallen och inflikade båda med följdfrågor när vi 

uppmärksammade viktiga aspekter för studien. Vi forskare använde oss av samma 

intervjuteknik i intervjuerna för att de inte skulle skilja sig åt. Efter att intervjuerna 

genomförts har vi transkriberat de inspelade intervjuerna. Detta innebär att överföra tal till 

text. Vi valde att transkribera intervjuerna så fort som möjligt efter varje intervju då vi ville ha 

intervjuerna färskt i minnet. Detta för att minnas uttryck och kroppsspråk som inte går att 

identifiera genom ljudfiler. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att transkribering är en 

tolkande process som kan ge upphov till praktiska och grundläggande frågor när muntligt tal 

omvandlas till text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 193). Transkriberingarna har genomförts 

noggrant och ordagrant. Detta för att vi sedan skulle kunna ge en så reflexiv och 

sanningsenlig bild som möjligt av intervjupersonernas intervjusvar i vårt resultat och analys. 

Vi förde genom transkriberingarna anteckningar när vi uppmärksammade motsägelsefulla 

påståenden som väckte grundläggande frågor för oss. Likaså antecknade vi viktiga citat. Vi 

använde oss sedan av våra anteckningar för att lyfta upp detta i vårt resultat och analys.  

 

3.5 Analysmetod 

Det finns olika metoder för att analysera kvalitativ empiri. Vi har använt oss av tematisk 

kodning av våra transkriberade intervjuer. Tematisk kodning innebär enligt Robson (2011) att 

forskaren kodar all empiri eller delar av den utifrån olika betäckningar som tillsammans 

frambringar olika teman. Dessa koder och teman avgörs utifrån en översikt av empirin i 

förhållande och relevans till forskningsfrågorna (Robson 2011, s. 467, s 469). De teman vi har 

sorterat vår insamlade empiri utifrån var kunskap, handlingsutrymme, handlingsplaner, 

möjligheter och begränsningar samt motsättningar i intervjupersonernas reflektioner. Genom 

noggrann genomgång av våra transkriberingar har vi sorterat allt som varit av vikt för våra 

forskningsfrågor utefter dessa teman. Våra teman har varit av stor betydelse för vår analys, då 

de både gett oss struktur och säkerställt att vi inte missat betydelsefulla resultat. Vidare har vi 

lagt till kommentarer och reflektioner under tematiseringen av empirin. Robson (2011) 

beskriver att man vid en tematisk analys försöker identifiera liknande fraser, teman, mönster 
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och likheter och skillnader (Robson 2011, s. 474). Det har varit viktigt för våra 

forskningsfrågor att identifiera motsättningar, likheter och skillnader i intervjupersonernas 

diskussioner och reflektioner. Därmed har vi tematiserat dessa delar för att kunna lyfta fram 

detta i vår analys i relation till tidigare forskning och de teorier vi valt för studien. 

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

En studies kvalité avgörs av dess validitet och reliabilitet. Dessa tillsammans ligger till grund 

för om en studie ses som tillförlitlig och trovärdig. Enligt Bryman (2011) innebär validitet en 

bedömning om en studie undersöker det den har avsett att undersöka. Studien bör ha en röd 

tråd genom syfte och frågeställning till studiens slutsatser som rättfärdigar dem. Detta avgör 

om en studie ses som trovärdig (Bryman 2011, s. 50). I denna studie har vi genom varje del av 

uppsatsen haft vårt syfte och frågeställningar i fokus. Detta för att garantera att studien 

undersöker det som den uppger som sitt syfte att undersöka och att det finns en tydlig 

koppling mellan syfte, frågeställningar och slutsatser.  För att öka studiens validitet har vi 

kvalitetssäkrat våra vinjetter som fokusgruppsintervjuerna har utgått ifrån. Vinjetterna har 

kvalitetssäkrats genom att expertis granskat vinjetterna. Detta för att avgöra att det är 

verklighetstrogna ärenden som kan leda till betydelsefulla diskussioner mellan 

socialsekreterarna. Kvalitetssäkringen är ytterligare ett sätt som styrker att studien undersöker 

det den har för avsikt att undersöka. 

Enligt Klave och Brinkmann (2009) hänförs reliabilitet till resultatens 

tillförlitlighet och beskaffenhet. En studie med hög reliabilitet ska kunna ge liknande resultat 

om studien utförs på nytt av andra forskare och vid en annan tidpunkt. Det är ofta svårt att 

reproducera samma intervjusituation, såväl frågor som svar, eftersom informanternas svar 

påverkas av hur forskaren ställer sina frågor. Det kan dock finnas vissa problem som hänger 

samman med strävan efter hög reliabilitet. Författarna hävdar till exempel att forskarens 

strävan efter reliabilitet kan bidra till att förhindra idérikedom och flexibilitet i intervjun vilket 

i sin tur hade kunnat leda till ett mer djupgående resultat (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263-

264). Vi har dock inte upplevt detta som något större problem. Eftersom vi inte strävat efter 

att studien ska kunna reproducera våra resultat på nytt har vår flexibilitet inte påverkats av 

detta. Vi har arbetat fram våra intervjumallar med ett öppet förhållningssätt och arbetat fram 

frågor som vi ansett lämpat sig bäst för denna studie. 

 Enligt Bryman (2011) är det svårt att uppnå en hög reliabilitet i kvalitativ 

forskning, eftersom man undersöker mänskliga erfarenheter och sociala företeelser (Bryman 

2011, s. 351-352). Eftersom vi har undersökt socialsekreterarnas upplevelser är det inte 
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möjligt att komma fram till exakt samma intervjusvar och resultat om intervjun upprepas. Vår 

studies syfte är inte att studien skall vara upprepningsbar, utan syftet är att ge en 

sanningsenlig och sannolik bild av socialsekreterarnas upplevelser i förhållande till vår 

frågeställning. Därav skulle studien kunna anses ha en låg reliabilitet av kritiker som är fast i 

ett naturvetenskapligt synsätt på reliabilitet. 

Bryman (2011) beskriver att det finns svårigheter att avgöra en kvalitativ studies 

kvalité utifrån kriterierna för validitet och reliabilitet. Eftersom dessa kriterier förutsätter att 

det enbart finns en bild och en upplevelse av den sociala verkligheten (Bryman 2011, s. 354). 

Då vi har ett socialkonstruktivistisk perspektiv som vetenskapsteoretisk utgångspunkt för 

denna uppsats utgår vi från synsättet att det inte finns en enda verklighet. Utan att 

verkligheten som vi iakttar den är uppbyggd av olika konstruktioner.  

 För att öka tillförlitligheten i denna studie har vi haft fokus på att 

socialsekreterarnas beskrivningar av sina upplevelser ska vara trovärdiga. För att studien ska 

ge en reflexiv bild av socialsekreterarnas intervjusvar har vi transkriberat intervjuerna 

noggrant. Detta för att vi inte skulle missa något eller ge en snedvriden bild av deras 

upplevelser. I detta sammanhang har det varit av särskilt stort värde att vara två forskare som 

arbetar tillsammans. Genom hela uppsatsen har vi båda forskare granskat samtliga delar som 

en slags ”internkontroll” med målet att ge en så sanningsenlig bild som möjligt utifrån våra 

intervjuer. Tillförlitligheten styrks ytterligare genom att vi tidigare har forskat tillsammans 

och har utvecklat en gemensam grundsyn på vetenskap och en ömsesidig systematisk 

noggrannhet i forskningsprocessen.  

 Enligt Bryman (2011) kan pålitligheten stärkas genom att forskaren under hela 

forskningsprocessen redogör utförligt för alla faser av studien. Utifrån redogörelserna kan 

andra bedöma om processerna, tillvägagångssättet och de teoretiska slutsatserna är berättigade 

och av hög kvalité (Bryman 2011, s. 355). Därmed har vi under hela studien varit väldigt 

noggranna med att redogöra och argumentera för metodval och tillvägagångssätt i allt vi 

utfört. Denna transparens i redogörelserna ökar studiens pålitlighet och trovärdighet. Det har 

även varit viktigt för oss att vara noggranna med referenshantering och att eftersträva en 

språklig korrekthet och stringens.  

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid valet av vinjettstudier som metod har vår förhoppning varit att motverka asymmetriska 

maktförhållandena som en intervju mellan forskare och intervjupersoner enligt Andersson och 

Swärd (2008) kan innebära. Författarna beskriver att informanten står i underläge i 
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förhållande till oss som forskare då vi har haft makten att utforma, designa och genomföra 

studien. I vårt fall gäller detta även för utformandet vinjetterna, val av intervjufrågor samt vår 

tolkning av intervjupersonernas svar (Andersson & Swärd 2008). Vår studie har utformats 

med hänsyn tagen till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, dessa är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska bli informerade om 

studiens syfte. De ska även bli informerade om rätten att avbryta deltagandet. Vid vår första 

kontakt med de aktuella socialtjänsterna skickade vi genom e-post ett informationsbrev. Detta 

för att intervjupersonerna skulle vara införstådda i studiens syfte, deras rättigheter och vad 

deras deltagande innebar för dem innan de bekräftade sitt deltagande. Samtyckeskravet 

innebär att samtycke ska inhämtas från de som deltar i undersökningen och att vi värnar om 

deras integritet. Konfidentialitetskravet innebär den deltagandes rätt till anonymitet och att de 

uppgifter vi tillhandahållit genom intervjuerna ska hanteras konfidentiellt. För att deltagarna i 

vår studie ska förbli anonyma har vi medvetet valt att varken nämna intervjupersoner, 

kommuner eller län vid dess rätta namn. Det kan vara av särskild vikt att inte nämna vilka 

kommuner som är aktuella för studien. I små kommuner finns risken att identiteter lätt kan 

komma till känna i och med få anställda inom socialtjänsten. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet enbart kommer användas till forskningens ändamål. Vi har därmed 

informerat intervjupersonerna hur vi kommer att hantera intervjuernas material. När uppsatsen 

blivit godkänd kommer både transkriberingar och ljudfiler att förstöras.  

 

3.8 Arbetsfördelning 

Vi har båda varit ansvariga för uppsatsen som helhet, men för att tidseffektivisera arbetet har 

vissa delar delats upp jämnt mellan oss. Vi diskuterade båda fram innehållet i vår abstract 

sedan skrev Sandra Shalaby avsnittet. Bearbetningen av den tidigare forskning som 

presenterats har delats upp mellan oss sedan har vi tillsammans sammanställt den. Sandra 

Bernhager har arbetat fram kapitlet om uppsatsen vetenskapsteoretiska perspektiv medan 

Sandra Shalaby har ansvarat för teorikapitlet. Metodkapitlet har vi tillsammans arbetat fram 

förutom avsnittet som redogör för analysmetod som Sandra Bernhager har skrivit. Vi har 

ansvarat för en varsin fokusgruppsintervju, medan den andra varit ansvarig för att anteckna 

och ställa följdfrågor. Den enskilda intervjun hade vi delat ansvar för. Vi delade upp 

intervjufrågorna och båda bidrog till följdfrågor. Transkribering av intervjuerna har delats upp 

mellan oss. Vi tog ansvar för en varsin fokusgruppsintervju och delade sedan upp 
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transkriberingen av den enskilda intervjun. Genom resultat och analys har vi arbetat 

gemensamt med samma ansvar, likaså i slutdiskussionen. 

 

3.9 Sammanfattande metodreflektioner 

Vårt val av intervjumetoder hade som syfte att fokusgruppsintervjuerna skulle leda till 

diskussioner. Vi ville att diskussionerna i sin tur skulle blottlägga underliggande upplevelser, 

erfarenheter och föreställningar hos de intervjuade socialsekreterarna. Enligt Bryman (2011) 

är fokusgruppsintervju en bra metod om man vill skapa en diskussion mellan informanterna 

(Bryman 2011, s. 449). Vi valde metoden för att få en stark gruppdynamik, men vid 

genomförandet av metoden upptäckte vi att metodvalet inte självklart, på ett oproblematiskt 

sätt, leder till diskussioner och den gruppdynamik vi eftersökte.  

 Gruppdynamiken i de två fokusgruppsintervjuerna skilde sig åt. I den första 

fokusgruppsintervjun upplevde vi en maktasymmetri mellan socialsekreterarna som 

påverkade diskussionerna negativt. Det blev inte mycket diskussion då tre av 

intervjupersonerna väntade in svar från den fjärde intervjupersonen innan de tillade något. Vi 

upplevde att dessa tre intervjupersoner inte vågade ta initiativ till egna svar och reflektioner. I 

den andra fokusgruppsintervjun var gruppdynamiken annorlunda från den första. Intervjun 

bestod av mycket diskussioner. Intervjupersonerna var deltagande och tog lika mycket plats 

och initiativ för att bidra till diskussionerna. Socialsekreterarna var inte rädda att tycka olikt 

varandra vilket resulterade i en stark gruppdynamik. Dock var det en socialsekreterare som 

höll sig i bakgrunden och inte lika initiativrik. Detta berodde på, vilket hon själv uttryckte, att 

hon inte har någon erfarenhet av hedersrelaterade ärenden. Gruppdynamiken kan vara 

beroende av olika faktorer som arbetsplatsklimat, asymmetriska maktförhållanden mellan 

kollegor och beroende av socialsekreterarnas erfarenhet. Detta är inget som vi som forskare 

kan förutspå eller påverka. Vi försökte involvera alla intervjupersonerna i diskussionerna 

genom att rikta frågor specifikt till de som inte tog initiativ för att uppmuntra till ett lika 

deltagande. 

 När vi i början av vår studie valde att utföra en vinjettstudie upptäckte vi att det 

inte finns mycket publicerad information om denna metod. Därmed har vi genom vår studie 

bidragit till kunskapsproduktionen om vinjettstudier som andra forskare och studenter kan ha 

nytta av. Både gällande vad metoden innebär och vad metoden kan ge för resultat samt 

kunskap om dess styrkor och svagheter. Utifrån våra erfarenheter har vi lärt oss att det gynnar 

studien att kvalitetssäkra vinjetterna innan intervjuerna genomförs. Vinjetternas utformning är 

av avgörande betydelse för studiens resultat och analys. En kvalitetssäkring av vinjetterna 



 

22 

 

säkerställer att vinjetterna är verklighetstrogna och kan generera svar som har relevans för 

studiens syfte och frågeställning. 

 Studiens syfte var inte att jämföra olika kommuner. Vi valde socialsekreterare 

från olika kommuner eftersom vi inte fick access till intervjupersoner från en och samma 

kommun. Att det blev intervjupersoner från olika kommuner har inte haft någon påverkan för 

studiens syfte, resultat och analys. Eftersom vårt syfte varit att undersöka socialsekreterares 

upplevelser har det inte haft någon betydelse vilken kommun de arbetar inom.  

 

4. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är socialkonstruktivistiskt. Socialkonstruktivismen 

är i denna studie inte ämnad att ses som ett teoretiskt analysverktyg utan visar det perspektiv 

vi utgår ifrån i studien. Det vetenskapsteoretiska perspektivet visar hur vi förhåller oss till 

vetenskap, kunskap och den verklighet vi studerar. Detta synsätt genomsyrar alla delar av 

studien. Socialkonstruktivismen ligger till grund för såväl vår insamling av data som vår 

tolkning av den. Det finns inte enligt Burr (2003) en definition av vad socialkonstruktivismen 

innebär eftersom de socialkonstruktivistiska angreppssätten är många och varierande. 

Grundprincipen är att angreppssättet generellt sett möjliggör en kritisk syn på traditionella 

forskningsantaganden om verkligheten (Burr 2003, s. 2). 

 Utgångspunkten för denna uppsats går i linje med den socialkonstruktivistiska 

forskningens grundprinciper. Burr (2003) beskriver att grundprinciperna innebär ett kritiskt 

förhållningssätt till obestridd kunskap. Detta eftersom grunden i socialkonstruktivismen 

innebär att det inte finns någon sann verklighet eller kunskap, då detta är konstruktioner som 

skapats i interaktionen mellan människor.  Konstruktionerna är föränderliga över tid och är 

både historiskt och kulturellt präglade. Beroende av hur vår världsbild är konstruerad, skapas 

utifrån denna världsbild möjligheter och begränsningar för vårt handlande. På detta sätt får de 

sociala konstruktionerna direkta konsekvenser (Burr 2003, s. 2-3). Vårt 

socialkonstruktivistiska perspektiv har betydelse för hur vi ser på socialsekreterarnas 

upplevelser av sitt handlingsutrymme i hedersrelaterade ärenden. Begreppen heder och kultur 

är utifrån ett detta perspektiv konstruktioner som är konstruerade genom interaktion mellan 

människor. Konstruktionerna skapas därmed både i mötet mellan socialsekreterare och även 

klienter och socialsekreterare emellan. Socialsekreterare konstruerar i sitt arbete innebörden 

av dessa begrepp. De konstruerar heder som ett socialt problem och kategoriserar människor 

utifrån detta. Vad begreppen innefattar är beroende av vilken kunskap och värdering som 
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socialsekreterare lägger i betydelsen av begreppen. Hur begreppen konstrueras har betydelse 

för hur socialsekreterarnas arbete med hedersrelaterad problematik utförs, vilka metoder och 

tillvägagångssätt de använder sig av. 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt för forskare att vara medvetna om och ta 

hänsyn till att de fenomen de studerar är något som kontinuerligt skapas av olika aktörer och 

förändras över tid (Bryman 2011, s. 36-39). Det är därför viktigt för oss som forskare att vara 

medvetna om att det fenomen vi studerar; hur socialtjänsten upplever sitt handlingsutrymme i 

hedersrelaterade ärenden, är föränderligt över tid. Hedersrelaterad problematik är ett relativt 

nytt område för socialtjänsten. Detta innebär att kunskap om hedersrelaterad problematik och 

handlingsplaner för hur de skall arbeta med dessa ärenden ständigt är i förändring. Ny 

forskning tillkommer ständigt på området vilket också styr hur socialsekreterarna konstruerar 

problemområdet. Vi är medvetna om att vi genom denna studie bidrar till dessa 

konstruktioner och rekonstruktioner av heder som begrepp och socialt problem. 

Sahlin (2002) beskriver att socialkonstruktivismen är viktig för det sociala 

arbetet. Detta eftersom konstruktioner av problem etableras inom sociala institutioner. När ett 

nytt socialt problem konstrueras som till exempel hedersrelaterad problematik, måste 

institutionerna arbeta för att möta och hantera dessa problem. Till exempel genom 

utbildningar och utveckla lämpade arbetsmetoder (Sahlin 2002, s. 142-145). I denna studie 

har vi haft en medvetenhet kring att konstruktioner av ett problem får konsekvenser i relation 

till hur det tolkas, bemöts och hanteras.  

 

5. Teori 

Organisationsteori är en teoretisk tradition som kan hjälpa oss att förstå och förklara olika 

organisationers funktionssätt som kan påverka anställda och klienter (Flaa et al. 1998). Det 

finns olika grenar inom organisationsteorin. De grenar som är relevanta för denna studie är 

byråkratisk-, gräsrotsbyråkratisk- och människobehandlande organisationsteori. Socialtjänsten 

karaktäriseras av en byråkratisk organisering. Centralt för denna typ av organisation är att 

socialsekreterarna arbetar utifrån regler, skriftliga rutiner och tillvägagångssätt. 

Arbetsrutinerna blir ofta standardiserade, de blir utförda liknande varje gång. Fördelen med 

denna organisationsform är att standardiseringen leder till kontinuitet och rättssäkerhet. 

Socialsekreterare kan genom standardisering förutse vilka insatser som kan komma att bli 

aktuella i ett ärende. Nackdelen är att socialsekreterare kan bli hämmade vad gäller flexibilitet 
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i sitt arbete och att de kan bli passiva i oväntade situationer (Jacobsen & Thorsvik 2008¸ s. 84-

85). 

Den teoretiska idén om gräsrotsbyråkrati utvecklades av Lipsky (2010) och har 

ett fokus på offentligt anställda som i det dagliga arbetet möter klienter och verkställer lagen. 

Kännetecknande för gräsrotsbyråkrater är att de har en direkt kontakt med sina klienter. De 

utreder klienternas situation och finner lämpliga insatser samtidigt som de har befogenheten 

att fatta beslut. Gräsrotsbyråkraterna måste förhålla sig till lagar och riktlinjer genom 

socialtjänstlagen samt organisationens egna bestämmelser. Det dagliga arbetet kräver dock 

flexibilitet för att tillgodose klientens behov. Det kan uppstå en konflikt mellan lagar, 

riktlinjer och det handlingsutrymme som arbetet kräver. Faktorer som autonomi, legitimitet 

och kunskap påverkar hur gräsrotsbyråkraterna arbetar. Professionens legitimitet avgör dess 

självstyre och därigenom påverkas socialsekreterarens handlingsutrymme (Lipsky 2010, s. 3-

4, s. 13). Den teoretiska iden om gräsrotsbyråkrati är relevant för denna studie eftersom 

socialsekreterare karaktäriseras som gräsrotsbyråkrater.   

 Socialtjänsten som är i fokus för denna studie är en människobehandlande 

organisation. Hasenfeld (1983) beskriver det karaktäristiska för människobehandlande 

organisationer att de arbetar direkt med människor. Arbetet som de utför grundar sig i 

människorna de möter och deras behov. Organisationerna vill skydda, upprätthålla och bidra 

till individernas personliga välmående. Detta sker genom att organisationen vill försöka 

förändra individernas livssituation. Socialtjänstens arbete är en del av välfärdsstaten och är en 

politisk rättighet för varje medborgare att få ta del av. Författaren beskriver att 

socialsekreterarnas yrke har en låg status och karaktäriserar dem som ”gräsrotsbyråkrater”. 

Personal med låg status är inte kontrollerade på samma sätt som personal med en högre status. 

Detta leder i sin tur till att personalen med låg status använder sig av mer 

självbestämmanderätt än vad de egentligen är berättigade till (Hasenfeld 1983, s.1-2, s. 9-10). 

Vi kommer i analysen av denna studie att analysera förhållandet mellan norm 

och praktik vilket innebär förhållandet mellan det byråkratiska och det människobehandlande. 

Detta utifrån lagar och riktlinjer som möjliggör och begränsar socialsekreterarnas 

handlingsutrymme i hedersrelaterade ärenden. Vi kommer även att analysera 

socialsekreterarnas tolkning av sitt handlingsutrymme i relation till förhållandet mellan norm 

och praktik. Mot bakgrund av den tidigare forskningen som vi har presenterat visar att 

ungdomar med hedersrelaterad problematik kan komma i kläm när de är i behov av 

socialtjänstens hjälp. Detta kan vara ett uttryck för en motsättning mellan det byråkratiska och 

det människobehandlande inom organisationen.  
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Vi kommer att använda oss av begreppet ”handlingsutrymme” när vi diskuterar förhållandet 

mellan socialsekreterarnas normer och deras praktik. Vår definition av begreppet innefattar 

både den handlingsfrihet som socialsekreterarna upplever sig ha i förhållande till lagar, 

riktlinjer och handlingsplaner. Begreppet innefattar även begränsningar av deras 

handlingsutrymme som dessa lagar, riktlinjer och handlingsplaner kan innebära. Det är viktigt 

för oss att både se möjligheter och begränsningar av handlingsutrymmet i förhållande till det 

byråkratiska. Detta eftersom arbetet med hedersrelaterade ärenden kräver flexibilitet för att 

tillgodose flickans behov och säkerhet.  

 

6. Resultat och analys 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

I följande avsnitt presenteras resultaten utifrån de intervjuer som ligger till grund för studien. 

Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras utifrån olika teman. I resultat- och 

analysavsnittet utgår vi från tre intervjutillfällen. En enskild intervju med en 

verksamhetsutvecklare på en socialförvaltning i en av kommunerna. I 

verksamhetsutvecklarens arbetsuppgifter ligger ett ansvar i att arbeta fram specifika riktlinjer 

för hedersrelaterade ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Eftersom intervjupersonerna 

i denna studie är anonyma kommer de genom resultatet att presenteras med figurerade namn. 

Verksamhetsutvecklaren benämns i följande avsnitt som ”Sara”. Vi har i intervjun med Sara 

fokuserat på frågor kring handlingsplaners och riktlinjers betydelse och behovet av dem bland 

socialsekreterarna. 

Vid de övriga två intervjutillfällena har fokus legat på socialsekreterarnas 

upplevelser av sitt handlingsutrymme i hedersrelaterade ärenden. Handlingsutrymmet 

innefattar möjligheter och begränsningar i bedömningar och beslut. Dessa intervjuer har 

genomförts som fokusgruppsintervjuer som utgått från två vinjetter.  De intervjuade 

socialsekreterarna har deltagit i diskussioner utifrån de frågor som ställts. Kommunerna 

kommer i följande avsnitt att benämnas som kommun 1 och kommun 2. Intervjupersonerna i 

kommun 1 benämns som Anna, Amanda, Stina och Malin. Intervjupersonerna i kommun 2 

benämns som Peter, Karin, Niklas och Maria. 

 

6.2 Handlingsplaner och riktlinjer för arbete med hedersrelaterade ärenden 

Vid ett möte med vår kontakt på Länsstyrelsen i det aktuella länet har vi fått veta att ingen 

kommun inom det länet har några utarbetade handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden. 
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Länsstyrelsens mål och ambitioner är att de verksamheter som arbetar med hedersrelaterad 

problematik ska ha tydliga riktlinjer och specifika handlingsplaner för detta. Länsstyrelsen 

försöker genom samverkansträffar och utbildningsdagar motivera de olika verksamheterna 

inom länet att arbeta fram handlingsplaner och riktlinjer.  

Sara beskriver att problemområdet hedersrelaterad problematik är relativt nytt 

för verksamhetsutvecklarna. Det tillkom som arbetsområde för två år sedan. Verksamheternas 

och socialsekreterarnas behov styr vilka områden som är aktuella för verksamhetsutvecklarna. 

Sara beskriver att det finns ett stort behov av stöd för socialsekreterarna i hedersrelaterade 

ärenden. Det stora behovet beror delvis på att hedersrelaterade ärenden är väldig komplexa av 

sin karaktär och kräver ett extra stöd. Delvis ligger behovet i att socialsekreterarna inte har 

stor erfarenhet av dessa ärenden då de inte vanligen förekommer. 

Socialtjänsten har tydliga definitioner för vad begreppen riktlinjer, 

handlingsplaner och rutiner innebär. Riktlinjer ska ge ett konkret stöd för hur sakfrågor ska 

genomföras på ett mer övergripande sätt. Handlingsplaner är en detaljerad beskrivning av hur 

åtgärder ska planeras. Rutiner innebär konkreta beskrivningar av hur ärenden ska hanteras 

stegvis. Sara anser att behovet av riktlinjer är större än behovet av handlingsplaner bland 

socialsekreterarna. Arbetet fokuseras därmed på att arbeta fram riktlinjer för hedersrelaterade 

ärenden. Riktlinjerna ska inte påverka och begränsa socialsekreterarnas handlingsutrymme, 

utan ska fungera som en stödfunktion. De ska fungera som en säkerhet både för 

socialsekreterarna och klienterna. Socialsekreterarna ska vid osäkerhet kunna falla tillbaka på 

de framtagna dokumenten som en vägledning för att inte göra fel bedömningar. 

Konsekvenserna av felbedömningar och fel valda tillvägagångssätt kan leda till direkt fara för 

de utsatta unga. När Sara beskriver bakgrunden till varför en del av arbetet nu fokuserar på att 

ta fram riktlinjer för hedersrelaterat ärenden, så säger hon: 

 

Det finns ju många skäl tänker jag. De som jobbar i verksamheten behöver ha det 

som stöd och veta vad det är som förväntas av de att göra. Verksamheten behöver 

med vara väldigt tydlig gentemot organisationen vad det är de ska göra så att man 

följer lagstiftningen, att man säkrar upp det. Alltså att man inte i onödan gör fel 

(Sara, verksamhetsutvecklare). 

 

Sara beskriver att Socialstyrelsen ställer krav på hur verksamheten ska arbeta. Verksamheten 

är i behov av att vara tydlig mot hela organisationen vad det är dem ska utföra. 

Socialsekreterarna behöver även veta vad som förväntas av dem. Utöver kommunikation med 
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chef och kollegor vid svåra ärenden är det inte möjligt för socialsekreterarna att hålla ordning 

på all kunskap inom alla områden de besitter. Därav är det betydelsefullt att det finns 

dokument som socialsekreterarna kan gå tillbaka till som tydliggör vad socialsekreterarna 

förväntas utföra enligt verksamheten. Hedersrelaterade ärenden kan inte hanteras efter de 

rutiner socialsekreterarna vanligen arbetar med. Dessa ärenden kräver en stor kunskap om 

hedersrelaterad problematik. När Sara beskriver svårigheterna i hedersrelaterade ärenden och 

hur riskabelt det kan vara att bedöma fel säger hon: 

 

Det är mycket man måste tänka på. Framförallt när det gäller hedersrelaterat, så är 

det ju... Alltså det vanliga sociala arbetet som man gör när man får in en anmälan. 

Skulle man göra på samma sätt när det gäller hedersrelaterat så är risken att man 

begår misstag som kan få förödande konsekvenser då (Sara, 

verksamhetsutvecklare). 

 

Grunden i arbetet med hedersrelaterad problematik ligger enligt Sara i kunskap. Sara menar 

då kunskap om olika kulturer, hur handlingsutrymmet kan användas och kunskap om vilka 

konsekvenser som olika tillvägagångssätt kan få.  När Sara beskriver att kunskap och ett bra 

socialt arbete hänger samman säger hon: 

 

(…) Jag tänker att ju mer kunskap du har desto större möjlighet har du att göra rätt 

(Sara, verksamhetsutvecklare). 

 

Socialsekreterarna är, enligt Sara, säkra på kunskap om lagstiftningen de arbetar utifrån. Det 

är kunskapen om olika kulturer och kulturkompetensen som behöver utvecklas. Det är enligt 

Sara viktigt att socialsekreterarna är medvetna om att det inte finns en homogen hederskultur, 

utan kulturerna kan se väldigt olika ut i olika länder och sammanhang. 

 Sara beskriver att de riktlinjerna som hon är med och arbetar fram både har stöd 

av aktuell forskning och den lagstiftning som socialtjänsten arbetar under. Länsstyrelsen i 

Östergötlands material ”Metodstöd” och ”Handbok” ligger till grund för riktlinjerna de 

arbetar fram. Flera forskare har deltagit i att ta fram materialet från Länsstyrelsen i 

Östergötland och projektet var ett uppdrag från regeringen. Sara beskriver vikten av att 

ständigt revidera dokument inom socialtjänsten som riktlinjer, rutiner och handlingsplaner. 

Detta eftersom ny forskning på området ständigt utvecklas och lagar förändras. Likaså 

gällande kunskap, det finns alltid ny kunskap att inhämta. Det ingår i socialsekreterares yrke 
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att hålla sig uppdaterad inom sitt verksamhetsområde. Det finns en god ambition och vilja 

bland socialsekreterarna att ta till sig ny kunskap. Framtagandet av riktlinjer för 

hedersrelaterad problematik är enligt Sara en kunskapsproduktion i sig. 

 Det sociala arbetet förändras mot stramare riktlinjer och mindre 

handlingsutrymme. Socialstyrelsen ställer högre krav och har mer kontroll över 

socialtjänsterna än de hade förr. Samtidigt begränsar dessa socialsekreterares 

handlingsutrymme och självbestämmande rätt. Fördelen med detta är att socialtjänsterna 

behöver arbeta fram riktlinjer, handlingsplaner och rutiner vilket ökar tryggheten i 

socialsekreterarnas dagliga arbete.  

 

6.3 Vinjetterna och socialsekreterarnas bedömningar 

När vi skulle genomföra vår vinjettstudie tilldelades varje fokusgrupp två fiktiva vinjetter som 

i sin helhet är lika avseende innehåll och struktur, men där enstaka centrala faktorer särskiljer 

dem. Den ena vinjetten tyder på att det finns en hedersrelaterad problematik, medan det inte 

finns någon hedersrelaterad problematik i det andra fallet. Det andra fallet beskrivs i följande 

redogörelse som ett ”vanligt fall” för att förtydliga skillnaden mellan dem. I den inledande 

delen av intervjun utgick intervjufrågorna utifrån de två vinjetterna, om hur fallen bedöms, 

vad som kan skilja dem åt och hur handlingsutrymmet påverkas beroende på vilket fall det är. 

 

6.3.2 Ett ärende där ett barn befaras fara illa, där det föreligger hedersrelaterad problematik 

De båda kommunernas socialsekreterare beskriver att de skulle ha påbörjat en 

förhandsbedömning eller utredning i de båda aktuella vinjetterna. Socialsekreterarna i båda 

kommunerna kunde också direkt avgöra att vinjett 1 var ett hedersrelaterat ärende som de 

bedömde var mer akut än vinjett 2. De bedömde att det var ett hedersrelaterat ärende med 

hänvisning till att det innehöll faktorer som inskränkning av flickans frihet, stark kontroll och 

att det förkom hot om ryktesspridning och våld. Det hedersrelaterade ärendet bedöms så 

allvarligt av de intervjuade socialsekreterarna i båda kommunerna att man möjligtvis inleder 

en utredning direkt. De anser att det inte finns lika mycket att ”gå på” i den andra vinjetten. 

Intervjupersonerna beskriver att, när en anmälan om att ett barn befaras fara illa kommer till 

socialtjänstens kännedom, är grunden enligt socialtjänstlagen att socialtjänsten skall kontakta 

föräldrarna när en utredning inleds. Socialsekreterarna får göra undantag om det kan föreligga 

en risk för flickan i att ta den kontakten. Då måste man genom dokumentation motivera för 

sitt beslut. Socialsekreterarna i kommun 1 var samtliga eniga om att man i det första skedet i 
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vinjett 1 inte kontaktar föräldrarna då det kan innebära en ökad risk för flickan. En av dem 

uttrycker detta förhållningssätt enligt följande: 

 

Nu är ni ju verkligen i rätt kommun kan jag ju säga när det gäller heder och 

hedersvåld för vi vet ju att det kan leda till döden. Alltså det är jätte farligt och 

därför måste man vara uppmärksam på det när det gäller andra kulturer (Anna, 

Kommun 1). 

 

Karin i kommun 2, resonerar i linje med socialsekreterarna i kommun 1, men beskriver vidare 

att socialsekreterare måste tänka förebyggande i hedersrelaterade ärenden. Med förebyggande 

arbete menar Karin att socialsekreterare bör kartlägga flickans skyddsbehov och förbereda 

skyddsåtgärder innan de tar kontakt med föräldrarna. Karin beskriver vidare att det krävs mer 

förberedelser och att man samlar arbetsgruppen inför samtalen med flickan i vinjett 1. Hon 

menar att hedersrelaterade ärenden ofta kräver mer insatser än ”vanliga” ärenden. Det innebär 

att flickan kan sättas i säkerhet utanför familjen innan en eventuell kontakt tas. Det krävs inte 

att flickan ska ha blivit utsatt för våld för att det ska föreligga en risk i att ta kontakt med 

föräldrarna. Karins kunskap om hedersrelaterad problematik och vilka konsekvenser olika 

beslut kan få har betydelse för ett förebyggande arbete. Karin resonerar på liknande sätt som 

socialsekreterarna i kommun 1 beträffande förhållningssättet att kontakta föräldrarna vid 

misstanke om hedersrelaterad problematik: 

 

Hon behöver ju inte ha blivit utsatt för våld för att behöva komma till ett skyddat 

boende utan det kan ju vara… Alltså det här innebär ju en risk att gå in och behöva 

prata med föräldrarna. Även om ingen har utsatt henne ännu så är det ju en risk. 

Risken för att någon gör det ökar ju om hon skulle säga någonting (Karin, 

Kommun 2). 

 

Två av socialsekreterarna i kommun 2, Peter och Niklas, resonerar annorlunda. De 

utgår från förhållningssättet att man tar kontakt med flickans föräldrar. Om flickan 

själv inte vill det ligger arbetet till en början i motivationsarbete för att motivera 

flickan till denna kontakt. Peter beskriver hur han istället skulle gå tillväga gällande 

att kontakta föräldrarna: 

 

(…) när man har kommit så långt att man pratar med flickan så hamnar det nästan 

alltid i att hon blir rädd. Hon drar öronen åt sig, hon vill inte att vi pratar med 
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föräldrar och så vidare. Så det första är ju att man får påverka flickan att kunna gå 

med på att det kan vara bra att vi pratar med hennes föräldrar (Peter, Kommun 2). 

 

Sammanfattningsvis anser socialsekreterarna i båda kommunerna att man alltid gör en 

skydds- och riskbedömning när det kommer in en anmälan till socialtjänsten. Båda 

kommunerna ville i vinjett 1 samla in så mycket information som möjligt innan föräldrarna 

kontaktas. Informationen inhämtas både från uppgiftslämnaren (kuratorn) och flickan själv.  

 

6.3.3 Ett ”vanligt” förekommande ärende där barn befaras fara illa 

Peter i kommun 2 ansåg att vinjett 2 var ett ”vardagsfall” där man oftast vet hur man ska gå 

tillväga. Han ansåg att dessa fall oftast kan lösas inom familjen med stöd från socialtjänsten. 

Socialsekreterarna i kommun 1 ansåg däremot att vinjett 2 är allvarlig likt vinjett 1. 

Socialsekreterarna i kommun 1 beskriver vidare att ifall situationen i vinjett 2 visar sig vara 

lika allvarlig som vinjett 1, ska socialsekreterarna göra en bedömning om det kan innebära 

fara för flickan vid kontakt med föräldrarna. Socialsekreterarna i kommun 1 förtydligar att 

grundregeln är att socialtjänsten ska kontakta föräldrarna när en utredning inleds. Detta om 

det inte föreligger någon risk för flickans säkerhet.  

 Peter i kommun 2 diskuterar kring vinjett 2 och menar att de två vinjetterna är 

snarlika. Han anser dock att man inte förbereder ett skydd för flickan i vinjett 2 som man gör i 

vinjett 1 trots att de kan tänka sig att kontakten kan skada flickan. Karin går emot Peters 

resonemang och menar att hon kan tänka sig att det kan finnas ett behov av skydd för flickan i 

vinjett 2. Detta på grund av att uppgifterna i de två vinjetterna är rätt lika i och med att båda 

flickorna är utsatta för kontroll och inte upplever en trygghet hemma. Karin beskriver att man 

måste arbeta på olika sätt kring de båda fallen. Hon menar att det finns en kulturskillnad i 

vinjett 1 som innebär att det är fler faktorer som man måste ta med i beräkningen och i 

bedömningen. Karin menar att det är viktigt att besitta kunskap om olika kulturer och vilka 

mekanismer som styr. Karin beskriver att socialsekreterare är mer säkra på att hantera ärenden 

som liknar vinjett 2. Karin beskriver vikten av kunskap för att göra bra bedömningar, hon 

säger: 

 

(…) ja det tänker jag eller ja det är samma som i det andra. Alltså ju mer man kan 

desto mer har man i ryggen. Desto bättre bedömningar kan man ju göra eller att 

man tar hänsyn till rätt saker i sina bedömningar (Karin, Kommun 2). 
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När det handlar om ett hedersrelaterat ärende tänker man enligt Peter i kommun 2 mer kring 

sitt agerande och tillvägagångssätt än i andra fall som man har en större erfarenhet av att 

hantera.   

 

De är rätt snarlika dem här. Alltså jag kan tänka mig att man själv sätter sig i, alltså 

i vinjett 1 tänker man kanske att det är hedersrelaterat. Om man riktar in sig på 

hedersrelaterat direkt när man läser det här så blir det en viss tankegång och 

tankebanor och ett visst sätt att agera så. I det andra fallet, fall nummer två så tror 

jag inte det hamnar där då. Det finns en risk i de här, de är rätt snarlika, att man 

tänker annorlunda så (Peter, Kommun 2). 

 

Peter i kommun 2 uttrycker att när det rör sig om ett hedersrelaterat ärende så hamnar han i 

vissa tankebanor som får honom att tänka och agera på ett visst sätt. Han beskriver att han 

däremot inte hamnar i det när det rör sig om ett vanligt förekommande ärende då han vet hur 

han ska gå tillväga. Peter beskriver att det finns en risk i att man i två snarlika fall ser på dem 

på helt olika sätt. Risken ligger i att socialsekreteraren kan bli låst i sitt sätt att tänka.  

 Den tidigare forskningen vi presenterat i kapitel 2 visar att det finns svårigheter 

för socialsekreterare att arbeta med hedersrelaterade ärenden. Svårigheterna innebär både att 

göra rätt bedömningar och tillhandahålla utsatta flickor det rättsliga skydd de har rätt till. 

Björktomta (2005) beskriver att socialsekreterare har svårt att finna en balansgång både när 

det gäller att efterfölja lagen och att tillgodose flickans behov. Hon beskriver att det kan 

innebära direkt fara för flickan om föräldrarna kontaktas utan att flickan är skyddad 

(Björktomta 2005, s. 38). Likt det forskarna beskriver visar vårt resultat att det råder en 

förvirring bland de socialsekreterare vi har intervjuat. Åsikterna går isär huruvida de anser att 

man ska ta kontakt med föräldrarna i ett tidigt skede av ärendet eller inte, utan istället vänta 

och avvakta.  

Enligt tidigare forskning beskriver Wikström och Ghazinour (2010) att det finns 

en paradox mellan att tillgodose föräldrarnas rättigheter och barnets bästa (Wikström & 

Ghazinour 2010, s. 250-251). De två socialsekreterarna i kommun 2 som anser att kontakten 

skall tas med föräldrarna fokuserar på föräldrarnas rätt till delaktighet i utredningen. De 

socialsekreterare som inte vill ta kontakt med föräldrarna ser på situationen utifrån barnets 

bästa, mot bakgrund av kunskap om hedersrelaterad problematik och dess konsekvenser. 

Barnets bästa i det här fallet är både enligt dessa socialsekreterare och Wikström och 
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Ghazinour (2010) att föräldrarna inte kontaktas då det kan riskera flickans säkerhet (Wikström 

& Ghazinour 2010, s. 250-251).  

Våra resultat visar att det finns en överensstämmelse mellan resultaten i tidigare 

forskning och hur de intervjuade socialsekreterarna ser på barnets bästa i relation till den 

oenighet som råder. Det kan tyda på att det inte finns en tydlighet från verksamheten genom 

riktlinjer, handlingsplaner eller rutiner om hur hedersrelaterade ärenden skall hanteras. Detta 

kan leda till att flickornas behov inte blir tillgodosedda och deras säkerhet kan riskeras. Enligt 

våra resultat kan detta bero på att det inte finns några handlingsplaner för hedersrelaterade 

ärenden som tydliggör och ger stöd för hur socialsekreterarna ska gå tillväga i sådana ärenden. 

Det tyder även på en bristande kunskap i vilka konsekvenser olika beslut kan leda till. Detta 

visar även att beroende på vilken socialsekreterare flickorna möter så kan ärendet hanteras 

olika. Genom att socialsekreterarna ställer vinjetterna mot varandra visas det tydligt att de 

tycker att det är svårare att arbeta med hedersrelaterade ärenden. Det framgår av deras 

diskussioner att de inte känner sig lika säkra i hedersrelaterade ärenden som i ”vanliga” 

ärenden där de rutinmässigt vet hur de ska gå tillväga. 

 

6.4 Ett obegränsat handlingsutrymme? Socialtjänstens möjligheter och begränsningar i 

hedersrelaterade ärenden 

 

6.4.2 Handlingsutrymme och kunskap 

Samtliga av de intervjuade socialsekreterarna i Kommun 1 anser inte att de är begränsade i 

sitt handlingsutrymme, varken när det handlar om ”vanliga” ärenden eller i hedersrelaterade 

ärenden. Intervjupersonerna menar att socialtjänstlagen som styr deras verksamhet och arbete 

är skriven för att lämna ett stort handlingsutrymme för socialsekreterarna. Genom 

lagstiftningen får de ett handlingsutrymme för deras bedömningar så länge de motiverar sina 

beslut. Detta beskriver Stina om att det finns ett stort handlingsutrymme i arbetet oavsett 

ärende: 

 

(…) egentligen har vi ju ett gott handlingsutrymme så länge vi argumenterar för 

vad vi väljer och hur vi väljer. Hur vi gör bedömningen liksom, samtidigt som 

lagen finns (Stina, Kommun 1). 

 

De intervjuade socialsekreterarna i Kommun 1 ansåg dock att handlingsutrymmet kan 

begränsas på grund av bristande kunskap. De framhåller att handlingsutrymmet i grunden är 
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detsamma i de olika ärendena. Kunskapen kan dock vara avgörande för hur 

handlingsutrymmet kan användas. De intervjuade socialsekreterarna i kommun 1 beskriver att 

det svåraste i arbetet med hedersrelaterade ärenden är att förstå kulturen. De menar att 

bristande kulturförståelse kan begränsa handlingsutrymmet i dessa ärenden. 

Socialsekreterarna i kommun 1 beskriver att handlingsutrymmet även kan begränsas då det 

inte finns tillräckligt mycket underlag för ett omhändertagande av flickan. Då måste arbetet 

ske på frivillig basis genom samtycke från föräldrarna, vilket inte alltid är möjligt. 

 De intervjuade socialsekreterarna i kommun 2 diskuterar likt socialsekreterarna i 

kommun 1, att kunskap har stor betydelse för handlingsutrymmet. De belyser framförallt 

kunskap om olika kulturer och kulturskillnader. Det är viktigt att förstå de normer och 

värderingar som styr i kulturen. Vidare menar de att kulturkompetensen får betydelse för vilka 

frågor man vill ha svar på och därigenom vilka frågor som behöver ställas. Karin ger exempel 

på detta när hon menar att i hederskulturer är det oftast fler personer som är involverade i 

flickans utsatthet. Hon belyser att utsattheten formas av släktingar och ett större system, detta 

är viktiga aspekter att ta hänsyn till när man utreder flickans skyddsbehov. Karin resonerar 

kring handlingsutrymmets begränsningar och möjligheter i arbetet med hedersrelaterade 

ärenden, hon säger: 

 

Det handlar ju om allting från organisation till informationen i ärendet. Så det är ju 

klart att ju mer resurser, information, kunskap och allting man har desto lättare blir 

det ju att jobba. Men rent formellt så är det ju samma, man har ju samma lag att 

förhålla sig till. Vi ska göra samma för båda dom här flickorna. De har rätt till en 

trygg uppväxt liksom och utveckling (Karin, Kommun 2). 

 

Socialsekreterarna i kommun 2 är överens om att det är lagar och riktlinjer som till störst del 

styr deras arbete, men att lagarna ger de handlingsutrymme. Det är i lagarna de har sina 

möjligheter och begränsningar i arbetet som socialsekreterare med hedersrelaterade ärenden. 

När de intervjuade socialsekreterarna i kommun 2 diskuterade om lagar och riktlinjer 

begränsar deras handlingsutrymme reflekterade Niklas kring erfarenhetens betydelse: 

 

(…) inte idag alltså, tidigare när jag var nyare så kände jag kanske mer så. Ju mer 

erfarenhet desto större blir den fyrkanten som vi jobbar i och det kan bli en puckel 

även på fyrkanten (Niklas, Kommun 2). 
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Diskussionen som socialsekreterarna i kommun 2 förde om erfarenhetens betydelse för hur 

styrda de upplever sig vara av lagar och riktlinjer visar att de genom erfarenhet i arbetet lär sig 

hur de kan använda sig av handlingsutrymmet. Detta möjliggör flexibilitet i arbetet. 

 Av diskussionerna mellan socialsekreterarna i kommun 1 framgår det att alla 

anställda inom verksamheten deltar på föreläsningar och internutbildningar om 

hedersrelaterad problematik. Det är viktigt att alla socialsekreterare deltar eftersom alla 

kommer i kontakt med sådana ärenden på olika plan. Verksamheten behöver ständigt inhämta 

ny kunskap på området. De intervjuade socialsekreterarna i Kommun 2 visar en medvetenhet 

om kunskapens betydelse för att bedöma dessa ärenden och för att kunna utnyttja 

handlingsutrymmet på bästa sätt. Trots denna medvetenhet framkommer det i intervjun att 

utbildningar om hedersrelaterad problematik inte prioriteras. Utbildningar om mer vanligt 

förekommande ärenden prioriteras högre såsom utbildningar om våld i nära relationer.  

 

6.4.3 Upplevelser av möjligheter och begränsningar i arbetet med hedersrelaterad problematik 

Socialsekreterarna anser att kunskap om olika kulturer underlättar kulturförståelsen men det 

kan finnas svårigheter i att det uppkommer kulturkrockar i praktiken. Framförallt menar flera 

socialsekreterare att i deras kontakt med föräldrarna kan handlingsutrymmet begränsas på 

grund av kulturskillnader. Så här beskriver en av socialsekreterarna svårigheten att nå ut till 

både flickan och föräldrarna på grund av kulturskillnader: 

 

Det svåraste är det kulturella, att det är svårt att nå dem. Upplevelsen är ju att vi har 

inte den förståelsen för hur de har det och det kommer vi aldrig riktigt kunna förstå 

heller eftersom vi har ju inte den kulturen. Och då blir det ju svårt att jobba i det 

också (Malin, Kommun 1). 

 

Båda kommunernas socialsekreterare uttrycker att de aldrig kan känna sig säkra i sitt arbete 

eftersom alla ärenden är unika och det är ett svårt yrke. De känner att de har ett stort 

handlingsutrymme, men osäkerheten är större i hedersrelaterade ärenden än i ”vanliga” 

ärenden. De intervjuade socialsekreterarna i kommun 1 känner sig dock säkra eftersom de kan 

ta in extern expertis när de behöver vägledning i hedersrelaterade ärenden. Kommunen har 

tidigare haft ett hedersmord därav är de medvetna om vilka risker som felbedömningar kan 

medföra. Deras expertishjälp är väl insatt på området och arbetade inom socialtjänsten när 

hedersmordet ägde rum. I kommun 2 beskriver socialsekreterarna att det kan finnas en 

osäkerhet grundad i att man inte är lika erfaren  av ärenden med hedersrelaterad problematik. 
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Arbetet med hedersrelaterad problematik är väldigt komplicerat. Maria i Kommun 2 som är 

relativt ny på arbetsplatsen och inte har mycket erfarenhet beskriver att erfarenheten har stor 

betydelse. Hon menar att med mer erfarenhet känner man sig säkrare i arbetet. 

Sammanfattningsvis belyser intervjupersonerna i båda kommunerna att kunskap 

har en stor betydelse för hur socialsekreterare ska kunna använda sig av det 

handlingsutrymme som lagen ger dem. Skillnaden mellan kommunerna ligger i att 

socialsekreterarna i kommun 1, som haft ett hedersmord i kommunen, utgår från en 

medvetenhet kring kunskapens betydelse till att göra något i praktiken. Detta genom att 

samtliga anställda deltar i föreläsningar och utbildningsdagar. De har även internutbildningar 

inom verksamheten om hedersrelaterad problematik. De intervjuade socialsekreterarna i 

kommun 2 beskriver likt kommun 1 kunskapens stora betydelse för rätt bedömningar och för 

att kunna utnyttja handlingsutrymmet. Trots detta prioriteras utbildningar och föreläsningar 

om hedersrelaterad problematik bort. De prioriterar istället utbildningar om problemområden 

som är mer vanligt förekommande i socialtjänstens arbete, såsom våld i nära relationer. Enligt 

Schlytter och Linell (2010) är kunskap av stor vikt för arbetet med hedersrelaterad 

problematik. Författarna beskriver att socialtjänsten inte känner till flickornas 

livsförutsättningar vilket resulterar i att de inte tillhandahålls det rättsliga skydd de är i behov 

av (Schlytter & Linell 2010). Mot bakgrund av den tidigare forskningen finns det en risk i att 

socialsekreterarna i kommun 2 inte prioriterar utbildningar och föreläsningar om 

hedersrelaterad problematik. Det är viktigt med kulturkompetens bland socialsekreterarna för 

att de ska kunna förstå flickornas livsförutsättningar och ge de ett bra bemötande. 

Medvetenheten om kunskapens betydelse finns, men att de prioriterar bort denna 

kunskapsproduktion kan riskera flickornas säkerhet genom dåliga metodval och 

felbedömningar.  

Vårt resultat kan förstås genom organisationsteori. Jacobsen och Thorsvik 

(2008) beskriver byråkratiska organisationer, vilket socialtjänsten kategoriseras som. 

Byråkratiska organisationer arbetar utifrån lagar, rutiner och tillvägagångssätt som 

standardiserar arbetet. Standardiseringen kan leda till att socialsekreterarna blir hämmade i sin 

flexibilitet i arbetet och kan bli passiva i oväntade situationer som inte ligger inom ramen för 

standardiseringen (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 84-85). Vårt resultat visar att socialtjänsten 

enligt socialsekreterarna inte ofta arbetar med hedersrelaterade ärende i relation till mer 

vanligt förekommande ärenden som till exempel våld i nära relationer. Likt de nackdelar som 

organisationsteorin presenterat kan socialtjänstens standardiserade arbetsrutiner ställa 

socialsekreterarna handfallna vid ärenden de inte har stor erfarenhet av att arbeta med. Det är 
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därför riskabelt för socialsekreterarna att likställa olika typer av ärenden. Tidigare forskning 

har visat att socialtjänsten präglas av ett familjeorienterat synsätt. Forskarna menar att det 

familjeorienterade synsättet genomsyrar arbetet där barn far illa. De beskriver vidare att i 

hedersrelaterade ärenden gör ett familjeorienterat synsätt mer skada än nytta för flickan, se 

(Björktomta 2005; Wikström & Ghazinour 2010 ). Vårt resultat mot bakgrund av den tidigare 

forskningen visar att det innebär en risk för flickan att socialtjänsten standardiserar ärenden. 

Detta eftersom de bör ta hänsyn till fler och andra aspekter i hedersrelaterade ärenden för att 

kunna tillgodose flickornas behov. 

När de intervjuade socialsekreterarna från båda kommunerna diskuterar kunskap 

är det kunskap om kulturer och kulturskillnader som ligger i fokus. Intervjupersonerna 

upplever att det inte finns begränsningar i handlingsutrymmet i hedersrelaterade ärenden. 

Deras diskussioner i anslutning till vinjetterna visar däremot att det finns en osäkerhet i 

arbetet med hedersrelaterade ärenden. De beskriver att dem känner sig säkra på området, men 

samtidigt förlitar de sig på hjälp från inkallade experter vid svårigheter i bedömningar. Den 

osäkerhet som vi ser att socialsekreterare uttrycker i vårt resultat kan bero på att kunskapen 

fokuseras väldigt snävt. Verksamheterna fokuserar på kunskap om kulturer och 

kulturskillnader, inte på andra faktorer som kan vara betydande. De fokuserar inte heller på 

kunskap om sitt handlingsutrymme och tillvägagångssätt. Norberg och Törnsén (2013) 

belyser att begreppet heder är ett komplext begrepp och som måste förstås utifrån flera 

aspekter, inte enbart utifrån ett kulturellt perspektiv. Författarna tydliggör att begreppet heder 

och dess innebörd bör förstås utifrån aspekterna; kultur, klass och kön. Hedersproblematiken 

bör därför inte förklaras stereotypt (Norberg & Törnsén 2013, s. 856-857). Vårt resultat visar 

att de båda kommunerna utgår ifrån ett kulturellt perspektiv när de söker kunskap som ska 

hjälpa dem i deras arbete. Detta eftersom kunskapens fokus specifikt ligger på kulturen och de 

kulturskillnader som finns. Med hänvisning till den tidigare forskningen visar vårt resultat att 

de intervjuade socialsekreterarna i båda kommunerna stereotypifierar hedersproblematiken. 

De utgår från att det är en hederskultur som resulterar i våld och förtryck, som de anser sig 

behöva kunskap om. Detta för att kunna söka rätt information, fatta rätt beslut och förstå 

flickornas livsförutsättningar för att möta deras behov. 

 Sammanfattningsvis finner vi i vårt resultat, mot bakgrund av 

organisationsteorin och tidigare forskning, svårigheter för socialsekreterarna att kunna nyttja 

sitt handlingsutrymme. Det råder en kunskapsbrist gällande problemområdet heder bland 

socialsekreterarna som hämmar deras flexibilitet i arbetet. Kunskapen har stor betydelse för 

hur socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme. Enligt den tidigare forskningen som 
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presenterats kräver ärenden med hedersrelaterad problematik mycket flexibilitet eftersom 

flickornas situation är svår och komplex. De intervjuade socialsekreterarna vet hur de ska 

förhålla sig till lagen men det verkar uppstå förvirring kring hur de ska gå tillväga i sitt arbete 

när ärenden inte faller inom ramen för det standardiserade arbetet. Vårt resultat visar att 

bristande kunskap kan begränsa socialsekreterarna i att kunna tillgodose behoven för flickor 

som lever med hedersrelaterad problematik. Lagen som socialtjänsten arbetar utifrån ska ge 

alla barn och unga rätten till en trygg uppväxt och tillvaro. Socialsekreterarna har i alla 

ärenden samma lag att förhålla sig till oavsett vad ärendet innebär. När kunskapen brister kan 

flickornas behov inte på lika sätt tillgodoses eftersom det finns mer kunskap och rutiner för 

hur ”vanliga ärenden” ska hanteras. 

 

6.5 Ambivalens och motsättningar i förhållandet mellan norm och praktik 

Ingen av de intervjuade socialsekreterarna i någon av kommunerna sa att de hade specifika 

handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden. De uttryckte inte heller att det fanns något 

behov av att sådana behöver arbetas fram. Det fanns dock handlingsplaner om våld i nära 

relationer. Det framgick att de prioriterat det problemområdet eftersom våld i nära relationer 

är ett stort problem som socialtjänsten möter dagligen. Socialsekreterarna i båda kommunerna 

menade att det finns ett stort behov av handlingsplaner för våld i nära relationer. De menar att 

dessa handlingsplaner fungerar som ett stöd och vägledning för socialsekreterare. De 

intervjuade socialsekreterarna i de båda kommunerna diskuterade fördelar och nackdelar med 

specifika handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden. De ansåg att risken med 

handlingsplaner är att de kan standardisera hur ärenden skall handläggas. Detta kan leda till 

att socialsekreterare kan låsa sig i handlingsplanerna och förlita sig på dem. Varje ärende är 

unikt och därför kan man inte gå tillväga på samma sätt i alla ärenden. Det är därmed viktigt 

att se till varje situation och arbetet behöver vara flexibelt. Ett exempel på hur de intervjuade 

socialsekreterarna ser på handlingsplaners betydelse i arbetet med hedersrelaterade ärenden 

får vi av Anna som säger: 

 

Det finns både för och nackdelar med handlingsplaner. Alla ärenden är ju unika så 

risken är väl att man tror att det är likadant, men det är det ju inte. Det ser väldigt 

olika ut. Men det grundläggande är väl så att man inte missar något (Anna, 

Kommun 1).  
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Karin i kommun 2 menar att det negativa med handlingsplaner är att socialsekreterare kan bli 

passiva när de möter ärenden som inte är av exakt samma karaktär som handlingsplanen utgår 

ifrån. Sammanfattningsvis menar Karin att handlingsplaner kan standardisera arbetet och 

hämma flexibiliteten, vilket kan leda till att socialsekreterare kan missa något viktigt. Detta 

menar hon kan leda till felaktiga bedömningar och dåliga beslut. Så här beskriver Karin 

möjliga problem med handlingsplaner: 

 

Ja det blir ju att man är låst i den och förlitar sig på den och inte tänker utanför den. 

Om det är nått nytt som man inte kom på och inte fick med i handlingsplanen och 

man missar det för att man tänker inte, utan bara gör efter handlingsplanen (Karin, 

Kommun 2). 

 

Fördelen med handlingsplaner är enligt socialsekreterarna i båda kommunerna att man kan 

använda dem som en slags ”guide” att följa. Detta för att inte gå miste om något viktigt när 

man känner sig osäker på hur man ska gå tillväga i ett ärende. Handlingsplaner kan även vara 

bra för nyanställda och oerfarna socialsekreterare. Handlingsplaner kan underlätta för dem att 

bilda sig en uppfattning om hur sådana ärenden kan ta sig i uttryck och möjliga 

tillvägagångssätt. Karin i kommun 2 ansåg även att det kan vara bra att all information som 

socialsekreterarna behöver tillgång till finns samlat på ett och samma ställe såsom 

telefonnummer, skyddsboenden och rådgivning. Handläggningen kan effektiviseras ifall allt 

är nedtecknat i ett och samma dokument.  

I vårt resultat finner vi en motsättning i att socialsekreterarna uttrycker en 

osäkerhet i hedersrelaterade ärenden. De anser samtidigt att det inte finns något behov av 

specifika handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden som kan tydliggöra ärendegång och 

tillvägagångssätt. I detta ser vi en tydlig ambivalens som kan tolkas som uttryck för en 

rationalisering av deras agerande, samt ett ointresse av att inhämta kunskap och utveckla 

deras arbete med hedersrelaterad problematik. Det generella argumentet bland 

socialsekreterarna som vi har intervjuat är att handlingsplaner skulle kunna låsa dem i den 

flexibilitet de behöver i sitt arbete. Vårt resultat visar en motsättning mellan att de anser att 

handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden skulle begränsa deras handlingsutrymme och 

riskera att ärenden standardiseras. Samtidigt tydliggör samtliga intervjupersoner att man 

arbetat fram handlingsplaner för andra problemområden, till exempel för våld i nära relationer 

eftersom det finns ett behov av det. Denna handlingsplan ses som en resurs och hjälp för 

socialsekreterarna i arbetet med ärenden där det handlar om våld i nära relationer, som 
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hedersrelaterade ärenden ofta betraktas som. Underliggande i denna motsättning visar sig en 

bortprioritering av handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden. 

Enligt den tidigare forskningen vi presenterat satsar regeringen mycket pengar 

på ett förbättrat arbete med hedersrelaterad problematik, bland annat för att utbilda olika 

myndigheter och förmedla fungerande insatser. Länsstyrelsen har fått uppdrag från regeringen 

att motivera och påverka kommunerna att delta i utbildningar och arbeta fram specifika 

handlingsplaner för hedersrelaterad problematik. Handlingsplanerna ska fungera som en 

vägledning och stödfunktion för socialsekreterarna vid osäkerhet i ärendena. Tanken är inte att 

de ska följas mekaniskt, så som socialsekreterarna upplever det. Vårt resultat visar att 

socialsekreterarna rationaliserar sitt agerande genom att påstå att handlingsplaner skulle 

begränsa dem. De använder sig av handlingsplaner i sitt arbete med andra problemområden 

medan de anser att det inte är nödvändigt i hedersrelaterade ärenden. 

Socialsekreterarnas inställning till handlingsplanernas funktion går i motsatt 

linje med vad Länsstyrelsen och den tidigare forskningen menar, att tydlighet skulle kunna 

förebygga felaktiga bedömningar och tillvägagångssätt, se (Björktomta 2005; Jemteborn 

2005; Björktomta 2007; Schlytter & Linell 2010; Wikström & Ghazinour 2010). Samtliga 

forskare tydliggör att det finns brister i socialtjänstens arbete med hedersrelaterade ärenden 

och att det är viktigt att det finns en tydlighet från verksamheten hur dessa ärenden skall 

hanteras. Detta genom specifika handlingsplaner och riktlinjer för hedersrelaterade ärenden. 

Det kan innebära en direkt fara för flickan att socialsekreterare arbetar med hedersrelaterade 

ärenden på lika sätt som de arbetar med ”vanliga” ärenden efter de invanda rutinerna. 

Detta förfaringssätt är då mycket problematiskt eftersom tidigare forskning visat 

att man inte kan arbeta på samma sätt när det handlar om hedersrelaterad problematik som när 

man arbetar med våld i nära situationer. Detta eftersom det är helt andra faktorer som spelar in 

och är avgörande i dem hedersrelaterade ärenden. Aspekter som behöver tas med i arbetet 

med hedersrelaterade ärenden är att det är ett helt nätverk runt flickan som ligger bakom våld 

och förtryck. Nätverket kan bestå av både familj, släkt och vänner. I våld i nära relationer är 

det oftast en förövare, se (Ghadimi 2007; Hague, Gill & Begikhani 2010). Mot bakgrund av 

denna forskning behöver socialsekreterare beakta dessa aspekter för att utreda flickans hotbild 

och veta vilka frågor som bör ställas. Därmed kan det finnas en risk i att arbeta utifrån 

handlingsplaner utformade för våld i nära relationer i ärenden där det finns hedersrelaterad 

problematik. 

Vårt resultat visar att det finns en motsättning mellan norm och praktik. Detta i 

och med att socialsekreterarna anser sig vara säkra i hedersrelaterade ärenden eftersom de vet 
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hur de ska gå tillväga. Samtidigt påtalar de en osäkerhet i praktiken, vilket framkom av deras 

bedömningar och diskussioner i relation till vinjetterna. Vårt resultat som följer av analysen 

om motsättningar mellan norm och praktik kan förstås utifrån organisationsteori. Som tidigare 

nämnts är socialtjänsten en byråkratisk organisation som innebär att socialtjänsten arbetar 

utifrån lagar, riktlinjer och rutiner. Socialtjänsten är även en människobehandlande 

organisation. Detta innebär enligt Hasenfeld (1983) att arbetet ligger i den direkta kontakten 

med klienterna. Arbetets fokus är att tillgodose brukarnas behov och nyttja det 

handlingsutrymme som lagen ger socialsekreterarna (Hasenfeld 1983, s. 1). 

Socialsekreterarna som arbetar i den direkta kontakten med klienterna benämns enligt Lipsky 

(2010) som gräsrotsbyråkrater. De måste förhålla sig både till det byråkratiska genom lagar, 

rutiner och riktlinjer samtidigt som de ska utnyttja det handlingsutrymme som lagarna ger 

dem flexibelt för att kunna möta brukarnas behov (Lipsky 2010, s. 2-3).  

 Vårt resultat visar att det finns ett spänningsförhållande och motsättning mellan 

norm och praktik. Motsättningen ligger mellan lagar, handlingsplaner och riktlinjer för arbetet 

med hedersrelaterad problematik, och hur dessa sedan implementeras i det sociala arbetets 

praktiker. Socialsekreterarna är medvetna om normerna som ska styra deras arbete i 

hedersrelaterade ärenden. Denna kunskap har de fått genom utbildningar, men de ger dock 

åtskilliga exempel på att de upplever svårigheter att tillämpa det i praktiken. 

Socialsekreterarna beskriver att handlingsutrymmet påverkas och begränsas av 

socialsekreterarnas kunskap om hedersrelaterad problematik. Vårt resultat visar att 

socialsekreterarna inte har tillräcklig kunskap och dessutom att de inte heller prioriterar att 

utveckla sin kunskap om hedersrelaterad problematik. Detta kan leda till att 

handlingsutrymmet till och med krymper och inte kan utnyttjas fullt ut. Vidare kan detta 

resultera i att flickor med hedersrelaterad problematik inte kan tillgodoses samma hjälp och 

skydd som flickor utan hedersrelaterad problematik. När socialsekreterarna blir begränsade i 

sitt handlingsutrymme, i det människobehandlande, så styrs socialsekreterarna mer av de 

byråkratiska lagarna och rutinerna. De lagar och rutiner som finns är utformade för ”vanliga” 

ärenden där det inte förekommer hedersrelaterad problematik. Det kan få ödesdigra 

konsekvenser att arbeta enligt de vanliga rutinerna i hedersrelaterade ärenden.  

Handlingsplanernas funktion ligger i spänningsförhållandet mellan normen och 

praktiken. De ska tydliggöra för socialsekreterarna hur de ska förhålla sig till både det 

byråkratiska och det människobehandlande genom vägledning och stöd specifikt för 

hedersrelaterade ärenden. Handlingsutrymmet ska enligt tidigare forskning, Länsstyrelsen och 

förståelsen utifrån organisationsteorierna kunna vidgas genom handlingsplaner som vägleder 
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socialsekreterarna i det praktiska arbetet. Handlingsplaner som tydliggör och vägleder arbetet 

med hedersrelaterade ärenden skulle kunna minska spänningsförhållandet mellan norm och 

praktik. Detta genom att handlingsplanerna både visar hur socialsekreterarna ska förhålla sig 

till lagar och riktlinjer, men samtidigt utnyttja det handlingsutrymme som dem har. Genom 

mindre motsättningar  mellan norm och praktik kan de utsatta flickorna ges större trygghet 

och säkerhet. Detta genom att socialsekreterarna kan vara mer flexibla i sitt arbete för att 

kunna tillgodose flickans behov. Risken för att socialsekreterarna gör felbedömningar och 

väljer fel tillvägagångssätt kan då lättare undvikas.  

 

7. Slutdiskussion  

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera förhållandet mellan norm och 

praktik gällande socialsekreterares arbete med hedersrelaterade ärenden. För att förstå och 

kunna beskriva detta förhållande har vi undersökt om det finns specifika handlingsplaner för 

socialsekreterare att förhålla sig till i sitt arbete med hedersrelaterade ärenden. Vi har även 

intervjuat socialsekreterare för att belysa deras erfarenheter och upplevelser av hur deras 

handlingsutrymme möjliggör eller begränsar arbetet med hedersrelaterade ärenden. Vi har 

även ställt frågor om hur de ser på betydelsen av kunskap i hedersrelaterade ärenden. I 

avsnittet nedan, under rubriken ”Sammanfattning och avslutande reflektioner” lyfter vi fram 

undersökningens främsta resultat samt ger en sammanfattande analys av dessa. 

Avslutningsvis, under rubriken ”Förslag till fortsatt forskning” presenterar vi frågeställningar 

som uppkommit under studiens gång och som vi anser kan ligga till grund för och inspirera 

till framtida forskning.  

 

7.1 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

Den tidigare forskning som vi har presenterat i studien har visat att det finns svårigheter för 

socialsekreterare att handlägga och bedöma hedersrelaterade ärenden. Forskningen visar att 

det är flera faktorer som gör det svårt för socialsekreterarna i dessa ärenden. Enligt forskare 

på området finns det generellt för lite kunskap om hedersrelaterad problematik och 

hederskulturer bland socialsekreterare. Kunskap om detta är avgörande för att tillämpa rätt 

metoder och för att ge flickor det skydd och stöd som de har behov av. Den tidigare 

forskningen visar att även om socialsekreterare har mycket kunskap om hedersrelaterad 

problematik står de ofta handfallna när de möter sådana ärenden. Detta beror bland annat på 

att det inte finns en tydlighet från verksamheterna om hur de ska gå tillväga i dessa ärenden. 
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Socialtjänstlagen som socialsekreterarna arbetar utifrån grundar sig på ett familjeorienterat 

perspektiv som betraktar familjen som en homogen enhet. Socialtjänstens mål är att hålla ihop 

familjen. Detta synsätt är problematiskt i hedersrelaterade ärenden då det kan innebära direkt 

fara för flickan att samarbeta med familjen. Forskningen visar att socialsekreterare behöver 

stöd från verksamheten, från chefer och medarbetare, för att kunna vara flexibla i sitt arbete 

och utnyttja sitt handlingsutrymme. 

 Vårt resultat har visat att ingen socialtjänst i det län vi studerat har arbetat fram 

specifika handlingsplaner eller riktlinjer som stöd för sitt arbete med hedersrelaterade 

ärenden. Regeringen har satsat och satsar alltjämt mycket pengar på arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna i landet har fått i uppdrag av regeringen att 

arbeta med, utbilda och motivera verksamheterna att arbeta fram handlingsplaner. Detta för 

att förbättra arbetet och minska felaktiga bedömningar som skadar flickorna. Trots detta visar 

vårt resultat att det finns en ovilja bland socialsekreterarna att prioritera problemområdet 

hedersrelaterad våld och förtryck. Problemområdet prioriteras bort för att fokusera på andra 

problemområden som betraktas som vanligare och mer utbrett, till exempel ”våld i nära 

relationer”. Denna inställning går emot vad tidigare forskning konstaterat är av stor betydelse: 

att inhämta kunskap och utveckla verksamheterna efter klienternas behov. Ingen av våra 

intervjupersoner anser att det finns ett behov av handlingsplaner som stöd för arbetet med 

hedersrelaterade ärenden. De intervjuade personerna inom socialtjänsten menar snarare att 

handlingsplaner skulle låsa dem i deras arbete, försvåra deras flexibilitet och möjlighet att 

använda det handlingsutrymme som lagen ger dem. Socialtjänsterna har dock arbetat fram 

handlingsplaner för andra problemområden och dessa anser de vara till stor hjälp vid 

handläggningen av de ärendena. Vår analys visar att resonemangen som förs av 

socialsekreterarna är motsägelsefulla. Å ena sidan påtalar intervjupersonerna i båda 

kommunerna att kunskap är det viktigaste för att kunna utnyttja sitt handlingsutrymme. Å 

andra sidan säger socialsekreterarna i kommun 2 uttryckligt att de inte prioriterar utbildningar 

som rör hedersrelaterad problematik. Ingen av kommunerna har arbetat med att ta fram och 

utveckla handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden. Detta går emot både regeringens 

formulerade mål och ekonomiska satsningar för att arbeta med och motverka hedersrelaterat 

våld och förtryck. Socialsekreterarnas åsikter går även emot Länsstyrelsens 

rekommendationer, att handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden är av stor vikt för att 

hjälpa utsatta flickor. Vår analys visar att det finns en motsättning och ambivalens mellan att 

socialsekreterarna anser att  handlingsplaner är viktiga för problemområdet våld i nära 
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relationer. Samtidigt som de inte anser att detta gäller för hedersrelaterade ärenden. Det här  

handlar också om våld, men skillnaden är att förövare finns i ett helt nätverk involverat. 

Den tidigare forskningen har visat att socialsekreterare inte bör arbeta med hedersrelaterade 

ärenden enligt rutiner och metoder de använder sig av i ”vanliga” ärenden, som inkluderar till 

exempel våld, försummelse och kontrollerande beteenden. Socialsekreterarna behöver mer 

kunskap och stöd från verksamheten i form av handlingsplaner för att kunna arbeta med 

hedersrelaterade ärenden på bästa sätt. Vårt resultat visar att socialsekreterarna prioriterar bort 

utbildningar om hedersrelaterad problematik med motiveringen att de behöver prioritera 

problemområden som är mer vanligt förekommande. I kontrast till denna position och i likhet 

med tidigare forskning anser vi att det är av stor vikt att inhämta kunskap om de ärenden 

socialsekreterarna möter mer sällan. Detta kan resultera i att de står handfallna när de får 

hedersrelaterade ärenden att hantera i sitt arbete. Detta just för att det är mindre vanliga 

ärenden och det inte finns rutiner för hur de ska hanteras. 

 Vårt resultat och analys visar att det finns ett spänningsförhållande mellan norm 

och praktik. Socialsekreterarna måste förhålla sig till lagar och förordningar samtidigt som de 

behöver vara flexibla i det praktiska arbetet för att möta klienternas behov. I likhet med 

tidigare forskning visar vår studie att det råder en förvirring bland socialsekreterare när det 

kommer till ämnet hedersrelaterad problematik och till hedersrelaterade ärenden. De 

intervjuade socialsekreterarna beskriver att de upplever svårigheter att utnyttja 

handlingsutrymmet på grund av att de inte har tillräcklig kunskap om hedersrelaterad 

problematik och lämpliga metodval. Handlingsplaner skulle kunna underlätta för 

socialsekreterarna att veta hur de både kan förhålla sig till lagar och samtidigt vara flexibla. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning  

Genom våra vinjettstudier och intervjuer har vi synliggjort kunskapsbristen och osäkerheten 

som råder bland socialsekreterarna i deras arbete med hedersrelaterad problematik. Resultatet 

av vår studie är begränsat genom att vi avgränsat oss till att intervjuat 8 socialsekreterare från 

två små kommuner. Samt deras upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

hedersrelaterade ärenden. Vår studies resultat styrker vad tidigare forskning visat, att det finns 

svårigheter för socialsekreterare i dessa ärenden. Vi anser att det är av vikt att fortsatt 

forskning görs på området. Intressant fokus för framtida forskning anser vi vara att göra en 

komparativ studie av kommuner som har utarbetade handlingsplaner och riktlinjer för 

hedersrelaterade ärenden och kommuner som inte har det. En sådan studie skulle kunna 
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generera kunskap om handlingsplaners betydelse för socialsekreterares arbete med 

hedersrelaterade ärenden.  

Eftersom vår studie enbart har fokuserat på två små kommuner vet vi inte vad en liknande 

studie hade genererat för resultat om den genomfördes i stora kommuner eller i kommuner i 

storstadsområden. Möjligheten finns att kunskapsläget och förekomsten av riktlinjer och 

handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden skiljer sig åt mellan små och stora kommuner. 

Det skulle för framtida forskning därmed vara intressant att genom en komparativ studie 

undersöka detta i både stora och små städer. En sådan studie skulle kunna problematisera om 

kommunernas storlek och karaktär har betydelse för hur de arbetar med hedersrelaterade 

ärenden. Det kan föreligga en möjlighet att större kommuner oftare hanterar hedersrelaterade 

ärenden än små kommuner och därmed fokuserar mer på utbildning och tydlighet från 

verksamheterna. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Sandra Shalaby och Sandra Bernhager. Vi är två studenter som studerar på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitet, Kalmar. Vi går just nu vår sjätte termin och 

skriver vår C- uppsats. Uppsatsen handlar om hur socialsekreterare bedömer och arbetar med 

ärenden där barn i olika kontexter far illa i hemmet. Studien kommer genomföras med 

vinjettstudier med två fokusgrupper. Fokusgrupperna kommer bestå av fyra socialsekreterare i 

varje grupp. Och syftet är att undersöka socialsekreterarnas upplevelser av sitt 

handlingsutrymme, möjligheter och begränsningar i sitt arbete med dessa ärenden. Varje 

fokusgrupp kommer att presenteras två fiktiva ärenden som det kommer skapas en diskussion 

utifrån, avslutningsvis kommer vi att ställa några intervjufrågor i förhållande till dessa två 

fiktiva fall. 

Intervjun kommer ta upp till en timme och kommer att spelas in, efter intervjun kommer vi 

själva transkribera den. Både inspelning och transkribering kommer att förstöras när 

uppsatsen blivit godkänd av vår examinator. Vi kommer utgå från frågeställningar som ger 

socialsekreterarna möjlighet att fritt formulera sina svar. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är viktiga för er deltagare att känna till och lyder 

följande: 

- Din medverkan är frivillig. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att motivera 

varför. 

- Du förblir anonym och allt material kommer att hanteras konfidentiellt. 

- Materialet kommer endast att användas som forskningsändamål. 

 

Vid ytterligare frågor kan du kan nå oss på telefon: 070-7997353 (Sandra B), 070-0799595 

(Sandra S) alternativt på våra mail: ss222ju@student.lnu.se eller sb222ih@student.lnu.se.  

Marie Eriksson på Linneuniversitetet (Institutionen för socialt arbete) är vår handledare, och 

kan nås på telefon: 0480-446978 eller på e-post: marie.eriksson@lnu.se. 

 

 

mailto:ss222ju@student.lnu.se
mailto:sb222ih@student.lnu.se
mailto:marie.eriksson@lnu.se
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Bilaga 2- Vinjett 1 

Socialtjänsten får in en orosanmälan från en kurator på en högstadieskola om en flicka som är 

15 år som är utsatt för både extrem kontroll och hot. Flickan kommer ursprungligen från ett 

land i mellanöstern och bor tillsammans med sin familj; sina föräldrar, en äldre syster och två 

bröder.  

 Flickans beteende har förändrats i skolan, tidigare har hon varit en skötsam elev med hög 

närvaro och bra betyg. Flickans närvaro i skolan samt hennes betyg har försämrats drastiskt 

vilket lärare har reagerat på och blivit oroliga över att det förändrade beteendet kan bero på 

svårigheter hemma. Kuratorn har blivit inkopplad och flickan har efter några samtal börjat 

öppna sig mer om sin situation. Flickan har berättat att hon är väldigt styrd och påpassad 

hemifrån, hon får sällan vara med på skol- eller fritids aktiviteter, hon får inte umgås med 

svenska kompisar, inte heller med killar. Hennes två bröder som går i samma skola 

kontrollerar att hon håller sig till föräldrarnas regler och ser till så hon går hem direkt efter 

skolan, därför upplever flickan att hon inte har någon frihet. Flickan har sedan en tid tillbaka 

en pojkvän som går i samma skola. Detta sker i smyg, eftersom hennes föräldrar aldrig skulle 

acceptera att hon har en pojkvän. Paret skolkar ihop och ses under skoltid vilket resulterat i en 

hög frånvaro. Flickans bröder har hört rykten om att hon har en pojkvän, de beskyller henne 

för att vara lösaktig. Sedan bröderna hört dessa rykten har dem hotat att berätta om detta för 

hennes pappa och farbröder, vilket kommer förvärra situationen för henne. Bröderna hotar 

även att utsätta henne för våld. Efter denna händelse har kontrollen över flickan ökat, likaså 

hoten. Kuratorn uttrycker sin oro inför att det snart är sommarlov… 
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Bilaga 3- Vinjett 2 

Ni på socialtjänsten får in en orosanmälan från en kurator på en högstadieskola angående en 

15 årig flicka som befaras fara illa i hemmet. Flickan bor hemma med två föräldrar och två 

yngre bröder. Flera lärare på skolan har uppmärksammat att hennes beteende har förändrats 

sedan en tid tillbaka. Tidigare upplevdes hon som en lugn tjej som inte stack ut ur mängden, 

men en markant skillnad har skett och hennes lärare tycker nu att hon är väldigt utåtagerande. 

Hon blir lätt arg, bråkar både med lärare och elever. Även hennes närvaro i skolan har 

minskat och betygen blivit sämre. Det har kommit till lärarnas kännedom att hon inte längre 

umgås med jämnåriga klasskompisar, utan nu för tiden med äldre killar som går på gymnasiet. 

I och med lärarnas oro för flickans förändrade beteende och välmående blev kuratorn 

inkopplad. Flickan har inte varit samarbetsvillig till kuratorsamtalen och därför inte dykt upp 

där. Efter en skolledighet dök hon plötsligt upp hos kuratorn och det framkom under samtalet 

att pappan i familjen har ett kontrollerande beteende och kan bli väldigt aggressiv och hotfull 

när flickan inte gör som hon blir tillsagd. Flickan upplever att det aldrig går att göra honom 

nöjd för att han alltid hittar något fel i hennes uppförande. Hon håller sig borta hemifrån med 

sina nya vänner så mycket som det går på grund av situationen hemma. Hon känner sig inte 

längre trygg hemma.   
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Bilaga 4- Intervjumall för fokusgrupp 

Handlingsutrymme 

 Hur skulle ni gå tillväga i de båda fallen? 

- Hur kommer det sig att det är olika/lika? Vad beror det på? Vad är det i fallen som 

gör att ni inte går tillväga på samma sätt? 

 Hur upplever ni ert handlingsutrymme i dessa två fall, skiljer det sig åt? 

 Kan ni säga något om hur ert handlingsutrymme kan underlätta eller begränsa ert 

arbete i dessa två fall? 

 Upplever ni att något fall kräver större handlingsutrymme/flexibilitet? I så fall på 

vilket sätt? 

 Upplever ni skillnad i handlingsutrymmet när det är ett ”vanligt” ärende när ett barn 

far illa och när det handlar om ett hedersrelaterat ärende? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Om nej, upplever ni att handlingsutrymmet behöver vidgas i någon typ av ärende? 

 Hur upplever ni er grad av självbestämmande? 

 

Riktlinjer/handlingsplaner 

 Kan ni berätta vad ni upplever styr ert arbete? 

Lagar/Riktlinjer/normer/värderingar/politik? 

 Har ni specifika handlingsplaner som vägleder er hur ni ska gå tillväga i 

hedersrelaterade ärenden?  

- Om ja, hur hjälper dem ert arbete med hedersrelaterade ärenden? 

- Om nej, vad skulle en handlingsplan för hedersrelaterade ärenden kunna bidra med 

i ert arbete med dessa ärenden?  

- Vad anser ni skulle kunna vara positivt/negativt med en handlingsplan specifikt 

framtagen för denna typ av ärenden? 

 Finns det specifika riktlinjer/normer som går emot era åsikter och värderingar i dessa 

ärenden? 

 Hur upplever ni att riktlinjer/handlingsplaner kan påverka ert arbete i dessa två fall? 

- Skiljer sig detta åt? Kan det få olika konsekvenser i de båda fallen? 
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Kunskap 

 Vad anser ni vara det svåraste/enklaste i arbetet med hedersrelaterade ärenden? 

 Upplever ni att ni känner er säkra/osäkra i hur hedersrelaterade ärenden ska hanteras? 

- Om ja/nej, vad beror det på att ni känner er säkra/osäkra? 

 Anser ni att verksamheten ger er tillräckliga kunskap om hedersrelaterad problematik 

för att ni ska känna trygghet i att arbeta med dessa ärenden? 

- På vilket sätt inhämtas kunskap om hedersrelaterad problematik? 

- Hur kan ni i ert arbete använda er av denna kunskap? 

- Hur skulle ni beskriva ert kunskapsläge när det handlar om hedersrelaterad 

problematik? 

 Upplever ni att det finns en tydlighet från verksamheten hur ni ska arbeta med 

hedersrelaterade ärenden? 

 Hur skulle ni gå tillväga om ni är osäkra på beslut/tillvägagångssätt? 
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Bilaga 5- Intervjumall för enskild intervju 

 

Bakgrund 

• Skulle du vilja presentera dig och berätta om din yrkesroll på IFO? 

• Hur lång erfarenhet har du av att arbeta på IFO? 

• Hur länge har du varit involverad I arbetet med hedersrelaterad problematik I ditt arbete?? 

 

Handlingsplan 

• Vi har blivit hänvisade till dig för att du håller på att arbeta fram handlingsplaner för 

hedersrelaterade ärenden. Skulle du kunna beskriva lite om det arbetet? 

• Vad är bakgrunden till att ni arbetar fram en handlingsplan? Och vad är handlingsplanens 

syfte? 

• Vad anser du att en handlingsplan kan medföra för socialsekreterarna? 

Möjligheter/Begränsningar? 

• Hur upplever du behovet bland de anställda av att ha en handlingsplan rörande 

hedersrelaterade ärenden? 

• Vad anser du skulle kunna vara positivt/negativt med en handlingsplan specifikt framtagen 

för den typ av ärenden? 

• Vad skulle en handlingsplan för hedersrelaterade ärenden kunna bidra med i ert arbete med 

dessa ärenden? 

• Vad ligger till grund för hur handlingsplanen är utformad? Vägledning? Tidigare 

forskning?, Utbildning? 

 

Kunskap 

• Vad upplever du vara det svåraste/mindre svårt för socialsekreterarna i arbetet med 

hedersrelaterade ärenden? 

• Vilka erfarenheter har du/vilken bild har du/ av socialarbetares upplevelser av att hantera 

hedersrelaterade ärenden? Vad tror du att dessa upplevelser beror på  

- Om ja/nej, vad anser du att det beror på? 

• Upplever du att det finns en tydlighet från verksamheten hur socialsekreterare ska arbeta 

med dessa ärenden  I så fall, på  vilket sätt tar sig tydligheten uttryck  På vilka sätt är den 

otydlig? 

• Hur upplever du att kunskapsläget inom IFO ser ut inom hedersrelaterad problematik? 

• Hur inhämtas och utvecklas kunskap om hedersrelaterad problematik inom verksamheten? 
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 - Ges möjligheten till alla socialsekreterare att delta i föreläsningar, utbildningar? 

• Upplever du att kunskapen som inhämtas kan tillämpas i det praktiska arbetet? 

 

Handlingsutrymme 

• Hur upplever du socialsekreterarnas handlingsutrymme i hedersärenden? 

• Upplever du att hedersrelaterade ärenden kräver mer handlingsutrymme/flexibilitet än 

andra ärenden? Om inte, hur kommer det sig? 

• Kan du säga något om hur handlingsutrymmet kan underlätta/begränsa arbetet i 

hedersärenden? 

 

 

 

 

 

 

 


