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In the aftermath of three high-profile honor killings the social service administrators became  

strongly criticized for their lack of skills and knowledge when it comes to dealing with honor-

related cases. In order to fix this lack of knowledge and to respond to the criticism from the 

society, the Swedish government allocated resources to train administrators in social services 

to improve their knowledge of honor-related violence and know how to handle clients who 

are victims of honor-related crimes. 

 

The aim of this study is to examine how social service administrators perceive their 

professional knowledge regarding to their work in honor-related cases. 

How they perceive their competence and discretion in relation to the work of honor-related 

problems and their perception of what resources the organization has to provide training and 

skill development in this area. 

The study shows that the social service administrators experience that there has been a 

development of knowledge in some areas regarding their work with honor-related cases but 

that there still exists an uneven distribution in terms of knowledge between small and large 

communities in Sweden. 
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1. Inledning 

 

Socialtjänstens socialsekreterare möter i sitt arbete en stor variation av individer och familjer 

som representerar alla samhällsklasser med olika sorters problematik, men där alla individer 

har en sak gemensamt nämligen att de samtliga bär med sig sin egen specifika livshistoria.  

Att möta personer som blivit utsatta för någon form av hedersrelaterad handling är en av de 

ärenden som socialsekreterare hanterar inom socialtjänsten. Tidigare forskning gör gällande 

att hedersrelaterade ärenden i sin natur inte sällan är komplicerade, komplexa och många 

gånger extra känsliga att hantera. Detta ställer i sin tur höga krav på de socialsekreterare som 

arbetar med hedersrelaterade ärenden. För i arbetet med hedersrelaterade ärenden är det enligt 

tidigare forskning en stor fördel om socialsekreteraren besitter en god grundkunskap i vad det 

innebär att vara utsatt för hedersrelaterade handlingar och leva i en hederskontext. På så sätt 

kan socialsekreteraren således, genom både adekvat och aktualiserad kunskap inom området, 

få en djupare förståelse för klientens problematik och följaktligen kunna fatta mer 

välgrundade beslut i hedersrelaterade ärenden. Så inför detta examensarbete väcktes min 

nyfikenhet på hur socialsekreterarna själva ser på sin kunskapsnivå när det handlar om att 

hantera ärenden som innefattar en hedersrelaterad problematik.  

 

För att få en bättre överblick av ämnets bakgrund, och av hur  socialtjänstens historik gällande 

socialhandläggares arbete med hedersrelaterade ärenden har framställts i tidigare forskning 

samt hur arbetet med att förbättra kompetensen hos socialhandläggarna har utvecklats, börjar 

jag med att belysa hur socialhandläggarnas kunskapsnivå uppfattades av det svenska 

samhället under 1990-talet. Jag kommer även att beröra den kritik som riktades mot 

socialtjänsten i samband med tre uppmärksammade hedersmordmord som ägde rum under 

samma period. Jag kommer inte att gå närmare in på vad kritiken i sig handlade om, utan 

endast beröra hur denna kritik påverkat socialtjänstens kunskapsmässiga utvecklingsprocess 

inom detta område. Detta för att ge läsaren ett historiskt perspektiv på socialtjänstens arbetet 

med hedersrelaterade ärenden.  
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2 Bakgrund     

 

Mellan 1996 och 2002 inträffade tre uppmärksammade mord i Sverige på tre unga kvinnor 

som föll offer för vad som vid denna tidpunkt varit ett i hög grad okänt fenomen i Sverige 

nämligen hedersmord. I kölvattnet av morden blossade en het debatt upp gällande just 

socialtjänstens kompetens, där socialhandläggarnas sätt att hantera och förebygga detta 

sociala problem stod i fokus. Kritiken handlade om att det inte fanns tillfredsställande 

yrkeskunskap och kompetens hos socialsekreterarna inom socialtjänsten när det kom till 

hanteringen av hedersrelaterade ärenden. Så för att bemöta denna kritik och framför allt 

tillmötesgå den efterfrågan av kompetenshöjande utbildningar som socialtjänsten begärde, 

avsatte regeringen mellan 2003-2007 ca 200 miljoner kronor (Hanberger, Ghazinour & 

Mårald 2008) och drygt 1 miljard kronor mellan 2007-2010 (Utbildningsdepartementet 2010). 

De åtgärder som sattes in var kunskaps- och medvetandehöjande insatser som riktades till 

handläggarna inom socialtjänsten, tätt följt av insatser med direkt eller indirekt fokus på 

målgruppen som främst var unga utsatta kvinnor. Även insatser som verkar förebyggande för 

att motverka att unga kvinnor blir gifta mot sin vilja svarar för en relativt stort andel av 

kostnaden. Därefter följer metodutveckling, samverkan och kartläggning (Länsstyrelsen 

Östergötland 2012) för att utveckla arbetet och hanteringen av hedersrelaterade ärenden inom 

socialtjänsten.  

 

Följden av dessa tre hedersmord resulterade även i att intensiva debatter ägde rum i media 

bland journalister, forskare, politiker och företrädare av olika organisationer som diskuterade 

om det överhuvudtaget existerade något som kunde kallas hedersmord eller hedersvåld i 

Sverige. De myndigheter som kom i kontakt med hedersproblematiken, inklusive 

socialtjänsten, hade svårt att tro på dess verklighet (Lorentzen 2008) och menade att 

fenomenet betraktades möjligen som ett överdrivet påstående vars ursprung kom ur rädsla och 

som förstorades upp av de som var hotade av sina egna familjemedlemmar. Hedersrelaterade 

handlingar ansågs alltså vid denna tidpunkt vara en företeelse som inte påträffades i Sverige, 

utan ansågs vara ett kulturellt medfört fenomen som tillhörde en viss kultur, religion eller 

land. Med andra ord ansågs yrkeskompetensen hos socialhandläggarna vara otillräcklig inom 

detta område (Schlytter & Linell 2008) och som Siv Björktomta (2005) åsyftar i sin studie så 

existerade en stor oenighet kring hur själva begreppen kopplat till hedersrelaterad problematik 

skulle definieras och tolkas. Det fanns även delade meningar om vad hedersrelaterade 

handlingar beror på samt hur man ska komma till rätta med det som ett socialt problem. 
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2.1 Övergripande förändringar av det svenska samhället och det sociala arbetet i Sverige  

 

En annan aspekt som påverkat eller kanske snarare inte påverkat den svenska socialtjänsten är 

de stora grupper av människor som av olika anledningar kommer hit för att skaffa sig ett nytt 

liv i Sverige. Runa Baíanstovu (2012) beskriver att från mitten av 1970-talet till mitten av 

1990-talet förändrades det svenska samhället och dess population till följd av de flykting- och 

invandrarströmmar som ägde rum under denna period. Denna politiska förändring menar 

Baíanstovu (2012) påverkade inte endast Sveriges invandrings- och minoritetspolitiska 

klimat, som under denna period (1975- 1997) hade ett mångkulturellt samhälle som mål, utan 

kom även att påverka det sociala arbetet. Den tidigare invandringspolitiken som präglades av 

en tydlig repression av etnisk mångfald där kravet på assimilation ansågs vara en självklarhet 

(Baíanstovu 2012), ersattes nu istället av en mer pluralistiskt och mångkulturell syn och -

förhållningssätt. Konsekvensen av att landets befolkning förändrades och skapade ett mer 

mångkulturellt samhälle var att de centrala maktstrukturer inte reformerades i samma takt, 

vilket medförde vissa problem framförallt i det sociala arbetet. Institutioner som exempelvis 

utbildnings- och rättsväsendet, som bidrar till att formulera och reglera samhällets normer, 

förändrades inte i samma takt som populationen och lyckades därmed inte bemöta den nya 

kulturella mångfalden i samhället (Baíanstovu 2012). Det resulterade följaktligen i att 

utvecklingen av det sociala arbetet inom socialtjänsten eftersattes när det handlade om att 

bemöta det nya samhällets befolkning och dess problematik, som den hedersrelaterade 

problematiken. 

 

2.2 En yrkesroll under förändring 
 

I rapporten Tvärkulturellt Socialt arbete - av socialarbetare för socialarbetare framhåller 

författarna Nader Ahmadi och Eva Britt Lönnback (2005) att förändringen av den kulturella 

mångfalden i samhället inte nämnvärt påverkat det sociala arbetet, varken när det gällde dess 

arbetsmetoder eller forskningstraditioner. Vilket syftar till att det sociala arbetet inte har 

anpassats till att bemöta de minoritetsgrupper som lever i Sverige, utan att det sociala arbetet 

alltjämt utgår ifrån ett majoritetsperspektiv där minoritetsgruppernas behov och livssituation 

inte uppmärksammas i tillräcklig hög grad inom socialtjänsten. Samma rapport drar slutsatsen 

att ju mer kunskap socialsekreterare har om minoritetsgruppers livssituation, desto större 

möjligheter har socialhandläggarna att bemöta dessa grupper (Ahmadi & Lönnback 2005) på 
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ett bra sätt. Det är således av stor vikt att socialsekreterare har en god kunskap om hur 

livssituationen ser ut för personer som är utsatta för någon form av hedersrelaterad handling 

men också att de kontinuerligt får en aktualiserad utbildning inom detta område. 

Socialsekreterarnas yrkesroll har sedan de  tre uppmärksammade morden genomgått en 

förändring, som ställer krav på en annan sorts kunskap än den kunskap som 

socionomutbildningen förmedlar. Att arbeta med hedersrelaterade ärenden innebär att 

socialsekreteraren behöver ha kunskap om andra kulturer och deras värdegrunder, vilket även 

sätter socialsekreterarens egna kulturella värderingar och fördomar i fokus. Idag finns det en 

större medvetenhet inom forskningsvärlden om behovet att skapa en kulturell mottaglighet inom 

det sociala arbetet,  vilket inkluderar en socialpraktik som kan bemöta de etniska och kulturella 

skillnaderna i samhället. Därmed har två besläktade perspektiv växt fram i ett försök att hantera 

detta behov. Den ena är antidiskriminerande teori och den andra är kulturell och etnisk 

sensitivitet (Payne2008). Dessa två synsätt skiljer sig tydligt åt när det gäller deras respektive 

fokus, men båda perspektiven lyfter fram vikten av att socialsekreterare som arbetar med 

denna sortens ärenden bör utveckla en förståelse för andra kulturer och deras värdegrund.  

Payne (2008) betonar att utveckla en lyhördhet i arbetet med andra kulturer än 

majoritetskulturens är en nödvändighet, men för att kunna göra det så bör socialsekreterare 

som arbetar med hedersrelaterade ärenden skapa sig en uppfattning om sina egna åsikter och 

värderingar i relation till sitt arbete. Eftersom deras åsikter och värderingar får direkta 

konsekvenser för hur de arbetar i praktiken (Payne 2008) vilket förs vidare och implementeras 

i de värderingar som ligger till grund för det sociala arbetets värderingar 

 

3 Problemformulering 

 

Att det funnits en bristfällig yrkeskunskap hos socialtsekreterare i arbetet med att hantera, 

bemöta och hjälpa personer som blivit utsatta för hedersrelaterade handlingar är den tidigare 

forskningen rörande överens om. Likväl har jag inte funnit någon uppföljande forskning som 

belyser socialsekreterares egen syn på sin yrkesmässiga kunskapsutveckling i arbetet med 

hedersrelaterade ärenden. Så hur ser socialsekreterarna på sin yrkeskunskap idag? Upplever 

de att det har skett någon utveckling i deras egna sätt att hantera hedersrelaterade ärenden? 

 

I rapporten Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Blom, Eichoue, Tapani-Ekholm 

& Wolinder-Lind 2012) står det klart att det pågår ett aktivt utvecklingsarbete i länen runt om 
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i landet för att motverka och förebygga hedersrelaterad problematik såsom hedersvåld och 

förtryck samt att ge stöd till de som är utsatta för dessa handlingar. Det framgår även  att 

regeringen har gett i uppdrag åt landets länsstyrelser att arbeta fram handlingsplaner för att 

motverka hedersrelaterade handlingar. I Västernorrlands län har en handbok arbetats fram 

som riktar sig till anställda inom socialtjänsten med följande rekommendation:  

 

alla inom socialtjänsten bör ha grundläggande kunskaper om problematiken hedersrelaterat liv, 

förtryck och våld samt att några inom varje förvaltning behöver spetskompetens kring 

problematiken och slutligen att hedersrelaterade ärenden ska handläggas av erfarna socionomer i 

team, om möjligt av en man och kvinna tillsammans. [Länsstyrelsen Västernorrland 2009] 

 

Hur väl denna rekommendation utfaller i verkligheten ute i landets samtliga kommuner är en 

intressant fråga i sig och huruvida denna rekommendation är realistisk eller en svåruppnåelig 

utopi låter jag vara osagt. Däremot anser jag att denna rekommendation lyfter fram en central 

och viktig förutsättning i socialsekreterarnas arbete med hedersrelaterade ärenden. För oavsett 

vilket socialkontor en utsatt person besöker så bör denne bemötas av en socialsekreterare med 

lämpligt kompetens och aktualiserad kunskap inom detta område. Sådana här 

förändringsprocesser gör det både intressant och vetenskapligt relevant att undersöka hur 

socialsekreterare själva ser på sin yrkeskunskap och kompetens idag i relation till deras arbete 

med hedersrelaterad ärenden. 

4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterarna själva ser på sin yrkeskunskapliga 

utvecklig i arbetet med hedersrelaterade ärenden och få en djupare inblick i deras tolkning av 

sitt professionella handlingsutrymme.   

 

4.1 Forskningsfrågor 
 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte har jag följande forskningsfrågor som min studie avser 

att besvara: 

 Hur ser socialsekreterarna inom socialtjänsten på sin egen yrkeskunskap och 

kompetens gällande arbetet med hedersrelaterade ärenden i relation till sitt 

professionella handlingsutrymme?  

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan kommunerna med utgångspunkt i 

socialhandläggarnas syn på sin egna yrkeskunskap? 
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5 Begrepp. 

 

I denna studie använder jag genomgående begreppet hedersrelaterad problematik där tidigare 

studier eller forskning använt begrepp som hedersvåld och förtryck.  

Med begreppet hedersrelaterad problematik vill jag belysa att det finns många fler 

hedersrelaterade handlingar utöver just våld och förtryck som socialhandläggare möter i sitt 

arbete med utsatta klienter, såsom exempelvis övervakning, tvångsgifte och kontroll av en 

annan individs handlingsutrymme. Med bakgrund av detta har jag gjort ett medvetet val att 

kalla dessa handlingar för problematik som ett samlingsbegrepp i min studie enbart för att 

åskådliggöra att handläggare inom socialtjänsten möter och arbetar med ärenden som består 

av hedersrelaterade handlingar som går utöver våld och förtryck.  

 

5.1 Vad innebär hederskultur? 

 

Även om jag inriktar min studie till att undersöka hur socialtjänsten handläggare uppfattar sin 

egen yrkeskunskap i arbetet med hedersrelaterade ärenden samt handläggarnas syn på deras 

förutsättningar att få utbildningsmöjligheter. Så finner jag det lämpligt att nämna några 

grunder som definierar heder och hederskultur.    

  

Slår vi upp ordet heder i Svenska akademins ordbok (2014) så kommer synonymer som 

anseende, ära, aktning, vördnad, respekt. Vad är då hederskultur?  

Hederskultur finns i många olika länder och är enligt en del forskare inte direkt utmärkande 

för en viss religion, kultur eller folkgrupp. Emellertid finns fortfarande den associationen hos 

många och alltjämt råder det delade meningar om hur vi ska se på hederskultur som begrepp.  

Siv Björktomta (2005) beskriver en del av kärnan i hederskulturen på följande sätt:  

 

Kvinnans kyskhet, hennes oskuld, är gränsen mellan heder och skam. Det är också 

kvinnorna som är bärare av männen, familjens och hela släktens heder. Föreställningen 

om att kvinnorna har ett ansvar för att försvara hedern, att förbli kysk, är grundläggande 

inom hedersetiken, tillsammans med uppfattningen att kvinnan inte själv är kapabel att 

försvara sin kyskhet. Detta innebär att kvinnans könliv inte är hennes privata 

angelägenhet utan något som berör både familjen och släkten  

(Björktomta 2005 s.15) 
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I flera definitioner som görs gällande heder beskriver att en mans heder är således beroende 

av kvinnans sexuella beteende, vilket innebär att mannens heder hotas om kvinnan anses vara 

oanständig eller om hon bryter mot de sociala koder som styr förhållandet mellan män och 

kvinnor. Reddy (2008) beskriver att upprätthållandet av heder byggs till stor del upp genom kontroll 

och objektifiering av kvinnan och bibehållanden heder skapas genom strikta traditionsbundna 

könsroller, där skam knyts samman med kvinnans sexualitet och beteende. Kvinnor är inte bara 

ansvariga för sin egen heder utan även sina manliga familjemedlemmars heder. Föreställningar om 

heder är bundna till mannens sociala status men är mer beroende av kvinnans rykte och sociala 

beteende. 

 

Det framgår i Björktomtas (2005) studie att när en kvinna utsätts för ryktesspridning, vare sig 

ryktet är sant eller inte, eller på grund av att ett uppförande hos kvinnan uppfattas som 

oanständigt eller osedligt riskerar denne att tillintetgöras, mördas (Eldén 2001 se Björktomta 

2005). Detta är ytterligare en aspekt som ingår i hederskontexten och det yttersta som krävs 

för att upprätta hedern hos familjen är att flickan mördas, uppmanas att begå självmord eller 

så blir kvinnan exkluderad ifrån familj och släkt som är förenlig med förvisning eller exil 

(Wikan 2004). 

 

 

6 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som jag tagit del av är ett urval av både internationella och svenska 

avhandlingar, vetenskapliga artiklar, samt rapporter som på ett eller annat sätt belyser 

handläggares arbete med hedersrelaterade ärenden och som har relevans för syftet i denna 

studie.  

 

En av flera forskningsstudier som ger en översikt och som uppmärksammar hur 

socialsekreterare kände inför de utmaningar som de möter i arbetet med hedersrelaterade 

ärenden är rapporten Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext (2008) skriven av 

docenten i rättssociologi Astrid Schlytter och Hanna Linell. Deras studie åskådliggör att 

socialtjänstens kunskapsläge visade på otillräckligheter i såväl lagstiftning som i deras 

förhållningssätt och metoder. Med förhållningssätt och metoder syftar författarna på det 

synsätt som socialtjänsten hade när det kom till att lösa konflikter mellan utsatta ungdomar 
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och deras föräldrar. Innebörden av socialtjänstens förhållningssätt och metod var att konflikter 

mellan ungdomar och föräldrar ska lösas genom dialog och medling med ett ”familistiskt” 

synsätt. Studien visar att diskrepansen mellan rådande lagstiftning, värderingar och de ungas 

faktiska villkor orsakade en stor osäkerhet bland socialhandläggare (Schlytter & Linell 2008).   

 

I en rapport gjord av Yvonne Sjöblom (2006), där ett antal socialsekreterare från Stockholms 

län intervjuades gällande deras arbete med hedersrelaterat våld, visar att socialhandläggarna 

upplevde en rädsla för att göra fel i sin hantering av hedersrelaterade ärenden. Vidare skriver 

Sjöblom (2006) att morden på Fadime och Pela skapade en insikt och en förståelse hos 

socialsekreterarna över hur barn och kvinnors utsatthet ser ut samt att denna sortens komplexa 

problematik inte går att lösa utifrån det konsensus och familjeperspektiv som präglade mycket 

av det sociala arbetet. Tidigare forskning som jag har tagit del av visar att utsatta flickors och 

kvinnors situation tenderar att missförstås, missbedömas och bortprioriteras av socialtjänsten 

samt att socialtjänsten arbetat enligt ett lösningsinriktat familjeperspektiv där problemet ses 

som en generationskonflikt, vilken bäst löses inom och av familjen (De los Reyes 2003 se 

Schlytter & Linell 2008). Socialhandläggarnas ”familistiska” arbetsätt visade sig medföra 

stora risker för den som är utsatt för hedersrelaterad problematik eftersom familjer som lever i 

en hederskontext i många fall är källan till att den utsatte söker hjälp hos socialtjänsten.   

Enligt Schlytter och Linell (2008) bekräftar fler studier och forskare att det finns en osäkerhet 

bland handläggare som utövar myndighetsutövning i hedersrelaterade ärenden.  

I intervjuerna med socialsekreterarna som Sjöblom (2006) presenterade, framgår det att 

socialsekreterarna ofta upplevde svårigheter i att helt kunna lita på den drabbades historia. 

Framförallt om det inte fanns någon annan professionell aktör som kunde styrka den utsattes 

trovärdighet när individen själv ändrar sin utsago. Det fanns även en osäkerhet hos 

socialsekreterarna kring hur de ska hantera kontakten med föräldrarna och syskon i synnerhet 

när det gäller den skyldighet som socialhandläggare har att enligt lag underrätta 

vårdnadshavare om att en kontakt med ungdomen har ägt rum (Sjöblom 2006).  

 

En studie gjord av Björktomta (2006) styrker att socialsekreterarna var den personalgrupp 

som uttryckte störst oro för att göra fel i hedersrelaterade ärenden, till skillnad från 

exempelvis kuratorerna som inte uttryckte samma oro. Eftersom kuratorer är yrkesverksamma 

som inte arbetar med myndighetsutövning så fick de lättare kontakt med den utsatte och 

kunde lättare få dennes förtroende. Schlytter och Linell (2008) beskriver att rädslan att göra 

fel som upplevdes bland socialsekreterarna, att på något sätt råka förvärra situationen 
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ytterligare för den utsatte, var speciellt påtaglig när det gäller klienter under 18 år. Ytterligare 

ett återkommande orosmoment hos socialsekreterarna är svårigheten i att kunna urskilja när 

fallet är hedersrelaterat eller "vanlig tonårsrevolt"(Björktomta 2006).  

 

I ett avsnitt i studien Unga kvinnor, frihet och heder - om socialt arbete och hedersrelaterat 

våld beskriver Siv-Britt Björktomta (2005) olika projekt/verksamheter som arbetar  

förebyggande  med syftet att motverka hedersrelaterat våld. Författaren har i rapporten tittat 

närmare på 11 olika projekt/ verksamheter, där jag har valt ut de verksamheter som 

socialtjänsten är inblandad i och där de brukar ett konsensusperspektiv. Vilket innebär att de 

tydligt utgår från det familjeperspektiv som berörts i ovannämnda forskning. I 

konsensusperspektivet ligger fokus på att hitta en lösning som håller ihop och fungerar för 

hela familjen istället för endast den enskilde individen, som då kallas det för ett 

konfliktperspektiv. Konfliktperspektivet innebär att de yrkesverksamma mer eller mindre 

utgår ifrån att relationen mellan ungdomen och föräldrarna handlar om förtryck och att 

flickorna/kvinnorna är våldsoffer och där försoning (konsensus) inte är deras första prioritet.  

I en av verksamheterna som Björktomta (2005) beskriver lyfts det fram några dilemman och 

svårigheter som socialsekreterare möter i arbetet med hedersrelaterade ärenden, faktorer som 

denne måste tas hänsyn till och hantera för att inte riskera att förvärra den utsatta personens 

situation. En av dessa svårigheter är socialsekreterarens skyldighet att underrätta 

vårdnadshavare om att en utredning har inletts i enlighet med socialtjänstlagen (SoL 

2001:453). Detta innebär att hanteringen av ärendet blir en hårfin balansgång mellan att följa 

lagen men samtidigt tillgodose den utsattes säkerhet (Björktomta 2005), vilket medför att 

socialsekreterarens kunskap kring hedersstruktur och normer kombinerat med kännedom 

kring sitt eget handlingsutrymme blir direkt avgörande för hur ett hedersrelaterad ärende 

hanteras. Denna aspekt av socialtjänstlagen gör att barn och ungdomar inte vågar berätta om 

den egna familjens olagliga frihets- och integritetskränkningar, eftersom de vet att 

socialtjänsten har skyldighet att kontakta just föräldrarna (Arnstberg 2008)  

Fortsättningsvis menar Björktomta (2005) att försöken till att etablera en kontakt med den 

utsatte, som oftast är flickor, är i många fall väldigt komplicerat eftersom samtalen blir korta 

och det tar lång tid att samla in information om en eventuell hotbild. Därför menar Björktomta 

(2005) att det är viktigt att kontakten anpassas efter den utsatta personens villkor och att det 

finns lämpligt tidsmässigt utrymme när handläggare arbetar med hedersrelaterade ärenden. Ett 

annat dilemma som lyfts fram i samma studie är att ett myndighetsingripande kan vara både 

en skyddsfaktor men även en riskfaktor för den som är utsatt. En riskfaktor kan uppstå 
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eftersom socialtjänsten inte alltid kan garantera ett fullgott skydd för den utsatte på längre 

sikt, men även när det gäller att ge utsatta flickor ett skyddad boende eller placering på 

kvinnojourer. För en placering utanför hemmet är i många fall oönskade av den utsatta flickan 

eftersom hon inte vill lämna sitt egna hem, resultatet har då i vissa fall visats sig förvärra 

situationen för den utsatta (Björktomta 2005). 

 

Den tidigare forskning som jag hittills har delgivit i denna studie har framför allt representerat 

socialsekreterares arbete med hedersrelaterad ärenden och problematik ur en svensk kontext, 

men är detta kunskapsläge enbart en företeelse hos våra socialhandläggare i Sverige? Jag har 

valt att titta på våra närmaste grannländer och fann en studie skriven av Anja Bredal och Lill 

Salole Skjerven (2007) som skildrar kunskapsläget bland norska myndigheter där främst 

problematiken med tvångsgifte står i fokus. Den studien visar att samma företeelse existerar i 

Norge och författarna menar att det finns ett stort behov av kompetens- och vidareutveckling 

hos de yrkesverksamma aktörerna när det gäller arbetet inom det hedersrelaterade området.  

Författarna Bredal och Skjerven (2007) beskriver att behovet och viljan till vidareutbildning 

och att införskaffa ytterligare kompetens för att kunna hantera hedersrelaterade ärenden är 

stort, men menar att kvalifikationerna i högre grad måste anpassas till varje verksamhets 

behov. Vidare noterade denna norska studie att det finns ett starkt behov av metodutveckling 

och professionalisering av det sociala arbetet (Bredal & Skjerven 2007). 

I Norge så har familjevåld mot invandrarkvinnor kommit i fokus såsom tvångsäktenskap, 

hedersmord, könsstympning, samtidigt som det har väckts kritiska frågor om den norska 

hjälpapparatens och lagtillämpningens hantering av hedersrelaterade fall. En nödvändig 

förutsättning för att ett fenomen ska kunna åtgärdas är att det blir synliggjort men det är ingen 

tillräcklig förutsättning. För att motverka kränkningar och övergrepp måste vi lära oss att 

förstå vad som egentligen ligger bakom sådana handlingar (Skau 2007). 

 

 

7 Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter som rör ämnen som 

profession, kunskap och handlingsutrymme och som syftar till att belysa handläggares syn på 

sitt professionella handlingsutrymme i relation till sin kunskapsutveckling inom området 

hedersrelaterad problematik.  
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7.1 Professionen och yrkesrollen 

 

Ett av de karaktäristiska drag som kännetecknar en profession som socialsekreterare är dess 

kunskapsbas. Att arbeta i ett yrke som handläggare innebär att man har genomgått en 

socionomutbildning och därmed tillskansat sig den yrkeskunskap och kompetens som 

innefattar kunskaper i såväl teori som i praktik (Svensson et. al 2008). Ser vi till 

Nationalencyklopedins tolkning av professionalism står följande förklaring att det är en 

yrkesmässighet med förvärvsinriktning (Nationalencyklopedin 2015) men vad innebär det att 

arbeta i en professionell yrkesroll? Författaren Greta Marie Skau (2007) ger en mer ingående 

förklaring och menar att vara professionell innebär två saker, för det första så innebär det att 

man har en offentlig garanterad minimikompetens att ge hjälp av ett bestämt slag. I 

yrkesrollen som handläggare inom socialtjänsten ställs ett yrkeskrav på att handläggaren ska 

ha genomgått en specifik utbildning såsom en socionomutbildning som garanterar att 

vederbörande har en behörighet, en minimikompetens och en kunskapsbas att klara av de 

arbetsuppgifter som yrkesrollen kräver. Den ökade professionaliseringen av yrket och 

akademiseringen av yrkesutövandet samspelar med samhällets krav på att handläggaren 

besitter kompetens för att möta de grupper av klienter som är i behov av hjälp (Svensson, 

Johansson & Laanemets 2008). Klienten ska kunna lita på att handläggaren kan sitt yrke och 

känner till de lagar och bestämmelser som reglerar utövandet av professionen. För det andra 

har en professionell en inriktad kompetens mot fysiska, psykiska, sociala eller psykosociala 

problem (Skau 2007) eller en specifik yrkesrollskunskap inom ett särskilt område som 

exempelvis hedersrelaterad problematik. I yrkesrollen som handläggare medföljer ett 

handlingsutrymme som ger handläggaren en viss handlingsfrihet i sitt yrkesutövande att 

bemöta klienternas behov.  

 

 

7.1.2 Handlingsutrymme hos gräsrotsbyråkraten 

 

För att beskriva den ställning som socialtjänstens handläggare har så framställer Baíanstovu 

(2012) följande att socialtjänsten uppfattas som den samhällsinstitution som tydligast 

representerar det svenska samhällets kulturella och moraliska institutionaliserade värderingar 

och övertygelser om hur livet bör levas, vilket innebär att dessa övertygelser förkroppsligas i 

mötet mellan socialhandläggaren och klienten.  
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7.1.2.3 Gräsrotsbyråkrat 
 

Yrkesrollen som socialsekreterare inom socialtjänsten går även under benämningen 

gräsrotsbyråkrat. I rollen som gräsrostbyråkrat menar Lipsky (1980) finns ett inbyggt 

dilemma i att både vara en representant för en organisation och samtidigt vara en 

medmänniska i mötet med klienten. I rollen som representant innebär att socialsekreteraren 

arbetar inom organisationens ramar i form av lagar, förordningar och riktlinjer som i sin tur 

dikterar dennes handlingsutrymme (Lipsky, 1980). Gräsrotsbyråkratens roll är även vara ett 

redskap vars uppgift är att se och knyta samman klientens behov med organisationens 

uppdrag och förena dessa så att båda parter anser utförandet som rätt och riktigt (Svensson et. 

al 2008).  

 

7.1.2.4 Handlingsutrymme  
 

Till sitt förfogande har socialsekreteraren ihop med sin specifika yrkeskunskap ett 

handlingsutrymme, vilket innebär att socialsekreteraren har ett spelrum att välja och bedöma 

hur ett ärende ska hanteras inom organisationens ramar och använda organisationens resurser 

(Lipsky 1980) till att åstadkomma ett för samtliga parter godtagbart beslut. Förutom 

organisationens ramar finns även andra faktorer som bidrar till att utvidga handläggarens 

handlingsutrymme såsom yrkeskunskap och samverkan. I yrkesrollen som socialsekreterare 

menar forskning att det finns fyra typer av yrkeskunskaper (Ellström 1992; Svensson et. al 

2008). De är uppdelade i objektkunskap, som guidar handläggaren vid en första kategorisering 

av klienten, procedurkunskap, där handlingsutrymmet antingen kan vidgas eller reduceras, 

klientkunskap, att kunna ta ställning till klientens behov av stöd samt metakunskap, en inre 

reflekterande process om sig själv, sitt handlingsutrymme, starka respektive svaga sidor. I 

föreliggande studie är dessa yrkeskunskaper intressanta då de återspeglas i informanternas 

svar. Samverkan är ytterligare en del som kan bida till att utvidga en handläggares 

handlingsutrymme när den är välfungerande. Fördelarna med samverkan är att 

tvärprofessionella team bidrar med sin respektive spetskompetens som i sin tur är behjälpligt i 

handläggarens arbete som i slutänden kan resultera i en bättre och mer genomtänkt insats för 

klienten (Svensson et.al 2008).    
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I arbetet med hedersrelaterade ärenden möter handläggare komplexa situationer som är 

karaktäristiskt för just hedersproblematiken och den arbetsmiljö som socialtjänstens 

handläggare arbetar i beskriver Lipsky (1980) som originell av två anledningar. Han menar att 

den finns ett avstånd mellan den praktiska delen av yrket och den teoretiska som förmedlas 

under grundutbildningen, vilket är utmärkande i gräsrotsbyråkraters organisation. Andra 

anledningen är socialsekreterarens arbetsmiljö som Lipsky (1980) menar är strukturerade av 

korta möten med klienten och där handläggaren får en begränsad mängd information, vilket 

kräver att socialsekreteraren använder all sin yrkeskunskap för att kunna skapa sig en bild av 

klientens behov. Det gör socialsekreterarens arbetssituation unik och medför att det behövs 

arbetas fram rutiner och riktlinjer för att minska den osäkerhet som denna arbetssituation 

medför.  

 

Mötet mellan klient och socialhandläggare sker i ett spänningsfält mellan individ och 

organisation där en mångfald av kulturella, och därmed även moraliska övertygelser påträffas.  

I dessa möten menar Baíanstovu (2012) sätts uppfattningar om samhällets ideala utformning, 

möjligheter och begränsningar i rörelse avseende hur klienters livsituation och de behov som 

är förbundna med dem, bör förstås och hanteras. Det innebär med andra ord att socialtjänstens 

verksamhet i praktiken även bedrivs i ett spänningsfält mellan tvång och frivillighet vilket ger 

makt åt organisationen att föra fram sina värderingar och normer (Baíanstovu 2012). I det 

förebyggande arbetet när det gäller hedersrelaterad problematik förutsätter att samhället, i 

första hand socialtjänsten som har det yttersta samhälleliga ansvaret för barn och ungdomar, 

agerar redan i den första fasen när situationen kräver det. För att kunna göra detta behöver de 

professionella inom socialtjänsten ha kunskaper så att de kan känna igen den hedersrelaterade 

värdegrunden och den problematik den kan medföra (Schlytter & Linell 2008). Så för att 

kunna bistå och bemöta människor som är utsatta för någon form av hedersrelaterad handling 

så bör socialhandläggarna skapa en kulturell mottaglighet och utveckla en förmåga att kunna 

gå in och ut ur olika kulturella perspektiv (Bremer, Brendler- Lindqvist & Wrangsjö 2006).  

 

8 Metod 

 

I detta avsnitt ämnar jag att klargöra vilken metod jag har använt, mitt tillvägagångssätt, 

urval, val av analys och mina etiska överväganden.  
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8.1 Kvalitativ metod 
 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen utgår man antingen från en kvalitativ eller en 

kvantitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa betonar ett induktivt förhållningssätt, vilket 

betyder att vikten i studien läggs vid hur individer uppfattar, erfar och tolkar sin sociala 

verklighet. I motsats till den kvantitativa forskningsstrategin, som har ett deduktivt 

förhållningssätt där vikten och tyngden läggs på faktabaserade logiska slutsatser och prövning 

av teorier (Bryman 2011). Kvalitativa arbetsmetoder har blivit ett alltmer accepterat 

tillvägagångssätt när det gäller vetenskaplig forskning, trots det så finns det en del kritik 

riktad mot kvalitativ forskning. Fördelen att använda en kvalitativ forskningsmetod i 

föreliggande studie är att metoden ger utrymme att undersöka hur socialsekreterarna tolkar sin 

yrkeskunskap i relation till deras handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterad 

problematik. Kritiken som riktas mot kvalitativ forskningsmetod kommer att behandlas i 

metoddelens sista avsnitt som tar upp reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

8.2 Val av datainsamlingsmetod 
 

Jag har valt att använda en kvalitativ forskningsstrategi i min studie med semistrukturerade 

intervjuer som metod. Den metoden är vald utifrån att studiens syfte är att undersöka hur 

socialsekreterare själva ser på och tolkar sin yrkeskunskapliga utveckling i arbetet med 

hedersrelaterad ärenden. I valet av metod ansågs även en observation vara väldigt givande, då 

en observation skulle kunna ge en bra inblick i hur socialsekreterarna använder sin kompetens 

och handlingsutrymme i mötet med klienter som är utsatta för hedersrelaterade handlingar. 

Dock är denna sortens metod inte genomförbar i detta sammanhang med tanke på den tidsram 

som är satt, vilket medför att en observation som metod skulle ha blivit alltför tidskrävande. 

 

8.2.1 Semistrukturerad intervjuform 
 

Studien har använt en semistrukturerad intervjuform, vilket ger intervjupersonerna utrymme 

att svara på frågorna utefter sina egna kunskaper och erfarenheter när det gäller deras arbete 

med hedersrelaterade ärenden. Med denna intervjuform har intervjuaren en uppsättning frågor 

där ordningsföljden kan variera. Det anser jag är en fördel i studien eftersom det även skapar 

en intervjumiljö där intervjupersonerna inte upplever sig begränsade i sina svar på grund av 

en alltför upp strukturerad intervjuform. Samtidigt har en semistrukturerad intervjuform 

fortfarande en viss struktur som hjälper till att bibehålla fokus, så att intervjun inte glider för 
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lång ifrån studiens syfte. Frågeformuläret kan beskrivas som ett frågeschema som ger 

intervjuaren ett utrymme att komma med följdfrågor eller ställa ytterligare frågor till svar som 

uppfattas vara viktiga och relevanta för studien (Bryman 2011).    

 

8.3 Urval och genomförande 
 

I processen att få tag på intervjupersoner till studien är forskningsfrågan eller frågorna som 

formuleras i studien helt avgörande för vilka grupper av människor som är intressanta att 

intervjua (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). I föreliggande studie har en kombination av 

bekvämlighets urval och tvåstegs urval använts. Bekvämlighetsurvalet är utifrån ett medvetet 

val har gjorts att söka intervjupersoner i närliggande kommuner, med tanke på den tidsram 

som föreligger. Tvåstegsurvalet är utifrån studiens forskningsfrågor som eftersöker 

intervjupersoner inom en specifik grupp, vilket är socialsekreterare som arbetar med 

kvinnofridsärenden. I urvalet av intervjupersoner har jag tagit hänsyn till kommunernas 

storlek, eftersom studien erfordrar kommuner av en viss storlek sett till befolkningsmängd. 

Min första avsikt var att rikta in mig på socialsekreterare som arbetar eller har arbetat med 

hedersrelaterade ärenden med inriktning mot barn och unga (0-18 år). Med avsikten att 

begränsa mitt upptagningsområde men jag blev tvungen att omvärdera detta beslut, då det var 

svårt att få gensvar från socialsekreterare inom denna grupp. Anledningen till denna svårighet 

återkommer jag till under avsnittet Kontakt med respondent och genomförande av intervju. 

Istället utvidgade jag mitt upptagningsområde till att söka intervjupersoner inom 

socialtjänsten som arbetar eller har arbetat med hedersrelaterade ärenden. Mina kriterier var 

att socialsekreterarna arbetar eller har arbetat med hedersrelaterade ärenden under de senaste 

fem åren inom socialtjänsten. Detta för att försäkra mig om att intervjuerna blir tillförlitliga, 

att socialhandläggarna har en uppdaterad bild av problematiken. Av praktiska, 

arbetsekonomiska och ekonomiska skäl avgränsade jag mig till att intervjua socialsekreterare 

i södra Sverige, som jag hade möjlighet att besöka för personliga intervjuer. Vidare gjordes ett 

medvetet val att kontakta kommuner av varierande storlek för att se om det föreligger några 

likheter eller nya iakttagelser med utgångspunkt i socialhandläggarnas syn på sin egna 

yrkeskunskap. 

 

8.3.1. Litteratursökning 

 

I studien har litteratur om studiens ämne inhämtats från Linnéuniversitetets bibliotek och för 

att få fram tidigare forskning som belyser kunskap om hedersproblematik ur ett 

professionsperspektiv har olika sökmotorer använts. Vetenskapligt granskade artiklar 
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återfanns i databaser som såsom Onesearch, SwePub, och Google Search. Även 

Socialstyrelsen hemsida  har använts för att inhämta de senaste delrapporterna gällande arbete 

som berör hedersrelaterad problematik. Litteratur som ansågs vara av relevans för studien  I 

studien har även avhandlingars och litteraturers referenslistor bidragit med att finna forskning 

som är relevant för denna studie.  Avgränsning av ämnesområdet gjordes i och med 

sökningarna, då termer användes i olika kombinationer såsom exempelvis "heder*", 

"socialtjänst*", "handlingsutrymme*". Även engelska sökord användes för att få fram 

internationell forskning som ansågs vara av relevans för denna studie. Några vetenskapliga 

artiklar som under processen valts bort har haft ett hedersrelaterat fokus, men med exempelvis 

inriktning på flickors upplevelser av socialtjästens arbete eller en enskild persons erfarenheter 

av hedersvåld i relation till den svenska välfärden. 

 

 

8.3.2. Kontakt med respondent och genomförande av intervju 

 

För att få kontakt med socialhandläggare som ingick i mitt upptagningsområde började jag 

med att skicka ut ett informationsblad ( bilaga 2 ) via mejl till samtliga sektionschefer/ 

enhetschefer i de kommuner som jag valt ut. En nackdel med att söka efter intervjupersoner 

via sektionschefer eller enhetschefer, är att cheferna kan spela en roll i hur  studiens 

utformande blir genom att välja ut handläggare som enligt deras uppfattning är bäst lämpas 

för att föra fram just den socialtjänstens talan. 

 

I det medföljande informationsbladet beskrev jag mitt syfte med min uppsats. Därefter följdes 

mejlen upp med samtal till de socialsekreterare som jag fått information om och bokade in en 

intervju. Tre av socialsekreterarna återkom inom den satta tidsperioden, andra hade jag 

svårare att få tillfälle att prata med. Under intervjuprocessen hade jag stora svårigheter att få 

tillräckligt många socialsekreterare att vilja delta i en intervju. Anledningen till detta var att 

många hade under denna period en väldigt hög arbetsbelastning. Jag möttes även av en 

återkommande osäkerhet från socialsekreterarna gällande studiens ämne där de ansågs sig inte 

vara lämpade att svara på mina frågor om deras yrkeskunskap i relation till arbetet med 

hedersrelaterade ärenden. I två av fallen lämnade socialsekreterare återbud dagen innan  

intervjutillfället, vilket medförde att intervjuprocessen varit väldigt omständlig och 

konsekvenserna blev att denna studie har tagit lång tid att färdigställa. 
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Jag har bokat intervjuer med totalt åtta socialsekreterare som samtliga arbetar på 

socialtjänsten i olika kommuner av varierande storlek och sex stycken deltog slutligen i en 

intervju. Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (se bilaga 1), där frågor och 

kategorier har formulerats utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjuguiden har 

använts som underlag för att få svar på studiens forskningsfrågor gällande hur 

socialsekreterarna ser och tolkar sin yrkeskunskap i arbetet med hedersrelaterade ärenden.   

Intervjuerna spelades in efter erhållet samtycke från intervjupersonen och är mellan 30-60 

minuter långa. Samtliga intervjuer ägde rum på deras arbetsplats och jag använde mig av en 

inspelningsapp på min mobiltelefon. Intervjuerna har därefter transkriberats, vilket innebär att 

jag har lyssnat och ordagrant återgett det som respondenterna har sagt till text i ett word-

program. Detta har gjorts i samband med intervjutillfället för att inte förlora andemeningen i 

deras svar.  

 

 8.4 Analysmetod 
 

Med hänsyn till studiens syfte bedömdes det att kvalitativ innehållsanalys är mest lämpligt i 

denna studie. Enligt Bryman (2008) ger innehållsanalysen forskaren utrymme att ur ett 

tolkande perspektiv arbeta och analysera studiens insamlade material utifrån teman och 

kategorier. Att använda en innehållsanalys innebär att det insamlade materialet kodas för att 

hitta bakomliggande teman och kategorier. Dessa kan uppstå både före eller efter det att 

forskaren har inhämtat materialet och kan därför revideras under processens gång. Valet att 

använda denna analys motiveras dels utifrån att tämligen specifika teman hade arbetats fram 

inför intervjutillfällena, för reducera att existerande uppfattningar ska påverka studien. Men 

även för att analysen ger utrymme att revidera föreliggande teman under processens gång. 

Inför intervjuprocessen så hade följande tre kategorier skissats fram: yrkeskunskap/kompetens, 

handlingsutrymme och utbildningsmöjligheter. Efter att det insamlade materialet 

transkriberats och bearbetats reviderades handlingsutrymme till att även inkludera samverkan. 

 

8.4.1 Analysens arbetsgång 

   

I bearbetningen och analysen av mitt insamlade material utgick jag från de teman som 

arbetats fram yrkeskunskap/kompetens, handlingsutrymme och utbildningsmöjligheter och 

samverkan. Jag började med att göra mig bekant med mitt material genom att strukturera upp 

och dela in det utefter mina tre uppsatta teman med hjälp av kodning (Bryman 2011). I 

processen av att bearbeta mitt material tog jag hjälp av olika färgmarkeringar för att sedan 

sortera in informanternas svar under respektive tema. I arbetet med transkriberingen och 
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utskrivningen av genomförda  intervjuer, gjordes ett medvetet val att ta bort utfyllnadsord som 

exempelvis  "liksom"," ehh", "mm", "typ",  "alltså" och så vidare samt att meningsuppbyggnad har 

setts över i citaten för att förståelsen för sammanhanget ska återges så bra som möjligt. Enligt Bryman 

(2011) är det viktigt att man i transkriberingen återger intervjupersonens uttalande så exakt som 

möjligt i den skrivna texten, då det ökar tillförlitligheten i studien. I utskrivningen har (?) använts när 

det har varit svårt att höra vad intervjupersonen sagt. I studiens insamlade material har hakparenteser [ 

] använts för att förtydliga den tolkning som görs i citat där meningsfulla ord har utelämnats 

exempelvis [meningsfullt ord], i syfte att skapa en bättre förståelse för citatets innebörd. Tecken som 

[...] samt [---] har använts då citatet antingen har börjat en bit in i en dialog eller där citatet har 

förkortats, punkter ... står för en kort strykning och streck --- står för en längre strykning.  

De kategorier som använts har skapats utifrån de befintliga frågeställningarnas huvudområden 

och intervjuerna har sedan placerats in under respektive temas rubrik. Huvudrubrikerna har i 

sin tur utvecklats och anpassats för att ge läsaren en fingervisning om styckets innehåll.  

 

8. 5. Etiska aspekter 
 

Jag har i mina samtliga intervjuer försäkrat mig om att efterfölja de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller. I en intervju är det viktigt att uppfylla öppenhetskrav, 

självbestämmandekrav, konfidentialitetskrav samt autonomikrav. De etiska riktlinjerna är 

viktiga att ta hänsyn som forskare då dessa krav säkerställer att vi agerar korrekt i kontakten 

med andra individer, men även för att ge forskaren ramar att förhålla sig till.  

Så inför mina intervjuer informerade jag handläggarna om mitt syfte med intervjun och 

informerade att intervjun är frivillig och följer det konfidentialitetskrav, som innebär att 

informanterna försäkras att de är helt anonyma likaledes att det inte kommer att framgå vilken 

kommun de är verksamma inom. Likaså att det som framkommer i intervjun uppfyller det 

autonomikrav att den information som framkommer inte kommer lämnas ut till något annat 

ändamål än till forskning.  

Inför samtliga intervjuer var jag noga med att få samtycke från informanten och ett 

godkännande att intervjun spelades in endast för detta syftet.  

 

8.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Fördelarna med kvalitativ metod är att man som forskare får en mer ingående, detaljerad bild 

av hur människor upplever eller tolkar sina erfarenheter i en viss kontext. Dock finns det 

svaghet  i den kvalitativa forskningsmetoden. Den vanligaste kritiken som riktas mot 

kvalitativ forskning beskiver att den är alldeles för subjektiv, vilket menas att metoden lämnar 
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ett stort utrymme för forskaren att tolka det han eller hon undersöker. Det medför att studien 

blir svår att replikera och medför att studiens reliabilitet och validitet påverkas, vilket medför 

problem gällande generalisering (Bryman 2011). Som svar på denna kritik anser förespråkare 

att den kvalitativa arbetsmetoden istället kan uppnå en tillförlitlighet vars innehåll motsvarar 

reliabilitet och validitets kriterier. Reliabilitet och validitet utgör två viktiga 

bedömningsgrunder inom kvalitativa studier när det gäller att skapa sig en uppfattning om 

kvaliteten på studien. Reliabilitet och validitet är enligt en del forskare synonymt med 

kvantitativ forskning, eftersom mätning av inte är den främsta avsikten inom den kvalitativa, 

men begreppen har ändå relevans när det gäller forskningens tillförlitlighet. Tillförlitlighet 

inkluderar trovärdighet (validitet), pålitlighet (reliabilitet). Trovärdighet handlar om att 

läsaren ska tro på det han eller hon läser och kvalitativa forskningen måste skapa denna 

trovärdighet på andra sätt än kvantitativa (Svensson & Ahrne 2011). Om en studie har en 

stark reliabilitet innebär det att studien har en transparens, vilket inverkar det på studiens 

trovärdighet. Pålitlighet (reliabilitet) skapas genom att författaren tydligt redogör för läsaren 

den forskningsprocess som studien har genomgått. Så denne får ta del av hur författaren har 

tänkt och resonerat kring sina metodval och gör studien tillgänglig för diskussion och kritik. 

För att studien ska uppnå en hög trovärdighet (validitet) är det också viktigt att studien utförs i 

enlighet med de regler som finns (Bryman 2011) 

Generaliserbarhet är svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom den inte blir tillförlitlig då 

det inte går att mäta i siffror (Bryman 2011), men genom att se till att kvaliteten på de 

teoretiska slutsatser som formuleras med den kvalitativa data som underlag, beskriver Bryman 

(2011) är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten i kvalitativ forskning.  

 

 

9 Resultat / Analys 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat och analys av min empiri utifrån de 

intervjuer jag genomfört med handläggare från socialtjänster i olika kommuner av varierande 

storlek. Innan jag presenterar mitt resultat och analys av denna studie vill jag understryka att 

jag har valt att använda mig av fingerade namn enligt rådande sekretessanviselser inom 

konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådet (2002). Jag har medvetet gjort valet att dela in 

kommunerna i två kategorier, en stor respektive liten kommun för att se om det finns likheter 

eller nya iakttagelser utifrån socialsekreterarnas syn på sin kunskap. I markeringarna av 
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kommunernas storlek har jag valt att använda förkortningarna S och L, där S står för stor 

kommun och L står för liten kommun.  

Storlek på kommun utgår från Statistiska centralbyråns definition av att en medelstor 

kommun består av mellan 20 000- 50 000 invånare.   

 

9.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Vera (L), Siv (L), Eva (L), Kamilla (S), Gunborg (S) och Jennifer (S).   

 

Vera är en socialhandläggare som har många års erfarenhet av att arbeta med 

kvinnofridsärenden inom socialtjänsten, där hedersrelaterade ärenden inkluderas. Hon arbetar 

på ett socialkontor i en mindre kommun i södra Sverige.  

  

Siv är även hon en socialsekreterare som har flera års erfarenhet av att arbeta inom 

socialtjänsten och har arbetat i några år med kvinnofridsärenden. Även hon är verksam i en 

mindre kommun i södra Sverige. 

 

Eva har några års erfarenhet med att arbeta i ärenden där det förekommer andra nationaliteter 

som inte enbart är kvinnofridsärenden där  hedersrelaterade ärenden ingår. Hon har arbetat i 

många år inom socialtjänsten i en mindre kommun.  

 

Kamilla är en socialhandläggare som har flera års erfarenhet av att arbeta med 

hedersrelaterade ärenden. Hon ingår i ett team av kollegor som är inriktade på att hantera 

denna sorts ärenden när de inkommer till socialtjänsten. Kamilla är verksam i en stor kommun 

i södra Sverige.  

 

Gunborg har arbetat med hedersrelaterade ärenden i många år och ingår i ett team av erfarna 

medarbetare som enbart arbetar med denna sorts ärende. Hon har en stor erfarenhet av att 

hantera hedersrelaterade ärenden och har själv vuxit upp i en hederskulturell kontext. Hon är 

verksam inom socialtjänsten i en stor kommun.  

 

Jennifer har flera års erfarenhet av att arbeta som socialhandläggare inom socialtjänsten och 

sen några år tillbaka arbetar hon tillsammans med kollegor i ett team som inriktar sig på 
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kvinnofridsärenden, där hedersrelaterade ärenden är återkommande. Hon är verksam i en stor 

kommun i södra Sverige.  

 

9.1.2 Kunskapsutveckling i relation till handlingsutrymme 

 

I denna studie har tidigare forskning presenterats som uppmärksammat hur socialhandläggare 

uppfattar de professionella utmaningar som de möter i arbetet med hedersrelaterade ärenden. 

Även tidigare rapporter och studier har argumenterat för och åskådliggjort att socialtjänstens 

kunskapsläge har uppvisat otillräckligheter i såväl lagstiftning, förhållningssätt och metoder.  

 

 

9.1.3 Yrkeskunskap kring hedersrelaterad problematik 

 

I likhet med tidigare forskning visar mina intervjuer att arbetet med hedersrelaterade ärenden 

inkluderar olika dilemman som framkallar en osäkerhet hos handläggarna. Exempelvis Eva 

(L), som arbetar i en av de mindre kommunerna, beskriver att hon tycker det är svårt att arbeta 

med hedersrelaterade ärenden och den främsta anledningen säger hon beror på svårigheten i 

att kunna avgöra när ärendet handlar om hedersrelaterad problematik eller "vanlig" 

kvinnofridsproblematik. Av intervjupersonerna är det flera som ger uttryck för att uppleva 

denna svårighet i sitt arbete. Samtliga handläggare gav uttryck för att de upplevde att en av de 

främsta svårigheterna i arbetet med hedersrelaterade ärenden är just svårigheten att 

överhuvudtaget kunna avgöra när ett ärende handlar om hedersrelaterad problematik. 

 

Får vi in [ett hedersrelaterat ärende] så tycker jag att vi hanterar det oftast bra. Det som är svårast 

är det när de är yngre och man känner att den här problematiken finns men är det hedersrelaterat 

eller är det en stark tonårsproblematik. [Jennifer (S)] 

 

Jennifers uttalande visar att arbeta med hedersrelaterad ärenden åtföljs av en osäkerhet hos 

socialhandläggarna om vart gränsen går, om det nu överhuvudtaget går att dra en gräns 

mellan olika ärenden, såsom ärenden som har en stark tonårsproblematik och hedersrelaterad 

problematik. Mot bakgrund av tidigare forskningsresultat menar jag att denna typ av 

gränsdragningsproblem kan vara särskilt svåra då en stark tonårsproblematik enligt min 

mening likväl kan övergå till att bli hedersrelaterat, eftersom en stark tonårsproblematik kan 

innebära ett beteende hos den unga som upplevs som en skam för den berörda familjen.  
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I avsnittet tidigare forskning i denna studie visar både Schlytter och Linell (2008) och 

Sjöblom (2006) att socialhandläggare uttryckt både en rädsla och osäkerhet kopplat till hur de 

ska hantera hedersrelaterade ärenden och där rädslan att göra fel är mer påtaglig i denna 

sortens ärende, något som socialhandläggarna även upplever i denna studie.  

I yrkesrollen som handläggare medföljer ett handlingsutrymme som i viss mån kan utvidgas 

beroende på handläggarens yrkeskunskap i kombination med erfarenhet att hantera en viss 

sorts problematik. Det min studie visar är att några av handläggarna finner det lättare att 

arbeta i kvinnofridsärenden där kvinnan inte är utsatt för en hedersrelaterad handling trots att 

båda ärendena har snarlika problematik.  

Gunborg (S) som har arbetat med kvinnofridsärenden under flera år och som själv är uppväxt 

i en hederskontext betonar också svårigheterna i att bedöma när ett ärende är hedersrelaterat, 

vilket får mig att inse hur komplicerat och komplext arbetet med hedersrelaterade ärenden är, 

när egna erfarenheter av och insyn i en hedersrelaterad kontext således inte tycks vara en 

självklart grund eller kunskapsbas för handläggare. Gunborg (S) uttrycker emellertid att det är 

oerhört viktigt att handläggare som arbetar med denna sortens problematik känner igen dess 

specifika kontext och har en gedigen kunskap inom detta område.  

 

Våldet ser ju likadant ut [både i kvinnofridsärenden och i hedersrelaterade ärenden], men vi som arbetar 

som utredare inom detta område måste ha den kunskapen. Vi måste ha kunskapen att se när det är 

hedersrelaterat och inte samt vara mycket, mycket försiktiga . [Gunborg (S)] 

 

Gunborg berättar att hon anser att just våldsaspekten i kvinnofridsärenden och 

hedersrelaterade ärenden ser likadant ut, och att grunden däri består av att kvinnan blir 

kontrollerad av sin man eller han utövar våld mot henne. Det är inte i detta avseende som man 

ser om ett ärende är hedersrelaterat eller inte menar Gunborg, utan det är här den specifika 

kunskapen måste komma in. För vikten av kunskap i denna sorts ärende står i direkt relation 

till hur ärendet sedan hanteras av handläggaren och hur resultatet blir för den utsatte, vilket 

gör denna kunskap så viktig betonar Gunborg (S). 

 

Siv (L) säger att hon känner sig bekant med den hedersrelaterade problematiken men att hon 

inte känner sig helt trygg i sin yrkeskunskap gällande densamma. Hon berättar att hon inte har 

jobbat så länge med hedersrelaterade ärenden, men anser att denna typ av ärenden har blivit 

vanligare i kommunen där hon är verksam. Även Vera och Eva känner en osäkerhet i vissa 

lägen och alla tre anser att de är i behov av att utöka sin yrkeskunskap inom detta område. De 
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uttrycker att de många gånger har känt att deras yrkeskunskap inte räcker till och Vera (L) 

beskriver att hon framför allt känner en rådvillhet i hur socialtjänsten ska kunna skydda dessa 

kvinnor som är utsatta för hedersrelaterad problematik, men även bristen av att inte ha en 

arbetskollega att bolla sina tankar och funderingar med. 

 

I min studie framgår det att handläggarna i de större kommunerna utstrålar en större säkerhet 

när det gäller att hantera hedersrelaterade ärenden jämfört med handläggarna i de mindre 

kommunerna. Tidigare forskning har konstaterat att det finns en ojämn nivå gällande 

handläggarnas yrkeskunskap och vad föreliggande studie visar är att en av anledningarna till 

handläggarna i de stora kommunerna upplever en större säkerhet när det gäller denna sorts 

ärenden tolkar jag har ett samband med personalstyrka och arbetsbelastning. Att handläggare i 

större kommuner arbetar i team menar jag ger i sig en trygghetskänsla, men även 

arbetssituationen i stort blir mer konstruktiv eftersom teamet kan använda sig av varandras 

kunskaper och färdigheter, vilket vidgar deras individuella handlingsutrymme. En annan 

anledning, som föreliggande studie belyser längre fram, är att handläggare i större kommuner 

har i högre utsträckning resurser och möjlighet att delta i vidareutbildningar, vilket medför att 

de av allt att döma upplever en större säkerhet.       

Jennifer (S) berättar att vid de tillfällen då de får in ett hedersrelaterat ärende, där barnet är 

under 18 år, så ställer det högre krav på henne och kollegorna att behandla ärendet aktsamt 

men Jennifer betonar att oavsett ålder på den utsatte så tänker de flera vändor innan ett vidare 

steg eller beslut tas.  

 

Får vi in [ett hedersrelaterat ärende] så tycker jag att vi hanterar det oftast bra. Det som är svårast 

är när de är yngre och man känner att den här problematiken finns,  men är det hedersrelaterat eller 

är det en stark tonårsproblematik Vanligtvis när vi får in ett ärende som handlar om våld eller barn 

som blir utsatta så tänker vi ju flera vändor, hur gör vi med skydd och man vrider och vänder och 

är det hedersrelaterad problematik i det så får vi tänka ytterligare ett par vänder. Då kräver det 

ändå mer [...] men det gäller ju att ha is i magen och kunna tänka till noggrant för går vi in för fort 

så kan det ställa till så mycket också.  

 

Samtliga socialhandläggare i denna studie betonar att det är oerhört viktigt att inte förhasta sig 

utan att som Jennifer uttrycker att det är viktigt att ”is i magen" när man hanterar 

hedersrelaterade ärenden. Jennifer förklarar att på grund av att den utsatte personen oftast är 

extremt påpassad av sina familjemedlemmar gör att kontakten mellan handläggare och den 

utsatte måste ske på dennes villkor och inte på handläggarens. För om ett omedelbart 
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omhändertagande eller en placering görs utan noga planering och eftertänksamhet så kan det 

medföra mer skada än nytta för den som är utsatt menar Jennifer. Detta stöds även av tidigare 

forskning som visar att Jennifers erfarenheter även delas av fler handläggare att försöken till 

att etablera en kontakt med den utsatte, som oftast är flickor, är i många fall väldigt 

komplicerat eftersom samtalen blir korta och det tar lång tid att samla in information om en 

eventuell hotbild (Björktomta 2005). Här framhåller Jennifer en viktig aspekt i socialarbetares 

kunskapsutveckling gällande arbetet med hedersärenden. En utveckling som samtliga 

socialhandläggare i föreliggande studie upplever har varit den mest uppenbara förändringen i 

deras sätt att tänka kring hedersrelaterade ärenden och att denna kunskapsutveckling har haft 

en inverkan på deras handlingsutrymme såtillvida att de hanterar hedersrelaterade ärenden 

annorlunda idag än tidigare. Handläggarna i föreliggande studie beskriver även kunskap kring 

att deras inblandning i ett hedersrelaterat ärenden kan få svåra konsekvenser för den som är 

utsatt, som stöds i tidigare forskning som visar att fler handläggare utöver de som deltagit i 

föreliggande studie upplever denna svårighet och att det skapar en osäkerhet i hur en del 

hedersrelaterare ärenden ska hanteras för att inte riskera att utmynna i att bli en riskfaktor.  

Riskfaktorn kommer av att socialtjänsten inte alltid kan garantera ett fullgott skydd för den 

utsatte på längre sikt, men även när det gäller att ge utsatta flickor ett skyddad boende eller 

placering utanför hemmet kan i en del fall vara oönskat av den utsatta flickan eftersom hon 

inte vill eller vågar lämna sin familj. Resultatet har då i vissa fall visats sig förvärra 

situationen för den utsatta (Björktomta 2005).  

Osäkerheten som handläggarna upplever visar prov på att de har en större medvetenhet kring 

sin egen metakunskap och fått mer kunskap om hedersproblematikens följder och deras 

inblandning kan få svåra konsekvenser för en utsatt klient. Det är sådan här kunskap som är 

viktig att forska vidare på för att arbeta fram och utveckla arbetsmetoder och strategier som 

kan erbjuda klienter som är utsatta för hedersrelaterade problematik ett varaktigt och hållbart 

skydd. Vidare beskriver Jennifer och Kamilla att en del av komplexiteten av att arbeta med 

hedersrelaterade ärenden ligger i de försiktighetsåtgärder som inledningsvis krävs för att få 

nödvändig information till att göra en skydds- och säkerhetsbedömning utan familjens 

kännedom. Här menar Jennifer, i likhet med de andra socialhandläggarna från de större 

kommunerna, att samverkan mellan skola och andra inblandade aktörer har en väldigt  

betydelsefull funktion i deras arbete med hedersrelaterade ärenden.  

 

Vi får ju tänka på att vissa, de kan absolut inte komma hit [till socialkontoret] för det är för stora 

risker och vi kan ju bara inte gå till skolan för oftast är de [klienterna] ju påpassade av syskon. Så 
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det kräver ju väldigt mycket, det kan vara svårt att ta kontakt med vissa på mobilen för de 

[familjen] går igenom den [...] så det är mycket omständigt att få kontakt med en sån [hedersutsatt] 

ungdom. [Jennifer] 

 

9.1.4 Samverkan, kunskapsutveckling och handlingsutrymme 

 

Min studie visar skillnader mellan handläggarna i stora respektive mindre kommuner, när det 

gäller deras syn på sin yrkeskunskap i arbetet med hedersrelaterade ärenden. 

Socialhandläggarna i de större kommunerna har, till skillnad från de i de mindre 

kommunerna, lagt ner stort arbete på att utveckla en fungerande och givande samverkan med 

andra berörda aktörer. Socialsekreterarna i de större kommunerna upplever dessutom att de 

besitter en god yrkeskunskap för hur de ska agera och hantera hedersrelaterade ärenden. 

Jennifer, Kamilla och Gunborg berättar att deras satsning på samverkan mellan exempelvis 

polis, polisens säkerhetsgrupp och skola har utvecklat och genererat både ny och större 

yrkeskunskap när det gäller att hantera hedersrelaterade ärenden i deras team. Jennifer betonar 

att det är en stor fördel att arbeta med kollegor som har tidigare erfarenhet av att arbeta med 

denna typ av ärenden eftersom det finns någon att ”bolla med”. Även misstag och mer 

lyckosamma hanteringar av situationer som gjort i tidigare ärenden förs vidare inom gruppen, 

vilket Jennifer betonar har varit bra eftersom det är tackvare det arbetet som gör att de inte 

står helt handfallna.  

Socialsekreterarna i de mindre kommunerna berättar att de inte har någon direkt utarbetad 

samverkan med skola och polis, men att de emellanåt har kontakt med kunniga aktörer inom 

länsstyrelsen. Min tolkning blir följande att en välfungerande samverkan mellan olika 

myndigheter och frivillig organisationer fyller en viktig och betydelsefull funktion för 

socialhandläggarna i relation till deras handlingsutrymme, som bidrar till att de får en mer 

komplett kunskapsbas gällande arbetet med hedersrelaterade ärenden. Författarna Svensson 

et.al (2008) visar på fördelarna med samverkan och beskriver att man med hjälp av olika 

kompetenser kan erbjuda bättre insatser för klienter. Att samarbeta och samverka med andra 

professioner menar författarna även innebär en utmaning för såväl professionen som för den 

enskilda socialhandläggaren. Det gäller att tydliggöra och utveckla såväl yrkeskompetens som 

yrkesroll men att det i förlängningen leder till en ökad professionell autonomi och vidgat 

handlingsutrymme. Min analys visar att det inte enbart är yttre faktorer med andra aktörer 

som vidgar handläggarnas handlingsutrymme utan handläggarna använder också det 

handlingsutrymme som de redan har inom sin profession för att samverka för en utvidgad 

kunskapsbas i yrket.  
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9.1.5. Kulturella värderingar och kunskap  

 

I intervjun med Gunborg (S), en av socialsekreterarna från en storstad, framhåller att varje fall 

som kommer in till socialtjänsten är unikt och individuellt. Hon betonar att det är oerhört 

viktigt att inte generalisera i hedersrelaterade ärenden för då riskerar man att tappa människor 

som är utsatta. Siv (L) anser också att det är viktigt att se varje person och ärende som 

individuellt och unikt på sitt sätt och poängterar att även om problemetiken tycks likna 

varandra så behöver det inte vara hedersrelaterat och hon uttrycker att det är en svår 

bedömning att avgöra.  

Vera beskriver att hon ser många ärenden som kommer in till henne som hedersrelaterade: 

 

Jag tycker att alla kvinnor som är från ett annat land och som kommer hit och söker min hjälp är 

hedersrelaterat[...] Den [problematiken] ser ju ganska lika ut [...] det kommer ibland kvinnor som 

är strax över 20 år som kommer och söker min hjälp för att de har blivit bortgifta och de har 

kanske barn. De blir kontrollerade, de har inte hand om sin egen ekonomi för det är ju mannen 

som styr [...] ja det [hedersproblematiken och våld i nära relationer] ser ju likadant ut, alltså det 

kan skilja på några detaljer men oftast så är det ju så det ser ut. [...] alltså jag tror inte att jag tar 

hänsyn till deras kultur, jag gör inte det nä. Jag gör inte det för att jag behandlar de [kvinnorna], 

alltså jag ser på deras utsatthet på samma sätt oavsett om det är hedersrelaterat eller inte. [Vera 

(L)] 

  

Att se den hedersrelaterade problematiken som ett problem som tillhör ett kollektiv, 

eller en grupp som kommer från ett annat land eller som har sina rötter i en viss kultur 

eller religion, har i tidigare forskning visats kunna medföra en rad svårigheter och 

problem både för den utsatta kvinnan och för socialsekreteraren. Dels eftersom den 

utsatta kvinnan inte ses som en egen unik individ utan som del av det kollektiv som hon 

försöker komma ifrån, och dels att detta synsätt kan påverka socialsekreterarens sätt att 

bemöta kvinnan och hantera ärenden med hedersrelaterad problematik på ett 

reduktionistiskt och generaliserande sätt. Paynes (2008) resonemang som tas upp i 

denna studiens bakgrundsavsnitt, betonar att socialsekreterare som arbetar inom en 

mångkulturell kontext, bör ha en självrannsakande hållning gällande sina egna åsikter 

och värderingar om andra minoritetsgruppers kultur och värdegrunder. Utifrån Veras  

resonemang finner jag att den antidiskriminerande samt kulturell och etnisk sensitiva 

perspektiven (Payne2008) här visar sin relevans. Veras resonemang illustrerar hur 
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viktigt det är att socialsekreteraren aktivt arbetar med sina egna värderingar och 

uppfattningar om andra kulturer. Eftersom socialsekreterarens egna åsikter och 

värderingar, enligt Payne (2008), har visats sig få direkta konsekvenser för hur denne 

utför sitt arbete. Det innebär att Veras resonemang kan tolkas som att det kulturella och 

etniskt sensitiva perspektivet, som Payne (2008) förespråkar är en värdefull och viktig 

egenskap, saknas i hennes yrkesroll. Vidare kan Veras uttalade tolkas som att hon har 

en generaliseradeföreställning om människor med invandrarbakgrund som ett homogent 

kollektiv där klientens individuella sfär inte erkänns. Men det kan även tolkas som att 

Vera väljer att se på utsatthet på samma sätt oavsett om den är hedersrelaterad eller inte. 

Oavsett hur man väljer att tolka hennes resonemang, åskådliggörs hur 

socialsekreterarnas val av position och tolkningsföreträde i ett ärende har koppling till 

deras handlingsutrymme. Likande resonemang som Veras riskerar dock att medföra att 

handlingsutrymmet påverkas negativt eller begränsas av att yrkeskunskapen i arbetet 

med hedersrelaterade ärenden är bristfällig. Vilket i slutänden påverkar klientens 

situation. 

 

Författarna Bremer, Brendler -Lindqvist & Wrangsjö (2006) menar att när en behandlare, 

eller i detta fallet socialsekreterare, och klienter med olika kulturella bakgrunder möts finns en 

risk att de kan missförstå och tolka varandra utifrån i sin egna kulturella föreställning. Den 

risken är speciellt påtaglig om socialsekreteraren inte kan sätta sig in i en mångkulturell 

kontext. Socialsekreteraren måste, enligt författarna skaffa sig en kompetens i att tänka ur 

flera kulturella perspektiv, att gå in och ur olika kontexter och öva på sin förmåga att röra sig 

empatiskt mellan dessa kontexter (Bremer, Brendler-Lindqvist & Wrangsjö 2006). Även de 

perspektiv som Payne (2008) berör gällande att socialsekreterarna bör ha en etnisk sensitivitet 

i arbetet med ärenden som berör andra kulturer stödjer forskningsläget som säger att 

socialsekreterare i sin profession bör utvidga sin kunskapsbas i flera nivåer. Betydelsen av att 

inte besitta denna kompetens, att kunna växla mellan olika perspektiv, kan tolkas som att 

socialsekreterare riskerar att förbise klientens behov om det inte utvecklas ett mer 

mångkulturellt arbetssätt där både socialsekreterare och klient är på en jämliknivå utifrån vad 

Bremer et. al. (2006) även kallar för ett förståelseperspektiv.  

 

 

 



 

28 

 

9.1.6 Om kunskapsbehov i ett föränderligt socialt arbete 

 

I studien framgår det att samtliga handläggarna ställer sig positiva till vidareutbildning för att 

utvidga sin yrkeskunskap i arbetet med hedersrelaterade ärenden. Avsaknaden av 

tillfredställande yrkeskunskap menade några av socialhandläggarna möjligen är en stark 

bidragande orsak till att de upplever en osäkerhet i dessa ärenden. Osäkerheten kan även bli 

förstärkt av den arbetsstruktur som är den del av professionen (Lipsky 1980)  

I intervjuerna med socialhandläggarna uttrycker Jennifer och Kamilla hur viktigt de upplever 

att det är att kontinuerlig genomföra någon form av vidareutbildning för att uppdatera och 

utveckla sin yrkeskunskap. Båda socialhandläggarna betonar att vidareutbildning är något 

som prioriteras högt inom deras respektive organisationer och Jennifer berättar att hon och 

hennes kollegor har möjlighet att gå kurser och utbildningar när någon i teamet känner att de 

har behov av att utvecklas inom något område. Jennifer förklarar att de har återkommande 

föreläsningar och utbildningar som någon i teamet kan närvara på och att samtliga i teamet 

nyligen var på en heldagsutbildning som handlade om hedersrelaterad problematik. 

Handläggarna i de mindre kommunerna framhöll även de att vidareutbildning inom detta 

område är önskvärd men att det är svårt att hinna med på grund av hög arbetsbelastning och 

låg personalstyrka. 

  

Jag har ju ingen utbildning specifikt för hedersrelaterat men skulle jag lägga fram det att nu vill jag 

gå den här utbildningen för att lära mig lite mer om hedersrelaterat, så tror jag inte att de skulle 

säga nä det får du inte [...] i så fall skulle säga hinner du med detta?  [Vera (L)] 

 

Jag känner nog att jag har möjligheten att kunna skaffa mig det och också få förtroende från 

organisationen att utbilda mig om det skulle behövas, men jag tror att det är svårt att ge. Jag tycker 

inte att det borde vara svårt att ge men jag tror inte att vi får det, för det har inte varit så hittills. 

[Siv (L)] 

 

Jag försöker att gå på lite olika föreläsningar och så där när de dyker upp [...] och så får vi [i 

teamet] inbjudningar till föreläsningar dit vi kan gå och lyssna. Där kan man verkligen lyfta 

perspektivet [...] jag tycker ändå att vi [i teamet] har propsat på att vi behöver någon mera kunskap 

och så, det är väl mera så. Det är ju inte så att det dräller av information om utbildningar omkring 

heder heller liksom utan det blir mera våldsinriktat tycker jag. [Kamilla (S)] 

 

I likhet med både Jennifer och Gunborg så uttrycker Kamilla att hon har ett stöd av 

organisationen i sitt arbete och berättar att om hon önskar att gå en vidareutbildning så finns 
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den möjligheten att anordna det. Medan Eva, Vera och Siv beskriver mer tveksamt men säger 

att den möjligheten finns nog om de verkligen kräver detta, men menar att det blir på 

bekostnad av att de hamnar efter i sitt arbete. Vilket medför att vidareutbildning inte 

prioriteras på det sätt som de skulle vilja. I likhet med Jennifer så har både Gunborg och 

Kamilla, som även de arbetar i team i sina kommuner, samma inställning till vikten av 

vidareutbildningar och de ser inte heller några hinder att gå kurser eller utbildningar när de så 

önskar för att vidareutveckla sin yrkeskunskap inom detta område. Vikten av att handläggare 

som arbetar med hedersrelaterade ärenden har möjlighet till vidareutbildning vid behov är av 

yttersta vikt för deras fortsatta arbete. Författarna Ahmadi och Lönnback (2005) betonar att 

det föränderliga mångkulturella samhället som Sverige är idag ställer krav på det sociala 

arbetet och ökar behovet av att kompetens i en mångkulturell kontext bland socialsekreterare 

och andra aktörer som arbetar med personer som är utsatta för hedersrelaterade handlingar 

tillgodoses.  

 

10 Slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur socialtjänsten handläggare ser på sin egen 

yrkeskunskap gällande arbetet med hedersrelaterade ärenden i relation till sitt professionella 

handlingsutrymme samt se vilka likheter och skillnader som finns mellan kommunerna. 

     

Jag skulle vilja backa tillbaka till den rekommendation som länsstyrelsen i Västernorrland 

(2009) publicerat som jag tog upp i min problemformulering. Den framhåller att "alla inom 

socialtjänsten bör ha grundläggande kunskaper om problematiken hedersrelaterat liv, förtryck 

och våld samt att några inom varje förvaltning behöver spetskompetens kring problematiken 

och slutligen att hedersrelaterade ärenden ska handläggas av erfarna socionomer i team, om 

möjligt av en man och kvinna tillsammans." Denna rekommendation anser jag ramar in en 

viktigt grundförutsättning för socialhandläggare att kunna erhålla viktigt kunskapsutveckling 

inom detta område.  

I denna studie har det framkommit i tidigare forskningen att socialtjänstens kunskapsläge har 

varit otillräckligt och att diverse åtgärder har satts in för att öka kunskapen hos handläggarna 

men hur ser handläggarna själva på sin yrkeskunskap. I denna studie framgår det att det finns 

en skillnad mellan stora och små kommuner i detta hänseende. Förutsättningarna för 

handläggare som arbetar i små kommuner respektive stora kommuner är olika. Det som jag 
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anser är mest relevant är iakttagelsen att handläggarna inte har samma villkor när det gäller 

möjligheter att genomgå vidareutbildning. För om inte utrymmet finns att införskaffa sig ny 

aktuell kunskap och spetskompetens som utvecklar socialhandläggarna arbetsmetoder att 

hantera hedersrelaterade ärenden på grund av att de är ensamma i sin yrkesroll och är under 

hög arbetsbelastning, hur ska då de minde kommunerna kunna leva upp till socialstyrelsens 

rekommendation?   

Denna arbetsmiljö i små kommuner talar för att kunskapsnivån i socialhandläggarnas arbete 

med hedersrelaterade ärenden blir eftersatt och får en direkt inverkan på hur klienter blir 

bemötta och hjälpta i denna svåra problematik. Arbetsmiljön i de mindre kommunerna medför 

ytterligare ett dilemma för handläggarena som har gärna vill och anser sig vara i behov av mer 

kunskap inom detta område men har reservationer att be om vidareutbildning med oro över att 

arbetsbördan kommer att öka.  

De ojämna förutsättningarna mellan stor och liten kommun gällande socialhandläggarna 

möjligheter att vidareutbilda sig blir påtaglig i denna studie. Det framkommer i min studie att 

socialhandläggarna har olika förutsättningar att tillskansa sig viktig och nödvändig utbildning 

för att utveckla sin yrkeskunskap och följderna av dessa ojämna förutsättningar riskerar att i 

slutänden leda till att klienter bosatta i mindre kommuner som är utsatta för hedersrelaterade 

handlingar inte får likvärdigt eller adekvat bemötande i sin utsatthet. Det ser jag som ett stort 

problem som snarast bör ses över.  

Samtliga socialhandläggare i denna studie betonar att de alla har en önskan att hålla en mer 

aktualiserad kunskapsnivå inom detta område. Men förutsättningarna att kunna vidareutbilda 

sig skiljer sig markant mellan kommunerna. Att storlek på kommunen ska vara en bidragande 

faktor i huruvida det finns utrymme, möjlighet och resurser för socialtjänstens handläggare att 

erhålla och bibehålla en jämn och tillfredsställande kunskapsnivå inom detta område 

misstänker jag kommer att bli ett större framtida problem om inte åtgärder tas. 

 

Slutsatsen i denna studie är att de socialhandläggare som deltagit i denna studie har på några 

av mina frågor gett snarlika, nära på identiska svar och deras berättelser om hur de ser på sin 

yrkeskunskap i relation till arbetet med hedersrelaterade ärenden har i flera fall till synes följt 

samma tankemönster. Min analys ger vid handen att deras svar är en avspegling av hur 

kunskapsutvecklingen har framskridit men även vad som återstår att göra inom detta område. 

Med det sagt finns det en del svar gällande deras egen syn på sin kunskapsutveckling som 

skiljer sig åt, vilket visar att de upplever att en kunskapsutveckling har skett i deras sätt att 

arbeta med hedersrelaterade ärenden. Det som framgår är att utbildning är viktig inom detta 
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område men även att kommunerna ser till deras möjligheter att utöka sitt kunskap och 

handlingsutrymme genom ett aktivt samverkansarbete med andra kunniga aktörer och 

organisationer.  

Som socialsekreterare bör en strävan efter att besitta en medvetenhet och driva ett aktivt 

arbete med sin reflexivitet gällande sina egna värderingar och syn på andra kulturers normer 

och värdegrunder. Således bör socialhandläggaren ha en medvetenhet om hur egna 

värderingar om andra kulturer påverkar den egna yrkesrollen Ovanstående uttalanden från 

socialsekreterarna är väldigt intressanta och min tolkning görs utifrån två aspekter. Dels att 

socialsekreterarnas uttalanden åskådliggör att deras kulturella ståndpunkt,  värderingar och 

kunskap medvetet eller omedvetet överförs på deras sätt att bemöta utsatta klienter och 

hantera hedersrelaterade ärenden. Dessutom visar socialsekreterarnas uttalanden på den 

komplicitet som är utmärkande för hedersrelaterade ärenden,  i likhet med Björktomtas (2005) 

studie som tar upp problematiken kring hur heder och hedersrelaterad problematik ska tolkas 

och hanteras inom socialtjänsten.  
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Bilaga 1 

 

 Hur ser du på din egen kunskap om hedersrelaterad problematik?  

 Hur skulle du vilja beskriva dina egna kunskaper inom området hedersrelaterad 

problematik?  

 

Forskningen och kunskapsläget har förbättrats och utökats sen början av 2000-talet. 

1. Har det haft någon inverkan på er organisation, och kunskapsläget inom denna 

tycker du? I så fall, vill du beskriva hur? 

2. Finns några kunskapsluckor i er organisation tycker du? Vilka kunskapsluckor 

upplever du i så fall finns? Kan du beskriva dem? 

Upplever du att kunskapsläget har förbättrats inom din organisation?   

 På vilket sätt har den förbättrats?  

 På vilket sätt kan den förbättras?  

 

 Upplever du att du kan hantera ärenden på ett tillfredställande sätt eller upplever du att 

du skulle vilja/behöva mer utbildning inom något område? Hur och varför? 

 Anser du att organisationen  har lagt ner tillräckliga resurser för att utbilda er inom 

detta område? 



 

35 

 

 Upplever du att organisationen erbjuder dig bra tillfällen att åstadkomma vidare 

kunskapsutveckling? 

 

 Hur ser du ditt handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterad problematik?  

 Kan du beskriva hur du ser på hedersrelaterad problematik? Hur problematiken skiljer 

sig från andra fall där barn/ ungdomar utsätts för hot, våld, kontroll etc.?  

 

Bilaga 2 

 

Hej  

Mitt namn är Petra Nylund och jag är en socionomstudent från Linnéuniversitetet i Växjö, 

som just nu håller på att skriva mitt examensarbete. 

Jag kontaktar er i förhoppning om att få träffa en eller flera av era handläggare som arbetar 

med hedersrelaterade ärenden för  en intervju som tar ca 45 - 60 min. 

 

Syftet med mitt examinationsarbete är att undersöka hur socialtjänstens handläggare själva ser 

på sin yrkeskunskap och handlingsutrymme i arbetet med hedersrelaterad.  

Mitt forskningsproblem har sim utgångspunkt i den kritik socialtjänsten mottog i samband 

med hedersmorden på Fadime Sahindal, Pela Atroshi och Sara (Maisam) Abed Ali.  

Jag ser gärna att handläggarna bör ha arbetar med hedersrelaterade ärenden de senaste fem 

åren.  

Min fråga till er är således om det finns möjlighet att genomföra en intervju med någon eller 

några av era handläggare med utgångspunkt i ovanstående ämne.   

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar  

Petra Nylund. 
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