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Abstract 
The aim of this study is to examine how the social service in a small municipality understands 
their work with honour related violence and oppression during the investigation and decision 
processes, and how the work is handled with the families of the afflicted individuals. This 
study was conducted through qualitative method and information was collected through 
interviews with six different social workers that were selected by targeted selection. The 
questions this study aims to examine are: What experience does the social workers have 
regarding honour related violence and oppression? Does the social service work with the 
exposed families, in that case how? What acting space do the social workers have in their 
work? The results of this study shows that the experience between the social workers differs. 
While all of the interviewed social workers are educated in honour related violence and 
oppression, three of them have further specialized competence within the area. The perception 
of interviewed social workers is that work with the afflicted individuals families isn´t 
conducted as needed, this area needs further consideration for a development of necessary 
adaption. All the social workers acknowledge that working with the families is necessary. The 
social workers acting space differs, some of them believe that it is rather free while other 
believe it as confined. Which has shown to depend on their specific range of competence 
concerning honour related violence and oppression.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten i en mindre 
kommun uppfattar sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck under utrednings- och 
beslutsprocessen, samt hur de arbetar med de utsattas familjer. Studien grundar sig på en 
kvalitativ metod och empirin har inhämtats via intervjuer med sex socialsekreterare som 
valdes ut genom ett målstyrt urval. Studiens frågeställningar som ska besvaras är följande: 
Vilken är socialsekreterarens erfarenhet av arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck? 
Arbetar socialtjänsten med de utsattas familjer, i så fall hur? Vilket handlingsutrymme anser 
socialsekreterarna att de har i detta arbete? Resultatet av studien visar att erfarenheterna 
mellan socialsekreterarna skiljer sig åt. Samtliga socialsekreterare har en grundutbildning 
inom området, men det är tre utav dem som har en mer djupgående kunskap inom området. 
Vad gäller familjearbetet sker det inte i den utsträckning som det behövs och anses behöva 
utvecklas och anpassas ytterligare. Samtliga socialsekreterare anser att ett familjearbete är 
nödvändigt. Socialsekreteraren handlingsutrymme skiljer sig åt, vissa uppfattar det som fritt 
medan andra uppfattar det begränsat, vilket visats bero på vilken nivå av kompetens de 
besitter. 
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Förord 
Vi vill först och främst tillägna ett stort tack till vår handledare Rúna í Baianstovu som har 
väglett och stöttat oss genom hela arbetets gång samt även gett oss värdefulla synpunkter.  
 
Vi vill även tacka de socialsekreterare som ställt upp och varit delaktiga i denna studie, utan 
er medverkan hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 
 
Ida Osbeck 
Mathilda Överberg 
Maj 2019 
  



 
 

Innehållsförteckning 
1.0 Inledning ............................................................................................................................... 1	

1.1 Problemformulering .......................................................................................................... 2	
1.2 Syfte .................................................................................................................................. 2	
1.3 Frågeställningar ................................................................................................................. 2	

2.0 Bakgrund och lagstiftning ..................................................................................................... 3	
2.1 Hedersrelaterat våld och förtryck samt dess innebörd ...................................................... 3	
2.2 Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck ........................................... 3	
2.3 Lagstiftning ....................................................................................................................... 4	
2.4 Tvångsåtgärder inom socialtjänsten .................................................................................. 4	

3.0 Tidigare forskning ................................................................................................................. 5	
3.1 Det hedersrelaterade våldet och förtryckets variationer i olika samhällskontexter .......... 5	
3.2 Förövarnas syn på hedersrelaterat våld och förtryck ........................................................ 6	
3.3 Kunskap inom socialtjänsten ............................................................................................. 6	
3.4 Utredningsverktyg ............................................................................................................. 7	
3.5 Kvinnors utsatthet och rädsla ............................................................................................ 7	
3.6 Stereotyper och diskriminering i socialt arbete ................................................................. 8	
3.7 Familjearbete ..................................................................................................................... 8	
3.8 Brister i tidigare forskning ................................................................................................ 9	

4.0 Metodbeskrivning ................................................................................................................. 9	
4.1 Vetenskapsteoretisk inriktning och metod ...................................................................... 10	
4.2 Litteratursökning ............................................................................................................. 10	
4.3 Urval ................................................................................................................................ 11	
4.4 Insamlingsmetod ............................................................................................................. 11	
4.5 Analysmetod .................................................................................................................... 11	
4.6 Tillförlitlighet, äkthet och generalisering ........................................................................ 12	
4.7 Etik .................................................................................................................................. 13	
4.8 Etiska överväganden ....................................................................................................... 13	

5.0 Teoretiska tolkningsram ...................................................................................................... 14	
5.1 Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete ............................................................... 14	
5.2 Stereotyper och diskriminering – En känsla av ”vi och dom” ........................................ 15	
5.3 Handlingsutrymme och socialarbetarens yrkesroll ......................................................... 16	

6.0 Resultat och analys ............................................................................................................. 16	
6.1 Det sociala arbetets ramar ............................................................................................... 17	
6.2 Skillnad mellan hedersrelaterat våld och annat våld ....................................................... 17	
6.3 Socialsekreterarens handlingsutrymme ........................................................................... 18	
6.4 Arbetet med de utsattas familjer utifrån frivillighet ........................................................ 20	



 
 

6.5 Svårigheter i arbetet med hedersrelaterade ärenden ........................................................ 22	
6.6 Kunskap inom socialtjänsten ........................................................................................... 23	
6.7 Finns det risk för stereotypa synsätt inom socialtjänsten?  ............................................. 24	

7.0 Diskussion ........................................................................................................................... 26	
7.1 Skillnader mellan könen .................................................................................................. 28	
7.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 29	

8.0 Referenslista ........................................................................................................................ 30	
9.0 Bilagor ................................................................................................................................. 33	

9.1 Intervjuguide ................................................................................................................... 33	
9.2 Information och samtyckesblankett ................................................................................ 34	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 
 

1.0 Inledning 
‘’Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska 
samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget som man kan 
göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör 
någonting i framtiden, så att såna här fall inte upprepas.’’ (Fadime Şahindal, 2002). 
 
Fadime var en kvinna som i början av 2000-talet blev känd i hela Sverige för sin kamp mot de 
kulturella normer som hennes föräldrar ville att hon skulle leva upp till (Eldén, 2003). 
Normerna hon kämpade emot var hederskontextens stränga regler kring flickors uppförande 
och de frihetsbegränsningar som de medför. Den 20 november 2001 höll Fadime ett tal i 
riksdagen med titeln ’’Integration på vems villkor?’’. Endast två månader efter talet sköts hon 
till döds av sin fader. Fadime blev 27 år gammal. Vid rättegången uppgav fadern att hon 
ansågs påverka hedern inom familjen negativt då hon bland annat träffat en svensk pojkvän. 
Hedersmordet på Fadime Şahindal skakade hela Sverige och bidrog till att en ny diskussion 
kring hedersrelaterat våld och förtryck inleddes (a.a.). 
 
De efterkommande åren utökade den svenska regeringen sitt arbete kring hedersrelaterat våld 
och förtryck (NCK, 2010). Mellan 2003 och 2007 gjorde regeringen en stor satsning för att 
granska arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck genom att bland annat påbörja 
förebyggande insatser, skapa handböcker, kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och 
förtryck samt reflektera kring behovet av skyddade boenden. Mellan år 2009 och 2010 
fortsatte arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck (a.a.). Regeringen (2007) har i sin 
skrivelse bland annat lyft upp att lagstiftningen i socialtjänstlagen är skärpt och att 
länsstyrelserna tilldelats uppdrag kring utveckling av insatser riktade mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. Vidare har Regeringen (2007) även erbjudit socialtjänsten kunskapsstöd, 
påpekat ett behov av ökad samverkan mellan verksamheter samt kunskapsspridning gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck till instanser som kan tänkas komma i kontakt med detta.  
 
De senaste åren har förändringar genomförts vad gäller den svenska lagstiftningen gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck (NCK, 2010), trots detta lever ett stort antal människor i 
dagens samhälle under ständigt hot, förtryck, begränsningar och kontroll (Socialstyrelsen, 
2019). Hedersrelaterat våld och förtryck har fått mer uppmärksamhet under de senaste åren 
och därmed har de utsatta synliggjorts något, men mörkertalet ses dock fortfarande vara 
befintligt och stort (a.a.). Det har som ovan nämnt hänt en del i arbetet med hedersrelaterat 
våld och förtryck avseende vidtagna åtgärder som nämnts ovan, trots detta lyfts det fram att 
socialtjänstens arbete behöver utvecklas ytterligare (Baianstovu, Cinthio, Särnstedt och Strid, 
2018; Fakir, 2016; Phyllis, 2010; Sedem & Ferrer-Wreders, 2015). Därav bör 
socialsekreterarna se till orsaken bakom förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck och 
därmed arbeta med de utsattas familjer (Baianstovu et al., 2018, s. 202- 208; Sedem & Ferrer-
Wreders, 2015). En åtgärd som därmed kan ses bidra till att minska problemet ytterligare och 
hjälpa familjer i utsatta områden, är ett arbete med de utsattas familjer (Svedberg, Qarai & 
Qaree, 2013).  
 
Ett arbete med de utsattas familjer skulle kunna bidra till att många människor inte behöver 
lida, däremot skiljer sig aktörernas syn åt, om ett familjearbete är effektivt eller inte 
(Svedberg et., al, 2013). Flera verksamheter efterlyser en nyanserad och systematisk kunskap 
kring hur ett familjearbete kan ske i olika situationer och möjliggöra för förändring 
(Baianstovu et al., 2018). Något som verksamheter efterfrågar är vilka bidragande faktorer 
som påverkar att föräldrarnas synsätt förändras, att de väljer att acceptera barnet/den unges 
livsstil, trots att denne bryter mot de kollektiva normerna. Det finns stereotypa uppfattningar 
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inom socialtjänsten kring att de utsattas familjer är oföränderliga. Kontakten mellan den 
utsatta och dennes familj kan i vissa fall ses som omöjlig utifrån den utsattas säkerhet. 
Däremot har det visats att ett familjearbete kan vara lämpligt och effektivt om det sker vid rätt 
tidpunkt med familjen, de vill säga innan utsattheten gått för långt, i ett nära samarbete och 
samförstånd med den utsatta (a.a.). 
 
1.1 Problemformulering 
Socialtjänsten har en central roll när det gäller arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 
och forskning i Sverige visar att socialarbetare upplever svårigheter och utmaningar i arbetet 
av dessa ärenden (Baianstovu et al., 2018; Fakir, 2016). Socialsekreterare anser att arbetet 
med hedersrelaterade ärenden är komplexa och att det inte endast beror på bristfällig kunskap 
kring området, trots att det framhävts att den utbildning som ges är kortsiktig och otillräcklig, 
utan att det även beror på att socialtjänsten är strikt och har andra förutsättningar till skillnad 
från andra verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta (Baianstovu et al., 2018). 
Många aktörer och samarbetspartners är kritiska till socialtjänstens handläggning av 
hedersrelaterade ärenden (Baianstovu et al., 2018; Fakir, 2016).  
 
Socialtjänstens handlingsutrymme är styrt utav organisatoriska regler och juridiska ramar som 
verksamheten behöver förhålla sig till (Baianstovu et al., 2018). Frågan om hur socialtjänsten 
arbetar med de utsattas familjer och på vilket sätt de gör de är ännu relativt outforskat och 
därmed behövs mer evidensbaserad kunskap kring vad som är effektivt i arbetet (a.a.). Utifrån 
detta växer funderingar kring huruvida socialtjänsten tillämpar ett familjearbete vid 
hedersrelaterade ärenden samt hur de ser på det? Det framkommer att socialtjänstens arbete 
med hedersrelaterade ärenden behöver utvecklas och att dess insatser bland annat behöver bli 
mer långsiktiga, djupa och stabila (Baianstovu et al., 2018; Fakir, 2016; Phyllis, 2010; Sedem 
& Ferrer-Wreders, 2015). För att en sådan utveckling ska vara möjlig måste socialtjänsten, 
utöver att arbeta för skydd och stöd till den utsatta, även arbeta med deras familjer 
(Baianstovu et al., 2018; Sedem & Ferrer-Wreders, 2015).  
 
Det har tidigare genomförts studier i större städer kring hur socialtjänsten arbetar med ärenden 
som på något sätt involverar hedersrelaterat våld och förtryck (Baianstovu et al., 2018), varav 
intressent ligger i att undersöka hur socialtjänsten i en mindre kommun arbetar med detta. 
Detta bidrar i sin tur till att en fortsatt forskning kring dessa ovan nämnda delar kan ske. Då 
med fokus på vilken erfarenhet socialsekreterare har och hur de arbetar med hedersrelaterade 
ärenden utifrån deras handlingsutrymme, men även om och i så fall hur socialtjänsten arbetar 
med de utsattas familjer. Detta är relevant att studera då det kan leda till en fördjupad kunskap 
för socialt arbete i stort, men främst för socialtjänsten då de kan få en mer evidensbaserad och 
djupgående kunskap kring detta. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten uppfattar 
sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck under utredning- och beslutsprocessen, samt 
hur de arbetar med de utsattas familjer. I och med detta kommer ett fokus riktas på 
socialsekreterares erfarenhet samt uppfattning gällande hedersrelaterat våld och förtryck. 
Detta kommer undersökas genom enskilda intervjuer med socialsekreterare i en mindre 
kommun. 
  
1.3 Frågeställningar 
 



3 
 

• Vilken är socialsekreterarens erfarenhet av arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck? 
 

• Arbetar socialtjänsten med de utsattas familjer, i så fall hur? 
 

• Vilket handlingsutrymme anser socialsekreterarna att de har i detta arbete? 
 
 

2.0 Bakgrund och lagstiftning 
 
2.1 Hedersrelaterat våld och förtryck samt dess innebörd 
Uppskattningsvis faller cirka 5000 människor offer när det gäller hedersrelaterat våld och 
förtryck varje år, av dessa är två tredjedelar kvinnor och resterande del män. Däremot lyfts det 
fram att en precis statistik som är tillförlitlig är nästintill omöjlig att ordna, då det finns ett 
brett mörkertal kring de som blir utsatta (Wikman, 2009). Hedersrelaterat våld och förtryck är 
något som är förekommande i samhället, dock framhävs det att det troligtvis existerar ett brett 
mörkertal gällande de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta då det 
förekommer en relativt låg anmälningsbenägenhet men även då hedersrelaterat våld och 
förtryck är komplext och kan vara svårt att upptäcka (Yourstone, Axelsson, Kellgren, 
Söderberg & Eriksson, 2018). 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen som har många olika uttryck. Det 
handlar om sådant som, socialt våld där personen utsätts för isolering eller utfrysning från 
gemenskapen i familjen eller större konstellationer, eller att personen blir förbjuden till att 
delta i vissa sociala sammanhang som familjen finner olämpliga. Det kan också handla om 
fysiskt våld såsom sparkar, slag, knuffar eller dödligt våld eller, psykiskt våld, som hot, 
kränkningar och skuld/skambelagd, samt sexuellt våld vilket bland annat kan handla om att 
ingå äktenskap gentemot ens vilja (Baianstovu et al., 2018; Fakir 2016; Socialstyrelsen, 2014; 
Linell, 2017; Yourstone et al., 2018). Psykiskt våld är den vanligast förekommande formen av 
hedersrelaterat våld och förtryck, men även fysiskt våld är vanligt förekommande (Baianstovu 
et al., 2018). 
 
Aktörer inom socialt arbete anser att utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck handlar 
om att upprätthålla familjens heder och det är samtliga familjemedlemmar som ska se till att 
detta inte bryts. Om hedersnormerna bryts framkommer det att bestraffning behöver ske men 
våldet kan även ske i förebyggande syfte för att säkerställa att hedersnormerna upprätthålls 
inom familjen (Baianstovu et al., 2018).  
 
2.2 Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck 
De flesta ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck inkommer till socialtjänsten 
via anmälningar (Baianstovu, 2012). När det gäller hedersrelaterade ärenden kan 
socialtjänsten erbjuda den enskilda vuxna skyddat boende, ekonomiskt bistånd samt råd och 
stöd. När det gäller ett barn kan det handla om placering av barn och unga under 18 år, men 
även i detta fall råd och stöd eller ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Det har framkommit att det förekommer kunskapsbrister i socialtjänstens arbete med 
hedersrelaterade ärenden på ett flertal områden såsom, bedömning, bemötande, struktur, 
handläggning, och genomförande av risk- och säkerhetsbedömningar. Vidare saknas ett 
helhetsperspektiv samt en tydlighet i dokumentation och genomförandeplaner 
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(Socialstyrelsen, 2014). Dokumentation betyder att centrala aspekter antecknas genom 
journalanteckningar och detta ska syfta till att ligga till grund för beslut och beslutsunderlag, 
genomförandeplaner innebär däremot att en plan upprättas kring hur en insats och uppföljning 
ska fungera, genomförandeplanen ska även finnas som vägledning (Socialstyrelsen, 2015). 
Schlytter (2004) är kritisk till socialsekreterares kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 
och uttrycker att socialsekreterare bör ha mer kunskap om patriarkala strukturer, olika kulturer 
samt hur risk och hot ska bedömas (a.a.). Baianstovu et al. (2018) lyfter fram att 
hedersrelaterat våld och förtryck är mycket komplext och att det därav inte alltid bara är 
bristen av kunskap hos socialsekreterare inom socialtjänsten som bidrar till svårigheter i 
arbetet med dessa ärenden utan att deras arbete även är strikt och har andra förutsättningar till 
skillnad från andra verksamheter som exempelvis skyddade boenden, där de kan ha en mer 
djupgående kontakt med den utsatta (a.a.). 
 
2.3 Lagstiftning 
Socialtjänsten har både organisatoriska regler och juridiska ramar att förhålla sig till inom 
deras arbete (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). De lagar som anses vara tillämpbara 
när det gäller hedersrelaterade ärenden är främst Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL], utifrån 
att socialtjänstlagen ligger till grund för socialtjänstens arbete och baseras på frivillighet. 
Föräldrabalken (1949:381) [FB], är relevant att tillämpa för att framhäva ett barns rättigheter 
samt Regeringsformen (1974:152) [RF], som berör människans lika värde. SoL är en ramlag 
vilket innebär att den kräver att de myndigheter och tjänstepersoner som tillämpar den både 
kan och bör tolka lagen för att kunna arbeta flexibelt och öppet i olika lokala kontexter och 
med olika målgrupper. Det bidrar till att arbetet kan skilja sig åt inom olika kommuner 
(Baianstovu, 2017). Socialtjänstlagen baseras på frivillighet och samförstånd mellan 
socialarbetare och klient, vilket innebär att frivillighet väger tyngre än tvångsåtgärder i arbetet 
med familjer, förutsatt att det inte framkommer något som tyder på en allvarlig risk för 
människans hälsa och liv (Baianstovu, 2012). Inom denna ramlag är principen om barnets 
bästa centralt och ska ligga till grund för socialt arbete. Detta regleras i 1 kap. 2 § SoL och 
innebär att barnets bästa och behov alltid ska vara en utgångspunkt och prägla det sociala 
arbetet.  
 
I 2a kap. 1 § SoL framgår det att varje kommun ansvarar för att erbjuda människor de stöd 
och hjälp som finns till utsatta människor. Det innebär att socialnämnden ska fungera som ett 
yttersta skyddsnät för människor och ge stöd och hjälp till människor som behöver det. 
Socialnämnden ska även se till att alla barns behov tillgodoses genom en trygg och god 
uppväxt, vilket stadgas i 5 kap. 11 § SoL. I 6 kap. 1 § FB framkommer, likt ovan nämnda 
paragraf, att varje enskilt barn har rättigheten till att få en god fostran, trygghet samt 
omvårdnad. Barn får därmed inte utsättas för kränkande behandling eller kroppslig 
bestraffning. Ytterligare en lagstiftning som socialarbetare bör förhålla sig till är 1 kap. 2 § 
RF, där framkommer det att människors värde ska beaktas lika, att människor ska behandlar 
likvärdigt och ges samma rätt till olika förutsättningar i livet. Det sociala arbetet ska i första 
hand grunda sig på frivillighet, men i de fall där detta inte är möjligt kan tvångsåtgärder 
tillämpas, däremot ska en utgångspunkt i arbetet alltid vara människans välbefinnande.  
 
2.4 Tvångsåtgärder inom socialtjänsten 
Socialtjänstens arbete ska i första hand grunda sig på frivillighet och syftar till att stärka de 
familjer som kan klara sig på egen hand men är i behov av stöd och hjälp, om detta inte är 
möjligt kan tvångsåtgärder behövas (Schlytter, 2004). Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga [LVU] 2 § handlar om när ett barn eller den unge blir utsatt på 
ett sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling kommer till 
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skada, ska vård beslutas. Detta om det beror på bland annat brister i omsorgen, psykisk och 
fysisk misshandel, något annat förhållande i hemmet samt otillbörligt utnyttjande. 3 § LVU 
handlar om att vård ska beslutas om den unge utsätter sig själv för en påtaglig fara som kan 
skada dennes utveckling samt hälsa. Kriterierna för ett sådant beslut kan vara genom brottslig 
verksamhet, missbruk av beroendeframkallande medel samt annat socialt nedbrytande 
beteende. 
 
När det gäller ansökningar om LVU 2 § och 3 § framkommer det i Linells (2017) avhandling 
att fler flickor utsätts för våld än pojkar samt att flickor i högre grad utsätts för hedersrelaterat 
våld (a.a.). Det våld som flickor utsätts för är sällan kopplat till konflikter inom familjen utan 
mer de strukturer av makt och underordning som råder samt kontroll och rädsla. Det har även 
visats att de utsattas våldssituation inte alltid uppmärksammas av socialtjänsten förrän 
situationen är akut samt skadlig. Det finns en skillnad mellan flickor som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck gentemot flickor som utsätts för annat våld av närstående vid 
tvångsåtgärder. De flickor som faller under hederskategorin, de som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck, känner sig fortsatt kontrollerade och instängda vilket leder till en känsla av 
ensamhet då de oftast inte har någon att vända sig till privat och är exkluderade från sin 
familj/släkt. I studien framkommer det att de flickor som är utsatta för annat våld av 
närstående inte känner samma känsla av ensamhet, då de fortfarande har andra i sitt nätverk 
som de kan vända sig till privat (a.a.). 
  
3.0 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett antal 
teman. Studierna är gjorda i länderna Turkiet, Nederländerna, Sverige, Jordanien, England och USA. 
Teoretiska utgångspunkter som dessa forskare använt i sina studier är bland annat ett kulturellt 
perspektiv, feministisk teori, stigmatisering, ett systemteoretiskt perspektiv, stereotyper, 
diskriminering samt intersektionalitet.  
 
3.1 Det hedersrelaterade våldet och förtryckets variationer i olika 
samhällskontexter  
Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer hos både män och kvinnor och beror oftast på 
att den utsatta har påverkat familjens heder negativt, därav behövs åtgärder vidtas för att 
upprätthålla hedern i form av bestraffningar (Doğan, 2016; Yourstone et al., 2018). I en 
kvantitativ studie framkommer att hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från andra 
våldstyper då det bygger på beteenden och moral utifrån kulturella normer (Phyllis, 2010). 
Därav behöver det skapas en förståelse kring vad som skiljer våldsformerna åt. För att 
hedersrelaterat våld och förtryck ska kunna minskas krävs det att flera myndigheter och 
människor i samhället inkluderas i utbildningen och får kunskap kring förebyggande- och 
lagstiftande åtgärder (a.a.). 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan skilja sig åt mellan olika kontexter och den kulturella 
aspekten används därav för att förstå förekomsten av våldet och förtrycket (Doğan, 2016). I 
en kvalitativ studie framhävs det att inom olika kulturer kan vissa handlingar och/eller 
beteenden vara mer accepterande än vad de är inom andra kulturer, då acceptansen kan 
variera beroende på i vilken kontext det hedersrelaterade våldet och förtrycket uttrycker sig i 
(Sandberg & Janssen, 2018). I en annan kvantitativ studie framkommer det att skam kan 
frambringas när en familj med hedersnormer uppmärksammas eller kommer i kontakt med 
olika myndigheter, då det ses påverka hedern inom familjen negativt. Detta kan i sin tur bidra 
till att utsattheten för den som är utsatt ökar, då familjen anser att detta påverkat hedern inom 
familjen negativt (Payton, 2014). 
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3.2 Förövarnas syn på hedersrelaterat våld och förtryck 
I Doğans (2016) kvalitativ studie undersöktes även hur förövarna som utförde hedersrelaterat 
våld och förtryck kände innan, under och efter handlingen. I de flesta fall utförs 
hedersrelaterat våld och förtryck utav en familjemedlem eller släkting och inte från en enskild 
familjemedlem (Sandberg & Janssen, 2018). Enligt förövarna kan hedershandlingen att ”döda 
någon” både ses som en kriminell handling men även som en plikt för att upprätthålla hedern 
inom familjen. Förövaren ser att handlingen således är tillåten enligt dess kultur och att 
handlingen är behövlig, men att den däremot strider mot de lagar och regler som finns i 
samhället i stort (Doğan, 2016). Anledningen till att hedersrelaterat våld och förtryck sker kan 
bero på ett rykte eller en misstänksamhet över att en kvinna agerat och betett sig på ett sätt 
som skadat familjens heder, på grund av att hon inte följt hedersnormerna inom familjen 
(a.a.). En orsak till att förövarna utför hedershandlingar och ser starkt på hedersnormer beror 
även på påtryckningar från släkt och familj (Doğan, 2016; Yourstone et al., 2018; Baianstovu, 
2017). Förövare ser hedershandlingar som den enda lösningen för att de inte ska förlora sin 
egen heder och position inom familjen. Förövarna anser att förlora sin heder är samma sak 
som att förlora sitt liv och att hedern inom familjen är viktigare än själva livet i sig (Doğan, 
2016; Yourstone et al., 2018). Om mannen skulle förlora sin heder skulle det innebära en 
upplevelse av förlorad status och rättighet inom inte endast familjen/släkten utan även i hela 
kollektivet (Baianstovu, 2017). 
 
3.3 Kunskap inom socialtjänsten 
Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och en utmaning för 
socialarbetaren, därav är självutbildning något som socialarbetaren bör använda sig av för att 
utvecklas och få ny kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck (Payton, 2014; Fakir, 
2016). I en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie framkommer det, utifrån att det är en 
utmaning med hedersrelaterat våld och förtryck inom socialt arbete, att flera åtgärder behövs 
inom olika delar (Fakir, 2016). Det kan handla om att ett helhetsperspektiv behöver tillämpas 
i arbetet då det är fler delar såsom bland annat etiska överväganden och att hedersnormerna 
upprätthålls av fler än bara familjen. När det gäller självutbildning innebär det att 
socialarbetaren själv söker och utvecklar sin kunskap gällande bland annat religion och 
bakomliggande orsaker till förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Socialarbetaren 
behöver ha ett etiskt och praktiskt engagemang för mänskliga rättigheter och verka för de 
utsattas välbefinnande. En förutsättning för att kunna skapa förändring kring hedersrelaterat 
våld och förtryck är att socialarbetaren arbetar med de ojämlikheter som finns mellan könen 
och arbetar med de bakomliggande orsakerna till förekomsten av utsattheten (a.a.). 
 
Det framkommer att socialarbetare i Malmö, Göteborg samt Stockholm anser att den 
socionomutbildning som ges är kort och otillräcklig, vilket kan vara en bidragande orsak till 
att kunskapen kring hedersrelaterat våld och förtryck blir ytlig (Baianstovu et al., 2018). I 
denna kvalitativa studie framkommer det att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 
behöver ett djup, en stabilitet samt en långsiktighet som saknas i dagsläget. Det lyfts fram att 
fortbildning för praktiker inom det sociala arbetet är en politiskt definierade trend och att 
utbildningarna oftast är kortsiktiga. Det framkommer även att ökad grundläggande kunskap 
tillsammans med fördjupning är en förutsättning för att hedersrelaterat våld och förtryck ska 
uppmärksammas i tid. De vill säga att kompetensen ska finnas inom verksamheten för att 
socialarbetarna ska kunna arbeta på rätt sätt med de utsatta samt bemöta människor på ett 
öppet och brett sätt, då hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext problem som uttrycks 
på olika sätt (a.a.).  
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3.4 Utredningsverktyg 
Under senare tid har det skett en utveckling kring utredningsverktyg, såsom användning av 
manualer, checklistor och rutiner inom socialtjänsten (Baianstovu et al., 2018). Däremot 
framkommer det att användningen av dessa material inte alltid går att tillämpa på grund av 
begränsade resurser, tid samt utrymme. Dock kan manualer och handböcker, såsom Patriark, 
Freda-frågor samt en riskbedömningsmall också ses som kompletterande och värdefulla 
arbetsredskap. Riskbedömningar behöver förbättras, vilket kan göras genom att utforma mer 
precisa redskap. Freda-frågor innehåller inte frågor som vanligtvis förekommer i 
hederskontexter men är ändock ett material som kan användas. Patriark anses inte speciellt 
användbart att tillämpa i hedersärenden då dessa manualer efterfrågar en insyn i arbetet som 
polismyndigheten sköter, vilket socialsekreterare inte har tillgång till (a.a.).  
 
Vidare nämns att aktörer som tillhör socialtjänsten och utomstående aktörer upplever att 
socialtjänstens insatser inte alltid är långsiktiga och uppfyller den utsattas behov (Baianstovu 
et al., 2018). En utveckling kring uppföljning och långsiktiga insatser behövs då det framhävs 
att det finns brister gällande uppföljningen samt långvarigheten i de insatser som 
socialtjänsten beviljar (a.a.). Det framkommer att det föreligger brister i 
riskbedömningsmaterial kring hedersrelaterat våld och förtryck, att det som finns i dagsläget 
inte är tillräckligt och utvecklat för just hedersproblematik. Därmed lyfts det fram att en mer 
komplex modell eller riskbedömningsmaterial behöver utvecklas för att arbetet kring 
hedersrelaterat våld och förtryck ska kunna förbättras (Payton, 2014).  
 
3.5 Kvinnors utsatthet och rädsla 
Kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck upplever en känsla av rädsla kring 
sin situation, samtidigt som de ser sig själva som starka och självständiga människor med 
egen förmåga att hitta lösningar kring situationen (Sandberg & Janssen, 2018; Sedem & 
Ferrer-Wreder, 2015). Det framkommer att de utsatta kvinnorna ansåg sig ha egna resurser 
och betraktade sig själva som starka och självständiga. Detta då de på egen hand, med hjälp 
av samhällets institutioner såsom bland annat skyddat boende och hjälporganisationer, lyckats 
ta sig ifrån den utsatta livssituationen. Utifrån att kvinnorna kände sig begränsade och ville ha 
mer frihet, bröt de all kontakt med sina familjer, samhällen och traditioner, vilket bidrog till 
att de lyckades fly från den situation de befann sig i. Kvinnorna kan däremot ses som 
idealiska offer då de själva ansåg att de agerat felaktigt, men att de ändå valt att lämna sitt 
gamla liv bakom sig. Trots detta kvarstår fortfarande ett samhälle som är fortsatt präglat av 
hedersrelaterat våld och förtryck (Sandberg & Janssen, 2018).  
 
Ett samhälle präglat av hedersrelaterat våld och förtryck bidrar till att olika 
familjemedlemmar upplever olika känslor av rädsla kring situationen (Sedem & Ferrer-
Wreder, 2015). I en kvalitativ studie framkommer det att känslan av rädsla är en bidragande 
faktor till förekomsten av förtrycket gentemot kvinnorna. De unga flickorna uttryckte att de 
var rädda för vad deras far kunde göra mot dem, och att detta började i samband med att de 
blev äldre och kom in i puberteten. Flickorna upplevde att ju fler saker de ville göra desto mer 
strikta blev deras föräldrar och hindrade dem från att göra saker. Mödrarna upplevde en rädsla 
att förlora kontrollen över sin dotter och att dottern skulle bete sig illa och göra saker som 
skulle förstöra flickans framtid. Mödrarna uttryckte att det var en bidragande faktor till varför 
de kände sig tvingade att kontrollera sin dotter (a.a.).  
 
Inom varje kultur finns det uppfattningar kring vad som är rätt och fel och förväntningar kring 
hur människor ska bete sig (Schlytter, 2004). Detta betyder inte att deras kulturella 
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föreställningar är de som är rätt och accepterade. Inom vissa kulturer anses mannen vara den 
som är huvudansvarig att upprätthålla hedern vilket bidrar till en förtroendefull roll inom 
familjen. Det innebär att kvinnan förväntas bete sig utifrån vad mannen anser vara rätt och om 
hon inte gör det respekterar hon inte mannen och är då skamlös mot familjen (a.a.). Att 
uppmärksamma kvinnors berättelser gällande deras utsatthet av hedersrelaterat våld och 
förtryck kan vara användbart för andra människor som på något sätt är utsatta eller ska 
hantera en hederskonflikt (Sandberg & Janssen, 2018). 
 
3.6 Stereotyper och diskriminering i socialt arbete 
Vidare i Baianstovus et al. (2018) studie framkommer det att socialarbetare kan ha ensidiga 
föreställningar kring vilka som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta leder i sin 
tur till att de människor som inte faller under de föreställningarna förbises och riskerar att 
osynliggöras. Det framkommer exempelvis att den mest förekommande föreställningen 
vanligast är en ung kvinna som blir utsatt av en man, vilket kan bidra till att äldre kvinnor, 
män, unga pojkar samt HBTQ personer riskerar att osynliggöras (a.a.).  
 
Stereotyper är någonting som lyfts fram som ett hinder i arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck och när en verksamhet eller hjälpinstans har ett sådant synsätt finns risken att de 
bortser från de utsattas behov, vilket då kan leda till att den utsatta får fel stöd och hjälp 
(Baianstovu et al., 2018). En stereotyp syn hos en verksamhet eller hjälpinstans kan leda till 
att de utsatta blir diskriminerade vilket påverkar förtroendet till myndigheter och instanser i 
samhället. Det kan leda till att de utsatta inte litar på att de kommer få rätt hjälp och därmed 
inte söker hjälp från samhällets instanser. Därav behöver verksamheterna ha en medvetenhet 
kring vilka stereotyper som finns i samhället för att undvika att diskriminera klienten och 
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Medvetenheten bidrar även till att de utsatta blir 
bemötta med respekt och får rätt insatser vilket bidrar till en känsla av tillhörighet (a.a.). 
 
Det finns människor som ser hedersrelaterat våld och förtryck på ett visst sätt, som en 
barbarisk kulturpraxis, de vill säga där endast det kulturella ses som huvudanledningen till 
hedersrelaterat våld och förtryck, men det finns även människor som anser att detta synsätt är 
diskriminerande (Sandberg & Janssen, 2018). Det lyfts fram att det existerar människor som 
betraktar hedersrelaterat våld och förtryck likt en barbarisk kulturpraxis. I och med detta 
synsätt skapas en gräns mellan ’’dem’’ och ’’oss’’, och kan ses mellan människor som bor i 
väst med människor som ursprungligen härstammar från andra delar av världen (Baianstovu 
2017; Baianstovu et al., 2018; NCK 2010; Sandberg & Janssen, 2018). Dessa människor 
anser att dess våld helt och hållet orsakas genom kulturen och att den enda utvägen är att bryta 
sig ifrån dess kultur och samhälle. Ett motstånd till detta perspektiv är människor som anser 
att detta synsätt är diskriminerande, då de anser att hedersrelaterat våld och förtryck enbart 
handlar om patriarkaliskt våld mot kvinnor och förekommer i samtliga samhällen, oberoende 
av kultur (Sandberg & Janssen, 2018).  
 
3.7 Familjearbete 
Vidare i Baianstovus et al. (2018) studie framkommer det att ett familjearbete behövs och den 
evidensbaserade kunskapen behöver utvecklas då det i vissa fall läggs ett större fokus på den 
utsatta ur ett individperspektiv, snarare än att ta itu med vad som orsakade problemet. Det 
framhävs att det inte alltid behöver finnas ett antingen/eller perspektiv när det gäller 
familjearbete. De vill säga att det ska finnas ett förebyggande arbete för att familjen ska ges 
möjlighet till rätt redskap, att familjen och den utsatta möjligtvis ska kunna återuppta 
kontakten och inte behöva bryta banden helt. Det är viktigt att socialtjänsten inte åsidosätter 
familjen i utrednings- och beslutsprocessen och att socialsekreterarna ser till att familjen samt 
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den utsatta får de stöd de behöver under hela processens gång, bland annat krisstöd. Därav bör 
föräldrarna även ges information kring vilken hjälp och stöd som finns att få samt att 
forskarna i denna studie ser ett behov av att utveckla en utbildning anpassat till dessa föräldrar 
(a.a.). I vissa fall är en kontakt mellan den utsatta och familjen inte möjlig då det ses vara för 
farligt, medan det i andra fall finns möjlighet till en bibehållen kontakt eller möjlighet till 
återupprättad kontakt (a.a.). I de fall socialarbetaren bedömer att familjen följer normer likt 
familjer i det svenska majoritetssamhället, fokuserar socialarbetaren på att stärka föräldrarna 
kring deras arbete med barnen. En svårighet med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld 
och förtryck är när berättelserna hos den utsatta och dennes familj skiljer sig åt, det vill säga 
när den utsatta hävdar att situationen ser ut på ett sätt och föräldrarna hävdar en helt annan sak 
(Baianstovu, 2012). 
 
Ett effektivt sätt i arbetet med de utsattas familjer handlar om att bygga förtroendefulla 
relationer till alla inblandade och använda sig av både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för 
att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Sedem & Ferrer-Wreders, 2015). 
Socialarbetaren behöver i sitt arbete använda en lämplig konflikthantering och arbeta med 
hela familjen utifrån deras kontext, vilket innebär att arbeta lika mycket med de utsatta 
kvinnorna som med männen i familjen. Socialarbetaren behöver ha en förståelse att 
pojkar/män även i sin tur kan vara utsatta. Ett arbete där socialarbetaren ser till hela familjens 
kontext och bygger förtroendefulla relationer behövs därav för att skapa möjligheter att arbeta 
med problematiken (a.a.).   
 
3.8 Brister i tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har det funnits ett brett forskningsfält vad gäller hedersrelaterat våld och 
förtryck i allmänhet, kring dess förekomst i olika kontexter, stereotyper, orsaker till 
hedersrelaterat våld och förtryck samt kunskap inom socialtjänsten. Däremot har det varit 
svårt att hitta forskning kring hur socialtjänstens arbete ser ut beträffande hedersrelaterade 
ärenden och arbetet med de utsattas familjer. När det gäller socialtjänstens arbete med de 
utsattas familjer har det inte funnits evidensbaserad kunskap och det finns väldigt lite 
forskning kring just detta område. Detta har lett till att denna studie syftar att undersöka om 
ett familjearbete sker inom socialtjänsten och i sådana fall hur detta går till. Något som även 
betraktats som en brist i tidigare forskning är att i stort sett samtliga artiklar haft 
flickor/kvinnor som huvudsakligt fokus och pojkar/män har endast nämnts kortfattat.  
 
Det har visats i tidigare forskning att vissa socialsekreterare i större städer upplever den 
utbildning som ges inom hedersrelaterat våld och förtryck är otillräcklig och därav är intresset 
att undersöka hur socialsekreterares erfarenheter i en mindre kommun ser ut beträffande detta. 
Socialsekreterarna upplever att de är begränsade vad gäller tid, resurser och utrymme vilket 
bidrar till att de inte alltid kan använda de utredningsverktyg som finns att tillgå. Huruvida 
socialsekreterarna faktiskt använder sig utav verktygen är inte något som framgår tydligt i 
forskningen. Det har även framkommit att socialtjänsten är styrt av lagar och regler, samt att 
hedersrelaterade ärenden är komplexa, därav finns ett intresse i denna studie att ta reda på mer 
kring hur socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme i hedersrelaterade ärenden. 
 
4.0 Metodbeskrivning 
I detta metodavsnitt beskrivs hur tillvägagångssättet för denna studie skett genom att förklara 
de metodologiska val som gjorts. Här beskrivs studiens vetenskapsteoretiska inriktning och 
metod, litteratursökning, urval, datainsamlingsmetod, bearbetning och transkription, 
analysmetod, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, etik samt etiska överväganden. 
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4.1 Vetenskapsteoretisk inriktning och metod 
Den vetenskapsteoretiska inriktning som valdes för denna studie var hermeneutik och utgår 
ifrån en kvalitativ ansats. Inriktningen har ett tolkande synsätt vars syfte är att skapa en 
förståelse (Westlund, 2015). Då syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare 
inom socialtjänsten uppfattar arbetet med de som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, kan denna inriktning ses vara relevant att tillämpa. Ett tolkande synsätt kan bidra till 
att det skapas en djupare förståelse för hur socialsekreterare arbetar med hedersrelaterade 
ärenden. För att en förståelse för sociala fenomen ska vara möjligt krävs det att forskaren har 
en viss närhet till dess forskningsområde, att forskaren är deltagare i sammanhanget och bär 
på empati och engagemang (Andersson, 2014). I denna studie har vi som författare haft en 
deltagande roll i och med att intervjuer med socialsekreterare genomförts och präglats av 
öppna frågor. Utifrån detta har socialsekreterarnas subjektiva tolkningar och erfarenheter av 
hedersrelaterat våld och förtryck inhämtats genom intervjuer för att få fram deras tolkning av 
verkligheten, erfarenheter och arbetssätt. 
 
Mot bakgrund av den vetenskapsteoretisk inriktningen och studiens syfte har en kvalitativ 
forskningsmetod valts. En utgångspunkt inom kvalitativ forskning handlar om att studera 
fenomen och verkligheten utifrån deltagarnas perspektiv för att fånga deras erfarenheter, 
tankar och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Därav har denna metod tillämpats, för 
att få en djupare förståelse från socialsekreterarnas perspektiv samt erfarenheter. 
  
4.2 Litteratursökning 
En litteratursökning genomfördes i söktjänsten Primo, som är Örebro universitetsbibliotekets 
egna söktjänst, samt i databasen social service abstracts med syfte att finna vetenskapliga 
artiklar. För att precisera och avgränsa sökningen användes inklusion- och exklusionskriterier 
såsom att endast välja ut artiklar och de studier som var vetenskapligt granskade. Då studien 
fokuserar på hur socialsekreterare inom socialtjänsten uppfattar deras arbete med de som är 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt familjearbete valdes endast artiklar som 
berörde detta. Endast engelskspråkiga artiklar valdes ut. Till en början utgick sökningen ifrån 
ett flick-/kvinnoperspektiv varav detta sedan ändrades då det även framkom ett pojk-/manligt 
perspektiv i en liten grad som ansågs relevant att ha med i denna studie. De sökord som 
användes var: 
 
-Honour violence, honour based violence, honour killing, honour crime, social work, social 
service.  
-honour based violence, women, social work 
-honour violence, oppression, social work  
 
Utifrån dessa sökningsresultat granskades samtliga träffar på de båda databaserna utifrån dess 
titel/rubriksättning. Därefter exkluderades de studier som inte berörde det denna studien är 
ämnat att handla om, exempel på sådana studier som valdes bort var dem som inte använde 
begreppet heder på de sätt som denna studie syftar till såsom socialarbetare som hedras. Efter 
att flera studier exkluderades laddades resterande ned till fulltext där sammanfattningen lästes 
noggrant. Utifrån detta kunde ytterligare studier exkluderas som inte var passande till studiens 
inriktning samt syfte. Slutligen erhölls 8 stycken träffar varav samtliga ansågs vara 
tillämpbara utifrån studiens syfte. 
 
För att söka litteratur till studien användes Örebro Universitetsbibliotek där lämpliga böcker 
utifrån studiens syfte gick att finna men även genom tips samt inspiration från bland annat 
kunniga personer kring ämnet, artiklar, rapporter samt avhandlingar. 
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4.3 Urval 
Utifrån studiens syfte att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten i en mindre 
kommun uppfattar arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck utsågs intervjupersoner som 
är verksamma inom området. Denna verksamhet är inte indelad i olika specifika 
ansvarsområden såsom exempelvis barn och unga och vuxna, utan samtliga socialsekreterare 
arbetar med alla typer av ärenden. Vi som författare av denna studie använde oss utav ett 
målstyrt urval genom att utse vilken socialtjänst som skulle undersökas där teamledare 
kontaktades via mejl. Teamledaren ansåg att samtliga socialsekreterare inom verksamheten 
var relevanta för studien, men valde ut sex stycken respondenter utefter tidsutrymme och 
tillgänglighet. Målstyrt urval innebär att respondenter som besitter vissa egenskaper och 
kunskaper väljs ut då de är relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Därav 
ansågs målstyrt urval mest lämpligt för att respondenterna var relevanta för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. När teamledaren utsett sex respondenter kontaktades dessa 
via mejl för att boka tid samt för att ge information om studien. 
 
4.4 Insamlingsmetod 
Inom kvalitativa intervjuer läggs ett fokus kring respondenternas synsätt samt uppfattningar 
av något och forskaren är ute efter detaljerade svar. En kvalitativ intervjuform är 
semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren har en uppställning av teman eller 
övergripande frågeställningar, en intervjuguide (Se bilaga 1), som syftar till att intervjun ska 
hålla en viss slags ordning och vara något strukturerad. Forskaren kan ändock förhålla sig 
flexibel under intervjun genom att ställa följdfrågor eller frågor som dyker upp under 
intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Inom semistrukturerade intervjuer är det av vikt 
att respondenterna ges möjlighet att utforma sina svar utifrån deras erfarenheter, kunskap samt 
upplevelse. Därav är öppna frågor något som är relevant för att undvika att styra eller påverka 
respondenten i dess svar (Back & Berterö, 2015). 
 
Denna kvalitativa insamlingsmetod, semistrukturerade intervjuer, valdes då de anses vara 
relevanta utifrån vad studien ämnar till att undersöka. Detta då semistrukturerade intervjuer 
kan bidra till att fånga socialsekreterares egna erfarenheter, uppfattningar och kunskaper 
gällande arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. I och med denna insamlingsmetod har 
vi haft en deltagande roll och ställt öppna frågor vilket bidragit till att socialsekreterarna fått 
utforma sina svar utifrån deras synsätt. Vi har utgått ifrån en intervjuguide under intervjun 
med övergripande frågeställningar. Genomförandet av intervjuerna har skett tillsammans med 
sex stycken utvalda socialsekreterare enskilt på deras socialkontor i förbokade samtalsrum. 
Kontakten med de utvalda socialsekreterarna har skett via mejlkontakt och muntlig kontakt då 
vi som författare varit på plats för att informera om studiens syfte samt inhämtat samtycke 
från respondenterna. Intervjuerna har pågått i ungefär en timme vardera och har ljudinspelats 
med hjälp av utrustning från Örebro universitet. Det inspelade materialet har därefter 
transkriberats och sammanställts i dokument för att förbereda materialet för analys. Det 
transkriberade materialet har förvarats och hanterats på ett sådant vis att ingen obehörig 
kommit åt materialet. 
  
4.5 Analysmetod 
Inom tematisk analys ligger fokus på vad som sägs och ska bidra till att skapa en struktur 
kring det insamlade materialet (Hjerm & Lindgren, 2010). Utifrån det insamlade materialet 
gjordes en sammanställning för att skapa olika teman kring problematiken som ligger till 
grund för analysen. Därav ansågs en tematisk analysmetod vara relevant då den dels är av 
kvalitativ karaktär men även då studiens insamlingsmetod är semistrukturerade intervjuer och 
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dessa utgår från en intervjuguide med specifika övergripande teman. I intervjuerna har det 
även lagts ett större fokus på vad som sagts än hur det formulerats av socialsekreteraren. 
Därav kan en tematisk analysmetod ses lämplig då det insamlade materialet sammanställts 
och jämförts i olika teman för att underlätta för bearbetningen av analysen. Den analysmetod 
som användes i studien är således tematisk analys, vilket är en vanlig analysmetod inom 
kvalitativ forskning.  
 
I intervjuguiden valdes teman ut efter vad som framkommit i tidigare forskning samt utifrån 
den teoretiska tolkningsramen i studien, och därav var av intresse för det studien ämnar till att 
undersöka. Detta var även teman som letades efter i det transkriberade materialet och för att 
bilda ett tema valdes således delar i det transkriberade materialet ut som ansågs beröra dessa 
delar. De återkommande teman som framkom under intervjuerna var bland annat ett 
stereotypt synsätt, handlingsutrymme, ojämlikheter i förhållande till kön samt diskriminering. 
Detta sammanställdes i olika dokument utefter vardera tema. Efter dessa teman sammanställts 
jämfördes de olika teman som framkommit för att se skillnader och likheter mellan 
respondenternas uppfattningar och erfarenheter, men även kopplat till vad som framkommit i 
tidigare forskning. Därefter användes de sammanställda materialet till denna studies analysdel 
där de kopplades till de olika teorier som är utgångspunkter i denna studie samt forskning. 
 
4.6 Tillförlitlighet, äkthet och generalisering 
För att bedöma kvalitén på studien har bland annat kriterierna reliabilitet och validitet 
använts. Reliabilitet handlar om det går att få ett likadant resultat om studien skulle 
genomföras igen (Bryman, 2011). När det gäller validitet innebär det hur väl resultatet från 
studien hänger ihop med syftet, det vill säga undersöker studien det den är tänkt att undersöka 
(Thornberg & Fejes, 2015). Både reliabilitet och validitet används främst vid kvantitativa 
studier. Inom kvalitativa studier används istället tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet 
består av fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 
och konfirmera. Kriterierna trovärdighet och överförbarhet motsvarar validitet och pålitlighet 
motsvarar reliabilitet (Bryman, 2011). 
  
När det gäller studiens pålitlighet kan det finnas saker som kan komma att påverka den. Detta 
utifrån att de miljöer som socialsekreteraren befinner sig i ständigt förändras och utvecklas, 
vilket innebär att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck även kan komma att göra det. 
Utifrån att intervjuerna transkriberas och resultatet tolkas av de som författat denna studie kan 
dess förförståelse tänkas bidra till att det försvårar möjligheten att genomföra samma studie 
igen och då få identiskt resultat. Eftersom studien grundar sig på kvalitativa intervjuer där vi 
som författare av studien har en delaktig roll och använt oss av öppna frågor, kan det tänkas 
att socialsekreterarna ges möjlighet att svara på frågorna utifrån sitt perspektiv utan att vi som 
författare riskerat att styra respondenten. Däremot kan det dock tendera att finnas risk för att 
socialsekreterarna utformar sina svar utifrån vad de tror efterfrågas och är rätt i denna studie. 
För att undvika detta har vi som författare varit tydliga med att informera respondenterna att 
det är deras uppfattning samt erfarenheter av arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck 
som är av vikt för denna studie. Det har även använts öppna frågor samt följdfrågor för att få 
en detaljerad information utifrån socialsekreterarnas egna synsätt.  
 
När det handlar om studiens trovärdighet och överförbarhet påverkas den av vad som 
framkommit i intervjuerna, det vill säga om empirin handlar om studiens syfte. Utifrån att det 
genomförts intervjuer har respondenterna själva haft möjlighet att uttrycka deras erfarenheter 
och syn på hur de arbetar med problematiken. Däremot är något som påverkar studiens 
trovärdighet samt överförbarhet negativt antalet respondenter, eftersom det är sex deltagare 
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som deltar i studien utgör deras tankar och erfarenheter resultatet. Om det skulle varit fler 
deltagare skulle det antas kunna bli ett annat resultat utifrån flera socialsekreterares 
erfarenheter och uppfattningar kring hur dessa ärenden hanteras. Däremot behöver ett större 
antal respondenter inte betyda att resultatet blir annorlunda då socialsekreterarna kan ha 
samma syn och uppfattning kring problematiken.  
 
Generalisering inom forskning handlar om i vilken utsträckning resultatet kan sägas vara 
representativt för hela populationen (Thornberg & Fejes, 2015). I denna studie undersöks det 
hur socialsekreterare inom socialtjänsten uppfattar arbetat med hedersrelaterade ärenden och 
vår population är alla socialtjänster i Sverige, ur populationen har vi gjort ett målstyrt urval 
genom att rikta in oss på en mindre kommun i Sverige. Syftet med denna studie har däremot 
inte som huvudfokus att resultatet ska kunna generaliseras på ett statistiskt vis utan snarare att 
skapa en kontextuell förståelse kring socialsekreterares uppfattning av deras arbete med 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
4.7 Etik 
Det finns olika forskningsetiska principer att förhålla sig till när en forskningsstudie 
genomförs som även är grundläggande för att förhålla sig till individskyddskravet. Nämligen 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa handlar om att de deltagande respondenterna inte får riskeras 
att utsättas för någon form av skada och kan ses som riktlinjer forskaren bör förhålla sig till 
(a.a.). Dessa fyra forskningsetiska principer har tagits i beaktning vid denna studie och funnits 
som en utgångspunkt vid kontakt med respondenterna. 
 
Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska delges information kring studiens 
syfte, hur det är tänkt att den aktuella forskningen ska genomföras samt att medverkan är 
frivillig (Vetenskapsrådet, 2002). De sex socialsekreterare som deltog i studien har 
inledningsvis delgetts information kring studiens syfte och vad dess inhämtade material 
kommer att användas till. De har även fått information kring att deras medverkan sker 
frivilligt och att de själva bestämmer om de vill medverka eller om de vill avbryta sin 
medverkan, oavsett tidpunkt. Samtyckeskravet handlar om att forskaren behöver inhämta 
deltagarnas samtycke till att de deltar i studie då de som deltar i studien själva bär rätten att 
bestämma kring dess villkor för sin medverkan (a.a.). Samtycke har inhämtas från de 
deltagande socialsekreterarna då de har signerat blanketter (Se bilaga 2) där studiens syfte 
framgår och information om deras medverkan. Det har även klarlagts att det inte händer 
någonting om de väljer att avbryta sin medverkan och att vi som författare inte kommer att 
påverka dennes val om ett upphörande av medverkan sker. 
 
När det gäller konfidentialitetskravet handlar det om att forskaren ska behandla alla inhämtade 
uppgifter med största konfidentialitet samt att personuppgifter ska hanteras samt bevaras på 
ett sådant vis att ingen obehörig kan nå dem (Vetenskapsrådet, 2002). Socialsekreterarna har 
fått information om att deras personuppgifter kommer att avidentifieras och benämnas som 
IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6, samt att det insamlade materialet kommer att bevaras på en 
plats där ingen obehörig kommer åt dem. Det fjärde forskningsetiska kravet är nyttjandekravet 
vilket innebär att de inhämtade uppgifterna från deltagare i studien endast får användas till 
forskningsändamål och inget annat (a.a.). Forskningsmaterialet som inhämtats från 
socialsekreterarna har endast använts för denna studie och inte till någonting i övrigt. 
 
4.8 Etiska överväganden 
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Denna studie grundar sig i intervjuer med sex socialsekreterare och under processens gång 
med denna studie har främst ett etiskt dilemma uppstått. Enligt Kalman och Lövgren (2012) 
kan etiska dilemman och problem uppstå under en forskningsprocess och forskaren besitter 
därav ett etiskt ansvar kring att ständigt reflektera över etiska aspekter under 
forskningsprocessen. De medverkande socialsekreterarna har på egen hand valt att informera 
resterande socialsekreterare om deras medverkan i denna studie, vilket lett till att vi inte 
kunnat använda relevant information som önskats. Då resterande socialsekreterare inom 
verksamheten är medvetna om de utvalda socialsekreterarnas medverkan har detaljer såsom 
antal verksamma år inom socialtjänsten samt ålder valt att uteslutas. Detta för att det inte ska 
vara möjligt att kunna utläsa vem som säger vad i denna studie, vilket kan ses som en 
begränsning. Däremot har vi som författare varit noggranna med att informera de deltagande 
socialsekreterarna om att deras personuppgifter avidentifieras och benämns som IP1, IP2, IP3 
och så vidare. Detta kan tänkas ha underlättat för de deltagande socialsekreterarna, att ändå 
kunna svara ärligt och fritt, utan att behöva tänka på att resterande inom verksamheten 
kommer att se vem som sagt vad då deras namn avidentifieras.  
 
5.0 Teoretiska tolkningsram 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska tolkningsram att presenteras och klargöras. Den 
teoretiska tolkningsramen består av ett intersektionellt perspektiv, handlingsutrymme och 
socialarbetarens yrkesroll, stereotyper, diskriminering och en känsla av ”vi och dom”. 
 
5.1 Ett intersektionellt perspektiv på socialt arbete 
Intersektionalitet används som en analysmodell för att skapa förståelse kring sociala problem, 
genom att studera hur maktstrukturer och kategorier påverkar varandra i människors 
interaktion (Mattsson, 2010). Det kan handla om att studera maktstrukturer och ojämlikheter i 
förhållande till exempelvis kön, klass, sexualitet och etnicitet. Intersektionalitet innebär därav 
att förstå maktstrukturer och deras påverkan på människors handlingar (a.a.). Bland annat kan 
maktstrukturer, ojämlikheter, kategorier samt under- och överordning skapas i interaktion 
mellan människor utifrån deras föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck 
(Baianstovu, 2017). 
 
Socialarbetaren tolkar och skapar en förståelse kring klienten och dess situation, i och med att 
socialarbetaren kan ha olika erfarenheter och uppfattningar kan denna förståelse och tolkning 
skilja sig åt, därav är det viktigt att tillämpa kritisk reflektion i arbetet (Mattsson, 2010). Inom 
socialt arbete används kritisk reflektion då det bidrar till ökad kunskap kring hur sociala 
strukturer fungerar i samhället, vilket bidrar till att socialarbetaren kan arbeta mot förtryck 
och orättvisor. Genom att använda sig av kritisk reflektion sammanväver socialarbetaren teori 
och praktik, vilket skapar möjligheter i arbetet (Mattsson, 2013). En risk med användningen 
av kritisk reflektion kan då vara att socialarbetaren fokuserar på individnivå istället för att se 
problemet utifrån ett större perspektiv. Därav är det av stor vikt att kritiskt socialt arbete sker 
på flera nivåer, individ- organisatorisk- och strukturell nivå. En kombination av 
intersektionalitet och kritiskt reflektion är ett sätt att synliggöra hur sociala strukturer relaterat 
till kön, sexualitet, klass och etnicitet bidrar till förklaring och förståelse av förtryck hos 
marginaliserade grupper och utifrån det kan socialarbetaren arbeta för att motverka förtryck 
och orättvisor (a.a.).  
 
Intersektionalitet har betydelse inom allt mänskligt handlande och detta perspektiv har 
använts som ett analysverktyg för att kunna se om det finns ojämlikheter och maktaspekter 
som kan kopplas ihop med de utsattas klasstillhörighet, kön, sexualitet och etnicitet. Då 
socialsekreterare kan besitta olika erfarenheter och upplevelser av arbetet med hedersrelaterat 
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våld och förtryck kommer detta analysverktyg även användas för att analysera detta. En 
socialsekreterare behöver även använda kritisk reflektion inom sitt arbete med hedersrelaterat 
våld och förtryck för att kunna skapa förståelse för att förstå hur strukturer i samhället 
fungerar. Vidare väcks då ett intresse för huruvida socialsekreteraren tillämpar kritiskt 
reflektion i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck för att ständigt ha en medvetenhet 
kring de strukturer som finns i samhället. 
 
5.2 Stereotyper och diskriminering – En känsla av ”vi och dom”  
Verksamheter behöver ha en medvetenhet kring de stereotyper som existerar i samhället för 
att de inte ska diskriminera någon enskild individ eller grupp (Baianstovu et al., 2018). 
Verksamheter och hjälpinstanser behöver kunskap kring stereotyper och diskriminering för att 
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. En medvetenhet kring stereotyper och 
diskriminering bidrar till att de utsatta kan få rätt stöd, hjälp, bemötas med respekt och känna 
sig delaktiga i samhällsgemenskapen (a.a.). Det teoretiska begreppet stereotyper kan ses som 
specifika egenskaper som en individ kopplas ihop med och blir representativt för individen 
eller en grupp av människor (Mattsson, 2010). Att stereotypisera handlar om att utgå ifrån ett 
antal lättförståeliga och framstående egenskaper hos en enskild individ eller grupp och dessa 
tillskrivna egenskaper behöver inte nödvändigtvis vara representativt för samtliga i en grupp. 
Den enskilda individen eller en grupp reduceras i relation till de egenskaperna, vilket innebär 
att människan tillskrivs vissa sätt att vara som är fasta och förutsägbara, vilket innebär att en 
människa eller grupp blir stereotypiserade och begränsade (a.a.). 
 
Stereotyper är problematiska i sig, men kan upplevas både positivt eller negativt då de 
positiva aspekterna handlar om att tillskriva en människa eller en grupp positiva egenskaper 
medan den negativa aspekten riktar in sig på negativa egenskaper (Mattsson, 2010). Båda 
aspekterna innebär en begränsning för den som stereotypen gäller utifrån att de tillskrivna 
egenskaperna skapar begränsningar. Begreppet stereotyp har en betydande roll inom det 
sociala arbetet och andra människors liv, och i de fall föreställningar kopplas in i det sociala 
arbetet gällande bland annat klass, etnicitet, kön samt sexualitet kan det riskera att leda till 
stereotypa föreställningar (a.a.). Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) lyfter fram att 
stereotypifiering kan bidra till att människor kategoriseras in i olika fack som inte är neutrala 
och objektiva. Dessa fack är snarare ett resultat utifrån kontexter och situationer, vilket kan 
bidra till en uppdelning av vi och de andra (a.a.).  
 
Det framkommer att vi och de andra ses vara centralt när det gäller socialt arbete då det 
förekommer att vi symboliserar socialarbetare och de andra symboliserar klienterna 
(Mattsson, 2010). Känslan och skapandet av vi och de andra handlar om hur människors 
identiteter skapas i interaktion med andra. Det är människan själv som skapar en gräns eller 
uppdelning mellan människor och betraktar sig själva som subjekt, vilket kan bidra till en 
känsla av vi och de andra. Detta genom att definiera och jämföra skillnader samt likheter med 
andra individer, och därav existerar det en maktaspekt mellan de olika uppdelningarna (a.a.). 
 
En medvetenhet kring stereotyper är viktigt att ha inom socialt arbete för att inte riskera att 
diskriminera klienten och att maktaspekten som finns mellan klient och socialsekreterare 
används på rätt sätt. Dessa begrepp har valt att användas för att undersöka huruvida 
socialsekreterares erfarenheter ser ut när det gäller arbetet med hedersrelaterat våld och 
förtryck men även hur dessa begrepp kan ha en påverkan på socialsekreterares familjearbete 
samt handlingsutrymme. Begreppet stereotyp, diskriminering och vi och de andra används 
således som analysverktyg i denna studie för att undersöka ifall att socialsekreterare har ett 
stereotypt synsätt inom verksamheten och i sådana fall hur deras medvetenhet kring detta ser 
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ut.  
 
5.3 Handlingsutrymme och socialarbetarens yrkesroll 
Handlingsutrymme är en central del inom yrkesrollen som människan själv kan påverka men 
som också styrs utav juridiska ramar och organisatoriska regler (Svensson, Johansson och 
Laanemets, 2008). Ens handlingsutrymme kan påverkas av människans egna reflektioner, 
tolkningar och interaktionen som sker mellan yrkesroll samt klient. Socialarbetare inom 
socialt arbete behöver ha en medvetenhet kring sitt handlingsutrymme, de ramar samt de 
resurser som denne behöver förhålla sig till och hur organisationen upplevs samt förstås av 
klienter. De resurser som socialarbetaren bör vara medveten kring kan vara emotionella-, 
materiella- och icke materiella resurser. Resurser som är emotionella kan bland annat vara att 
socialarbetaren är lyhörd, förstående och stödjande i sitt förhållningssätt, medan materiella 
resurser innebär bland annat ekonomiska tillgångar. De icke materiella resurserna handlar om 
kunskap, erfarenhet och tid (a.a.).  
 
När det talas om handlingsutrymme är det relevant att lyfta fram yrkesroll, vilket beskriver 
människans roll inom dess yrke (Svensson et al., 2008). Yrkesrollen upprättas i relation till de 
förväntningar som professionen har på människan och de förväntningarna som människan har 
på sig själv. Därav kan socialarbetarens yrkesroll betraktas och hanteras olika från individ till 
individ då den enskilde individen kan ha olika förväntningar på sig själv och detsamma gäller 
förväntningar från professionen (a.a.). 
 
Det finns olika former av kompetens inom det sociala arbetet när det gäller en människas 
yrkesroll och dess handlingsutrymme (Svensson et al., 2008). Det går att skilja mellan en 
reell- samt generell kompetens, där den reella kompetensen innebär att erfarenheter präglas av 
såväl tidigare arbete och liv medan den generella kompetensen utgörs av de kunskaper som 
fås genom utbildning (a.a.). I sin yrkesroll har den verksamma en makt över klienten, i 
interaktionen mellan klient och yrkesutövare (Christoffersen & Tunek, 2007). Denna makt 
tilldelas yrkesutövaren i och med den vetenskapliga kompetens denne besitter och den 
tillhörande professionen. Makten ska inte användas för egen vinning utan den ska alltid 
användas för klientens bästa. Det finns etiska krav som yrkesutövaren därför behöver förhålla 
sig till i sitt arbete som ska syfta till att hjälpa och stödja klienten (a.a.).  
 
I denna studie har de teoretiska begreppen handlingsutrymme och yrkesroll valt att tillämpas 
som analysverktyg då dessa kan fånga socialsekreterarens upplevelse kring hur deras 
handlingsutrymme ser ut i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsutrymme 
har en central del inom socialtjänsten och samtliga socialsekreterare besitter olika kunskaper, 
egenskaper samt tidigare erfarenheter, vilket i sin tur kommer att påverka socialsekreterares 
handlingsutrymme och även dess yrkesroll. I tidigare forskning har det även framkommit att 
socialsekreterare i större städer uppfattat sitt handlingsutrymme som strikt varvid det är 
relevant i denna studie att undersöka hur socialsekreterarnas uppfattar sitt handlingsutrymme i 
en mindre kommun. Begreppen har även valts att utgå ifrån för att kunna studera hur 
socialsekreterarna uppfattar deras yrkesroll och hur socialsekreterarna utifrån förväntningarna 
från verksamheten, väljer att arbeta och agera i relation till sitt handlingsutrymme och dess 
yrkesroll. 
 
6.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer det insamlade intervjumaterialet att analyseras med hjälp av den 
teoretiska tolkningsramen och tidigare forskning. I analysen kommer citat återges från 
intervjupersonerna. Avsnittet är uppdelat i följande delar: ’’Det sociala arbetets ramar’’ som 
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kommer att beskriva hur ett hedersrelaterat ärende inkommer till socialtjänsten och vad som 
utmärker dessa, ’’Skillnad mellan hedersrelaterat våld och annat våld’’ vilket beskriver 
skillnaden mellan hedersrelaterat våld och annat våld, ’’Socialsekreterarens 
handlingsutrymme’’ där det framgår hur socialsekreterarna upplevelser gällande dess 
handlingsutrymme, ’’Arbetet med de utsattas familjer utifrån frivillighet’’ där det beskrivs 
för- och nackdelar med familjearbete, vad som behöver förändras med det och hur, 
’’Svårigheter i arbetet med hedersrelaterade ärenden’’, där bidragande faktorer kommer 
framgå kring varför socialsekreterarna uppfattar ett hedersrelaterat ärende som komplext, 
’’Kunskap inom socialtjänsten’’ som handlar om socialsekreterarnas kunskap samt 
utbildningsnivå inom hedersrelaterade ärenden, och ’’Finns det risk för stereotypa synsätt 
inom socialtjänsten?’’ där stereotyper, diskriminering och vi och de andra kommer att 
presenteras samt analyseras. 
 
6.1 Det sociala arbetets ramar 
Det har framkommit via intervjuer med socialsekreterare att ett hedersrelaterat ärende 
vanligtvis inkommer till socialtjänsten via orosanmälningar från skolan, främst 
mellanstadieskolor men även högstadie- samt gymnasieskolor. Samtliga socialsekreterare 
lyfter fram att det främst är skolpersonal som uppmärksammar den utsattas situation i första 
hand och att det oftast är genom skolan som socialtjänsten når fram till de utsatta. De 
anmälningar som inkommer handlar i regel om en flicka som är kontrollerad, begränsad samt 
att det inte endast är familjen som ligger bakom dessa handlingar, utan en större del av 
släkten. Socialsekreterarna har framfört att de ärendena som de haft främst berör flickor som 
befinner sig i tonåren, mellan 13-19 år. Detta kan visas genom IP6 uttalande: “[…] Man är i 
den åldern att man pratar mer kanske. Gymnasiet, då kanske man har gått över den åldern att 
man pratar om det för då har det pågått så länge så då börjar man få en mer normaliserad syn. 
Mellanstadiet kanske man har så mycket frågor kanske varför man är olika, så jag tror att det 
är det.’’ Samtliga anmälningar rörande hedersrelaterat våld och förtryck innefattar personer 
med annan bakgrund än svensk. När den utsatta själv ansöker om stöd och hjälp från 
socialtjänstens sida rör det sig oftast om vuxna kvinnor. IP2 nämner, “[…] När det handlar 
om vuxna människor, kvinnor, då brukar man inte få in anmälningar, utan mer...då är det mer 
att de ansöker’’. 
 
I Mattssons (2010) beskrivning av intersektionalitet framkommer det hur maktstrukturer och 
kategorier kan uppstå och påverka varandra i interaktionen mellan människor. I tidigare 
forskning har det även framhävts att unga flickor uppfattade att hedershandlingarna började i 
samband med att de blev äldre och kom in i puberteten (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Det 
kan i enlighet med detta förstås att de hedersrelaterade ärenden som främst inkommer till 
socialtjänsten handlar om flickor/kvinnor som befinner sig i puberteten. Det kan tänkas att 
flickor som befinner sig i denna ålder börjar utveckla en egen identitet samt att föräldrarna 
begränsar och kontrollerar flickorna i och med detta. Flickorna kan då bli fundersamma kring 
varför de inte får göra som andra ungdomar i deras ålder, och därav kan de öppna upp sig för 
exempelvis någon vuxen i skolan för att prata om det. Däremot kan det tydas att även 
pojkar/män kan vara utsatta men att det inte är lika vanligt. Utifrån ovanstående kan en 
tolkning då även vara att det föreligger en maktskillnad mellan flickor/kvinnor och 
pojkar/män där flickor/kvinnor löper större risk att utsättas för hedersrelaterat våld och 
förtryck men att det även kan tänkas bero på att pojkar/män inte uppmärksammas eller 
berättar om sin situation i samma utsträckning som flickor/kvinnor. 
 
6.2 Skillnad mellan hedersrelaterat våld och annat våld 
Mattsson (2010) lyfter fram att ett intersektionellt synsätt kan bidra till att socialarbetaren 
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upptäcker hedersrelaterat våld och förtryck genom att synsättet synliggör maktaspekter genom 
att studera hur det uppstår i samspelet med exempelvis kön, etnicitet, klass och sexualitet. När 
socialsekreterarna resonerar kring vad som bidrar till att ett ärende benämns som 
hedersrelaterat våld och förtryck, tar de i första hand fasta på klienternas kultur. IP1 uttrycker 
“[...] det kanske bara är vanligt våld, eller bara vanlig gränssättning… att bara för man är från 
en viss kultur kanske våldet anses vara heder.” och “[...] om man typ skulle avidentifiera det 
skulle man nog kunna se det som vanlig gränssättning [...] men det blev så för att hon kom 
från en annan kultur.” IP2 anser att hedersrelaterat våld och förtryck utmärks genom att seder 
och kulturer ska upprätthållas på ett annat sätt jämfört med andra våldsärenden och att fokus 
inom hedersrelaterat våld och förtryck ligger på kontroll och makt. IP6 hävdar att ett ärende 
inte kan benämnas som hedersrelaterat våld och förtryck förrän någon säger att det är det, 
innan dess finns det bara en misstanke att det är hedersrelaterat våld och att det kulturella 
sammanhanget styr. Utifrån detta kan det tydas att socialsekreterarna lägger en större tyngd 
kring att tala om kultur och problematiserar inte makt i förhållande till bland annat kön, klass 
och sexualitet i lika stor utsträckning som de talar om den utsattas kultur. Utifrån detta kan det 
tyda på att socialsekreterarna ser människans kulturella bakgrund som en maktaspekt i form 
av främst kontroll och begränsningar som huvudanledningen till att ett ärende benämns som 
hedersrelaterat våld och förtryck istället för annat våld.  
 
I tidigare forskning framkommer att psykiskt våld är den allra vanligaste formen av 
hedersrelaterat våld och förtryck. En svårighet med ärenden som innefattar hedersrelaterat 
våld och förtryck är när berättelserna hos den utsatta och dennes familj skiljer sig åt, men 
även då förtrycket kan komma från större konstellationer och inte endast enskilda 
familjemedlemmar (Baianstovu, 2012; Baianstovu et al., 2018). En annan skillnad mellan 
hedersrelaterat våld och vanligt våld har socialsekreterarna beskrivit vara då annat våld kan 
utföras av en person medan hedersrelaterat våld och förtryck vanligtvis utförs av flera 
förövare, som bland annat släktingar och större konstellationer. Den som utför våldet behöver 
inte vara någon som befinner sig i Sverige utan kan vara exempelvis en farbror i ett annat 
land. I de ärenden som IP4 varit delaktig i har klienterna haft olika etniska bakgrunder, det 
har främst varit romer, kurder, araber och syrier. IP6 framför att hedersrelaterat våld och 
förtryck är något kulturellt som inte enbart handlar om män som utför våldet, utan om hela 
familjer och konstellationer.  
 
Utifrån detta kan en tolkning vara att en viktig skillnad mellan hedersrelaterat våld och vanligt 
våld ur ett socialtjänstperspektiv är att det inte går att involvera nätverket på samma vis som i 
andra våldsärenden, detta på grund av dess stora konstellationer. Socialsekreteraren behöver 
därav bedriva ett mer omfattande arbete vad gäller säkerheten för den som är utsatta. Utifrån 
detta kan det även tydas att en anledning till detta kan vara att familjerna själva inte ser det 
som heder samt att berättelserna kan skilja sig åt mellan den utsatta och dennes familj. Utifrån 
detta kan även en tolkning vara att det är svårt för socialsekreterarna att bevisa att någon är 
utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck då psykiskt våld, som är den vanligaste formen, 
inte är lätt att komma åt. För att komma åt kärnan krävs då att den utsatta själv ska berätta om 
sin livssituation.  
 
6.3 Socialsekreterarens handlingsutrymme 
Beskrivningen ovan kan ses i enlighet med Svenssons et al. (2008) studie då en människas 
handlingsutrymme styrs av de juridiska ramar samt organisatoriska regler som människan 
inom sin yrkesroll bör förhålla sig till samt vara medveten om (a.a.). Socialsekreterarnas 
beskrivning av deras handlingsutrymme skiljer sig något åt. Detta då vissa anser att de har ett 
begränsat handlingsutrymme och är styrda utav de lagar och regler som finns inom 
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verksamheten, medan andra upplever att de har ett relativt fritt handlingsutrymme när det 
gäller arbetet med hedersrelaterade ärenden under utrednings- och beslutsprocessen. Det 
framkommer att tre av de deltagande socialsekreterarna upplever sitt handlingsutrymme som 
relativt fritt medan de resterande tre upplever det som aningen begränsat. IP4, IP5 och IP6 
nämner att sitt handlingsutrymme är relativt fritt: 

 
IP4: Vi är ganska fria, vi har inte begränsade handlingsmöjligheter. När det gäller heder 
så vi har möjlighet till ganska mycket så länge klienterna medverkar liksom.	
	
IP5: Jag tycker att jag har ett väldigt stort handlingsutrymme. I de här ärendena har ingen 
sagt till mig att jag inte skulle få placera eller liksom tänka på ett visst sätt. Utan att jag 
får göra det som krävs för ärendet, men det är också kanske för att man har en sån stor 
respekt för det är verkligen komplext. 
 
IP6: Jag tror att det är rätt fritt, men det är så svårt att säga eftersom man inte haft in så 
många, så det är svårt att veta exakt hur man ska göra i alla ärenden men det är väl fritt i 
den punkten att man, vi alla är rätt nya i det här, att man kan diskutera fram hur man ska 
göra vid varje ärende ungefär så tänker jag. 

 
I enlighet med detta kan en tolkning vara att vissa av socialsekreterarna ser sitt 
handlingsutrymme som fritt då de är mer medvetna hur de ska arbeta med ett hedersrelaterat 
ärende utifrån de lagar och regler som finns, vad de kan göra samt hur. Därav kan det tydas att 
dessa socialsekreterare inte anser att deras handlingsutrymme är speciellt begränsat utifrån de 
ramar och regler som finns, utan de är så pass medvetna och bekväma i att förhålla sig till 
detta i sin yrkesroll att de ser handlingsutrymmet som relativt fritt. Nedan nämns IP1, IP2 och 
IP3 syn på dess handlingsmöjligheter som visar att de upplever att det är relativt begränsade: 

 
IP1: Det är ju liksom såhär att när det väl kommer ner till sak, då är det så fyrkantigt på 
något sätt. 
 
IP2: Jag tänker ju att när man har ett hedersrelaterat ärende så tänker man, man gör typ på 
samma sätt som med andra ärenden, våld eller vad det kan vara. Att 
handlingsmöjligheterna ser liknande ut när det behöver såhär skyddsaspekt. 
 
IP3: Ja det finns väl alltid en begränsning i ens handlingsutrymme när jag tänker utifrån, 
dels tidspress men också stress. Att det finns mycket annat att göra.  

 
Detta kan även visas i enlighet med Svenssons et al. (2008) beskrivning av 
handlingsutrymme, där det lyfts fram en socialarbetare kan uppfatta och hantera sin yrkesroll 
samt dess handlingsutrymme olika. Detta beror således på att ens yrkesroll samt 
handlingsutrymme kan betraktas samt hanteras olika från individ till individ då 
socialarbetaren kan ha skilda förväntningar på sig själv och från verksamheten. Ens 
handlingsutrymme kan således påverkas av människans egna reflektioner, tolkningar, klienter 
eller interaktionen som sker mellan yrkesroll och klient (a.a.). En tolkning är därav att 
socialsekreterarna uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme på olika sätt, beroende på hur 
socialsekreterarna upplever handlingsutrymmet i arbetet med hedersrelaterade ärenden, samt 
att socialsekreterarnas syn på sitt handlingsutrymme varierar. Utifrån detta kan en tolkning 
även vara att socialsekreterarna inom verksamheten använder sitt handlingsutrymme på olika 
vis vilket kan bero på att deras reflektioner, uppfattningar och tidigare erfarenheter kan skilja 
sig åt mellan socialsekreterarna.  
 
Kritisk reflektion inom socialt arbete bidrar till en ökad förståelse av sin yrkesroll, sina 
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handlingar, erfarenheter och föreställningar (Mattsson, 2010). IP6 lyfter fram att 
socialsekreterarna ständigt behöver reflektera kring sin egen yrkesroll och dess egna 
betydelse, dels i mötet med klienter men även i arbetet i stort. Utifrån detta kan en tolkning 
vara att kritisk reflektion kan fungera som ett hjälpmedel för socialsekreteraren att skapa en 
förståelse kring sitt eget förhållningssätt för att inte riskera att förstärka känslan av utsatthet 
eller andra känslor hos klienten. Däremot kan det finnas en utvecklingsmöjlighet i arbetet med 
hedersrelaterat våld och förtryck vad gäller kritisk reflektion hos socialsekreterarna, då endast 
en av sex socialsekreterare påpekar vikten av detta. 
 
6.4 Arbetet med de utsattas familjer utifrån frivillighet 
Det har i Baianstovus et al. (2018) studie framkommit att det är viktigt att den utsattas familj 
inte åsidosätts under utrednings- och beslutsprocessen. Socialsekreterarna lyfter fram att ett 
arbete med de utsattas familjer är nödvändigt och att det behövs för att hedersrelaterat våld 
och förtryck ska kunna minskas. De deltagande socialsekreterarnas syn kring arbetet med de 
utsattas familjer skiljer sig något åt men det finns även likheter i synsättet. Samtliga 
socialsekreterare ser att det kan finnas risker med att arbeta med de utsattas familjer, att det 
kan förvärra situationen och att utsattheten kan öka. Däremot anser socialsekreterarna att ett 
familjearbete ändock är nödvändigt och att det främst finns fördelar med det för att 
problematiken ska kunna minska. Socialsekreterarna lyfter även fram att ett öppet 
förhållningssätt bör utgås ifrån. I de fall där ett familjearbete ses vara farligt för den utsatta 
och riskerar att utsätta denne för allvarliga risker, anser socialsekreterarna att ett familjearbete 
bör bortses och att skyddsbedömningar därför är viktiga. Socialsekreterarna nämner följande 
nackdelar med familjearbete:  

 
IP3: Nackdelen är väl om de inte ser de vi ser och håller med och att hedern är så stark att 
det inte spelar någon roll vad vi säger eller går in med för insatser utan att de ändå 
kommer ha den här synen på familj och hur deras dotter ska vara och bete sig […] 
 
IP6: [...] För jag tänker det här ju stannar ju inte bara vid den här familjen utan det är 
mostrar och farbröder och så vidare. Så nej, familjearbetet sker inte i den utsträckningen 
vi behöver. Jag tänker att det bara är fördelar att belysa det här ämnet. 

 
Socialsekreterarna framhäver att frivilliga insatser i enlighet med SoL oftast sker när det är 
vuxna kvinnor, de vill säga över 18 år, och att det då vanligtvis inkommer via ansökningar. 
När det gäller en ungdom framhäver IP2 att:  
 

IP2: [...] Om det är en äldre ungdom typ 16 – 17. För då, i och med den nya lagen som 
kom förra året, ska barnet själv ha mer bestämmande över insatserna och skulle kunna 
ansöka på egen hand. För oftast är det ju så att, speciellt unga vuxna, de har ju fått en 
egen önskan och de kan vilja ha öppenvårdsstöd och föräldrarna säger nej. Så i sådana 
fall kan man ju bevilja placering, öppenvård om de vill ha någon att prata med, kontakt 
med någon eller vad det kan va. 

 
När det gäller yngre flickor kan det enligt socialsekreterarna vara svårare att komma fram till 
kärnan, och få föräldrarna att inse att det är heder som det handlar om, samt att det inte är 
tillåtet enligt svensk lagstiftning. IP6 framhäver att i vissa fall ses föräldrarna vara mer 
mottagliga att ta emot frivilliga insatser såsom en öppenvårdsinsats i form av föräldrastöd 
kring strategier, konflikthantering och bemötandet, men att det inte alltid går. Mottagligheten 
ses därav vara varierande och inte alltid möjlig. Utifrån detta kan en tolkning vara att det 
främst finns fördelar med ett familjearbete, såsom att föräldrarna ges möjlighet att få hjälp och 
stöd kring att hitta nya strategier och hjälpmedel, att medvetenhetgöra familjer om vad som är 
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tillåtet och inte enligt lagstiftning och att familjerna blir mer uppmärksamma då de inser att 
det finns flera instanser i samhället som har koll, såsom förskola, skola och sjukvården. Detta 
då familjerna kan skapa en förståelse kring vad socialtjänsten är och vad de kan vara 
behjälpliga med, vilket förhoppningsvis leder till en minskad negativ och laddad bild av 
verksamheten, vilket socialsekreterarna framhäver att det finns i dagsläget. Ett familjearbete 
skulle kunna leda till att minska ojämlikheterna inom familjen och ses därav relevant för att 
utsattheten ska kunna minskas. 
 
Mattssons (2013) framhäver att en kombination av intersektionallitet och kritisk reflektion är 
ett sätt att synliggöra hur sociala strukturer relaterat till bland annat klass, bidrar till förklaring 
och förståelse av ojämlikheter inom marginaliserade grupper och utifrån det kan 
socialarbetaren arbeta för att motverka förtryck och orättvisor. Socialsekreterarna lyfter fram 
att de familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten kan både vara väl integrerade i 
samhället och ha levt i Sverige under en längre tid, medan vissa av familjerna inte har det. 
 

IP3: Och den här familjen har bott i Sverige, båda föräldrarna kom till Sverige när de var 
unga, de har levt här, är väldigt integrerade och gav en bild av vad som är rätt i deras 
hemland men vad som är fel här. Man fick den bilden, men sen så ju mer man pratade 
med dem kom det fram den här synen […] 

 
Familjerna i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck har enligt IP5 beskrivits följande:  
“[...] i deras hemländer har de varit högt utbildade, här är de inte det. [...] mer eller mindre 
medelklassiga, föräldrarna pluggade SFI eller mammorna var mammalediga, eller bara var 
hemma och levde på försörjningsstöd, de var inga högt uppsatta i Sverige.’’ IP1 och IP6 lyfte 
fram att i de ärenden där modern hade ett arbete och ansågs vara integrerad i samhället, kunde 
det betraktas som en skyddsfaktor. Socialsekreterarna poängterade även att de utsatta/familjer 
i de hedersrelaterade ärenden som de arbetat med, tillhört olika klasser och att de därav inte 
heller ansåg att det var något som påverkade risken för utsatthet. Utifrån detta kan en tolkning 
vara att det inte föreligger någon märkbar ojämlikhet när det gäller klass som en bidragande 
faktor till förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Klass har därav ingen avgörande 
roll när det gäller förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, då det visats att 
hedersrelaterat våld och förtryck förekommer oavsett integration, utbildning och arbete.  
 
I Baianstovus et al. (2018) studie framhävs att ett utredningsarbete behöver utvecklas inom 
socialtjänsten när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och vad gäller hur arbetet med 
de utsattas familjer ser ut, är det ännu relativt outforskat. I enlighet med detta har 
socialsekreterarna framhävt att arbetet inte sker speciellt intensivt med de utsattas familjer och 
att hedersrelaterat våld och förtryck är något som behöver belysas mer inom de verksamheter 
som kommer i kontakt med utsatta. Socialsekreterarna uttrycker att hemmaplanslösningar är 
något som eftersträvas med hjälp av familjebehandling, vilket är det som socialtjänsten främst 
arbetar med. Däremot uppstår det begränsningar i arbetet i och med den komplexitet som 
hedersrelaterade ärenden medför. Det har visats att socialsekreterarna, i de flesta fall, ser 
positivt på familjearbete och att det är nödvändigt för att problematiken ska kunna minskas 
trots de risker som finns med familjearbetet. Utifrån detta kan det tydas att familjearbetet i 
dagsläget är något som behöver utvecklas på grund av att det inte sker i den utsträcknings som 
behövs samt att det behöver ske i ett tidigare skede vid arbetet med hedersrelaterade ärenden.  
 
I Baianstovus et al. (2018) studie framkommer det att ett familjearbete behövs då det i vissa 
fall läggs ett större fokus på den utsatta ur ett individperspektiv, snarare än att ta itu med vad 
som orsakade problemet. Det är även av vikt att det finns ett förebyggande arbete med de 
utsattas familjer för att de ska kunna ges möjlighet till rätt redskap. Socialsekreterarna 
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uttrycker att flera familjer inte ser något behov av en förändring, då de är fästa vid deras 
synsätt, och att det är rätt och inte felaktigt. Socialsekreterarna lyfter fram att det skulle 
behövas mer specificerade förebyggande insatser såsom samtalsgrupp för män som får 
samtala om kring varför de utsätter sin familj för hedershandlingar och hur de kan göra på ett 
annat sätt, men även att det behövs mer användbara verktyg vid arbetet med hedersrelaterade 
ärenden. IP2 anser att socialtjänsten inte kan arbeta på samma sätt som de gör i andra 
våldsärenden, utan att det skulle behövas någonting nytt. IP2 har framhävt att det betraktas 
som en svårighet att arbeta med de utsattas föräldrar, då det oftast inte är endast dem som 
ligger bakom heders handlingarna. IP2 och IP5 nämner följande: 
 

IP2: Även om det är deras sätt att leva, i generationer.  Man måste ju arbeta med 
familjerna. Jag tror ju att allt går ju att lösa, oftast. [...] 
 
IP5: [...] Jag tror att man behöver prata och då tror jag det bästa skulle vara att träffas 
flera män, nu som i dessa fall varit de som är kontrollerande, kunna träffas och prata hur 
känns det för mig själv att utsätta min dotter för det här? Skulle vi kunna göra annorlunda 
och att det leds av någon person, så som det är när man har anhöriga eller när man har 
barn som är missbrukare när man får prata ut eller när man själv är alkoholist, för vissa 
funkar det och det kanske kan funka. Det är mycket känslor tror jag. 

 
Ovan framkommer vad socialsekreterarna anser behöver förbättras inom arbetet med de 
utsattas familjer, vilket har visat att det behövs mer förebyggande arbete men även mer 
anpassande verktyg för att arbeta med hedersrelaterade ärenden inom socialtjänsten. Nedan 
framkommer socialsekreterarnas syn på vad de själva kan göra för att förbättra arbetet med 
hedersrelaterat våld och förtryck under utredning- och beslutsprocessen. 

 
IP6: [...] Fler föreläsningar tänker jag. Jag tänker, påminna sig själv flera gånger, att det 
inte bara är föreläsningar utan man har workshops kring hur man jobbar kring just de här 
ärendena. Hur tänker man när man får in det, hur tänker man vid utredning och så vidare. 
Att man håller det vid liv. Just missbruk och annan typ av våldsproblematik jobbar vi 
med, det får vi in i mycket större utsträckning så den kommer vi ihåg mer, men med 
heder är det så sällan vi får in det så vi måste jobba med det. Det är svårt som socialtjänst 
att kanske se dem här personerna för det är svårt att göra ett förebyggande arbete kring 
det. Så mer förebyggande arbete skulle det finnas. 

 
IP6 nämner att familjearbetet i dagsläget inte sker i den utsträckning som det skulle behövas 
och att ett mer förebyggande arbete med familjerna skulle behöva ske, vilket även IP2, IP5 
och IP3 lyfter fram. Det kan tydas att det kan vara lätt att dra slutsatser kring att föräldrarna är 
oföränderliga och att de är fästa vid sina kulturella normer. En tolkning utifrån detta kan även 
vara att ett arbete med familjerna kan vara den huvudsakliga utgångspunkten för att kunna 
förändra och minska mängden hedersutsatta, att ta tag i det som orsakat problemet och 
utforma olika former av förebyggande insatser men även insatser under utredningstid som är 
mer anpassade utefter hedersproblematik. Oavsett kan det tydas att familjearbete är något som 
är nödvändigt för att hedersrelaterat våld och förtryck någonsin ska kunna bekämpas, men att 
arbetet behöver rikta in sig mer specifikt mot hedersrelaterat våld och förtryck då det skiljer 
sig mot andra våldsärenden, vilket gör det svårt att tillämpa samma sorts arbetssätt, såväl 
insatser som förebyggande arbete. 
 
6.5 Svårigheter i arbetet med hedersrelaterade ärenden 
I Baianstovus et al. (2018) studie lyfts det fram att komplexiteten i arbetet med ett 
hedersrelaterat ärende inte endast grundar sig i bristfällig kunskap utan att dess arbete är hårt 
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styrt och att socialtjänsten har andra förutsättningar gällande detta än andra verksamheter. I 
enlighet med detta lyfter socialsekreterare fram och påpekar den komplexitet som ett 
hedersrelaterat ärende innebär, och att detta kan bero på att arbetet skiljer sig en del mot andra 
våldsärenden. De deltagande socialsekreterarna framför att de troligtvis missar fall där det 
förekommer heder på grund av dess komplexitet. IP1 uttrycker att “[...] Det är inte alltid 
vanligt att flickan berättar det själv. Vissa av de utsatta ändrar sina berättelser eller tar tillbaka 
det vilket gör det svårt att komma åt.’’ Anledningen till att många hedersutsatta väljer att 
ändra eller att ta tillbaka sina berättelser tror både IP5, IP4 och IP1 beror på grund av att de 
utsatta har en avsaknad av kunskap kring socialtjänstens arbete och vad de kan vara 
behjälpliga med när det gäller stöd och hjälp för de som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck.  
 
IP5 uttrycker därav att det är av stor vikt att arbeta med båda delarna, både 
föräldrarna/familjens syn på situationen samt den utsattas syn på situationen. IP4 uttrycker att 
de bokar in flera möten samt ställer samma frågor vid flera tillfällen för att den utsatta ska få 
möjlighet att kunna ändra sin berättelse och våga berätta om sin situation när de känner sig 
bekväma med det. IP5 anser att komplexiteten ligger i att föräldrarna eller familjen ofta lägger 
över “felet’’ på barnet. Att föräldrarna snarare beskriver att de vill ha hjälp och stöd kring 
gränssättning då de ser sina handlingar som vanliga tillsägelser och uppfostringstrategier, 
medan den utsatta hävdar att de inte har samma frihet som andra människor i det svenska 
samhället. Utifrån detta kan en tolkning vara att det är svårt för socialsekreteraren att komma 
åt kärnan då hedersrelaterade ärenden är komplexa samt att den utsatta och dennes familj har 
olika syn på situationen. Det kan därav tydas att socialsekreteraren behöver beakta båda 
parters sidor i arbetet med dessa ärenden men att socialsekreterarna ändå behöver lita på den 
som påtalar att den är utsatt för att inte förminska den utsattas situation.  
 
6.6 Kunskap inom socialtjänsten 
Svenssons et al. (2008) framhäver att det går att skilja mellan en reell- samt generell 
kompetens, den reella kompetensen präglas av erfarenheter från såväl tidigare arbete och liv 
medan den generella kompetensen utgörs av de kunskaper som fås genom utbildning. När det 
gäller kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck inom verksamheten har 
socialsekreterarna uttryckt att samtliga ges en grundutbildning men att det behövs mer 
kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck samt olika kulturer. Däremot har 
verksamheten en våldsgrupp där tre socialsekreterare har spetskompetens inom området 
hedersrelaterat våld och förtryck och därav även kontinuerligt deltar i fortutbildningar 
gällande detta. IP3, IP5 och IP6 uttrycker följande gällande kunskapen inom verksamheten: 

 
IP3: Det är ju aldrig dåligt med utbildning och att lära sig mer men jag anser att den 
kompetens som finns bidrar till att man kan ta hjälp vid behov och för mig känns det 
tillräckligt.  
 
IP5: Kunskapen inom verksamheten är inte så bra. Vi har försökt att dela ut kunskapen, 
men många tycker att det är jättesvårt, att det är jättekomplex och de vill helst inte ha de 
ärendena. Vilket slutar med att de inte får de ärendena för att de känner sig väldigt 
obehagliga i det, i situationen och i ärendena. 
 
IP6: Man kan alltid få mer kompetens så är det, alltså det här är sjukt, sjukt svårt. Jag 
tycker att det här är de svåraste ärendena och utifrån det tycker jag att vi borde ha mer för 
det här måste upprepas flera gånger. 
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Majoriteten av socialsekreterarna uppfattar att kompetensen inom verksamheten är tillräcklig, 
att alla inte har samma kompetens kring ämnet men att dem trots detta har möjlighet att ta 
hjälp av de som har spetskunskap inom området vid arbetet med dessa ärenden. En utav de 
som har spetskunskap inom området, IP5, uttrycker att fler socialsekreterare behöver utbilda 
sig ytterligare, men att ett intresse för detta måste finnas, “[...] Finns det inte intresse så spelar 
det ingen roll hur många utbildningar man går i’’. Det har visats att socialsekreterare ser olika 
på den kompetens som finns inom verksamheten och om den är tillräcklig eller inte. En större 
del av socialsekreterarna ser att de har den erfarenhet som behövs och att det inte 
nödvändigtvis behöver vara alla socialsekreterare som har spetskompetens inom området.  
 
Däremot har det visats att en av de socialsekreterarna som besitter spetskompetens inom 
området ser ett behov av att fler behöver utbilda sig och att kompetensen behöver vara mer 
spridd inom verksamheten. Det har framförts att de tre socialsekreterare som har mer 
kompetens inom området, även uppfattar sitt handlingsutrymme som fritt, till skillnad från de 
som har mindre kompetens inom området och uppfattar sitt handlingsutrymme som begränsat. 
Utifrån detta kan en tolkning vara att detta kan kopplas ihop med den generella kompetensen 
som skapas via utbildning och kan bidra till att de socialsekreterare som besitter en mer 
fördjupad kunskap inom området, känner sig mer säkra i sina utrednings- och beslutsprocesser 
och därav vet vad de kan och inte kan göra sedan tidigare erfarenheter och utbildning. Medan 
de som inte besitter samma utbildningsnivå och kompetens känner sig mer begränsade i sitt 
arbete på grund av de inte är lika vana och bekväma i arbetet med ett hedersrelaterat ärende.  
 
Utifrån detta kan en tolkning även vara att det föreligger en ojämlikhet vad gäller 
handlingsutrymmet beroende av den nivå av kunskap som socialsekreterarna har att tillgå. 
Socialsekreterarna har olika nivåer av kunskap, där vissa kan mer och vissa kan mindre, trots 
detta anser majoriteten av socialsekreterarna att de har tillräckligt med kunskap kring 
hedersrelaterat våld och förtryck inom denna verksamhet. Vid arbetet med ett hedersrelaterat 
ärende har socialsekreterarna med mindre kunskap möjlighet att ta stöd och hjälp av de med 
mer djupgående kunskap kring området. 
 
6.7 Finns det risk för stereotypa synsätt inom socialtjänsten?  
I Mattssons (2010) teori kring stereotyper visas det att ha en stereotyp syn innebär att en 
människa eller grupp tillskrivs egenskaper som ses representativt för dem. Genom att ha en 
stereotyp syn av en människa eller grupp bidrar det till att de blir begränsade i förhållande till 
detta (a.a.). När det gäller stereotyper har IP1 uttryckt följande: “[...] Jag tänker att det handlar 
om att det oftast är flickor av en annan kultur som blir gränssatta på ett visst sätt som man 
uppfattar som heder. Att man tänker liksom hedersrelaterat om man kommer från en viss 
kultur.’’ IP4 nämner däremot att det till en viss del föreligger en stereotyp syn inom 
verksamheten, men inte alltid, men att samtliga ärenden som inkommit under dennes arbetstid 
har haft en annan kulturell bakgrund. IP3, IP5 och IP6 berättar följande: 
 

IP3: [...] Sen är det ju också såklart att man har i åtanke, vart kommer familjen ifrån, där 
man har i åtanke att i vissa delar av världen är heder mer förekommande. 
 
IP5: [...] Jag vet inte om det är en stereotyp eller om man bara lärt sig av liksom tidigare 
erfarenhet. Alla våra ärenden som har kommit in har ju varit med icke svenskt påbrå, att 
det har blivit att är det en svensk så ser man inte det som heder.  
 
IP6: Jag tror inte att jag har den uppfattningen, att vi har en stereotyp syn, och jag vet inte 
om någon annan heller har det. Det kanske handlar mer om att vi inte haft in så många 
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ärenden så man kanske inte har skapat sig, förutfattade meningar än. [...] Det är väl att det 
är just, det här är ju nått som är kulturellt. 

 
Det har framkommit att majoriteten av socialsekreterarna inte uppfattar att de har en stereotyp 
syn kring vilka som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. IP1 uttryckte däremot att 
denne ansåg att de utgick från stereotypa uppfattningar då de som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck har en annan kulturell bakgrund, medan exempelvis IP6 inte alls ansåg att 
verksamheten har en stereotyp syn. Det har visats att IP1, IP3, IP4, IP5 och IP6 har de utsatta 
klienternas kultur i åtanke när ett våldsärende inkommer som handlar om kontroll och 
begränsningar. Utifrån detta kan en tolkning vara att socialsekreterarna inom verksamheten 
har ett stereotypt synsätt kring vilka som utsätts då samtliga påtalar den utsattes kulturella 
bakgrund som en avgörande faktor till hedersrelaterat våld och förtryck och att kulturen är det 
som utmärker det till skillnad från andra våldsformer. Det kan därav tydas att hedersrelaterat 
våld och förtryck är kulturellt betingat och att det är något som utmärker ett hedersrelaterat 
ärende inom denna verksamhet. 
 
Om socialarbetare utgår ifrån ett stereotypt synsätt finns risken att de diskriminerar klienten 
och därav bör en medvetenhet kring stereotyper i samhället finnas inom verksamheten 
(Baianstovu et al., 2018). I enlighet med detta är diskriminering även en aspekt som 
framkommit under intervjuerna med socialsekreterarna. IP1 och IP5 berättade på följande två 
sätt kring hur de ser på diskriminering:  
 

IP1: [..] Dom tog också jätte illa vid sig att vi pratade liksom heder för de såg sig själva 
som svenskar. Men vi måste ju ändå inleda på det och prata om det, men att man får ha en 
öppen syn, att nu har vi inlett på heder och att jag som socialsekreterare inte dömer dom 
förrän man skulle kunna se att det är så. [...] men att man också sitter där som svensk och 
ska försöka förstå olika kulturer… det är svårt. 
 
IP5: [...] Och vi pratar verkligen det här är heder, det här är någonting som ni kommer 
med, det finns inte här, det här med att tjejen ska vara kontrollerad, alltså det är inte så 
överallt och det har inte med religion att göra. Då har de inte tagit åt sig har jag upplevt. 
Och då har vi pratat om de i gruppen också att vi tror att det beror på att vi kanske själva 
kommer från..asså att vi inte är svenskar då.. och vi kan säga mer utan att de ska uppleva 
att liksom vi är rasister. 

 
Det framkommer i intervjuerna att endast en socialsekreterare har varit med om att klienter 
känt sig diskriminerade vid hedersrelaterade ärenden. Diskriminering har uppstått vid de 
ärenden som, enligt IP1, inletts på grund av misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck 
och när socialsekreteraren informerat klienten om detta tog föräldrarna illa vid sig att oron 
benämndes som hedersrelaterat våld. IP1 uttrycker att det ibland är oundvikligt att klienten 
inte känner sig diskriminerad då det är svårt att veta hur klienten tar emot information om den 
inkomna orosanmälan. Däremot lyfter socialsekreterarna att det är viktigt med en öppen och 
bred syn trots att ärendet inletts som hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån detta kan en 
tolkning vara att socialsekreterarna tillämpar ett öppet synsätt i sitt arbete för att inte riskera 
att diskriminera klienten och att de besitter en medvetenhet kring den underliggande 
stereotypen som finns inom verksamheten. Majoriteten av socialsekreterarna inom denna 
verksamhet är medvetna om de stereotyper som finns i samhället och därav vet de hur de ska 
förhålla sig till dem för att undgå att diskriminera någon. Däremot kan det tolkas att 
socialsekreterarna har en stereotyp syn kring vilka som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck, att det är flickor/kvinnor med en annan kulturell bakgrund. Det kan trots detta antas 
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att socialsekreterarna är väl medvetna om detta stereotypa synsätt som kan vara underliggande 
i deras utrednings- och beslutsprocesser. 
 
Mattsson (2010) framhäver i sin studie att vi och de andra ses vara centralt när det gäller 
socialt arbete då det förekommer att vi symboliserar socialarbetare och de andra symboliserar 
klienterna, men även då känslan av vi och de andra skapas i och med människors interaktion 
med varandra. Utifrån detta skapas en gräns eller uppdelning av människor (a.a.). Utifrån 
detta kan en tolkning vara att maktförhållandet mellan socialsekreteraren och klient kan 
komma att påverka klientens upplevelse och känsla kring en uppdelning av vi och dom. Detta 
utifrån att socialsekreteraren besitter en form av makt i och med sin yrkestillhörighet vilket 
kan bidra till en uppdelning mellan socialsekreteraren och den utsatta. När det gäller en känsla 
av vi och de andra kan det ses att de flesta socialsekreterare är medvetna om de stereotyper 
som finns vilket kan leda till att hindra att en uppdelning mellan vi och de andra sker. 
Samtidigt kan det tydas att det finns en uppdelning i och med den naturliga makten, 
yrkestillhörigheten, som socialsekreteraren besitter i sitt arbete, vilket skapar en maktskillnad 
mellan socialsekreterare och klient. Detta kan i sin tur skapa en känsla av vi, som är 
socialsekreterarna, och dom som är de klienter som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. För att detta inte ska påverka klienten negativt kan en tolkning vara att 
socialsekreteraren behöver reflektera och hantera maktaspekten på ett ödmjukt vis och för 
klientens vinning. 
  
7.0 Diskussion 
Socialsekreterarnas erfarenheter kring att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck skiljer 
sig något åt då vissa har arbetat med fler hedersrelaterade ärenden än andra inom 
verksamheten. Inom denna verksamhet har de valt att dela upp socialsekreterarna i grupper 
såsom bland annat en våldsgrupp där tre socialsekreterare inom verksamheten deltar i flera 
utbildningar kring hedersrelaterat våld och förtryck samt är de som främst tilldelas 
hedersärenden i första hand. Det har framkommit att socialtjänsten arbetar med de utsattas 
familjer, men att det inte sker i den utsträckning som det enligt socialsekreterarna skulle 
behövas. Därav lyfter socialsekreterarna fram vikten av mer förebyggande arbete samt mer 
specificerade insatser som är inriktade mot hedersrelaterat våld och förtryck. De 
socialsekreterare som uppfattar att handlingsutrymmet är relativt fritt och besitter en djupare 
kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck anser att kunskapen inom verksamheten 
behöver utvecklas, medan de som uppfattar handlingsutrymmet som relativt begränsat och 
även besitter mindre kunskap kring ämnet anser att kunskapen är tillräcklig inom 
verksamheten.  
 
Det finns ett brett forskningsfält kring hedersrelaterat våld och förtryck vad gäller 
förekomsten och socialtjänstens arbete kring detta område. Däremot finns en begränsad 
forskning vad gäller arbetet med de utsattas familjer, därav skulle detta område behöva 
synliggöras ytterligare. Detta på grund av att det ska skapas en mer djupgående forskning 
kring hedersrelaterat våld och förtryck och för att familjearbetet inom socialtjänsten ska 
kunna utvecklas. Detta framkommer även under tidigare forskning där Baianstovu et al. 
(2018) lyft fram att arbetet med de utsattas familjer är relativt outforskat.  
 
Vad gäller att socialsekreterarna nämner att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck är 
komplext då de utsatta ändrat eller tagit tillbaka sina berättelser kan bero på att de utsatta 
besitter en rädsla för vad som kommer hända om problematiken synliggörs, vilket även 
bekräftats i tidigare forskning. I tidigare forskning har det framkommit att den rädsla som de 
utsatta upplever uppstår på grund av de strukturer av makt, underordning samt kontroll som 
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finns inom den utsattas familj (Linell, 2017; Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Detta kan bero 
på att de utsatta känner en känsla av skam för att de blivit uppmärksammade och fått en 
kontakt med en myndighet, men även för att de offentliggör hur deras familjs/släkts beteende 
gentemot dem ser ut. Något som denna rädsla och skam kan grunda sig i är ifall att 
föräldrarna/släkten får veta att den utsatta har berättat för andra om dennes situation, vilket 
kan riskera att leda till en ökad utsatthet. Även att familjen och/eller släkten anser att den 
utsatta smutskastar deras namn och att denne bryter mot de kulturella normerna som hen 
förväntas förhålla sig till. Det kan tydas att de utsatta har otillräcklig kunskap om 
socialtjänsten och dess arbete, vilket kan skapa en rädsla hos de utsatta då de inte vet vad en 
kontakt med socialtjänsten kan innebära. Därför kan det vara viktigt att nå ut med information 
kring vad socialtjänsten kan vara behjälpliga med för att den utsatta ska kunna skapa sig en 
egen bild samt känna sig trygg och säker i kontakten med socialtjänsten. 
 
Det har framkommit att föräldrarna till de utsatta ofta uttrycker att de vill ha stöd och hjälp, 
men då kring gränssättning medan den utsatta anser att denne är utsatt genom kontroll och 
begränsningar. Detta bidrar till att socialsekreterarna upplever hedersrelaterade ärenden som 
komplexa då det ofta hamnar i situationer där ord står mot ord, att familjen har en annan 
berättelse än vad den utsatta har. Detta har även visats i tidigare forskning där det 
framkommit att en svårighet kring hedersrelaterade ärenden är när den utsatta hävdar att 
situationen ser ut på ett sätt, medan föräldrarna hävdar en annan sak (Baianstovu, 2012). Det 
har däremot framkommit att en lyhördhet krävs gentemot båda parterna för att ett arbete med 
familjerna ska vara möjligt. Socialsekreterarna uppfattar att det är svårt att avgöra vem som 
har rätt men att det samtidigt är svårt att få föräldrarna att inse att deras handlingar inte alltid 
är rättfärdiga och att det är heder det rör sig om.  
 
Därav har samtliga socialsekreterare lyft fram att den största svårigheten i arbetet med ett 
hedersrelaterat ärende är på grund av dess komplexitet och omfattning, vilket ibland även kan 
tydas bidra till att utsattheten hos vissa missas. Socialsekreterarna framhäver att det krävs att 
de har ett brett och öppet synsätt när de arbetar med ett ärende som inkommer som ett 
hedersrelaterat ärende. I tidigare forskning har det även framhävts att komplexiteten i 
hedersrelaterade ärenden inte endast grundar sig i bristfällig kunskap hos socialsekreterarna, 
utan att det även kan grunda sig i annat såsom att arbetet är väldigt styrt och har annorlunda 
förutsättningar (Baianstovu et al., 2018). Däremot har denna studies slutsatser skiljt sig något 
åt från forskning där Schlytter (2004) uttryckt att hon är kritisk till socialsekreterarnas 
kunskap och att de behöver mer kunskap kring olika kulturer samt patriarkala strukturer. 
Socialsekreterarna nämner att de i huvudsak är nöjda och har tillgång till den kunskap som 
behövs, och att svårigheterna främst beror på att ord står mot ord, tid och utrymmesbrist 
snarare än kunskapsbrist. Dock är det vissa av socialsekreterarna som påpekar vikten av ett 
fördjupat kunskapsbehov men majoriteten ser det nuvarande som tillräckligt. En fundering 
som uppstått gällande detta är hur många hedersutsatta som egentligen förbises, men även vad 
det är som får vissa av de utsatta att slutligen berätta om sin situation? 
 
När det gäller familjearbete ses det inom denna verksamhet vara behövligt och nödvändigt 
utifrån att ett fokus bör läggas på orsaken till problemet, snarare än endast konsekvensen av 
det. Det kan även vara viktigt utifrån att kunna skapa en förändring i de familjer där 
hedersnormer upprätthålls, genom att göra familjen delaktiga i arbetet kring problematiken. 
För att denna förändring ska vara möjlig är det viktigt att familjen är villiga och mottagliga 
för förändring, annars kan ett familjearbete vara svårt, då det riskeras att socialsekreterarna 
inte når fram till familjen. Det kan förekomma påtryckningar från släkten, då hedersrelaterat 
våld och förtryck oftast inte sker från en familjemedlem utan snarare från flertalet människor 
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inom familjen/släkten och konstellationer. Detta har visats i enlighet med Sedem och Ferrer-
Wreders (2015) forskning där de framhäver att ett familjearbete handlar om att arbeta samt 
bygga förtroendefulla relationer till alla inblandade. Dock kan det vara svårt att få familjen att 
förändra sitt synsätt för den utsatta även om de skulle vilja det, då de har påtryckningar från 
andra håll. Däremot ses det ändock värt ett försök då familjen kanske bortser från släktens 
åsikter och ändrar sitt synsätt. Socialsekreterarna har framfört att det kan finnas risker med 
familjearbete men att de främst ser fördelar med det. Det går däremot att konstatera att de 
arbetet som sker med familjerna i dagsläget inte är anpassat efter hedersrelaterat våld och 
förtryck, och att det därför behöver skapas fler insatser och arbetssätt som är anpassade utefter 
hedersproblematik. 
 
Det har visats att socialsekreterarna anser att familjearbetet inte sker i den utsträckning som 
det skulle behövas, och att hedersnormerna inte stannar i en enskild familj utan att de finns 
inom större konstellationer. Detta bidrar till att ett arbete bör involvera många olika personer i 
en släkt, då hedersnormerna som sagt inte stannar i en enstaka familj. Därav är ett arbete med 
större delar av en familjs släkt även behövligt. För att det ska kunna ske en förändring krävs 
det även att samtliga är mottagliga för detta, vilket socialsekreterarna lyft fram inte alltid är 
fallet. Ibland kan det vara svårt att arbeta med familjer där de är fästa vid sitt synsätt, vilket 
kan skapa svårigheter att involvera en hel släkt eller delar av den i ett förändringsarbete. Om 
familjen/släkten skulle vara mottagliga kan arbetet med dem vara positivt då de blir delaktiga 
och kan förändra sitt synsätt, vilket kan leda till att hedershandlingarna upphör. Desto fler 
familjemedlemmar och släkt som är delaktiga vid familjearbetet, möjliggör att en förändring 
kan ske. 
 
En fundering som uppstått under studiens gång är hur de utsatta och deras familjer upplever 
socialtjänstens bemötande och arbetssätt? Men även i de fall där familjen, främst föräldrarna, 
varit mottagliga för stöd och hjälp samt ändrat sitt synsätt, vad som bidragit till att de fick den 
insikten och var villiga till en förändring? Skulle en forskningsstudie genomföras kring detta, 
skulle det kunna bidra med kunskap kring vad som varit verksamt i familjearbetet. Utifrån det 
skulle socialtjänsten kunna få inspiration och evidensbaserad kunskap kring att arbeta med de 
utsattas familjer, och därmed kunna tillämpa ett liknande arbetssätt i andra familjer. I tidigare 
forskning är behovet av en evidensbaserad kunskap kring familjearbete även något som lyfts 
fram (Baianstovu et al., 2018). Detta är något som en fortsatt forskning skulle kunna handla 
om.  
 
7.1 Skillnader mellan könen 
Inom verksamheten uttrycker socialsekreterarna att flickor/kvinnor är utsatta i en större grad 
än pojkar/män och att de haft ett enda ärende som berört en pojke. I tidigare forskning har det 
även visats att flickor i högre grad utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck än pojkar 
(Linell, 2017). En fundering som uppstod är varför flickor/kvinnor utsätts i större grad än 
pojkar/män? Kan det bero på att pojkar/mäns utsatthet är svårare att komma åt eller att de inte 
är lika hjälpsökande och öppna med att berätta om sin utsatthet? Då flickor/kvinnor är en 
grupp som utsätts i större grad, kan det bidra till att fokus därför lätt hamnar ditåt. I de flesta 
artiklar som använts under tidigare forskning har de främst utgått från ett flick-
/kvinnoperspektiv, där pojkar och män inte framhävts, medan de i några få artiklar nämnts 
kortfattat. Även de deltagande socialsekreterarna i denna studie har utgått ifrån ett 
flickperspektiv. Resultatet hade troligtvis kunnat blivit annorlunda om ett pojke/manligt 
perspektiv hade tillämpats mer, vilket inte ansågs möjligt i denna studie. Däremot kan det 
efter intervjuerna med socialsekreterarna poängteras vikten av att även ha ett pojk-/man 
perspektiv när ett hedersrelaterat ärende hanteras. Detta då eventuella bröder till flickorna 
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eller manliga familjemedlemmar också kan vara utsatta. Det kan därför vara viktigt att ha ett 
brett synsätt och ta reda på om det finns fler som kan vara utsatta förutom den person som 
kommit till socialtjänstens kännedom. En konsekvens som därav kan uppstå genom att det 
främst utgå ifrån ett flick-/kvinnoperspektiv när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, är 
att andra grupper av människor riskerar att förbises. Detta har även Baianstovu et al. (2018) 
visat i sin forskning där hon framför att ensidiga föreställningar, vanligast är en ung kvinna 
som blir utsatt av en man, kan bidra till att äldre kvinnor, män, unga pojkar samt HBTQ-
personer riskerar att osynliggöras.  
 
7.2 Metoddiskussion  
Fokus med denna studie är att få en kontextuell förståelse kring hur socialsekreterare inom 
socialtjänsten uppfattar arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck i en mindre kommun. 
Förmodligen hade ett annat resultat kunnat visats om studien haft en kvantitativ karaktär. 
Detta då vi som författare hade kunnat använt oss utav ett större urval, enkäter som 
insamlingsmetod samt en större mängd data. Trots att sex respondenter är delaktiga i denna 
studie behöver det nödvändigtvis inte betyda att den information som framkommit inte 
överensstämmer med andra socialsekreterares uppfattning och erfarenheter. Däremot hade en 
större mängd data kunnat styrka slutsatserna ytterligare då det är fler antal respondenter som 
säger samma. 
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9.0 Bilagor  
9.1 Intervjuguide 
TEMAN 

INLEDNING 

Välkomnande och presentation av ansvariga för studien. 
Presentation av deltagarna i studien. 
Presentera studiens syfte och handling. 
Etik. 
Information om deltagande och samtycke. 
Information om avidentifiering och vad materialet syftar till att bidra till. 

Upptäckt av hedersrelaterat våld och förtryck 

Hur kommer ni i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck? På vilket sätt? 

Vad tänker ni på när vi säger hedersrelaterat våld och förtyck? Vad menar ni när ni pratar 
om det? 

Vad skiljer hedersrelaterat våld och förtryck gentemot vanligt mäns våld mot kvinnor? 

Finns det någonting som är svårt med att hantera ett sådant ärende jämfört med andra 
våldsärenden? 

På ett ungefär, hur många hedersärenden hanterar ni varje år? 

Handlingsutrymme 

Hur ser ni på era handlingsmöjligheter i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck? Kan 
ni göra det som ni eller klienterna anser vara nödvändigt? 

Vad är det som begränsar/möjliggör arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck? 

Ramar att förhålla sig till, regler och lagstiftning? Har ni den lagstiftning som ni anser 
behövs? 

Familjearbete 

Arbetar ni något med den utsattas familj? Isåfall på vilket sätt? 

Finns det något som behöver utvecklas kring arbetet med detta? 

Vad kan vara en fördel med att arbeta med den utsattas familj? Nackdel? 

Övriga synpunkter 

Finns det något som ni vill tillägga? Övriga synpunkter? 
 
 
 



34 
 

9.2 Information och samtyckesblankett 
 
 

9.2	
	
	
	
	
	
	
	

Information	om	deltagande	i	examensarbete		
Som en del i vår [socionomexamen/kandidatexamen] ingår att genomföra ett självständigt 
examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur socialtjänsten hanterar 
hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på flickor och kvinnor.  
 
I examensarbetet genomförs intervjuer med personer, socialsekreterare, om deras upplevelse 
kring arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjuerna spelas in (audio) med 
utrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och 
transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som 
godkänt av examinator, varefter de raderas. 
Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina 
personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 
dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 
ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 
göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 
arbetet har examinerats och godkänts [och publicerats på DIVA] har du rätt att dra tillbaka ditt 
samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 
Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 
person, [och] platser [och verksamheter] kommer att ersättas med pseudonymer. 
Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 
uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 
vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 
lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 
Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 
 
Kontaktuppgifter 
Mathilda Överberg    Ida Osbeck   Rúna í Baianstovu 
mathildaf97@hotmail.com ida.osbeck@outlook.com  runa.baianstovu@oru.se 
076 0500 188 076 317 6877 019-30 11 14 
 
 
 
 

	
	

Samtycke	till	deltagande	i	examensarbete		
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Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 
socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Ida Osbeck och Mathilda Överberg.  
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