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Abstract 
The purpose of this study was to examine how social services in Örebro working with young 

people vulnerable to honor- related violence and oppression. Further the purpose was to 

investigate recognition of guidelines that could act as support in the work with honor- related 

violence and oppression, and also however the work with these honor-related cases could 

have an emotional impact on the social worker. To answer these questions a qualitative study 

using interviews was performed with four social workers in Örebro. The results have been 

analyzed and interpreted in relation to previous research conducted in the field of honor 

research. Further three theoretical perspectives have been used in the interpretation of the 

results; implementation theory, sociology of emotion and coping. The results report an 

absence of local guidelines and a high employee turnover in the social services. Honor-related 

matters are emotionally demanding for the social worker who handles this by different coping 

strategies. The conclusion is that the social workers needs a local action plan to support their 

decisions and that the reason for the high employee turnover needs to be investigated and 

reduced for the knowledge to develop. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur socialtjänsten i Örebro arbetar med ungdomar 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) samt om socialsekreterarna i Örebro har 

några riktlinjer som stöd. Studien belyser även den emotionella inverkan hedersrelaterade 

ärenden har på socialsekreteraren. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ 

forskningsansats använts. Resultatet är baserat på fyra intervjuer med socialsekreterare i 

Örebro. Resultatet har analyserats mot regeringens handlingsplan om HVF samt en 

kartläggning från Örebro. Resultatet har också analyserats i relation till tidigare forskning om 

hederskontexten. Teoretiska utgångspunkter för studiens analys är implementeringsteori, 

emotionssociologi och coping. Resultatet visar en avsaknad av kommunala riktlinjer och att 

det är hög personalomsättning. Hedersrelaterade ärenden är emotionellt krävande för 

socialsekreteraren, detta hanteras genom copingstrategier. Studiens slutsatser är att det behövs 

en kommunal handlingsplan och att orsaken till den höga personalomsättningen behöver 

utredas och minska för att kunskapen om HVF ska utvecklas. 

 

Nyckelbegrepp: Heder, Kultur, Socialsekreterare, Hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 

Först vill vi tacka studiens respondenter som gett oss en inblick i arbetet som bedrivs mot 

hedersrelaterat våld och förtryck och bidragit med personliga upplevelser av arbetets 

emotionella påverkan. Vi uppskattar att ni tog er tid trots hög arbetsbelastning.  

 

Ett stort tack till vår handledare Petra Dannapfel som kommit med bra feedback och stöd. Vi 

har uppskattat din snabba återkoppling, flexibilitet och givande handledningssamtal. 

 

Vi vill även tacka familj och vänner som uppmuntrat och stöttat oss under studieprocessen 

och ett speciellt tack till Chihuahuan Popcorn som gett oss många skratt och promenadpauser 

i producerande tider! 

 

 

Örebro 2012-05-16 

Danniela Lund Riboe och Christine Ström 
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INLEDNING 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar både kvinnor 

och män. Hedersrelaterat våld kom att uppmärksammas i Sverige under 2000-talet i samband 

med att Pela Atroshis och Fadime Sahindal blev mördade i hederns namn av manliga 

familjemedlemmar efter att de motsatt sig familjens normer och värderingar (Akpinar, 2003, 

s. 425). Det mest uppmärksammade hedersmordet av en man skedde i Högsby år 2006 då 20-

åriga Abbas Rezai mördades av sin 16-åriga fästmös familj (Dagens Nyheter, 2006). Det är 

svårt att få fram statistik kring hedersrelaterat våld och förtryck då mörkertalet är stort (United 

Nations, 2002, s. 12). Enligt en beräkning utförd av Länsstyrelsen 2004 framkom att mellan   

1 500 - 2 000 flickor och unga kvinnor var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i 

Sverige. Av dessa var 10-15 % i behov av skyddat boende (Regeringen, 2007, s. 13). Av 

70000 ungdomar mellan 16 och 25 år är 8 500 oroliga för att inte få välja sin 

äktenskapspartner själv på grund av föräldrar, religion och kulturella gränser 

(Ungdomsstyrelsen, 2009). 

 

Den svenska regeringen upprättade år 2007 en handlingsplan med 56 åtgärdspunkter i arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck. En av de viktiga åtgärderna i det förebyggande arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck är att öka kunskapen kring denna fråga hos myndigheter 

och organisationer (BRÅ, 2010). I en rapport från 2010 av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

framkommer att det fortfarande finns brister i socialtjänstens arbete kring uppsökande arbete, 

långsiktiga insatser och personalens kompetens då det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta trots att regeringen infört en handlingsplan med åtgärder samt satsat drygt en miljard 

kronor till förebyggande arbete, samverkan mellan myndigheter och kunskapsutveckling 

(BRÅ, 2010, s. 19). En kartläggning av hedersrelaterat våld har genomförts i Örebro år 2008 i 

syfte att utforma en kommunal handlingsplan och en fungerande samverkan mellan 

myndigheter för att arbeta med och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Thor, 2009, 

s. 1). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur socialsekreterare vid socialtjänsten i Örebro 

arbetar med ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Studien ska även visa 

om regeringens handlingsplan har implementerats i verksamheten genom en kommunal 

handlingsplan eller riktlinjer i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck för att ge stöd till 

socialsekreteraren som handlägger denna typ av ärenden. Studien belyser också vilken 

emotionell inverkan hedersrelaterade ärenden har på socialsekreterare samt vilken möjlighet 

socialsekreterare har att utveckla större kunskap och förståelse kring heder och hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

 

Studien utgår från följande frågeställning; 

 Hur arbetar socialtjänsten i Örebro med ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck? 

 Har socialsekreterare i Örebro en handlingsplan eller riktlinjer som stöd i arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck? 

 Vilken emotionell inverkan har hedersrelaterade ärenden på socialsekreteraren? 
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OM HEDERSKULTUR OCH HEDERSRELATERAT VÅLD 

Hederskultur 

I hela världen förekommer olika kulturella seder. Kultur kan enligt Human rights council 

(2007, s. 8) definieras som en grupps gemensamma uppfattning av andliga, materiella, 

intellektuella och känslomässiga erfarenheter som skapas inom en social kontext. Kulturen är 

starkt kopplad till hur individerna dagligen för sig både ekonomiskt, socialt och politiskt och 

den sociala kontexten är ständigt föränderlig. Inom alla religioner medverkar kulturen till att 

normativa bilder av könsroller bildas och därmed uppstår olika maktrelationer könen emellan. 

Vissa kulturella seder är våldsamma mot kvinnor och utgör ett hot mot kvinnans hälsa, frihet 

och liv (Human rights council, 2007, s. 8; United Nations, 2002, s. 5). 

 

Hedersbegreppet kan återfinnas i familjer som har en tydlig patriarkalisk struktur, vilket 

innebär att kollektivet är viktigare än vad individen är. Heder och skam är centrala begrepp 

inom denna familjestruktur (Länsstyrelsen, 2006, s. 8). Mannens heder handlar i denna 

kontext om hans förmåga att försörja och beskydda sin familj samt vilket anseende han får 

från kollektivet medan kvinnans heder är kopplad till hennes sexualitet. Deras handlingar 

bedöms huruvida de är hedervärda eller ej då alla individer i familjen representerar varandra. 

Sexualiteten, friheten, rörligheten och beteendet hos de unga flickorna i familjen är särskilt 

kontrollerat, då familjer inom den patriarkala strukturen historiskt sett försökt kontrollera sitt 

släktskap (Länsstyrelsen, 2006, s. 7-8; Thor, 2009, s.1). Pojkar är också utsatta för förtryck då 

de tvingas kontrollera sina systrar, riskerar att bli bortgifta och tvingas leva efter familjens 

normer och värderingar utifrån en hederskontext (Länsstyrelsen, 2006, s. 8-9). En flickas 

oskuld ses som familjens ägodel och skall bevaras fram tills att hon ingår ett heterosexuellt 

äktenskap som familjen godkänt. Rykten och informationsspridning inom familj, släkt och 

vänner är ett sätt att kontrollera flickorna (Länsstyrelsen, 2006, s. 10; Thor, 2009, s.1). 

 

Konventionen om de mänskliga rättigheterna som upprättats av FN, är accepterade i många 

länder och innehåller normer om människors jämlikhet. Trots att dessa värderingar är 

universellt accepterade och rättsligt bindande, efterföljs de inte i alla länder (Human rights 

council, 2007, s. 8). Detta beror delvis pga. stora skillnader mellan nationer, män och kvinnor 

och såväl pga. motsättningar i maktstrukturerna. De kulturella diskurserna utmanar normerna 

om de mänskliga rättigheterna i hög grad och de som kritiserar dessa normer menar att de 

internationella normerna för mänskliga rättigheter är formade för väst-världen och inte är 

tillämpbara i icke-västländska kontexter (Human rights council, 2007, s. 8). 

 

Våld mot kvinnor som begås i hederns namn är utbrett i världen och genom att använda 

kulturen för att rättfärdiga diskriminering och våld mot kvinnor, kommer det att fortsätta vara 

ojämställt mellan könen och länderna kommer att fortsätta underminera de mänskliga 

rättigheterna (Human rights council, 2007, s. 8). Konventionen om de mänskliga rättigheterna 

behandlar kopplingen mellan kultur och könsdiskriminering och kräver av de stater som 

ratificerat konventionen att vidta alla lämpliga åtgärder för att ändra eller upphäva aktiva 

lagordningar, förordningar eller sedvänjor som utgör diskriminering av kvinnor. 

I detta avsnitt ges läsaren en bild av hederskultur och hedersrelaterat våld och 

förtryck ur ett internationellt-, nationellt- och kommunalt perspektiv. Utifrån 

dessa perspektiv lyfts det bland annat fram vilket arbete som pågår för att 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 
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Medlemsstaterna skall också vidta lämpliga åtgärder för att ändra sociala och kulturella 

beteendemönster som är förknippade med ojämlikhet mellan könen. Även om konventionen 

är nära på allmänt ratificerad har ett antal stater försökt att begränsa omfattningen av 

konventionen genom att vara starkt reserverade till artikel 2 och 16 (se bilaga 1) pga. 

kulturella eller religiösa grunder. Reservationer till de grundläggande bestämmelserna är 

juridiskt otillåtet eftersom det bryter mot konventionens syfte (Human rights council, 2007, s. 

11). 

 

En uppfattning är att väst-världen inte har någon tradition eller kultur som tillåter 

diskriminering av kvinnor och att den diskriminering och det våld som sker är snarare 

idiosynkratiskt och individualiserat än socialt accepterat. Kritiker menar att eftersom det är 

höga siffror för våld i hemmet och våldtäkterna fortsätter i väst-världen, trots rättsliga och 

institutionella åtgärder, är det svårt att inte uppfatta kränkningar mot kvinnor som skadliga 

sociala traditioner och inte enbart brott som begås av avvikande förövare (Human rights 

council, 2007, s. 13). 

 

Hedersmord är ett problem som har uppmärksammats inom hederskulturer. Hedersmord 

utförs oftast av maken, pappan, brodern eller någon annan manlig släktmedlem. (United 

Nations, 2002, s. 12-14). Det finns flera olika bakomliggande orsaker till att hedersmord 

begås och några av dessa är: kärlek, avundsjuka, socialt tryck, ekonomi och sociala frågor. 

Vad heder handlar om i denna kontext är att mannen ska kontrollera kvinnans sexualitet, 

frihet, rörelse och beteende. Hedersmord är inte rotat i religionsuppfattning utan av kulturella 

seder och ett patriarkalt system där mannen har störst makt (United Nations, 2002, s. 12-14).   

 

Arbetet mot hedersrelaterat våld på nationell nivå 

Regeringens definition av hedersrelaterat våld lyder: 

 
Det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i 

kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar. När det gäller hedersrelaterat tänkande är kontrollen 

av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till ett kollektiv. I "hederstänkandet" står 

föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt 

flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende (Thor, 2009, s.1). 

 

Den 15 november 2007 överlämnar den svenska regeringen en handlingsplan till riksdagen 

där de redogör för hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer ska bekämpas. Handlingsplanen omfattar 56 åtgärder inom områden 

som exempelvis ökat skydd och stöd till våldsutsatta, ökad samverkan mellan berörda 

myndigheter samt ökade kunskaper hos personal. Åtgärderna kan delas in i fyra grupper. Det 

är utbildning, verksamhetsutveckling, kunskapsutveckling och lagstiftning. 

Utbildningsinsatser var den vanligaste aktiviteten bland kommunerna, vilket återspeglas i att 

nästan hälften av alla åtgärder i handlingsplanen handlade om utbildning. Handlingsplanen 

innehåller även ett 15-tal åtgärder inom lagstiftningen (BRÅ, 2010, s. 8-9). 

 

De åtgärder som berör hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) syftar till att uppfylla Sveriges 

åtagande som medlemsstat i FN på ett nationellt plan kring arbetet med att uppmärksamma 

och bekämpa det våld och förtryck som kränker kvinnors mänskliga rättigheter världen över 

(Regeringen, 2007, s. 5). Regeringen lyfter fram att det behövs specifik kunskap om HVF 

samt att det behövs rutiner då socialsekreteraren ska göra en riskbedömning och bedöma 

lämpliga stödinsatser (Regeringen, 2007, s. 6, 12). 
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Åtgärd 11 i regeringens handlingsplan betonar att regeringen har gett länsstyrelserna 

uppdraget att ge stöd till insatser samt förebyggande insatser mot HVF. Syftet är att skapa 

förutsättningar för att kunna implementera ett arbetssätt hos myndigheter som ska möjliggöra 

ett långsiktigt och hållbart arbete. Arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor ska 

samordnas genom samverkan mellan myndigheter. I åtgärd 11 belyser regeringen även att de 

våldsutsattas behov av stöd efter avslutad placering i skyddat boende ska uppmärksammas 

(Regeringen, 2007, s. 20). Åtgärd 51 tar upp regeringens önskan att öka finansieringen till 

Nationellt kunskapscentrum (NKC) för att utöka deras möjlighet att med hjälp av 

forskningsresultat sprida kunskap och information till personer som i sitt yrke kommer i 

kontakt med hedersrelaterad problematik. Genom ökade ekonomiska medel kan NKC bedriva 

ytterligare forskning med förankring i den kliniska verkligheten kring frågor om 

hedersrelaterat våld och förtryck (Regeringen, 2007, s. 35). 

 

BRÅ fick år 2010 i uppdrag från regeringen att göra en uppföljning och utvärdering av 

regeringens handlingsplan (Brå, 2010). Inom de myndigheter som berörs av handlingsplanens 

åtgärder syns det att satsningen har resulterat i en höjd kunskapsnivå och ökad medvetenheten 

och engagemang när det gäller HVF. Ett tydligt exempel på detta är att Nationellt Centrum 

 för Kvinnofrid (NCK) framställts  och en webbsida har skapats av länsstyrelsen i 

Östergötland om HVF-frågor riktade till främst yrkesverksamma (BRÅ, 2010, s. 17-18). Mer 

än 150 utbildningar om HVF har genomförts i Sverige och syftar till att höja kunskapsnivån 

hos personalen. Dessvärre tenderar utbildning som sker som en engångssatsning att förlora 

effekt. Inom socialtjänsten är personalomsättningen stor och risken är att de som erhållit 

utbildning byter arbete och nyanställda saknar kunskap (BRÅ, 2010, s. 9-10). 

Handlingsplanen har även resulterat i att 90 olika projekt inriktade mot HVF har inletts som 

syftar till verksamhetsutveckling. 

 

Genom en tillsyn av 80 av landets 290 kommuner påvisar BRÅ-utvärderingen att 

socialtjänsten kommit långt i arbetet med att ge stöd till våldsutsatta kvinnor i den akuta fasen 

men det finns en hel del brister i det uppsökande arbetet och kring långsiktiga insatser. Trots 

att flera utbildningsinsatser genomförts visar utvärderingen att kompetensnivån hos 

personalen fortfarande har brister. Dessutom är det tveksamt om de nya projekten och de nya 

verksamheterna kommer att överleva efter att de statliga medlen tagit slut (BRÅ, 2010, s. 19, 

21). 

Arbetet mot hedersrelaterat våld på kommunal nivå 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är en fråga som aktualiserades i Örebro kommun år 

2008 då behovet av en kommunal handlingsplan uppmärksammades (Thor, 2009). Den 

kommunala handlingsplanen bör innehålla riktlinjer för hur kommunens personal ska arbeta 

med HVF. Hur samverkan mellan myndigheter och organisationer ska se ut behövde också 

klargöras. Genom en kartläggning utförd 2009 sammanfattas vilka insatser och aktiviteter 

som finns inom Örebro kommuns verksamhetsområde. Kartläggningen behandlar fem 

områden: att uppmärksamma, att bemöta, att hantera, att följa upp och att förebygga HVF 

(Thor, 2009, s.1). 

 

Socialtjänsten i Örebro anordnar utbildningar för sin personal för att uppmärksamma 

samhällsproblemet och öka kompetensen. Tillsammans med polisen och skolan har 

socialtjänsten haft gemensamma utbildningar om HVF för att uppmuntra samarbete och 

samverkan. Socialkontoret menar enligt kartläggningen att det finns möjligheter för dem att 

samarbeta med skolorna i enskilda ärenden om föräldrarna samtycker, men det är sällan detta 

samtycke kan uppnås (Thor, 2009, s. 19). Enligt Socialstyrelsen finns det allmänna 
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förvaltningsrättsliga principer kommunerna skall förhålla sig till. En av dessa är 

likställighetsprincipen som innebär att kommuner skall behandla och bedöma kommunens 

invåndare på lika premisser och inte särbehandla olika grupper (Socialstyrelsen, 2008, s. 19). 

 

Genom kunskap och försiktighet kan den yrkesverksamma bemöta den som söker hjälp på 

grund av hedersproblematik på ett bra sätt. Enligt kartläggningen finns det ett gott bemötande 

från personalen i kommunen men det finns utrymme för förbättringar. Problem uppstår då 

socialtjänsten har en hög personalomsättning. När de som besitter kunskap slutar, tillkommer 

en nyanställd som eventuellt inte har samma kunskap om hedersrelaterad problematik eller 

kunskap om hur ett gott bemötande skapas i denna typ av ärenden (Thor, 2009, s. 15). 

 

Socialtjänsten i Örebro kommun upplever enligt kartläggningen svårigheter i att hantera 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det upplevs vara en svår balansgång mellan att låta 

flickan/kvinnan vara kvar i hemmiljön eller att flytta henne från familjen och därmed 

eliminera alla band till dem. Språk och kultur kan vara underliggande faktorer som försvårar 

samarbetet med familjen. Arbetet kring HVF utgår ifrån bland annat Socialtjänstlagen (SoL), 

Lagen om vård av unga (LVU) och Föräldrabalken (FB). Hur samverkan skall gå till inom 

hedersproblematiken framgår inte av lagen (Norström & Thunved, 2010; Thor, 2009, s. 18). 

 

År 2009 saknas en kommunal handlingsplan för hanteringen av HVF (Thor, 2009, s. 14). 

Medan handlingsplanen utformas har kommunen utifrån kartläggningen fastställt en 

programförklaring där arbetet kring HVF kretsar kring följande målområden: förebyggande 

arbete, utbildning, uppmärksamhet, bemötande, särskilda insatser samt uppföljning (Orebro, 

2009, s. 3). 

 

I det förebyggande arbetet mot HVF handlar det om att förändra attityder, vilket är en svår 

uppgift. Kommunens mål för det förebyggande arbetet är att förbättra informationen om HVF 

genom att ge nyanlända information på deras modersmål. I det förebyggande arbetet ska även 

samverkan skapas med andra berörda myndigheter i kommunen (Orebro, 2009, s. 3). Nästa 

målområde är utbildning där det betonas hur viktigt det är att personer som arbetar med barn 

och ungdomar har en grundläggande utbildning om HVF. Det är också viktigt att berörd 

verksamhet har nyckelpersoner med spetskompetens som kan bistå med sina kunskaper i 

ärenden vilket leder till att kunskap sprids vidare till kollegor samt att det finns kontinuitet i 

kompetensutvecklingen (Orebro, 2009, s. 4). 

 

Det tredje målområdet berör uppmärksamhet där det betonas att socialsekreteraren bör kunna 

känna igen karaktäristiska drag som kan vara indikationer på att barnet eller ungdomen är 

utsatt för eller riskerar att bli utsatt för HVF. Några exempel på karaktäristiska drag är att 

personen har en strikt kontrollerad vardag, är bevakad, har hög frånvaro i skolan eller rymt 

hemifrån. Dock belyses att det ibland är svårt att avgöra om det rör sig om hedersrelaterad 

eller vanlig tonårsproblematik. Programförklaringen lyfter fram att socialsekreterare ska 

kunna identifiera varningstecken samt uppmärksamma att både flickor och pojkar kan vara 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare anger programförklaringen att både offer 

och förövare ska uppmärksammas (Orebro, 2009, s. 4-5). Programförklaringen uppmuntrar 

till uppföljning och att personer som vistats i skyddat boende ska få efterföljande stöd. Detta 

är viktigt för att kunna fastställa vilka stödinsatser som gett positivt resultat (Orebro, 2009, s. 

6). 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Hederskontexten som fenomen 

I en artikel skriven av Akpinar (2003, s. 425) försöker författaren finna en förklaring av 

hedersbegreppet och dess koppling till skam genom att analysera två unga invandrarkvinnors 

livsöden då de utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) i Sverige. Akpinar (2003, s. 

247) hänvisar till Baker m.fl. att hedersrelaterad problematik är vanligast förekommande i 

mellanöstern samt i medelhavskulturer. Om en kvinna motsätter sig sin makes auktoritära roll 

som finns i den patriarkala familjestrukturen, drar hon skam över sin ursprungliga familj samt 

sin make och hans familj. Detta kollektiva synsätt innebär att kvinnan skaffar sig många 

fiender om hon inte beter sig som önskvärt. I västländer är synsättet mer individualistiskt 

vilket innebär att i en västländsk patriarkalisk familjestruktur ligger kontrollen över kvinnan 

hos maken utan inblandning från andra (Akpinar, 2003, s.425, 427). 

 

Akpinar (2003, s. 426) beskriver att debatten om HVF fått ökad uppmärksamhet i Sverige 

under 2000-talet då två kvinnor, Pela och Fadime mördades av manliga familjemedlemmar i 

hederns namn. Författaren lyfter fram att det har skapats två läger i debatten och om vad som 

anses vara bakomliggande orsak till HVF. Å ena sidan hävdas att hedersrelaterad problematik 

har sin grund i den patriarkala familjestrukturen, där mannen har mest makt och därför kan 

kontrollera kvinnan. Den andra sidan argumenterar för att hedersrelaterad problematik kan 

förklaras av kulturella skillnader, där svenska värderingar om jämställdhet mellan könen 

anses överordnad andra kulturers ojämnställda syn på kön. Genom att invandrare anammar 

det svenska synsättet på jämställdhet anser de att problemet med HVF kan minska (Akpinar, 

2003, s. 426). 

 

Hedersrelaterat våld och svensk politik 

Enligt den forskning Hellgren och Hobson (2008) bedrivit skriver de att Sveriges 

invandringspolitik under 1970-talet handlade om att invandrare som kom till Sverige skulle få 

behålla sin kulturella identitet och erbjöds bland annat undervisning i hemspråk. Detta 

förändrades under 1990-talet då invandringspolitik bytte namn till integrationspolitik och 

fokus istället blev att invandrare skulle integreras till det svenska samhället. Därmed 

betonades inte längre vikten av att invandrare skulle få behålla band till hemlandet (Hellgren 

& Hobson, 2008, s. 388). Hedersvåld och hedersmord kom att uppmärksammas i svensk 

media och svensk politik under 2000-talet i samband med att de två kurdiska kvinnor, Pela 

och Fadime, vid olika tidpunkter mördats i hederns namn av manliga familjemedlemmar då 

de motsatt sig familjens normer och värderingar (Hellgren & Hobson, 2008, s. 390). I Sverige 

finns olika invandrarföreningar baserade på nationalitet eller etnicitet. Efter att Fadime 

mördats, kritiserade dåvarande statsminister Göran Persson den kurdiska föreningen för att 

inte tillräckligt arbeta mot HVF. Den kurdiska föreningen försvarade sig genom att i olika 

pressutlåtanden betona att dessa hedersmord handlade om individuella familjers värderingar 

och handlingar och inte värderingar eller handlingar som kurdiska kulturen generellt 

I detta avsnitt redogörs för forskning som belyser heder som begrepp och 

bakomliggande faktorer till detta fenomen. Nedan följer även två nationella 

forskningar som beskriver hur aktörer berörs av arbetet med hedersrelaterat våld 

och förtryck. 
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förespråkar. Vidare beskriver författarna att den kurdiska föreningen var rädda att media och 

rasistiska styrkor skulle utnyttja dessa hedersmord och skuldbelägga alla kurder och den 

kurdiska kulturen. Samtidigt ställs den kurdiska föreningen inför dilemmat att försöka ge en 

förklaring på hur det kommer sig att två unga kvinnor med kurdisk tillhörighet har mördats i 

hederns namn. Som förklaring på hedersmord lyfter de fram att kurder har varit ett 

marginaliserat folk globalt sett på grund av bristande utbildning, förtryck och bristande 

erkännande av en kurdisk identitet. Därmed har detta lett till att kurdiska folket har skapat 

sina egna regler inom familjen och dessa regler ska inte förväxlas med den kurdiska kulturen 

(Hellgren & Hobson, 2008, s. 392). 

 

I samband med Sveriges ordförandeskap i EU’s ministerråd år 2001 lyftes bland annat frågan 

om jämställdhet mellan könen. Detta ämne speglar det svenska landets politiska identitet då 

Sverige är ansett ligga långt fram i arbetet med jämställdhet. Sverige har även lyft frågan om 

kulturella olikheter och integration till debatt (Hellgren & Hobson, 2008, s. 386, 387). 

Hellgren och Hobson (2008, s. 390) belyser dock att Sverige fortfarande arbetar hårt med 

integration istället för minoriteters rättigheter. 

Yrkesverksammas upplevelse av hinder i arbetet med hedersrelaterad 

problematik. 

I en forskning gjord av Alizadeh, Törnkvist och Hylander (2011) framgår det att 

skolsköterskor och kuratorer upplever att de i sin yrkesroll blir hämmade i arbetet med flickor 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HVF). Personalen upplever bland annat dilemmat 

att oavsett vilken lösning eller hjälp de erbjuder flickorna blir lösningen sällan positiv. Att ge 

flickorna den bästa möjliga hjälpen kan leda till att personalen upplever en konflikt mellan 

vad de anser de behöver göra och den professionella etiken (Alizadeh, m.fl., 2011, s. 479). 

Flickor med hedersproblematik utmanar personalens tillvägagångssätt. De hindrar personalen 

från att kontakta familjen, att inleda åtgärder i skolan tillsammans med familjen samt att 

kontakta myndigheter. Det är exempelvis inte alltid lämpligt att arbeta familjeorienterat med 

dessa familjer. Personalen vill hjälpa flickorna men de upplever svårigheter och en känsla av 

att inte kunna göra någonting. Det är framförallt fem skäl som har bidragit till att personalen 

upplever att de blir hämmade i det professionella arbetet med flickor utsatta för HVF. Dessa 

är: personalens lojalitet till flickorna, flickornas lojalitet till sina familjer, flickornas oklara 

förväntningar, tidigare samarbete med de sociala myndigheterna som misslyckats och 

svårighetsgraden att avgöra hur allvarlig situationen är (Alizadeh, m.fl., 2011, s. 479). 

 

Personalens lojalitet till flickorna handlar om att bland annat inte vilja gå till de sociala 

myndigheterna bakom flickans rygg då flickan troligtvis skulle tappa tron för de vuxna och 

inte söka hjälp igen. Men genom att inte anmäla sin oro till socialtjänsten kan beslutet 

resultera i att flickan inte får tillräckligt med hjälp (Alizadeh, m.fl., 2011, s. 479). Flickornas 

lojalitet till sina familjer är ett skäl till svårigheter, då flickorna sällan vill vända sig mot sina 

egna familjer och riskera att förlora dem trots att de kanske är utsatta för både fysiskt och 

psykiskt våld. Många flickor hotar med att förneka allt de sagt vilket leder till att skolan inte 

kan göra något (Alizadeh, m.fl., 2011, s. 479). Flickornas oklara förväntningar handlar om att 

de vill ha hjälp, men ibland inte frågar om det. Ibland vill flickorna bara ha indirekt hjälp 

genom att få stöd att lyckas härda ut med de strikta reglerna familjen sätter upp. Personalen 

har svårt för att inta en passiv roll i flickornas svårigheter och de har svårt för att inte ingripa. 

Det handlar om att personalen vill hjälpa, det är deras jobb att finnas där trots att det innefattar 

en del svårigheter, och genom att inte ingripa när en flicka blir illa behandlad begår man ett 

tjänstefel. Personalen menar att det är särskilt utmanande när flickorna är övertygade om att 

de måste leva ett liv där de blir begränsade, tvingas att gifta sig och följa familjens normer 
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och värderingar. Personalen uttrycker att dessa ungdomar inte ser sina möjligheter som 

svenska tonåringar gör, att bryta sig loss och göra något med sitt liv. De är fast i sin familj och 

varken reflekterar eller gör någonting åt det (Alizadeh, m.fl., 2011, s. 480). Till sist handlar 

det om tidigare erfarenheter av samarbete med de sociala myndigheterna som har misslyckats 

och personalens upplevelse av att det är svårt att bedöma hur allvarlig situationen är som 

flickorna uttrycker. Om personalen inte känner till flickans familj och dess heders-regler är 

det svårt att bedöma om det är farligt för flickan att gå hem igen (Alizadeh, m.fl., 2011, s. 

480). 

 

I en studie av Sjöblom (2006, s. 72) framkommer det att socialsekreterare har ett starkt 

engagemang för ungdomar som är utsatta för HVF. Trots detta är socialsekreterarna rädda för 

att misslyckas då det inte finns tillräckligt mycket resurser att tillgå varken för arbetet eller för 

utbildning av personal. Studien visar att socialsekreterarna kan hantera de akuta fallen av 

HVF men det finns fortfarande en brist i det långsiktiga arbetet då det finns många tjejer som 

är i behov av stöd och hjälp i andra faser av processen än den akuta. Enligt Sjöblom (2006, s. 

72) kan det uppstå problem då socialsekreterarna saknar vana och erfarenhet på grund av att 

de hanterar för få ärenden med hedersproblematik. 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Implementeringsteori 

En förutsättning för att framgångsrikt kunna implementera en handlingsplan är att den är 

baserad på ett formellt beslut taget av riksdagen och regeringen. Handlingsplanen bör komma 

till berörda aktörers kännedom och då behövs motiven och målen med handlingsplanen bli 

tydligt förmedlade (Brännström, 2008, s. 60-61). När en metod eller ett koncept skall 

implementeras från nationell nivå till kommunal nivå är det inte bara kunskapen om metoden 

eller konceptet som är nödvändig. Det är viktigt att konceptet har tydliga mål på den 

nationella nivån som sedan förmedlas till kommunal nivå och att någon på nationell nivå har 

ansvar för att arbeta med implementeringsarbetet och sedan utvärderar arbetet. Det är viktigt 

att strukturen är tydlig från nationell nivå till den kommunala nivån och att det finns en grupp 

på kommunal nivå med ett tydligt uppdrag. Metoden skall vara kunskapsbaserad och det skall 

finnas utbildning som är kvalitetssäkrad till de yrkesverksamma och utbildningen skall även 

kunna omvandlas i praktiken (Brännström, 2008, s. 73-74). 

 

Det finns två centrala implementeringsperspektiv som kallas för top-down och bottom-up 

implementering. Top-down implementering betyder att ett beslut realiseras i en tydlig 

styrningskedja uppifrån och ned (Sannerstedt, 1997, s. 22-24). Den kan även kallas för 

hierarkiska modellen, då den karaktäriseras av makt från den centrala nivån som sedan sprids 

ned i organisationen till de som arbetar praktiskt med målgruppen. De chefer som besitter 

makten för genomförandeprocessen kan främja arbetet genom att tillsätta resurser och göra 

personalomflyttningar för att gynna implementeringsprocessen (Heffron, 1989, s. 158; 

Pressman & Wildavsky, 1979, s. 128). Bottom-up implementering handlar om att realisera 

politiska beslut via närbyråkrater (offentliganställda som arbetar gentemot medborgarna). 

Närbyråkraterna får större handlingsutrymme att implementera det politiska beslutet då de 

I detta avsnitt presenteras implementeringsteori, emotionssociologi och 

copingstrategier som utgångspunkt i studien för att kunna uppnå syfte och 

besvara frågeställningarna. 
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anses ha den kunskap i sin yrkesroll som behövs för att det skall vara möjligt. Det ena 

implementeringsperspektivet utesluter inte det andra (Heffron, 1989, s. 158-160). 

 

För att lyckas med en top-down implementering behövs tre kriterier uppfyllas enligt 

Lundquist (1987): aktiva aktörer, stöd från styrningen och intressegrupper, samt 

samhällsekonomiska förändringar. Det krävs alltså ett stöd för beslutet från både politiker, 

chefer, närbyråkrater och samhället i stort. Sedan krävs det att beslutet är praktiskt möjligt att 

genomföra och behöver därför medel och resurser (Lundquist, 1987, s. 47-48). För en 

gynnsam bottom-up implementering krävs det att närbyråkraterna har möjlighet att påverka 

det politiska beslutet. För att genomförandeprocessen skall kunna ske med nedifrån 

perspektivet behöver de yrkesverksamma ha handlingsfrihet för att kunna arbetar för att 

genomföra beslutet. Detta kan även innebära att närbyråkraternas egna tolkningar som 

eventuellt inte är förenliga med beslutet påverkar genomförandeprocessen (Premfors, 1989, s. 

124). 

Emotionssociologi 

Emotioner kan enligt Folkman och Lazarus (1991, s. 209) definieras som komplexa, 

organiserade psykofysiologiska reaktioner som består av bland annat kognitiva bedömningar 

och handlingsimpulser. Susan Shott (ref. av Dahlgren & Starrin, 2000, s. 24) grundade en 

symbolisk interaktionistisk teori om emotioner genom att utveckla G.H. Meades begrepp om 

kognitivt rolltagande. Shott fokuserar istället på empatiskt rolltagande och emotioners roll vid 

sociala processer. Emotioner baseras på olika känslor som exempelvis empati, sympati samt 

medlidande och det är emotioner som möjliggör att människor mentalt kan sätta sig in i 

andras situation samt känna vad andra personer kan känna i olika situationer (Dahlgren & 

Starrin, 2004 s. 24). Emotionellt arbete uppstår då arbetet innebär personlig kontakt med 

allmänheten. Den professionellas uppgift är att skapa ett känslotillstånd hos individen, 

exempelvis ska vårdpersonal lyckas förmedla en känsla av trygghet till sin patient. Att lyckas 

förmedla en känsla hos någon annan innebär ett krävande känsloarbete för den professionella 

(Dahlgren & Starrin, 2004, s. 10, 54). 

 

I arbetet med människor är det önskvärt att arbetet är effektivt samtidigt som personalen ska 

engagera sig i sina klienters ärende. Denna dubbelhet kan enligt Flam (ref. av Dahlgren & 

Starrin, 2004, s. 185) leda till att personal sliter ut sig, drabbas av utbrändhet eller sjukskriver 

sig. Fineman (ref. av Dahlgren & Starrin, 2004, s 7) betonar att emotionellt arbete innebär att 

olika yrkesroller har känslomässiga förväntningar på sig från omgivningen. En yrkesroll 

handlar ofta om val och kan innebära en känslomässig ambivalens. Socialsekreteraren kan i 

vissa ärenden förväntas känna stor empati för sin klient medan andra ärenden kan kräva att 

socialsekreteraren är mer känslokall för att kunna göra rationella bedömningar. I framtiden 

kan det därför vara lika viktigt att socialsekreteraren är känslomässigt kompetent som 

kunskapsmässigt kompetent (Dahlgren & Starrin, 2004, s. 7, 178). 

Coping 

Coping handlar om de olika kognitiva eller beteendemässiga strategier individen utvecklar för 

att hantera och bemästra stressorer, krav och förväntningar som överstiger individens egna 

resurser (Folkman & Lazarus, 1991, s. 5, 210; Hammarlund, 2001, s. 268). Coping kan även 

ses som en respons till olika emotioner som uppstått hos individen och relationen mellan 

coping och emotioner är att de influerar varandra. När det uppstår emotioner är det ett sätt för 

kroppen att signalera till individen att denne bör ha ett skyddande beteende eller en ego-

defensiv respons. Inom psykologin har intresset ökat kring att försöka förstå hur individer 

skapar copingmönster samt hur dessa mönster förändras genom den naturliga utvecklingen. 
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Vilken copingstrategi individen utvecklar beror på situationen, vilka valmöjligheter som finns 

samt individens personlighet (Folkman & Lazarus, 1991, s. 207, 208; Monat & Lazarus, 1991, 

s. 6,7). 

 

I en vetenskaplig artikel har Anderson (2000, s. 839) undersökt hur amerikanska barnutredare 

använder sig av olika copingstrategier i sitt arbete. Anderson har i sin undersökning använt sig 

av de åtta olika copingstrategier som Tobin, Holroyd och Reynolds har utvecklat (ref av 

Anderson, 2000, s. 842). De åtta copingstrategier har delats in i två grupper med fyra 

copingstrategier i vardera grupp. De åtta copingstrategierna är följande; 

 

1.Problemlösning – Som handlar om beteendemässiga och kognitiva strategier. 

Genom att förändra det stressfyllda i situationen elimineras stresskällan. 

2. Kognitiv omstrukturering – Är en kognitiv copingstrategi som handlar om en 

strävan efter att se den stressande situationen ur ett annat perspektiv eller söker det 

positiva i situationen. 

3.  Socialt stöd – Som innebär att individen söker stöd hos kollegor, familj eller 

vänner. 

4. Uttrycka känslor – är en copingstrategi som innebär att individen frigör och 

uttrycker sina känslor. 

 

5. Undvikande av problem – Där individen förnekar problemet och undviker tankar 

och beteende kring situationen 

6. Önsketänkande – En kognitiv strategi som påvisar individens oförmåga att skapa en 

förändring och istället önskar att situationen vore bättre. 

7. Socialt tillbakadragande – Som innebär att individen drar sig undan från kollegor, 

familj och vänner då det kommer till den känslomässiga reaktionen till situationen. 

8. Självkritik – en strategi som innebär att individen själv tar på sig skulden för att 

situationen uppstått och kritiserar sig själv. 

 

Copingstrategi 1- 4 hör till gruppen engaged coping, som innebär att individen är aktiv vid 

hanterandet av den stressfyllda situationen. Copingstrategi 5 – 8 tillhör den andra gruppen 

som kallas disengaged coping som innebär att individen är passiv och försöker hantera den 

stressfyllda situationen genom undvikande av situationen eller undviker att prata om den 

(Anderson, 2000, s. 842). Slutsatsen i Andersons  studie är att amerikanska barnutredare i 

större grad använder sig av strategier som hör till gruppen engaged coping. Strategierna 

problemlösning och kognitiv omstrukturering användes oftare än strategierna socialt stöd och 

uttrycka känslor. Barnutredarna använde sig i viss grad av önsketänkande vilket författaren 

tror är ett sätt att hantera den frustration som uppstår då resurserna är otillräckliga. Vidare 

menar Anderson att barnutredare bör fokusera mer på känslomässigt fokuserade 

copingstrategier för att förhindra att de själva drabbas av känslomässig utbrändhet (Anderson, 

2000, s. 845). 
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METOD 
 

 

 

 

 

 

Val av metod 

Kvalitativ forskning involverar beskrivande data från respondenter i syfte att ge en 

beskrivande bild av respondentens upplevelse av ett specifikt fenomen (Larsson, 2005, s. 30). 

Syftet med den kvalitativa intervjun är med andra ord att få en rik text med beskrivande data 

där intervjupersonens individuella ord och beteende kommer fram (Holosko, 2010, 342-343). 

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med socialsekreterare i Örebro kommun, eftersom 

studiens syfte är att beskriva hur socialsekreterare vid socialtjänsten i Örebro arbetar med 

ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är även undersöka huruvida 

HVF-ärenden påverkar socialsekreteraren emotionellt. Ytterligare en anledning till att en 

kvalitativ intervjumetod har använts är för att sådana erfarenheter ej fångas vid kvantitativ 

datainsamling. Intervjuguiden är semi-strukturerad innehållande specifika teman baserade på 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2008, s. 438). Dessa teman var: presentation av 

respondenter, begrepp, utbildning inom området, handläggning, arbetsstrategier samt 

copingstrategier (se bilaga 2).  

 

Genom att ha en intervjuguide som utgångspunkt och stöd under intervjuerna kan enligt 

Bryman (2008) intervjuaren försäkra sig om att alla teman berörts med samtliga respondenter. 

Intervjufrågorna är öppna och har inte ställts i någon särskild ordning, vilket är positivt då 

intervjun influeras av flexibilitet och en flytande samtalsform som ger intervjupersonen 

utrymme att ge ett utförligt och uttömmande svar (Bryman, 2008, s. 438). Denna studie har en 

abduktiv forskningsansats vilket innebär att man är induktiv i den bemärkelsen att det finns 

lite styrning i form av exempelvis fasta frågor eller svarsalternativ beaktas (Larsson, 2005, s. 

23, 96). Vi har som nämnts ovan använt oss av teman och förhållit oss öppna gentemot 

respondenternas svar. De har även fått lyfta fram det som de anser vara viktigt gällande det vi 

undersöker. De teman som vi använder oss av och våra intervjufrågor har influerats av 

vetenskapliga rapporter och politiska handlingar för att besluta vad studien ska undersöka. 

Vid granskning av empirin har vi upptäckt teman i empirin som har kunnat relateras till 

teoretiska utgångspunkter som är relevanta för att besvara studiens frågeställning. 

Litteraturinsamling 

För att införskaffa information om hedersrelaterat våld och förtryck har vi använt oss av 

Örebro universitets bibliotekskatalog och sökmotorn LIBRIS. Genom LIBRIS har vi funnit 

böcker som berör bland annat hedersproblematik, implementeringsteori och 

emotionssociologi. Genom databasen SAGE och Social Services Abstracts har vi funnit 

forskning och rapporter på internationell nivå publicerade av the Human Rights Council och 

United nations. Nationell forskning på området har funnits genom samma databaser, samt 

Regeringens och Brottsförebyggande rådets hemsidor. För att söka information om Örebro 

kommuns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har vi sökt på kommunens hemsida och 

funnit bland annat en kartläggning från 2009. Vi kontaktade kommunens nämndsekreterare 

för att få information om en kommunal handlingsplan mot HVF, men vid avsaknad av denna 

I denna del redogörs för studiens metodval, litteraturinsamling och urval. Efter 

det beskrivs vilken datainsamling, databearbetning och vilka analysmetoder vi 

använt oss av i studien, samt studiens validitet, reliabilitet och trovärdighet. 

Avslutningsvis förs en metoddiskussion samt en beskrivning av de etiska 

överväganden vi gjort. 
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fick vi istället kommunens programförklaring mot HVF från oktober 2009. För att få 

ytterligare inspiration om ämnet och relevant litteratur har vi tagit del av publicerade 

uppsatser och avhandlingar genom diva-portal.org och avhandlingar.se. Detta har hjälpt oss 

att uppmärksamma etablerade författare inom ämnet då flera avhandlingar har refererat till 

samma författare. 

 

De sökord som använts vid litteraturinsamling är: heder, hedersproblematik, hedersmord, 

implementering, emotionssociologi, emotionell påverkan i arbetet, copingstrategier. De 

internationella studiernas sökord är: honour, culture, honour violence, honour killings. 

Urval 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har vi använt oss av ett 

ändamålsenligt urval, vilket Bryman (2008, s. 458) menar innebär att välja intervjupersoner 

som kan bistå med information om ämnet som undersökts. Studien är baserad på fyra 

intervjuer med socialsekreterare i Örebro kommun som kommer i kontakt med 

hedersrelaterad problematik i sitt dagliga arbete.  

 

Genom Örebro kommuns hemsida fann vi kontaktuppgifter till 28 stycken socialsekreterare 

som arbetade på en relevant avdelning för studiens syfte som samtliga tillfrågades via e-mail 

om de arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck och om de ville ställa upp som 

respondent i en intervju. Det framkom att få av dessa arbetar med hedersrelaterade ärenden, 

fyra socialsekreterare hörde av sig och meddelade att de både hade den erfarenhet vi 

efterfrågade och var villiga att delta i studien. De fyra respondenterna är 28 år, 31 år, 37 år 

och 57 år. Samtliga har en socionomexamen och arbetar i Örebro kommun som 

socialsekreterare och kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck i det vardagliga 

arbetet. 

 

Datainsamling, databearbetning och analysmetoder 

Genom en upprättad mailkontakt fick respondenterna förslag på datum och tid då intervjuerna 

kunde genomföras. Samtliga intervjuer hölls enskilt med varje respondent på socialkontoret 

och pågick under ca 45 minuter per intervju. Bägge författarna var närvarande och intog en 

aktiv roll under samtliga intervjuer. I samband med intervjuns start tilldelades respondenterna 

ett missivbrev som informerade om studiens syfte samt etiska riktlinjer som studien följer (se 

bilaga 3). Intervjuerna spelades in med hjälp av två diktafoner efter att samtycke från 

respondenten erhållits. Genom att spela in intervjun kan intervjuaren enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 194) lägga större fokus på respondenten och dennes berättelse vilket 

möjliggör relevanta följdfrågor. Intervjun blir därmed med följsam och kan likställas ett 

samtal med omfattande beskrivningar av det studerade fenomenet (Larsson, 2005, s. 102). 

Varje intervju avslutades med att respondenten fick frågan om de ville tillägga, ändra eller ta 

bort något som framkommit under intervjun. Detta enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 144-

145) som beskriver att respondenten kan ha varit personlig och bidragit med information 

under intervjun, vilket kan skapa en oro. Denna oro kan handla om en känsla av att ha avslöjat 

för mycket information och respondenten kan bli osäker på vad informationen skall användas 

till (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144-145). 

 

Resultaten från intervjuerna transkriberades därefter (Larsson (2005, s. 106). Syftet med att 

transkribera är att strukturera upp resultatet för att få ett hanterbart material som senare kan 

analyseras (Bryman, 2008, s. 453). Båda författarna transkriberade två intervjuer var för att 

båda skulle få en känsla för materialet. Intervjuerna skrevs ner ordagrannt för att fånga 
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respondentens talspråk och upplevelse av situationen i syfte att viktig information inte skulle 

gå förlorad. Efter transkriberingen läste båda författarna samtliga transkriberingar för att få en 

helhetsbild av empirin. Utifrån studiens frågeställning kodades transkriberingsmaterialet 

genom korta ord som sammanfattade delar av innehållet (Larsson, 2005, s. 107). Alla 

respondenters svar som hamnade under samma kodning matchades ihop och 

meningskoncentrerades vilket enligt Larsson (2005, s. 106) innebär att koncentrera 

respondentens svar för att tydliggöra innebörden. Dessa meningar fördes sedan efter 

ytterligare genomläsning ihop till mer övergripande teman. Studiens resultat baseras på 

följande teman: kompetens, begrepp, handlingsplan, arbetsmetod, insatser och emotionell 

påverkan. I resultatet har vi valt ut citat som särskilt belyser respondenternas mening i syfte 

att ge läsaren en möjlighet att uppleva respondenternas berättelse i dess rätta kontext (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 299- 300). 

 

Enligt Larsson (2005) finns det inga metodregler för hur en kvalitativ analys ska genomföras. 

Det kan uppstå svårigheter i att sammanfatta en omfattande empiri för att läsaren ska kunna få 

ett helhetsperspektiv av vad respondenterna svarat. Därför behöver författaren kategorisera sin 

empiri och hitta mönster och tydligt redovisa respondenternas beskrivning av fenomenet. I vår 

studie har vi kategoriserat vår empiri och gjort en temaanalys, vilket Larsson (2005) menar är 

en teknik där man analyserar flera respondenters beskrivningar som en helhet. Det är viktigt 

för att läsaren ska kunna avgöra vad som är empiri, vad som är teori och vad som är 

författarens egna tolkningar och slutsats av detta (Larsson, 2005, s. 107). Vi har utifrån detta 

valt att separera resultat och analys för att underlätta för läsaren att kritiskt granska vårt 

material. 

Validitet, trovärdighet och reliabilitet 

Validitet handlar om att fastställa huruvida forskaren mätt det som man avser att mäta, vilket 

är svårt i en kvalitativ studie då denna inte resulterar i mätbara variabler. Därför behöver 

validiteten i en kvalitativ studie istället diskuteras och begreppet behöver vidgas till att 

forskaren undersöker det som den avsett att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). 

Syftet med vår studie är att undersöka hur socialsekreterare i Örebro kommun arbetar med 

hedersrelaterat våld och förtryck. För att uppnå validitet och trovärdighet i studien, har vi 

intervjuat respondenter som arbetar inom det område vi vill undersöka. Intervjuerna bestod av 

öppna intervjufrågor i syfte att respondenterna skulle kunna ge innehållsrika och uttömmande 

beskrivningar om det undersökta ämnet. Det är i kvalitativ forskning av vikt att fånga in 

respondenternas upplevelse (Larsson, 2005, s. 116-117). Två diktafoner användes för att 

gardera oss från tekniska problem samt att kvalitén på inspelningen och respondentens 

samtalston kunde variera. Bryman (2008, s. 451) bekräftar att en inspelad intervju ger 

forskaren utrymme att fokusera på samtalet. Vidare menar Bryman (2008, s. 455) att 

bakgrundsljud kan vara störande moment i det inspelade materialet, vilket kan medföra 

svårigheter att uppfatta respondentens utsaga. Larsson (2005, s. 116) menar att en detaljerad 

studie medför att tillförlitligheten ökar. 

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och innebär att andra forskare ska kunna 

återskapa studien vid en annan tidpunkt och komma fram till samma slutresultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263). Då vår studie behandlar en process som befinner sig i utveckling, 

menar vi att vår studies reliabilitet endast går att hänföras till nutid. Om denna studie 

återskapas i närtid kan liknande resultat uppnås. Men om en liknande studie genomförs om 

exempelvis ett år, kan resultatet bli annorlunda. För att öka studiens reliabilitet och 

trovärdighet har samma intervjuguide använts vid alla intervjuer. Dessutom ställde vi samma 

fråga med olika formuleringar för att fastställa att de svar vi erhöll från respondenterna var 
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konsekventa, vilket Larsson (2005, s. 117) benämner vara ett sätt att testa konsistensen i 

svaren. För att styrka tilltron i vår studie har vi fört dagbok under hela studieprocessen där vi 

beskriver vårt tillvägagångssätt dag för dag, vilket möjliggör för oss att beskriva detaljerat de 

olika moment studien omfattar. Detta kan likställas med det Yin (ref. av Trygged, 2005, s. 

230) beskriver som fallstudieprotokoll där han för loggbok över undersökningsprocessen. 

Etiska överväganden 

I kvalitativ forskning är det av stor vikt att förhålla sig till etiska aspekter då studien kan 

beröra enskilda individers personliga utsagor och upplevelser. I denna studie har vi 

genomgående haft ett etiskt förhållningssätt och utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra etiska 

aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 6). Informationskravet handlar om att respondenten ska få 

information om studiens syfte, presentation av författarna samt kontaktuppgifter till 

författarna. Respondenten ska även bli informerad om att denne kommer att avidentifieras då 

studien ska redovisas. Informationskravet innefattar även att respondenten ska veta att 

deltagandet i studien är frivilligt och att denne kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 7). Samtyckeskravet innebär att det behöver finnas ett uttalat samtycke från 

respondenten att denne vill delta i studien. Respondenten ska även ha kännedom om att 

deltagandet är frivilligt och att denne kan avbryta sin medverkan utan att det ska medföra 

negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 1990, s. 10). Konfidentialitetskravet betonar att 

uppgifter som framkommit under intervjun ska handskas konfidentiellt vilket innebär att 

materialet ska förvaras på ett sådant sätt att den inte kommer obehöriga tillhanda 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). Nyttjandekravet handlar om att den information som 

framkommit under intervjun endast nyttjas till det ändamål som avsetts (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 14). I vår studie har vi innan intervjun gett våra respondenter ett missivbrev (se bilaga 

3) där studiens syfte och dessa fyra etiska aspekter tydligt redogörs. Samtycke till intervju har 

getts muntligt i början av intervjutillfället. Efter att studien färdigställts har det inspelade 

materialet raderats för att säkerställa konfidentialitetskravet. Att radera intervjumaterialet 

säkerställer även nyttjandekravet då inspelningarna därmed inte kan nyttjas i annat syfte än 

för vår studie. 

Vetenskaplig utgångspunkt 

Inom hermeneutik är en central del att förstå och tolka en texts mening. Författarens 

förförståelse har betydelse för den tolkning som görs. Syftet med en hermeneutisk tolkning är 

att få en gemensam förståelse för textens mening (Kvale & Brinkmann, 2009, s 66; Larsson, 

2005, s. 93). Med utgångspunkt i hermeneutiken har vi använt ett vetenskapligt tolkande 

perspektiv av vårt empiriska material. Då vår förförståelse spelar in på vår tolkning har vi 

genom diskussion konstaterat att en av författarna till studien har en praktisk erfarenhet av 

hedersärenden medan den andra författaren till denna studie har bidragit med ett förbehållslöst 

förhållningssätt. Då vi kunnat bidra med olika förförståelse har detta gynnat studien då vi 

kompletterat varandra genom att bidra med olika perspektiv. Genom diskussion har vi kunnat 

enas om en gemensam utgångspunkt för tolkning vilket är syftet med en hermeneutisk 

tolkning.  När en intervju spelas in ger det författaren möjlighet att skriva ner samtalet till en 

text som sedan kan tolkas. Denna tolkning menar Larsson (2005) kännetecknas av den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär att textens tolkning sker genom att 

författaren försöker förstå texten både i dess delar och helhet (Larsson, 2005, s. 275). I 

bearbetningen av vårt intervjumaterial har vi läst intervjuerna i sin helhet och därefter 

tematiserat materialet för att förstå delarna. 
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RESULTAT 
 

 

Hederskontexten som fenomen 

Heder beskrivs av respondenterna som någonting som finns inom en kultur och någonting 

som en familj som lever inom en hederskontext förhåller sig till. Dessa familjer har ofta levt i 

ett samhälle där familjen är beroende av varandra för att överleva och då är kollektivet 

viktigare än individen själv. Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) handlar då om att 

upprätthålla familjens och släktens heder när någon beter sig på ett sätt som kan skada 

kollektivet. En respondent förklarar hedersrelaterat våld som en effekt av ett hederskulturellt 

tänkande, att det är relaterat till kön och vad det innebär att vara man eller kvinna. Samma 

respondent menar att våldet ofta är relaterat till sexualitet och oskuld och för att upprätthålla 

en respekt för kollektivet. Hederskontexten kan även vara relaterad till bland annat klass och 

ekonomi. De flesta respondenterna menar att våldet och hederskontexten kan bli starkare i och 

med exil. Att familjen kommer till ett nytt land, familjen kanske har förlorat lite av den 

respekt de hade och befinner sig nu i en ny situation. I Sverige har ungdomar en annan 

livssituation och ett annat utrymme vilket kan uppfattas som ett hot för familjens heder. De 

svenska lagarna uttrycker tydligt att vi skall lyssna på barnen och se till barnens bästa. 

Respondenterna uttrycker att det kan bli en kulturkrock för vad som är ett barns bästa. 

 
”Jag tror ju att alla föräldrar vill sina barn väl, men vi har olika sätt att se på vad som är mitt barns 

bästa. Är det att hitta en god släkt till mitt barn eller är det att ge mitt barn bra redskap att hitta en bra 

partner åt sig själv. Det är två helt olika sätt att förhålla sig till saker och ting” (respondent 3). 

 

”Det man måste väga är ju hur allvarligt det är, tänka på Fadime, Pela och Abbas. Vad är föräldrarna 

beredda att göra för att bevara hedern? Den frågan kanske man inte behöver ställa sig så ofta när 

man jobbar med barn från icke traditionella familjer” (respondent 3). 

Kompetens 

Tre av fyra respondenter berättar att de inte har berört hedersproblematiken i sin 

socionomutbildning, medan en av respondenterna uttrycker att de endast har berört ämnet. På 

socialtjänsten i Örebro kommun erbjuds vidareutbildning i form av utbildningsdagar och 

föreläsningar. Några socialsekreterare har fått en spetskompetensutbildning inom 

hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) för att kunna känna sig trygga i arbetet. 

Respondenterna upplever dock att det inte erbjuds utbildningar kontinuerligt, vilket är av vikt 

då personalomsättningen är hög och kompetens försvinner genom att personal med kunskap 

byter arbete. Ämnet är tungt att arbeta med och flera respondenter har uttryckt att man aldrig 

kan få tillräckligt mycket kompetens inom HVF. Därför är behovet av fortlöpande 

vidareutbildning bestående. En av respondenterna tillhör en annan arbetsgrupp än de andra tre 

och har uttryckt att dennes arbetsgrupp besitter tillräckligt mycket kompetens och 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat baserat på fyra intervjuer med 

socialsekreterare. Resultatet redovisas utifrån sex olika teman. Först redovisas 

empiri som behandlat respondenternas diskussion kring relevanta begrepp för 

studien, därefter redovisas socialsekreterarnas kompetens. Ett tredje tema 

behandlar huruvida det finns en handlingsplan eller riktlinjer som stöd i arbetet 

med hedersrelaterat våld och förtryck. Avslutningsvis beskrivs respondenternas 

arbetsmetod, val av insatser samt den emotionella påverkan de upplever att 

hedersrelaterade ärenden har. 
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medvetenhet att ingen står frågande om vad hedersproblematik är. De besitter även en 

kompetens i juridik för att veta hur de kan använda samt hur de är begränsade av 

lagstiftningen. En annan respondent uttrycker att det krävs mycket utbildning för att arbetet är 

svårt och ibland motsägelsefullt då ungdomens och förälderns utsaga inte alltid stämmer 

överens. En respondent uttrycker en oro för att inte besitta tillräckligt mycket kompetens och 

därför efterfrågar både mer erfarenhet och utbildning både för sig själv och sin arbetsgrupp. 

Det motstånd som finns hos socialsekreterare mot att arbeta med hedersrelaterade ärenden 

menar två respondenter kan handla om att de känner att de inte besitter den kompetens eller 

intresse som krävs för att handlägga ett sådant ärende. Alla respondenter förklarar att ärenden 

med HVF är svåra att arbeta med samt att en handläggningsprocess där placeringar enligt 

lagen om vård av unga (LVU) är aktuella tar mycket tid och skrivarbete. 

 
”På ett sätt krävs det att man arbetar med dessa ärenden varje dag för att få en fingertoppskänsla för 

hur du kan utveckla en skicklighet, göra bra riskbedömningar och hur du ska använde dessa manualer. 

Det krävs liksom inte bara att man går en utbildning utan du behöver även använda det i praktiken…” 

(respondent 2). 

 

”...om man utbildar sig så inriktat och går på många av dessa utbildningar medför det samtidigt att 

man kommer att få ta fler av dessa ärenden och man orkar inte med så många sådana ärenden. Så det 

måste spridas inom gruppen” (respondent 1). 

 

Alla respondenter förklarar att de flesta som arbetar med HVF har ett intresse för 

problematiken. De menar att arbetet är alldeles för tungt att jobba med om man inte är 

intresserad av HVF. En respondent söker efter information och kunskap på eget initiativ. 

Respondenten menar att det nog krävs ett eget intresse för att kunna arbeta med 

hedersproblematik och säger ”för att hinna göra ett bra arbete, rättssäkert och erbjuda rätt 

hjälp och stöd, så måste man nästan specialisera sig idag” (respondent 4). 

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Respondenterna fick svara på frågan om Örebro kommun har någon utarbetad rutin, 

handlingsplan, strategi eller dokument för hur man arbetar och handlägger ärenden med 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
”Ja, det ska finnas någonting på (kommunalarbetarnas interna hemsida) tror jag, någon typ av rutin 

eller om det bara är kvinnofridsärenden, jag vet inte…” (respondent 1). 

 

”Nej det tror jag inte, inte vad jag vet i alla fall. Det finns ingen sådan manual så som säger att: såhär 

gör man. Det finns en vanlig utredningsmanual då om man vill använda sig av den. Sen finns det en 

hedersresurs-grupp som man kan vända sig till och fråga, men annars finns det inget, så nej” 

(respondent 2). 

 

”Örebro i stort? Ja, jag tror att det har diskuterats om en handlingsplan…. Det finns ju något taget 

men jag vågar inte svara vad det är för något. Jag vet att det fanns något men som inte har gått vidare 

i processen. Det är ju politiska processer” (respondent 3). 

 

”Nej, tyvärr” (respondent 4).        

 

Flera respondenter menar att det finns olika bedömningsmanualer eller metodmanualer som 

de kan använda för att få hjälp i sitt arbete. De tar hjälp av varandra, chefer, hedersresurs-

gruppen, Kvinnocentrum och andra kontakter för att rådfråga. Flera respondenter uttrycker att 

det skulle vara önskvärt med en handlingsplan för arbetet. En respondent förklarar att en 

handlingsplan är på väg att utarbetas, men att det kommer att ta ett tag till innan den kommer 

att vara aktuell. 
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Arbetsmetod 

Samtliga respondenter berättar att hedersrelaterade ärenden oftast inkommer från skolan. 

Ungdomen kan ha sökt hjälp hos skolkuratorn eller övrig skolpersonal som har 

anmälningsplikt till socialtjänsten om de befarar att ett barn far illa. Vidare nämner 

respondenterna att en liten del ärenden inkommer genom att ungdomen själv tar kontakt med 

socialjouren eller socialtjänsten. Vid intervjutillfället har respondenterna olika antal 

hedersrelaterade ärenden. Spannet sträcker sig från att två respondenter för tillfället inte har 

något ärende till att en respondent har fyra stycken.   

 

Respondenterna berättar att när ett ärende blir aktuellt hos socialtjänsten genomförs 

inledningsvis en risk- och skyddsbedömning utifrån den information som inkommit från 

ungdomen eller skolpersonal. Om socialtjänsten gör bedömningen att ungdomen behöver 

skyddas kan denne bli akut placerad i jourhem. Om situationen bedöms som mycket allvarlig 

eller som hotande för ungdomens liv, kan en placering utanför Örebro bli aktuell i skyddande 

syfte. En av respondenterna tillhör en annan arbetsgrupp än de andra tre. Denne kommer 

oftare i kontakt med hedersärenden vid inledningsskedet. Denne respondent berättar att det 

finns en väl etablerad kontakt mellan socialtjänsten och skolkuratorer som ibland ringer och 

ber om råd. Samma respondent berättar att de kan träffa ungdomen anonymt för klargörande 

samtal vid cirka fyra tillfällen innan de tar ställning till om de ska inleda utredning och 

därmed behöva informera föräldrarna. I dessa klargörande samtal ges ungdomen information 

om bland annat vad socialtjänsten kan och inte kan göra samt möjliga insatser och 

konsekvenser som kan uppstå om de beslutar att stanna kvar i sin situation eller lämna den. 

 
”…börja med information. Det måste flickorna ha för att se sina valmöjligheter och det måste dom ha 

innan, annars kan de inte fatta ett bra beslut” (respondent 4). 

 

De övriga tre respondenterna involveras senare i processen efter att utredningen inletts eller 

en tillfällig placering skett. En av dem berättar att det då i första hand blir deras uppgift att ge 

föräldrarna information, dels om vad som hänt och exempelvis varför ungdomen har 

omhändertagits. Samtliga respondenter genomför risk och skyddsbedömningar, utreder, och 

fattar beslut för att arbeta mot den bäst lämpade lösningen eller insatsen. De kan ta hjälp av 

Gryning AB som är ett hem för vård och boende. Enligt respondenterna har Gryning AB stor 

kompetens kring heder och som kan hjälpa till att göra allvarliga risk- och 

skyddsbedömningar. 

 
”Man kan även använda sig av polisen för att göra mer omfattade riskbedömningar om hur farligt det 

är för den här ungdomen. Vi gör ju riskbedömningar hela tiden utan att för den skull följa manualer” 

(respondent 3). 

 

En av respondenterna upplever en svårighet kring att skapa en allians med föräldrarna då de 

ibland har svårt att svara på frågor och ge information under utredningssamtalen. Två andra 

respondenter betonar svårigheten att bedöma om det rör sig om ett vanligt tonårsuppror med 

oroliga föräldrar eller om det rör sig om kontroll från föräldrarna genom en hederskontext 

som negativt inverkar på ungdomens utveckling. Ofta är ungdomens berättelse och 

föräldrarnas berättelse vitt skilda. 

 
”Det som flickan säger stämmer inte alls när man pratar med föräldrarna” (respondent 2). 

 

Respondenterna berättar att deras arbete kretsar kring Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

vård av unga (LVU). När bedömningen är att barnet ska placeras söker de främst föräldrarnas 
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samtycke så att placeringen blir frivillig genom SoL, 6 kap. 6§. Om samtycke inte finns sker 

placeringen utifrån LVU, 2 §. Om situationen är akut sker ett omedelbart omhändertagande 

genom LVU, 6 §. Socialtjänsten kan enligt LVU 14 § starkt begränsa umgänget mellan 

ungdomen och föräldrarna om de bedömer att ett umgänge har negativ inverkan på 

ungdomens hälsa och utveckling. Enligt samma lagrum, LVU 14 § kan socialtjänsten även 

hemlighålla ungdomens vistelseort i syfte att skydda denne från föräldrarna. 

 

Vad respondenterna lyfter fram som dilemma då ungdomen placerats är att denne isoleras från 

sin familj och släkt och tvingas bryta med sitt nätverk vilket leder till att ungdomen ibland tar 

tillbaka sin historia och återvänder till föräldrahemmet. 

 
”Dom känner sig oerhört ensamma och känner sig avskurna från omvärlden och det är inte bra för då 

går de hem och då blir det ännu sämre. De upplever att de sitter i fängelse hemma. Sen omhändertas de 

av socialtjänsten och får skydd exempelvis genom hemlighållande av vistelseort eller personuppgifter 

och hamnar på en institution där det är bevakning. Där blir av med mobilerna och internet. Det blir ju 

ett fängelse till. Så ser ju dom det” (respondent 4). 

 

Samtliga respondenter betonar att ett bra arbetssätt som bör eftersträvas är att inte handla för 

snabbt, detta för att information ska kunna samlas in och förmedlas innan en utredning eller 

insats inleds. 

 
”Jag vet att ibland händer det att skolkuratorer eller vi agerar jättesnabbt och kraftigt bara för att det 

innehåller ordet heder och då är det på med vartenda beslut som går och skydd skydd skydd... Bara ordet 

heder är så stort att det gör att man reagerar med en gång” (respondent 1). 

 

Respondenterna använder sig av olika underlag i sitt utredningsarbete. En av respondenterna 

använder sig av en variant av manualen Barns behov i centrum (BBIC) som socialsekreterarna 

från Stockholm/Spånga-Tensta har anpassat till hedersärenden. I denna variant finns förslag 

på frågor man kan ställa och vad man ska uppmärksamma i hedersärenden. En annan 

respondent använder sig av något dokument eller sammanfattning för att få inspiration kring 

vilka frågor som kan ställas. 

 
”Om jag till exempel ska åka ut till en skola och träffa en ungdom och har tid, så kanske jag  sätter mig 

och läser igenom något dokument som jag har eller en sammanfattning om något för att få lite 

inspiration kring vilka frågor som kan ställas… Men oftast så hamnar man ju bara rakt upp i det. Då kör 

man bara. Då går det liksom på rutin” (respondent 3). 

Insatser 

Om socialtjänsten bedömer att ungdomen behöver placeras är det för att säkerställa dennes 

säkerhet och för att inte längre utsättas för något farligt eller för mer våld. Man ansöker hos 

förvaltningsrätten om man önskar att insatsen ska bli att denne vårdas enligt LVU 2 §. 

Respondenterna ger några exempel på insatser som kan bli aktuella för ungdomar som utsatts 

för hedersrelaterat våld. Ungdomarna kan bli placerade i jourhem eller i familjehem och det 

finns även en behandlingsenhet som kan bistå med hjälp. 

 
”Vi pratar med föräldrarna som vill ha hem sin flicka och de samtycker inte till någon frivillig lösning. 

Då fattar ordföraren beslut om att ta flickan och placera henne i ett tillfälligt jourhem. ” (Respondent 3). 

 

En av respondenterna betonar en negativ aspekt av placering, vilket är att ungdomen tappar 

skolbiten och i det akuta skedet inte kommer igång med skolan igen. En av respondenterna 

tror att ungdomarna blir förvirrade av att släkten och familjen säger en sak och svenska 

samhället en annan, vilket innebär att ungdomarna ibland behöver flytta för att själva kunna 
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avgöra vad som är verkligt och inte. En utredning kan även resultera i att insatsen blir 

familjearbete vilket innebär att socialsekreteraren arbetar för att barnet under kontrollerade 

former ska kunna slussas tillbaka till föräldrahemmet.  En av respondenterna betonar vikten 

av det uppföljande arbetet: 

 
”För dem som varit utsatta för våld under en längre tid, de behöver ju kanske någon form av kontakt 

med BUP, traumabehandling och kuratorskontakt så småningom för att få möjlighet att bearbeta vad de 

varit med om, och vad som hänt och hur har det blivit såhär... Så att i det akuta skedet är det ju någon 

form av jourplacering och kanske familjearbete om man ser att det går att barnet flyttar hem igen, men 

på längre sikt behöver barnet och familjen oftast någon typ av kontakt för att förstå vad som hänt, för det 

går så fort och man rycks upp så. ” (Respondent 1). 

 

En av respondenterna uttrycker även ett förslag på insats som innebär att socialtjästen lägger 

mer engagemang i ungdomarna och möter upp dem i skolorna genom att informera om vad 

som är rimliga krav och beteenden och vad som inte är det. 

 
”Jag tror att man behöver driva igång någonting, en fristad för dessa flickor dit de kan gå och träffa 

varandra, lika gamla och diskutera med varandra om de här frågorna. Samma sak med Sharaf hjältar på 

Fryshuset att de behöver komma hit och gå ut i skolorna och driva igång. För pojkarna är också en stor 

del i detta, de är också offer. De måste både bevaka sina systrar och förhålla sig till familjens 

hederskontext. Så man behöver lägga mer krut på de yngre generationerna”. (Respondent 4). 

Emotionell påverkan hos socialsekreteraren 

De flesta av respondenterna uttrycker att det finns en oro för att ta fel beslut när de handlägger 

ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck. Och det finns ibland ett obehag att behöva 

göra bedömningen. 

 
”…man är rädd att som handläggare göra fel. Tar jag fel beslut så kanske det leder till att den här 

fjortonåringen inte lever imorgon, någonstans finns det ju med” (respondent 1). 

 

”Det är alltid svårt. Dels så handlar det ju om mig som professionell och det jobbet jag ska göra, att 

jag måste göra de här bedömningarna, hur skyddsbehovet ser ut. Och då kan man ju gå och fundera 

på om det var rätt att göra så som vi gjorde eller om vi gjorde fel” (respondent 3). 

 

En respondent förklarar att handläggningen med hedersrelaterad problematik kan handläggas 

något annorlunda till skillnad från andra ungdomsärenden. Det kan vara så att ärenden 

handläggs med större försiktighet, att man är rädd för att ungdomens liv är i fara och av den 

anledningen så kanske ett beslut behöver fattas snabbt, exempelvis att ungdomen måste lämna 

sin familj pga. den hotfulla situationen. En annan respondent förklarar att det sällan är helt 

självklara bedömningar och att det därför är en trygghet att vara två handläggare i dessa 

ärenden. Det finns ingen speciellt utformad lagstiftning mot HVF. Beslut diskuteras därför 

igenom med arbetsledaren och ett beslut om ett omhändertagande enligt LVU sker alltid via 

socialnämnden. Därför behöver en socialsekreterare aldrig stå själv bakom ett beslut men är 

en stor del av bedömningen. 

 

Alla respondenter beskriver att det är tungt att arbeta med hedersrelaterad problematik då de 

upplever en stor oro för ungdomarna. Ibland går ungdomarna hem igen trots en placering och 

det påverkar även socialsekreterarna känslomässigt att de inte kan göra speciellt mycket åt det 

vilket skapar en frustration. Det är många socialsekreterare som inte orkar arbeta med dessa 

ärenden. Respondenterna uppger även att det finns en känsla av obehag, framförallt ett obehag 

för vad ungdomarna blir utsatta för i sitt hem av sin familj. De beskriver att det finns ett behov 

av att prata med sina kollegor om känslor och svårigheter. Dessutom har de handledning ca en 
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gång i månaden där de får utrymme att diskutera och ventilera känslor och tankar som 

uppstått i arbetet. 

 
”Man skulle behöva klona sig ibland. Det är väldigt mycket att göra, mycket skrivarbete. Många beslut 

som skall fattas och skall till nämnd och förvaltningsrätt… Jag har aldrig gått till jobbet och tyckt att det 

är tråkigt. Det är alltid roligt, aldrig samma sak. Men man skulle behöva lite mer tid så man kunde 

fördjupa sig. För jag tror det handlar om intresse” (respondent 4). 

 

En respondent förklarar att ju mer utbildning och ärenden med hedersrelaterad problematik de 

handlägger, desto större ansvar och ärenden tilldelas de i framtiden. Respondenten menade att 

det finns en risk att socialsekreterare försöker undvika att gå på för många utbildningar och ta 

fler ärenden eftersom de därmed tilldelas fler av dessa tunga ärenden. En annan respondent 

uppfattar sig själv som ganska ”dominant, luttrad och fyrkantig” vilket har underlättat i många 

ärenden. Respondenten förklarar att, att bemöta och följa klienten genom processen och hålla 

sig till lagboken också är verksamt. 

 

Respondenterna beskriver även att ungdomarna har svåra beslut att ta, exempelvis att lämna 

sin familj. Ungdomarna mår ofta dåligt när ett beslut om omhändertagande enligt LVU är 

fastställt och respondenterna beskriver att det är svårt för dem när ungdomarna är ambivalenta 

och inte vet vad de vill. 

 
”Det krävs så otroligt otroligt mycket att ta steget att lämna, om det är det som krävs. De förstår inte 

alltid och det ligger ju i åldern också, att man kanske inte förstår konsekvenserna av det man gör. Det 

är svårt att överblicka hur det blir” (respondent 3). 

 

Respondenterna upplever inte att de känner sig hotade i situationen när de utreder och beslutar 

i hedersrelaterade ärenden, men ibland kan det bli obehagligt när föräldrar höjer rösten och är 

arga, ledsna och besvikna. 

 
”Jag har ju varit med om att männen har ställt sig upp och hänger över en när man sitter där med sina 

socialtjänstlagar och försöker tala om. Men då får man inte backa. Det tror jag att man vinner respekt 

på… Jag tror att det blir konstigt för de här männen som är vana med att det är de som är lagen, att 

det sitter kvinnor som talar om för dom hur de ska göra” (respondent 4). 
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Hederskontexten som fenomen och kompetens inom hedersrelaterat våld 

och förtryck 

Hederskontexten som fenomen 

Heder är ett svårdefinierat begrepp vilket åskådliggörs i den forskning Akpinar (2003) 

genomfört och det finns olika uppfattningar om heders betydelse och innebörd. 

Bakomliggande faktorer till hedersproblematik påvisas i den forskning Hellgren och Hobson 

(2008) bedrivit och som den kurdiska föreningen beskriver. Respondenternas beskrivning av 

heder och hedersrelaterat våld och förtryck är att likställa med den definition som Regeringen 

(2007) arbetat fram. Regeringens satsning på informationsspridning och kunskapsutveckling 

torde gett resultat då yrkesverksamma anammat begreppets innebörd. I resultatredovisningen 

syns en kulturkompetens och förståelse då respondenterna visar förmåga att kunna se 

hederskontexten från flera olika perspektiv och bakomliggande faktorer. De menar bland 

annat att de flesta föräldrar vill sina barn det bästa, men att uppfattningen om vad som är 

barnets bästa är olika. Det är viktigt enligt likställighetsprincipen (Socialstyrelsen, 2008) att 

socialsekreterare generellt har en gemensam uppfattning och gör liknande bedömning för 

kommunens medlemmar. Därför är det viktigt att HVF-ärende bedöms liknande och att 

socialsekreterarna har en evidensbaserad kunskapsbas att utgå ifrån när de handlägger och 

arbetar med HVF-ärenden.  

Kompetens 

Att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är enligt respondenterna ett svårt 

arbete som kräver tid och kompetens. För att utveckla kompetens inom området krävs det 

enligt respondenterna att utbildning samt erfarenhet sker fortlöpande, genom att 

socialsekreterarna regelbundet erbjuds utbildning och handlägger denna typ av ärenden. I 

regeringens handlingsplan betonas att utbildning är en viktig faktor i arbetet mot HVF och 

därför består hälften av åtgärdspunkterna av insatser inom utbildning av personal 

(Regeringen, 2007). Handlingsplanen har enligt BRÅ (2010) resulterat i över 150 utbildningar 

inom HVF. BRÅ (2010) betonar att utbildningar som erbjuds som engångssatsningar inte ger 

någon långvarig effekt på socialsekreterarnas kompetens. Detta uttrycker även respondenterna 

som lyfter fram en avsaknad av kontinuerlig utbildning och efterfrågar mer kunskap för att 

öka rättssäkerheten och tryggheten i att handlägga denna typ av ärenden. Om 

socialsekreterarna inte erbjuds långsiktig kompetensutveckling, kommer regeringens 

målsättning om ökad kunskap hos personal vara svår att uppnå. 

 

Inom socialtjänsten är det en generellt hög personalomsättning vilket kan leda till en del 

kompetensbrist på olika avdelningar (Orebro, 2009). Enligt utvärderingen som BRÅ 

genomförde 2010, betonas att hög personalomsättning ibland innebär att socialsekreterare 

I detta avsnitt presenteras studiens analys som baseras på studiens 

bakgrund, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och resultat. 

Analysen har strukturerats efter sex olika teman som är: begrepp, 

kompetens, handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck, arbetsmetod, insatser och emotionell påverkan hos 

socialsekreteraren. 
 



 

22 

 

med kompetens inom HVF byter arbete och nyanställda ofta inte kan ersätta den kunskap som 

gått förlorad (BRÅ, 2010; Thor, 2009). Att personalomsättningen är hög intygas även av 

respondenterna som efterfrågar kontinuerlig utbildning för både de erfarna och de nyanställda. 

De nyanställda behöver få kunskapen om HVF och de erfarna behöver kontinuerlig 

uppdatering av sin kunskap för att kunna gör ett bra arbete och erbjuda lämpliga insatser. Hög 

personalomsättning i kombination med bristfällig uppdatering av kunskap kan ha en påverkan 

på hur ärendet handläggs. En socialsekreterare som är osäker på hur ett HVF-ärende skall 

handläggas riskerar att göra en förhastad bedömning, vilket kan leda till en olämplig insats 

och att ungdomens rättssäkerhet eftersätts. 

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterad problematik är ett relativt nytt samhällsproblem som enligt Akpinar (2003) 

uppkommit på dagordningen under 2000-talet. Enligt Hellgren och Hobson (2008) har 

Sverige lyft frågan om jämställdhet mellan könen i EU’s ministerråd år 2001 och därmed 

arbetat för att inspirera andra länder att satsa på arbetet om jämställdhet mellan könen. 

Akpinar belyser i sin forskning att hedersrelaterat våld kan förklaras genom en maktobalans 

könen emellan. Eftersom det finns beröringspunkter mellan HVF och jämställdhet kan HVF 

inkluderas i arbetet för jämställdhet. Detta bekräftas av våra respondenter, att HVF kan 

relateras till innebörden av att vara man och kvinna. Akpinar ger även en alternativ förklaring, 

att hedersproblematik kan ha sin grund i kulturella skillnader. Våra respondenter menar att 

heder förekommer inom olika kulturer och hederskontexten är något som familjen behöver 

förhålla sig till. Dessa två inriktningar representerar två olika sysätt av vad som anses vara 

bakomliggande faktorer till HVF. Resultatet visar att respondenterna har kunskap om olika 

synsätt kring uppkomsten av HVF vilket är viktigt då varje ärende är individuellt och unikt. 

Denna kunskap visar att arbetet med jämställdhet och HVF går framåt. 

 

FN har utarbetat en konvention som behandlar de mänskliga rättigheterna. Sverige har som 

medlemsstat i FN ratificerat denna konvention och är därför skyldiga att arbeta mot 

kränkningar som sker mot de mänskliga rättigheterna vilket inkluderar HVF (Human rights 

council, 2007; Regeringen, 2007). Respondenterna menar att de enligt lag är skyldiga att 

lyssna till barnen och se till barnens bästa i sitt arbete. För att uppfylla Sveriges åtagande som 

medlemsstat i FN har den svenska regeringen påbörjat arbetet mot HVF genom att upprätta en 

nationell handlingsplan och försöker implementera åtgärdspunkter bland Sveriges kommuner 

i deras arbete samt arbeta för lagändringar. Genom en top-down implementering (Sannerstedt, 

1997) ska åtgärdspunkterna realiseras genom en hierarkisk modell där politiker och chefer har 

det övergripande ansvaret för att arbetssättet anammas av Sveriges kommuner och dess 

anställda som arbetar med HVF. Enligt respondenterna pågår ett arbete för att utarbeta en 

kommunal handlingsplan, men de är medvetna att det är politiska processer som står i vägen 

för att handlingsplanen blir antagen. 

 

Regeringens handlingsplan baseras på evidens och ger en översikt kring arbetsåtgärder som 

Sveriges kommuner ska beakta i sitt arbete mot HVF (Regeringen, 2007). Enligt 

implementeringsteorin är det viktigt att det finns tydligt uppsatta mål och en tydlig struktur 

för att en implementering ska lyckas (Brännström, 2008). Respondenterna berättar att det 

finns en allmän utredningsmanual och en hedersresurs-grupp att rådfråga i HVF ärenden. 

Dessutom kan de ta hjälp av Kvinnocentrum och Gryning AB för att göra risk och 

skyddsbedömningar. Örebro kommun har genom en kartläggning och en programförklaring 

intervjuat socialsekreterare och uppmärksammat svårigheten för dem att handlägga HVF-

ärenden (Orebro, 2009; Thor, 2009). Denna svårighet kan bero på att det enligt 

kartläggningen saknas en kommunal handlingsplan (Thor, 2009). Enligt våra respondenter 
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föreligger fortfarande problem i handläggningen och utan en tydlig handlingsplan i 

kommunen att arbeta utifrån, medför detta svårigheter att uppnå den målsättning som 

regeringen har satt upp år 2007. 

Arbetsmetod och insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Arbetsmetod 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett samhällsproblem som enligt regeringen (2007) 

berör fler aktörer än bara socialtjänsten. I regeringens handlingsplan och i kommunens 

kartläggning uppmuntras socialtjänsten att utveckla ett samarbete med andra berörda aktörer 

som exempelvis polis och skolor i syfte att bekämpa HVF (Regeringen, 2007; Thor, 2009). 

Samverkan handlar enligt respondenterna även om att sprida information om socialtjänstens 

verksamhet, samt vad de kan och vad de inte kan göra. Syftet med samverkan är enligt 

kartläggningen att fler ungdomar utsatta för HVF uppmärksammas, samt att samverkan 

gynnar ett förebyggande arbete (Thor, 2009). Av resultatet framkommer det att det finns en 

samverkan mellan skola, polis och socialtjänsten, men enligt kartläggningen framgår det inte i 

lagstiftning hur samverkan ska gå till (Thor, 2009). Detta kan leda till att problem uppstår om 

det finns meningsskiljaktigheter och okunskap mellan de olika aktörerna och deras 

arbetsmetoder. Samverkan kan även medföra tydliga avgränsningar mellan aktörernas olika 

ansvarsområden. Tydlighet inom ansvarsområden kan öka effektiviteten i arbetet mellan 

aktörer (Brännström, 2008). Genom samverkan arbetar de involverade aktörerna mot samma 

mål och genom olika verktyg skapas en helhetsbild som kan ligga till grund för bra och 

välplanerade insatser för ungdomen, samt att bekämpa HVF. 

 

Forskning av Alizadeh, m.fl. (2011) menar att flickor med hedersproblematik utmanar 

personalens arbetssätt. För att bemöta hedersrelaterade ärenden har socialsekreterarnas 

arbetsmetod utvecklats. Detta överensstämmer med att respondenterna förklarar att 

arbetsmetoder och lagstiftning behöver tillämpas annorlunda i dessa ärenden då ungdomarnas 

säkerhet kräver ett annat slags utrymme. När socialsekreteraren misstänker att det föreligger 

hedersproblematik behöver ett flertal klargörande samtal genomföras för att fastställa om det 

rör sig om hedersproblematik eller tonårsuppror. Hedersärenden kräver försiktighet och noga 

övervägande innan vårdnadshavarna blir informerade medan ett ärende med 

tonårsproblematik inte har samma problembild. Respondenterna menar att det inte finns 

någon lagstiftning som är speciellt utformad för HVF och att lagen inte säger hur de ska 

arbeta och handlägga denna typ av ärenden, vilket även bekräftas av kartläggningen (Thor, 

2009). Socialsekreteraren får därför inget stöd från lagstiftningen vilket innebär att denne 

tvingas bedöma HVF ärendet utifrån samma premisser som andra typer av ärenden. 

 

Det kan enligt Alizadeh, m.fl. (2011) uppstå dilemman för socialsekreteraren i arbetet med 

ungdomar utsatta för HVF. Respondenterna beskriver att när en socialsekreterare har gjort en 

utredning och bedömning att placera ungdomen för att säkerställa dennes säkerhet kan 

svårigheter uppstå. Dessa svårigheter kan bero på brist på information till ungdomarna vilket 

leder till att de är oförberedda på effekterna av situationen och inte kan ta ett lämpligt beslut. 

Oförutsedda konsekvenser leder ibland till att ungdomar väljer att återvända till sin familj. 

Flera respondenter berättar att ungdomar ibland väljer att ta tillbaka hela sin berättelse eller 

återvända till sin familj. Detta styrks även av forskning som påvisar att en anledning till att 

ungdomen återvänder hem beror på lojalitet gentemot sin familj (Alizadeh, m.fl., 2011). 

Dessutom är arbetet svårt enligt respondenterna, då utredningen ofta består av motsägande 

utsagor från föräldrar och ungdomen. Detta upplevs av respondenterna som frustrerande, i 

likhet med de känslor skolsköterskor och kuratorer upplevde i den forskning som Alizadeh, 
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m.fl. (2011) genomfört. Det finns inga etablerade arbetssätt i kommunen i form av exempelvis 

en kommunal handlingsplan eller antagen lagstiftning mot HVF, vilket försvårar 

arbetssituationen för socialsekreterare i stort vilket kan vara en förklaring till varför det 

upplevs svårt att handlägga denna typ av ärenden. 

Insatser 

Enligt den utvärdering som utfördes av BRÅ (2010) har socialtjänsten kommit långt i arbetet 

med att stötta utsatta för HVF i den akuta fasen. Detta styrks av respondenternas berättelse om 

hur de aktivt går tillväga vid en akut placering av en ungdom. Däremot belyser BRÅ (2010) 

de brister som finns i det uppsökande och förebyggande arbetet mot HVF. Respondenterna 

förklarar att de skulle vilja lägga mer energi och resurser på att möta upp ungdomarna i skolan 

för att informera om sin egen verksamhet och om hedersproblematik i stort. 

Hedersproblematik drabbar enligt länsstyrelsen (2006) både pojkar och flickor och 

respondenterna menar att det är viktigt att även lägga fokus på pojkarna då de har en dubbel 

utsatthet, de har ett ansvar att både bevaka sina systrar och följa familjens normer. Att 

uppmärksamma både pojkar och flickor poängteras även i den kommunala 

programförklaringen (Orebro, 2009). Enligt kartläggningen (Thor, 2009) och 

programförklaringen (Orebro, 2009) ska socialtjänsten i Örebro kommun arbeta uppsökande 

och förebyggande och respondenterna har flera olika förslag på hur man skulle kunna 

realisera denna målsättning. Utifrån en bottom-up implementering ska politiska beslut 

realiseras via exempelvis socialarbetarna då de besitter kunskapen kring samhällsproblemet 

(Heffron, 1989). För att en bottom-up implementering ska kunna genomföras behöver 

socialsekreterarna få ett handlingsutrymme att ta egna initiativ och kunna påverka politiska 

insatser (Premfors, 1989). De förslag respondenterna beskriver för att arbeta förebyggande 

och uppsökande har inte uppmärksammats vilket skulle kunna bero på att de inte får det 

handlingsutrymme som krävs. 

Emotionell påverkan hos socialsekreteraren 

Enligt kartläggningen i Örebro upplevde socialsekreterarna svårigheter med att arbeta med 

HVF-ärenden (Thor, 2009). Våra respondenter beskriver denna svårighet bland annat att den 

innehåller oro och känslor av obehag inför vad ungdomarna blir utsatta för av sin familj. 

Enligt emotionssociologin (Dahlgren & Starrin, 2004) är det emotioner som möjliggör för 

socialsekreteraren att sätta sig in i en annan persons situation vilket kräver empati, sympati 

och medlidande. En av uppgifterna för socialsekreteraren är att förmedla en känsla av 

förståelse för ungdomen, vilket innebär ett krävande känsloarbete (Dahlgren & Starrin, 2004). 

Att arbetet med HVF är känslomässigt krävande intygas av respondenterna då de berättar om 

att det i dessa ärenden inte alltid är självklara bedömningar och samtidigt upplever de en 

svårighet att släppa oron för ungdomens liv. När ungdomen väljer att återvända till sin familj 

kan de inte påverka deras beslut, vilket skapar en frustration. Likt de amerikanska 

barnutredarna i Andersons (2000) studie använder sig våra respondenter av olika 

copingstrategier för att hantera den emotionella påverkan vissa ärenden kan medföra. För att 

fånga upp socialsekreterarnas oro och obehagskänslor berättar respondenterna att de tar hjälp 

och pratar med varandra samt erbjuds extern handledning en gång i månaden. Detta 

överensstämmer med de copingstrategier Anderson (2000) beskriver som handlar om att 

individen söker stöd av andra för att bearbeta de känslor som uppstår i arbetet samt ges 

tillfälle att frigöra och uttrycka sina känslor. En respondent menar att HVF-ärenden anses 

svåra och att socialsekreterare som har utbildning inom ämnet tilldelas fler av dessa ärenden. 

Detta kan medföra att vissa socialsekreterare inte utbildar sig för att undvika att behöva 

handlägga denna typ av svåra ärenden. Detta beteende beskrivs av Anderson (2004) som en 

undvikande copingstrategi där individen genom beteende undviker svåra situationer. 
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Enligt Sjöblom (2006) saknas resurser för socialsekreteraren både i arbetet med HVF samt för 

utbildning av personal. Socialkontoren har dock resurser för att arbeta med ärendena i den 

akuta fasen vilket styrks av den utvärdering BRÅ (2010) genomfört som visar att 

socialtjänsten har kommit långt i det akuta arbetet. En av respondenterna menar att det krävs 

att man arbetar kontinuerligt med HVF-ärenden för att utveckla en gedigen kunskap. 

Respondenten får stöd av Sjöblom (2006) som menar att socialsekreteraren hanterar för få 

HVF-ärenden för att kunna skapa någon större erfarenhet och vana. Enligt Sjöblom är 

engagerade socialsekreterare ändå osäkra och rädda för att göra fel i bedömningen. Våra 

respondenter kopplar rädslan för att göra fel bedömningar med att ungdomens liv kan stå på 

spel. Trots att beslutet grundas på handläggarens, medhandläggarens, arbetsledares 

bedömning samt ibland även socialnämnden, finns ändå en medvetenhet om att man är en del 

av beslutet och därmed ligger en stor del av ansvaret på en själv. Genom att handlägga fler 

ärenden och erhålla kontinuerlig utbildning kan socialsekreteraren bli mer säker i sin 

bedömning och rädslan för att göra fel samt faktiska fel kan därför minska. 

 

Dahlgren och Starrin (2004) betonar vikten av att socialsekreteraren skall kunna vara både 

empatisk samt vid behov även kunna vara kall och rationell för att kunna göra en lämplig 

bedömning. En respondent har upplevt att egenskaper som att vara ”fyrkantig, luttrad och 

dominant” uppskattats av klienterna och det har varit verksamt i arbetet. Enligt respondenten 

kan man vinna respekt från klienten genom att stå på sig och inte backa. Detta kan kopplas till 

den copingstrategi Anderson (2000) beskriver som problemlösning. Denna problemlösning 

innebär att socialsekreteraren intar ett mer gynnsamt förhållningssätt för att göra den 

stressfyllda situationen mindre hotfull och mer verksam. 

 

METOD- OCH SLUTDISKUSSION 
 

 

 

 

 

Metoddiskussion 

I studiens avslutningsfas har det uppstått frågor kring vår metod. Vi anser att arbetet har 

förtlöpt bra då respondenter kontaktats och intervjutider bokats i ett tidigt skede. Inför 

intervjuerna lades tid på att söka bakgrundsinformation om hedersrelaterat våld och förtryck 

för att vara väl inlästa på ämnet. Detta är viktigt för att kunna ställa relevanta frågor samt 

följdfrågor vid intervjun. Vi hade kunnat lagt mer tid på utformningen av intervjufrågorna då 

vi i efterhand inser att vi insamlat empiri som inte varit relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Vi uppmärksammade även vikten av att kunna vara tyst under intervjun för 

att ge respondenten utrymme att tänka för att kunna ge mer utförliga svar. I en kvalitativ 

studie är det av stor vikt att få fram relevanta och informationsrika svar. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats gjorde vi en meningskoncentrering av materialet 

tillsammans. Därefter sammanfattade vi meningskoncentreringen vilket utgör studiens 

resultat. Detta gjorde vi genom att dela upp kategorierna i meningskoncentreringen författarna 

emellan, i syfte att spara tid. I efterhand ser vi att vi tidsmässigt kunnat lägga tid på att bägge 

författarna sammanfattat all text för att sedan kunna jämföra våra sammanfattningar. Det hade 

ökat studiens trovärdighet och säkerhet om vi tolkat texten på samma sätt. Vi hade också 

I detta avsnitt för författarna en diskussion kring studiens 

tillvägagångssätt samt en slutdiskussion kring arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. 
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kunnat återkoppla till respondenterna genom en så kallad face validity (Larsson, 2005, s. 108) 

för att säkerställa att vi uppfattat deras utsaga korrekt. Genom att göra detta hade studiens 

validitet ökat.   

Slutdiskussion 

I FN´s konvention om de mänskliga rättigheterna (Thor, 2009) betonas människors fri- och 

rättigheter. I samband med utvecklingen betonar FN vikten av att individen har rätt att ta egna 

beslut samt jämlikhet mellan könen. Konventionen tar även upp att diskriminering på grund 

av kön, kulturell- nationell- eller religiös tillhörighet inte får ske. Sverige är medlemsstat i FN 

och är därmed skyldiga att arbeta efter denna konvention. I arbetet mot hedersrelaterat våld 

och förtryck (HVF) har regeringen år 2007 lagt fram en handlingsplan som uppmanar 

samtliga Sveriges kommuner att arbeta aktivt för att bekämpa HVF. År 2009 genomfördes en 

kartläggning i Örebro kommun som påpekar att det inte fanns en kommunal handlingsplan för 

arbetet mot HVF. År 2010 genomför Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2010) en utvärdering 

av implementeringen av regeringens handlingsplan. Handlingsplanen bestod till stor del av 

utbildningsåtgärder. Trots detta visar BRÅ´s utvärdering att det fortfarande råder viss 

kompetensbrist bland berörd personal. I denna studie framkommer det att socialsekreterare i 

Örebro kommun fortfarande, år 2012, inte har en kommunal handlingsplan som stöd i sitt 

arbete mot HVF, vilket i sin förlängning leder till att berörd personal får svårigheter i att 

arbeta med HVF-ärenden. 

 

Den kompetensbrist som framkom i BRÅ´s utvärdering kan bero på en hög 

personalomsättning inom bland annat socialtjänsten. Både i Örebro kommuns kartläggning 

och programförklaring poängteras att en hög personalomsättning är ett faktum och ett 

problem i kommunen då kompetens går förlorad i samband med att utbildad personal byter 

arbete. Då Örebro har ett lärosäte som utbildar socionomer skulle den höga 

personalomsättningen kunna bero på att nyutexaminerade socionomer stannar kvar i 

utbildningsstaden för att skaffa erfarenhet inom yrket. Men att de senare väljer att flytta 

tillbaka till sin hemkommun och arbeta där. Den höga personalomsättningen kan även 

förklaras av naturliga orsaker såsom föräldraledighet eller att personal går i pension. Vår 

uppfattning är att det generellt är hög personalomsättning inom socialtjänsten oavsett i vilken 

kommun man arbetar. Detta kan bero på att det är ett tungt arbete med hög arbetsbelastning. 

 

Denna studie lyfter fram socialsekreterarnas arbetsmetoder i arbetet mot HVF. Då majoriteten 

av HVF-ärenden aktualiseras genom andra instanser är det viktigt med en fungerande 

samverkan. Enligt Örebro kommuns kartläggning framkommer att det saknas lagstiftning som 

berör hur samverkan mellan olika berörda aktörer ska genomföras. Socialtjänsten i Örebro har 

tillsammans med sina samverkanspartner, som skola och polis, utarbetat en rutin för hur de 

ska samarbeta i dessa ärenden. Hur detta samarbete ska bedrivas bör regleras i lagstiftning där 

det tydligt framkommer vilken aktör som har vilket ansvarsområde. Kartläggningen i Örebro 

kommun betonar att det saknas lagstiftning som är speciellt riktad mot HVF. Detta gör att 

socialsekreterarna saknar stöd i sitt arbete i ärenden med HVF, vilket medför att 

socialsekreteraren tvingas bedöma dessa fall utifrån samma premisser som andra ärenden. 

HVF är ett relativt nytt och uppmärksammat samhällsproblem som vi anser har en annorlunda 

kontext som kräver nya lagstiftningar. I denna kontext utförs våld, hot och förtryck ofta av ett 

kollektiv och den som beräknas få lägst straff tar ofta på sig skulden. Detta är en strategi som 

lagen inte är utformad för. 

 

Denna studie belyser att det är känslomässigt krävande att arbeta med HVF och det är ofta 

hög arbetsbelastning inom socialtjänsten. Detta kan innebära att socialsekreterare inte utbildar 
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sig inom HVF, då utbildning medför att de tilldelas HVF-ärenden som generellt upplevs som 

tunga ärenden. Undvikande av svåra situationer är en copingstrategi som kan vara bra i vissa 

fall då det kan visa på självkännedom. En socialsekreterare som undviker att utbilda sig inom 

HVF kanske inte har det intresse och engagemang som krävs för att göra en bra bedömning 

och utredning vilket i sin förlängning kan påverka ungdomen och den berörda familjen 

negativt. I studien framkommer även att engagerade och intresserade socialsekreterare är 

rädda för att göra fel bedömning då ungdomens liv kan stå på spel. Detta visar ytterligare på 

vikten av kontinuerlig utbildning och rutiner som stöttar socialsekreteraren i handläggningen. 

 

Dahlgren och Starrin (2004) beskriver att socialsekreterare behöver kunna vara både 

empatiska och i vissa situationer vara mer känslokalla för att kunna göra en rationell 

bedömning. HVF-ärenden kräver en känslomässig kompetens hos socialsekreteraren att kunna 

bedöma vilken strategi som kan vara gynnsam för att uppnå ett bra resultat. Det skulle vara 

positivt om socionomer redan i sin utbildning ges utrymme att utveckla en lyhördhet. En väl 

utvecklad lyhördhet är viktigt i samarbetet med klienter. I samarbetet med ungdomen kan 

socialsekreteraren behöva inta en empatisk och förstående strategi medan samarbetet med 

föräldrarna kan handla om att socialsekreteraren behöver inta en mer rak och saklig strategi. 

Denna dubbelhet tyder på att socionomer bör kunna vara både kunskapsmässigt kompetenta 

samt känslomässigt kompetenta. 

 

Pelas, Fadimes och Abbas död i hederns namn har medfört att hedersproblematik 

uppmärksammas i media och samhället i stort. I skrivande stund rapporterar medier om ett 

nytt eventuellt hedersmord som skett i Landskrona 23 april 2012. En 19-årig flicka har 

mördats och den misstänkta mördaren är hennes 16-åriga bror. Mamman satt häktad för 

anstiftan till mordet med släpps senare då åklagaren inte kunde lägga fram ett skäl som 

tingsrätten kunde godta baserat på den lagstiftning som finns. Carin Götblad, före detta 

länspolismästare är nu utsedd till kvinnofridssamordnare och arbetar hårt mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. Vi anser att det är ett aktuellt ämne och att vi måste göra en 

kraftansträngning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt hedersmord. 

Slutsats 
Våra två första frågeställningar behandlar hur socialsekreterarna i Örebro kommun arbetar 

med ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) samt om det finns några 

kommunala riktlinjer som stöd i arbetet mot HVF. Vår slutsats är att det inte finns några 

tydliga riktlinjer, metoder eller lagstiftning som uttalar hur arbetet mot HVF ska bedrivas. 

Istället förlitar sig socialsekreterarna på erfarenhet, tidigare fungerande metoder och 

samverkan med andra aktörer. Respondenterna efterfrågar en kommunal handlingsplan mot 

HVF. Den höga personalomsättningen leder till att kunskapsutvecklingen inom området blir 

eftersatt då personal med kompetens byter arbete. Vår tredje frågeställning handlar om vilket 

emotionell inverkan HVF-ärenden har på socialsekreteraren. Studiens resultat visar att HVF-

ärenden är känslomässigt krävande. Det finns en oro för att ärendet är av så pass allvarlig 

karaktär att ungdomens liv står på spel. Respondenterna använder sig av olika 

copingstrategier för att hantera denna emotionella påverkan. 

 

Förslag på fortsatt forskning är att utreda varför personalomsättningen generellt är hög inom 

socialtjänsten. Det hade även varit intressant att undersöka om socialsekreterare undviker att 

bli experter på ett socialt område, då det tenderar att öka arbetsbelastningen. Slutligen är det 

av intresse att undersöka om det finns en handlingsplan för HVF i de andra kommunerna i 

Sverige och vid senare tillfälle undersöka om en handlingsplan har upprättats och 

implementerats i Örebro kommun.  
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Bilaga 1 

 

Utdrag ur konventionen om de mänskliga rättigheterna. 

 

Artikel 2 
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. 

Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status 

som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är 

oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan 

begränsning av sin suveränitet (Regeringskansliet, 2012) 

 

Artikel 16 
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, 

nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma 

rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning. 

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke. 

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets 

och statens skydd (Regeringskansliet, 2012). 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Presentation av oss och respondenten. 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du för utbildning? examenår? 

 

Hur länge har du arbetat som socionom? 

 

Hur länge har du arbetat med hedersrelaterad problematik? 

 

Beskriv vilken yrkesroll du har i den dagliga verksamheten och berätta kort om vad som ingår 

i dina arbetsuppgifter? 

 

Ungefär hur många ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) handlägger du per 

år? 

 

Begrepp 
Hur ser du på begreppet hedersrelaterat våld? 

 

Vad tror du kan vara bakomliggande faktorer till HVF? 

 

Utbildning inom området 
Har du fått någon inriktad utbildning om HVF från din socionomutbildning eller genom ditt 

arbete? 

 

Upplever du att du har den kompetens som behövs för att handlägga ärenden om HVF? 

 

om ja: vilken kompetens känner du att du har för att hantera dessa ärenden? 

om nej: vilka kompetenser upplever du att du saknar och skulle vilja utveckla? 

 

Handläggningen 
Hur kommer ni i kontakt med tjejer som utsatts för HVF? 

 

Hur vanligt förekommande är ärenden med HVF? 

 

Kan du beskriva processen från att tjejen blir aktuell till att en insats erbjuds? 

-Vilka insatser kan vara aktuella? 

 

Upplever du att det finns kännetecken som indikerar att ärendet handlar om HVF, vilka är 

dessa kännetecken isåfall? 

 

Vad är specifikt i handläggningen av HVF-ärenden? -Hanteras dessa annorlunda mot andra 

ungdomsärenden? 

 

Hur påverkas du av att arbeta med HVF? 
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På vilket sätt styr lagstiftningen ditt arbete, inom vilka lagrum rör du dig då det handlar om 

HVF-ärenden? 

 

Vilken inverkan har lagrummen på arbetet med ungdomarna som utsatts för HVF då det ofta 

är familjen och släkten som är förövare. exempelvis hur länge kan ni ha kontakt med flickan 

innan ni enligt lag måste informera föräldrarna? Hur långt i processen får ni gå innan ni måste 

kontakta föräldrarna? 

 

Arbetsstrategier vid arbetet med HVF 
Har Örebro kommun någon utarbetad rutin, strategi/dokument för hur handläggningen och 

arbetet ska ske? 

 

Använder ni några särskilda metoder då ni arbetar med unga flickor som aktualiseras hos er 

verksamhet? 

 

Vad ser du som ett bra sätt att arbeta med dessa ärenden? 

 

Vad kan vara svårt gällande hanteringen av dessa ärenden? 

- Vad skulle din arbetsplats (i så fall) kunna bistå med för att förbättra denna handläggning? 

 

Samverkar socialtjänsten i Örebro med andra berörda myndigheter i kommunen? 
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Bilaga 3 

Missivbrev 

 

Information inför intervjun 
 

Först vill vi tacka dig för att du tar dig tid och ställer upp som respondent i vår studie. Vår C-

uppsats handlar om att undersöka hur socialtjänsten i Örebro kommun arbetar med ärenden 

där flickor utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, därför är du och ditt arbete relevant för 

vår studie. Det är av stor vikt att ta hänsyn till etiska aspekter vid samhällsvetenskaplig 

forskning och i vår studie kommer vi använda oss av etiska riktlinjer från Vetenskapsrådet. Vi 

vill informera dig om dessa etiska riktlinjer för att öka din trygghet som respondent: 

 

Informationskravet; som innebär att du som respondent får information om vilka vi är samt 

syftet med studien. Du som respondent kommer vara anonym vilket innebär att ditt namn inte 

kommer publiceras någonstans eller kunna spåras. I studien kommer vi endast att hänvisa till 

din yrkesroll och enhet. 

 

Samtyckeskravet; som innebär att du som respondent är informerad om studiens syfte och 

studiens upplägg. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att behöva ange orsak. I samband med att du ställer upp som respondent i 

studien bidrar du till kunskapsutveckling. 

 

Konfidentialitet; som handlar om att personlig data inte kommer att redovisas i studien på ett 

sådant sätt att det riskerar att röja din identitet.  

 

Nyttjandekravet; innebär att den information som framkommit under vår intervju endast syftar 

till att ligga till grund för att besvara vår studies frågeställningar. Efter att informationen 

nyttjats av oss kommer den att förstöras.  

 

Om du är intresserad av att ta del av vår slutversion av studien kan du  kontakta oss så skickar 

vi dig en kopia.  

 

Tack igen för att du vill medverka! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

/ Danniela och Christine 


