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Abstract 

Titel: ” Socialpolitisk ambition omvandlad till professionell imperialism?” Ihållande 

problematik i strukturella och interpersonella aspekter angående Sveriges arbete mot 

hedersvåld och förtryck. 

Författare: Kai Ritchiesse. 

Hedersrelaterat våld och förtryck som fenomen väckte en ökad uppmärksamhet i Sverige i 

början på 2000-talet, där de hedersmord som då skedde efterföljdes av en medial debatt som 

väckte starka känslor i vad som över en längre tid kunde uppfattas som ett nationellt trauma. 

Som ett förhållandevis nytt samhällsfenomen för Sverige innebär hedersvåld att socialtjänsten 

och andra huvudmän har berörts av problematiken angående dels hur hedersvåld och förtryck 

definieras, men också hur insatser ska utformas, var de ska riktas och hur arbetet ska utformas 

i att nå familjerna och de utsatta angående angränsande problem som kan leda till att vålds-

utövandet väljs bort, oavsett grunder i kulturella, religiösa eller tenderande kollektivistiska 

värderingar. Denna kvalitativa studies syfte och frågeställning innebar att jag undersökte och 

analyserade hur socialsekreterare uppfattar sin egen arbetssituation och sin syn på sitt arbete 

mot hedersrelaterat våld i organisatoriska förutsättningar. Frågor ställs om socialt arbete kan 

utföras i en politisk ambition i att motverka hedersvåld och förtryck med en nyanserad bild av 

angränsande problem av samhällsstrukturell art, snarare än att se hedersvåld och förtryck som 

att vara dogmatiskt bedömt, då avgränsat som ett separerat och presumtivt kulturellt fenomen. 

Nyckelord: postkolonialism; hedersvåld; stigma; makt; segregation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hedersvåld är ett förhållandevis nytt fenomen och har för Sverige med tiden inneburit stora 

utmaningar för det sociala arbetet och rättsväsendet. Det fall som år 2002 initialt väckte stor 

uppmärksamhet var mordet på Fadime Şahindal, en socionomstudent som levde i en vardag 

av hot och våld i familjens utövande kontroll av hennes levnadsmönster och livsval fram till 

att hennes far dödade henne för att enligt pappans egna beskrivning då återupprätta familjens 

heder (Eldén & Westerstrand, 2004, s. 35f; Sjöblom, 2006, s. 5). Det är få mordfall i svensk 

rättshistoria och i den svenska befolkningens engagemang som har fått sådan betydelse. Dels 

har mordet inneburit en nationell prövning angående synsättet och definitioner om våld i nära 

relationer, dels även som en svår arvsfråga som unga kvinnor tar ställning till långt efter detta 

dåd (Bruno & Darvishpour 2020, s. 146). Händelsen har beskrivits som ett nationellt trauma 

(ibid.). Andra fall av hedersvåldsproblematik med dödlig utgång som väckte uppmärksamhet i 

media var morden på Pela och Sara (NCK, 2010, s. 9). I dagsläget finns det fortfarande en 

stor uppmärksamhet, debatt och protester i befolkningen kring socialtjänstens hantering av 

barnsäkerhetsfrågor, tvångvårdlagstiftning och placering av barn (Forsberg & Fält, 2022). 

Sedan början av 2000-talet kan det betraktas som att uppmärksamheten kring hedersvåld och 

förtryck, oavsett definitionsskillnader och frågor om det härleds till religiösa eller kulturella 

faktorer, ses som ett socialt problem som verkar ha väckt både professioners och nationens 

engagemang och debatt om hantering och åtgärder inom bland annat det sociala arbetet.   

 

1.2 Problemformulering 

Problematiken om arbetet mot hedervåld beskrivs här i fyra olika delområden, som allt 

eftersom ska leda läsaren till olika delar i socialtjänstens arbete.  

Det första gäller bedömningar, utredningar, insatser och mötesteknik med familjer och 

anhöriga som ofta kan innebära flera utmaningar och viss problematik. Detta kan beskrivas i 

att hedersvåld dels är svårdefinierat, men även ses som svårbedömt i analys- och mätmetoder, 
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även hur olika typer av insatser skulle kunna se ut (Bruno & Darvishpour 2020, s. 141ff; 

Hagberg, 2022, s.11). Detta kommer allteftersom att utvecklas i textens helhet.  

Det andra kan ses beröra problematiken om att hedersvåld har sin grund i en kollektiv och 

subventionerad form av våld av de familjer och kulturer som utövar våld mot sina familje-

medlemmar, samt att en vidare krets utöver familjen ser till att hederskulturen efterlevs och 

upprätthålls (Bruno & Darvishpour 2020, s. 143). Ytterligare komplexitet kan beaktas i att 

hedersvåld förutom den kulturella sanktionen om våld har ett publikt värde, det vill säga att 

hedersvåld förmedlar budskap till andra som innebär att brott mot hedersnormer bestraffas i 

grupperande förövares kollektiva strävan i upprättande av heder (ibid.). Hederskulturen kan 

utifrån detta tolkas att innebära bärkraftiga och utbredda mekanismer i olika sociala mönster, 

nätverk, i kommunikation samt en omfattande geografisk spridning. I arbete med att motverka 

hedersvåld kan det betraktas som att utmaningar dels ligger i att bemöta den bedömningsbara 

situationen mellan våldsverkare och den utsatte, men även i att bemöta de ovan beskrivna 

grupperingarna i kollektiva och kulturella strukturer. Våld och kränkningar med hedersmotiv 

bör i socialt arbete bedömas som relevant och som viktigt att betraktas på ett noga urskiljbart 

och annorlunda sätt jämfört med andra typer av våld och utsattheter inom familjen. (Bruno & 

Darvishpour 2020, s. 142; Hussein, 2017, s. 468). Bedömningen kan ses i att det är svårt att 

påverka en tradition som bärs upp av ett kollektiv och i annorlunda konfliktmönster (ibid.). 

Det tredje gäller det sociala arbetets utmaningar och med tidens gång uppbyggande, men även 

varierande kunskap om hedersvåld, beredskap och det handläggande arbetet med hedersvåld. 

Detta tredje delområde om socialtjänstens arbete med hedervåldsrelaterade ärenden beskrivs 

här i ytterligare underliggande faktorer. Maria Hagberg beskriver att det saknas utbildnings-

material om den handläggande delen av socialtjänstens arbete som rör familjevåld och våld i 

nära relationer som beskriver tradition, heder, religion och klan som framträdande drag för 

hedersvåld (2022, s. 11). Sjöblom beskriver i en forskningsrapport att många socialsekreterare 

beskriver denna typ av ärenden som krävande och väckte känslor av osäkerhet, famlande och 

rädsla att göra fel (2006, s. 72). Det lyfts även att myndighetsgemensamma grundutbildningar 

och metodutveckling i både familjerättslig procedur och i arbete mot våld kan vara ett ökat 

behov, där universitet och högskolor bör ses att vara med i utformningen (Hagberg, 2022, s. 

142). Med beaktande på att de två senaste meningarna beskriver dels Sjöbloms forskning år 

2006 om socialsekreterarnas osäkerhet inför arbetet mot hedersvåld, såväl som att Hagberg år 
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2022 beskriver ett fortsatt behov av utbildning inom myndigheter ner till universitetsnivå. 

Detta kan tolkas som att det finns ett fortsatt behov av att stärka beredskap, kunskap, analys 

och metodik för att vidareutveckla kvalitetssäkringen i det sociala arbetet mot hedersvåld. 

Svårigheter att även bedöma problematikens omfattning tolkas in i det ovan beskrivna. 

Det fjärde gäller bristande erfarenhet av att arbeta med ärenden relaterade till hedersvåld och 

hederskultur. Detta kan bero en variation mellan kommunerna, i att socialsekreterare i både 

mindre och större svenska kommuner arbetar eller har arbetat med förhållandevis få ärenden 

(Sjöblom, 2006, s. 62, 73). Dessutom kan villrådighet och personlig känsla av kunskaps- och 

kompetensbrist hos socialsekreterare infinna sig i hur samarbetet mellan den unge, den unges 

familj och socialtjänsten tenderar att växla, beroende på om arbetet befinner sig i en relations-

byggande, säkrande och konfliktöverbryggande fas (ibid. s. 70). Den unge kan också välja att 

söka sig tillbaka till sin familj som tidigare har utsatt hen för hot och förtryck (ibid. s. 70f). 

Massmedias fokus på hedersrelaterat våld i samhället, samt den egna förförståelsen kan bidra 

till vad som kan användas av socialsekreterare för att mer eller mindre obehindrat definiera 

hedersvåld (ibid. s. 29). Detta beskrivs av socialsekreterare som att ändå väcka osäkerhet, då 

de kunde uppmärksamma samma typ av mönster och problematik i ursprungligt svenska 

familjer (ibid.). Här anas svårigheter att utveckla nationell vägledning för arbetsmetoder och 

riktlinjer, samt svårigheter för enskilda socialarbetare att utveckla arbetet baserat på egna 

erfarenheter. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur socialsekreterare uppfattar sin 

arbetssituation angående organisatoriska förutsättningar och resurser i arbetet mot hedersvåld, 

samt hur de beskriver sin kompetens och vana i att handlägga hedersvåldsrelaterade ärenden.  

Frågeställningen är att undersöka vad olika multikulturella aspekter kan innebära enligt de 

intervjuade socialsekreterarna i arbetet mot hedersvåld och vad det för med sig för olika 

utmaningar och problemuppställningar. Detta analyseras dels på den strukturella nivån om 

våra samhällsnormer, svensk juridik kopplat till det sociala arbetet i mot hedersvåld, såväl 

som på individuell interaktionsnivå i vad socialsekreterare beskriver om sina klientmöten där 

olika synsätt och yttringar för samhällssyn och kulturvärderingar står i konflikt med varandra.  
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1.4 Avgränsning 

För att göra problemuppställning och undersökningen av en problemuppställning överskådlig 

och dessutom alls vara genomförbar, måste man välja bort vissa anknutna områden som det 

inte fokuseras på (Jacobsen, 2012, s. 45f). Avgränsning är lämpligast att beskriva explicit, det 

vill säga att tydligt beskriva vad som på ett medvetet sätt både har valts och även valts bort, 

då helhetstudier är orimlig att alls kunna genomföra (ibid.). Det explicita valet beskriver vad 

som studeras i problemuppställningen, i ett klart och medvetet val av undersökaren (ibid.).  

Denna studie fokuserar i sitt urval enbart på socialsekreterare i den kommunala socialtjänsten. 

Urvalet gäller endast de socialsekreterare som regelbundet har kontakt med hedersrelaterade 

ärenden för barn och unga inom avdelningen Individ Och Familjeomsorgen (IFO), ner till 

sektionen Barn Och Unga, beroende på hur den kommunala strukturen kring avdelningar och 

sektioner i denna verksamhet ser ut i staden hos de intervjuade. Studien omfattar alltså inte de 

socialsekreterare som vid handläggning av till exempel ekonomiskt bistånd, ställer frågor om 

situationen i hemmet och med det risk om våld i familjen och nära relationer. Chefer omfattas 

inte av denna undersökning. Undersökningens helhet är fokus på den utförande verksamheten, 

där även till exempel frågor gällande organisatoriska detaljer och juridisk utveckling gränsas 

av till att gälla handläggning av ärenden, insatser och direkt klientkontakt med uppbyggnad av 

allians och samarbete mellan socialsekreterare och klienter, eller en påvisbar brist på sådana. 

Studien utgår heller inte från de utsattas eller deras förövares perspektiv. Detta dels för att 

inriktning på studier i dessa grupperingar med nödvändighet innebär andra forskningsfrågor, 

men också att det finns andra studier om dessa grupperingar, och det lär fortsätta att forskas i.  

Ytterligare en avgränsning som är viktig att påvisa är att studien gäller hedersvåldsrelaterad 

problematik som drabbar barn och unga upp till 18 år. Anledningarna är flera. För det första 

läggs vikt vid det ställföreträdarskap som socialtjänsten innehar för att skydda barn och unga.  

Barn och unga har en försvagad position i sitt egna agentskap i samhällsstrukturen, sett både i 

den civil- och offentligrättsliga uppdelningen som vi har i Sverige (Schiratzki, 2020, s. 28f, 

31f). Detta kan och bör ses som att barn och ungas utsatthet för hedersvåld och förtryck ses på 

ett speciellt sätt, med en urskillning från vuxna individers utsatthet för samma problematik.  
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Det andra är att mer distinkt urskilja barn och ungas problematik i hedersvåld, då barn och 

unga är helt beroende av sin egna hemmiljö med föräldrar, syskon och släktingar för sin egna 

överlevnad, omsorg och säkerhet. Åldern ses i denna text som skiljelinjen mot vuxenvärlden i 

barnets och den unges egna förmåga till skydd, professioners orientering i det juridiska fältet 

och relaterat till ålder hos barn och unga i sina variationer till sin mogenhet och förmåga till 

resonemang om egna önskemål. Denna avgränsning avser inte att förminska, gradera eller 

bortse på något sätt den utsatthet som drabbar kvinnor, även män, alla myndiga personer och 

HBTQ-personer, som är i samma behov av hjälp från det offentliga i bedömning och sociala 

insatser av offentligrättslig art eller i civilrättsligt brottsmål om utfört och därvid kommande 

lagfört brott angående hedersvåld och förtryck. 

 

1.5 Studiens relevans för det sociala arbetet 

Det kan ses som intressant att regeringskansliet nyligen beskriver ett varaktigt behov av att 

utveckla arbetet i en nationell strategi kring våldsområdet mäns våld mot kvinnor och barn, 

samt att regionerna ska redovisa sitt pågående arbete till regeringen (Hagberg, 2022, s. 129; 

Regeringskansliet, 2021). Det går alltså att urskilja en socialpolitisk ambition från regeringen 

att förebygga och bekämpa våld i nära relationer som verkar ner till utförarnivå i kommuner, 

även i Sjukvård, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Migrationsverket, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan (Hagberg, 2022, s.129ff). Med en viss tyngdpunkt 

beskrivs mäns våld mot kvinnor i regeringskansliets åtgärdsprogram, men hedersvåld är en av 

de punkterna som speciellt beaktas i pressmeddelandet 27e december (se Regeringskansliet, 

2021).  

En viktig aspekt som tas upp i tidigt skede här är att Barnkonventionen sedan 1 januari 2020 

är lag i Sverige (Lag 2018: 1197). Barnkonventionen är en del av en förstärkt utveckling i att 

arbeta för samt att uppmärksamma såväl barnrättsperspektiv som barnperspektiv, vilket tyvärr 

ändå inte entydigt kan bedömas vara framgångsrikt att som vuxen ta rättsligt ansvar för barn 

och unga, eller att barn och unga inte alltid har fått det bättre trots en stärkt svensk lagstiftning 

(Schiratzki, 2021, s. 27). Ställföreträdarskapet av vuxna rörande rättsliga frågor för barn och 

unga är en utmaning för dessa ställföreträdare i relation till barn och ungas ålder och mognad, 
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dessutom rörande begränsande rättsregler om en viss ålder för barn och unga om att tala inför 

domstol (Schiratzki, 2021, s. 28).  

Undersökningens syfte och frågeställning gestaltar också ytterligare problematik angående 

interaktion och samarbete mellan familjer och socialtjänsten via sin handläggande sekreterare. 

Många av de nyanlända familjerna som berörs av anmälan och utredning om hedersvålds-

problematik enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ett ursprung i totalitära och diktatoriska 

samhällen, medföljande krigsupplevelser och trauman i familjens medlemmar, barn och 

vuxna (Hagberg, 2022, s. 91). Ytterligare problematik kan beskrivas i att familjer som kan bli 

marginaliserade i samhället med konsekvenser som segregation, långvarig arbetslöshet och 

andra sociala problem riskerar dels att utveckla kulturella särdrag som könsförtryck och makt-

utövningar, dels även att till synes etablerade familjer och främst utsatta flickor i en lång och 

misslyckad process med våra myndigheter, skola och polis kan utveckla en stark misstro mot 

myndigheter. Detta kan resultera i att okunskap om det svenska samhällets normvärderingar 

vidmakthålls av dessa familjer (Sjöblom, 2006, s. 17). Här kan det också tolkas att viljan till 

både samarbete med myndigheter, institutioner och anammande av svenska normer och lagar 

samt integration i det svenska samhället riskerar att utebli hos dessa familjer. 

Hellgren ger sin beskrivning om hur myten om att det mångkulturella samhällsbyggandet i 

Sverige består i att trots nationella socialpolitiska integrationsprojekt, med uttalade manifest i 

betoning på mångfaldiga kulturyttringar, så bedöms att maktstrukturer och generella normer 

fortfarande domineras av en vit, patriarkal struktur, med etnisk diskriminering i arbetslivet, på 

bostadsmarknaden och till exempel i nöjeslivet (2021, s. 87f). Enligt min mening så beskriver 

Hellgren något som kan uppmärksammas som ett växande samhällsproblem. Olika etniska 

gruppers kamp för erkännande av sin identitet och kultur kan tolkas att överskuggas av det 

egentliga kravet på en omfördelning av samhällsresurser inom modern nationell socialpolitik, 

vilket i sin tur har resulterat i tendenser att definiera orättvisor från att egentligen vara socio-

ekonomiskt framkallade till att tolkas som att vara kulturellt betingade (Hellgren, 2021, s. 95; 

Darvishpour 2021, s. 368).  

En annan utmaning i det sociala arbetet med ensamkommande familjer är hur tidsåtgång för 

klientmöte ser ut för socialsekreterare, då familjen är i stort behov av information, stöd och 

hjälp och förståelse i ett utredande ärende eller besök. Definitionen av socialt arbete består 

numera i hög grad av dokumentation (Jacobsson & Martinell Barfoed, 2019, s. 17).  
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Socialt arbete beskrivs som att vara beroende av tid för att möta klienterna i att dels kunna 

bistå dem och deras anhöriga med hjälp, råd och stöd, men också för att bevara förtroendet för 

socialtjänsten från dem man möter i detta arbete (Hemerén, 2018, s. 17). Tid för att möta 

klienter är ofta sett som en bristvara i det sociala arbetet (ibid.). Här finns det anledning att 

ställa sig frågan hur socialsekreterare har möjlighet att möta familjer som behöver hjälp med 

att via samtal få råd, stöd och hjälp, när tidsbristen kan bero på en rutinmässig och omfattande 

dokumentation. Om det också hos familjen finns språksvårigheter, svårigheter att förstå våra 

normer och strukturer som för många andra är vardagliga, riskeras det att den ovannämnda 

problematiken angående det fysiska klientmötet kan ökas på rejält. 
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2. Kunskapsläge, tidigare forskning och 

definitioner av begrepp i undersökningen 

Som tidigare har beskrivits i bakgrund, del 1.1 har fenomenet hedersvåld i Sverige ägnats en 

medial och socialpolitisk uppmärksamhet i samband med de flera hedersmord som skedde i 

början på 2000-talet. Forskningsrapporter från 2006, med en ganska nära tidsanknytning till 

de då uppmärksammade hedersmorden som nytt fenomen, beskriver hur socialsekreterare vid 

den tiden kunde uppleva svårigheter kring att utreda, definiera och åstadkomma insatser med 

faktiska resultat och dessutom i att skapa allians med den utsatte och dess utövande familj (se 

Sjöblom, 2006). 

Hedersvåldrelaterade ärenden är bland de svåraste ärenden som socialsekreterare kan bemöta 

och utreda, och kräver en stor varsamhet och en hög kompetens, samt en förståelse om att 

våldsyttringarna som utreds sker kollektivt jämfört med andra typer av våldsyttringar i nära 

relationer (Hagberg, 2022, s. 71ff). 

Socialstyrelsen har material som gäller för bedömning och utredning för socialtjänsten, och 

detta material är även riktat till regionen (se Socialstyrelsen, 2021). Socialstyrelsen beskriver 

att kunskapsluckor är identifierade i det bedömningsstöd som används i samband med risk-

bedömningar, och även att socialsekreterare saknar konkret stöd för sin praktik, med för lite 

evidensbaserad kunskap att använda sig av (Socialstyrelsen, 2021, s. 30ff). Denna beskrivning 

fortsätter med ett tillkännagivande i att bedömningsstöd behöver fortsätta att utvecklas (ibid.). 

Westerstrand beskriver ett kunskapsläge och de enligt henne förekommande behoven på 

följande sätt:   

”Ett axplock ur en rik flora av myndighetsskrifter och utredningar på området 

utgör Åklagarmyndighetens handbok Hedersvåld (2006), Regeringens skrivelse 

2007/ 08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt SOU 

2014:49 Särskilda insatser for hedersrelaterat våld och förtryck. Jag kallar de krav 

som rests för ökade kunskaper för krav på att våldet bör kontextualiseras.” 

Sociologisk Forskning, Vol. 54, No. 3 (2017), s. 209. 
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Forskning har också bedrivits med inriktning på hur svensk lagstiftning, den svenska normen 

om könsjämlikhet praktiseras, och även ses ur sjukvårdlagsstiftningen huruvida våldsutsatthet 

mot kvinnor bedöms som en folkhälsofråga (se Öhman et. al. 2020). Artikeln lägger tonvikt 

på våldsutsatthet hos kvinnor, men det bör beaktas att hedersrelaterat våld även drabbar barn 

och unga, då särskilt unga flickor och unga kvinnor. Därav kan denna forskning ses i relevans. 

Eldén och Westerstrand beskriver i en artikel hur samhällsinsatser i ett problematiserande och 

beskrivet fragmenterat perspektiv misslyckas i arbetet med riskbedömningar både före och 

efter ett våldsdåd och utifrån offrens beskrivningar i att skapa ett sammanhållet perspektiv, 

där både de utsattas egna personsäkerhet stärks, såväl som i det rättsliga efterspelet (2004, s. 

35f). Bedömningsgrunderna i hur grova brotten om hedersvåld och förtryck bedöms tenderar 

att variera, även i att jämföras om våldet är likt eller olikt ett ”svenskt” våld (ibid.). 

Hedersvåld, hedersvåldrelaterat våld och förtryck, skadliga sedvänjor är några av de uttryck 

som i sig beskriver att det varken i Sverige eller i andra länder finns någon enhetlig definition 

på detta fenomen (Hagberg, 2022, s.13f). Den nuvarande officiella benämningen i Sverige är 

hedersrelaterat våld och förtryck (ibid. s. 13). Det finns fortfarande en definitionsproblematik 

kring om vad som tillhör hedersvåldsbeskrivning. Socialstyrelsen beskriver till exempel å ena 

sidan att könsstympning tillhör hederskontexten (2021, s. 14). Hagberg menar å andra sidan 

att könsstympning inte tillhör hedersproblematik, att detta har en annan grund (2022, s. 14). 

Detta kan tolkas som att myndigheters definition via sina skriftliga stöddokument till social-

tjänsten och hälso- och sjukvården inte alltid ses som kompatibla med annan litteratur eller 

andra typer av skrifter och det som där definierar och beskriver fenomen i hedersproblematik. 

För att definiera hedersvåld för denna undersökning använder jag främst Socialstyrelsens 

beskrivning:  

• Fysiskt och psykiskt våld i varierande grad i styrande och kontrollerande syften.  

• Risk för att bli bragd om livet. 

• Inte få välja sin livspartner, risk för tvångsäktenskap. 

• Risk för daglig bestraffning. 

• Ett liv i ofrihet, självbestämmande nekas.  

• Nekade kontakter utanför familjen. 

• Ett stort ansvar i hushållet. 

 

Socialstyrelsen, (2021, s. 14) 



10 

Bruno och Darvishpour beskriver att hedersvåld är kollektivt sanktionerat och har ett syfte att 

skicka budskap i vidare kretsar om att brott mot heder ska bestraffas och genom dessa straff få 

hedern återupprättad (2020, s. 143). Det finns fler definitioner, men dessa är tillräckliga för att 

gestalta fenomenet här.   

Makt kan definieras som den egna möjligheten att påverka och sträva efter ett tänkt och 

önskat resultat (Darvishpour 2021, s. 375). Makt beror på också på hur den manifesterar sig, 

vilka positioner som berörs i det sociala livet, samt om man är en utövande person för makt 

eller är mottagare för maktutövning (Börjesson & Rehn 2009, s. 10ff). De som styr systemet 

har makt över de som kommer in i systemet (ibid. s.11). 

Akulturation beskriver den första fasen avseende invandrargrupperingars anpassning till sin 

nya omgivning angående funktion, anammande av nya sociala regler och även en ny materiell 

kultur såsom till exempel ändrad varukonsumtion (Goldberg, 2010, s. 256).   

Integration beskrivs vara den andra fasen om invandrargrupperingars upplösning av den 

ursprungliga sociala organisationen, eller att den aldrig byggs upp i den nya nationen, med 

acceptans av immateriella och materiella förhållanden i majoritetskulturen angående sociala 

vanor, utbildning, fritidsvanor och även bostadsmarknad och arbetsmarknad (ibid.). 

Assimilation är den tredje och sista fasen som innebär att invandrargruppen byter till att 

införliva majoritetens värdesystem, dock med beaktande på en sannolik identifiering av sig 

själv även i sin ursprungliga kultur (ibid.). 

För att belysa den postkoloniala teorins sätt att kritiskt granska västvärldens strävan efter att 

åberopa sin suveränitet angående normer och kulturella förhållanden och dess uttryck, så ser 

jag det som nödvändigt att granska skillnader och distinktioner mellan internationella och 

interkulturella definitioner och förhållningssätt till socialt arbete. En kortfattad, mer abstrakt 

förklaring till internationellt socialt arbete kan beskrivas som arbete över nationella gränser, 

medan ett interkulturellt arbete kan ses att innebära att arbeta över kulturella och/eller etniska 

gränser (Righard, 2013, s. 131).  

Det finns dock ett stråk av kritik över tidens gång mot hur västerländska normer, värderingar 

har påverkat socialt arbete, dels genom att definitioner och mål för det sociala arbetet inte har 

konkretiserats, dels också för att arbetet har kännetecknats av ”vi och dom”, samt ”här och 
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där” med avseende på att koloniala tankemönster fortfarande finns i verksamheter om socialt 

arbete (se Righard, 2013). Definitionen av begreppet professionell imperialism som finns med 

i denna undersökningens titel kan beskrivas så här:     

”Gällande socialt arbete över statsgränser växte det fram en kritik mot att socialt arbete 

enligt en västerländsk modell spreds till andra, ofta mycket fattiga, delar av världen. 

Detta har i efterhand benämnts professionell imperialism. (…) Med det vill man sätta 

ljus på hur professionella former för socialt arbete enligt västerländsk modell har 

spridits längs imperialistiska och koloniala stråk och hur detta bidragit till att 

reproducera den ojämlika utvecklingen och låsa in över- och underordning mellan 

länder. Som ett svar på denna kritik kom intresset för komparationer att växa. Istället för 

att utgå från en given modell för socialt arbete, hamnade fokus istället på att beskriva 

och förstå länders skilda utgångspunkter för socialt arbete. Diskussionen om den 

västerländska professionella imperialismen och skillnader mellan länder etablerades 

under 1970-talet och är alltjämt aktuell.” 

Righard, 2013, 134f. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Vilka teorier som har använts för analysen i denna undersökning bedömdes på två sätt. Det 

första gällde vilka olika konkreta problemuppställningar och fenomen som uppkom i empirin. 

Det andra berörde vilken nivå som dessa fenomen och problem finns på. Giddens beskriver 

hur olika teoretiska perspektiv är avhängigt vad som ska studeras, och då om det sker i mikro-

nivå eller makronivå (2014, s. 44f). Mikronivå kan beskrivas som det som sker på en mellan-

mänsklig nivå med möjlighet att studera mönsters närmare detaljer, tendenser och samspel 

mellan individer (ibid.). Makronivå kan beskrivas som att innebära människans strukturella 

inramningar i form av sociala institutioner, samhälle och hens vardagliga liv i förhållande till 

lagar, regler och normer (ibid.). Giddens påpekar dock att dessa nivåer inte är separerade från 

varandra, och kan ses även ur ett mesoperspektiv där grupperingar av människor och möte 

mellan människor och lokala strukturer ger möjlighet till studier i hur dessa påverkar varandra 

(ibid.). 

De strukturella fenomen som framkom i undersökningens empiri berörde en stor komplexitet i 

vad jag uppfattade som kulturkollisioner, integrationsproblematik i både en etablerad och i en 

institutionell, men också informell uppfattning av ”vi och dom”. Det västerländska synsättet 

om normer och livsstil står uppställt mot de synsätt som familjer och individer med ett annat 

etniskt ursprung kan ha. För att belysa denna problematik på strukturell makronivå kommer 

postkolonial teori att användas. Detta utesluter inte postkoloniala fenomen även på mikronivå. 

Postkoloniala teorier är mycket mångskiftande i form (Giddens, 204, s. 74). Postkolonial teori 

kan beskrivas i hur västvärldens länder står inför att hantera och kritiskt granska den påverkan 

som kolonialismen har haft genom historien i numera avkolonialiserade länder som står under 

västvärldens inflytande i sin egna samhällsutveckling om kapitalism, industrialism, etablerade 

akademiska discipliner och normer, med medvetenhet om hur inställningen att västvärldens 

synsätt är vida överlägset och en given norm kan anta exploaterande former för de som utsätts 

för denna maktutövning (Giddens, 2014, s 74ff; Wikström, 2009, s. 13, 63f: Mattson, 2015, s. 

89-92). Denna påverkan sker också i västvärldens länder mot de olika minoritetsgrupper och 

etniska grupper som bedömt kämpar med att hitta en tillhörighet till en etablerad majoritet, 

som ett upplevt tvång i sin livsföring att behöva välja vem man är (Wikström, 2009, s. 64, 

114). Den vita, västerländska medelklassmannen i överordnad ställning är det som kritiskt 
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granskas i skapandet av kategorier och hierarkier om människor och i människans olika 

strukturer (Mattson, 2015, s. 92).  

Wikström beskriver postkolonialismen som sammanhängande med poststrukturalismen, som 

betyder att ursprung och tillhörighet är socialt och språkligt konstruerat (2009, s. 13). Detta 

innebär att kollektivt språkliga definitioner och individens handlingar formar identiteten, 

självvalt eller inte (ibid.). Då språket är föränderligt innebär detta dessutom en instabil och 

ständigt förändrande grund för identitetsskapande (ibid.). I den kommande analysdelen ser jag 

poststrukturalismens språkliga konstruktioner som viktigt för att belysa språket som en del av 

maktaspekten hos professioner och expertis. Som utgångspunkt kommer poststrukturalistisk 

teori, kopplat till den postkolonial teori att användas i analysdelen. Jag ser det som lämpligt 

att visa på den poststrukturalistiska kopplingen till hur språket kan användas för att stärka 

makt och norm. Språket ses som en del av maktaspekten i skapande av klientkategorier och 

att styra normer och diskurser (Börjesson & Rehn, 2009, s. 83f). Maktaspekten angående 

språk kan ses i analysen att i varierande grad kunna kopplas till stigmatisering och att tolkas 

in i de beskrivna interaktionerna mellan socialsekreterare och familjerna, som ofta berörs i 

resultatets olika citat. Därav är kopplingen enligt Wikströms beskrivning bedömd som viktig. 

Utifrån empirin ser jag ett intresse i att analysera hur socialsekreterare uppfattar mötet med 

familjerna med dess medlemmar, och vad de olika rollerna innebär i mänsklig interaktion. 

Interaktionism kan övergripande beskrivas i olika metoder grupperade huvudsakligen som 

granskande socialpsykologi eller mikrosociologi (Heidegren & Wästerfors, 2019, s. 255). 

Undersökningar av kvalitativ form använder sig ofta av interaktionism i studier som gäller 

människors känsla, tolkning av mening och sammanhang i sociala och kulturella kontexter 

och kan gälla former av både konflikt och samarbete (ibid. s. 11ff, 255f). Heidegren och 

Wästerfors föreslår att man stryker -ismen och ser det som interaktion, ändå med svårigheter 

att beskriva dess konkreta betydelse utöver vanliga ord som växelverkan och sampel mellan 

människor (ibid. s. 11).   

Symbolisk interaktionism fokuserar på interaktion som sker på mikronivå och hur mening 

både konstrueras och överförs mellan individer genom symboler för att skapa och etablera 

meningsskapande i gester och ord såväl som objekt, med en skiftande betydelse för olika 

människor i olika situationer (Giddens, 2014, s. 62f). Goffman ses som en av de största 

teoretikerna angående utvecklingen av teorin om symbolisk interaktionism (ibid. s. 63). 
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Meeuwisse och Swärd förtydligar att intresset för användning av symbolisk interaktionism 

inte ligger i att förklara varför några individer blir avvikare, utan främst att förstå den sociala 

processen i hur avvikandet sker (2002, s. 99). 

Jag kommer att använda Goffmans begrepp stigma och hans beskrivning om interaktionsritual 

i analysdelen för att belysa såväl socialsekreterarnas och klienternas symboliska framställning 

i deras möten, även vad symboler och ritualer kan ha för betydelse för socialsekreterarna och 

deras uppfattning i hur deras synsätt och värderingar kan uppfattas från klientperspektiv som 

beskrivs i empirin.  

Stigma beskrivs enligt Goldberg som att en etablerad majoritet skapar och framställer sin bild 

och uppfattning som den karismatiska, giltiga och föredömliga, medan outsiders, de andra, ses 

som de missanpassade. (2010, s. 97). Det innebär också sannolikheten att de etablerade kan 

försöka dölja sina brister, och samtidigt att vilja generaliseras vid den stigmatiserade (ibid.). 

Interaktionsritual beskrivs av Goffman som att i ett avgränsat tidsrum hantera såväl samvaro 

som konkurrens i interaktion, med upplevelser av egocentriska territorium uttryckt av parterna 

som verbala statements, gester, blickar, och ett medvetet eller omedvetet konstant bidragande 

till denna process, (2005, s. 1).    
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4. Metod 

4.1 Metodval 

Studiens grund är att undersöka hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation angående att 

arbeta mot hedersvåld och förtryck. Detta innebär att deltagande socialsekreterares personliga 

uppfattningar, tankar och upplevelser ses som det viktiga och det som är primärt och relevant 

för denna studie. Kvalitativ studie innebär möjlighet att via intervjusamtal lyssna till intervju-

personens åsikter, känslor, erfarenheter, inhämta information om och utveckla deras känsla av 

mening om specifika situationer i deras privatliv, arbets- och studieliv (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 15, 17ff). Kvalitativ studie är enligt mig det mest intressanta sättet att undersöka på 

angående detta ämne, då jag avser att höra socialsekreterarnas egna, personliga beskrivning. 

Jag reflekterade kring om en kvantitativ metod som ett komplement skulle kunna stärka 

undersökningen som helhet. Kvantitativ studie innebär att undersökaren inriktar sig på 

kvantifierbara och numeriska data, det vill säga siffror i en mätande undersökning som formas 

till en viss kodning av undersökaren för att etikettera och gruppera insamlade data och påvisa 

mängden av det som mäts (Bryman, 2018, s. 200f, 215). Det bör dock ses som viktigt att 

kvantitativ metod inte enbart har intresse i kvantifieringar och siffror, utan ses som en viktig 

metod för att belysa olika samhällsfenomen och människans sociala verklighet (ibid. s. 61, 

198f). Skillnaden mellan den kvalitativa och kvantitativa forskningen beskrivs här förenklat 

att kvantitativ forskning på ett kvantifierbart sätt prövar vetenskapliga teorier i samband med 

att man deduktivt mäter företeelser och orsakssamband i en naturvetenskaplig modell, medan 

den kvalitativa metoden innebär att i ett induktivt sätt med språkets kodningar undersöker hur 

individer tolkar och uppfattar sin verklighet i ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt, med 

betoning på samt möjlighet att skapa teorier (ibid. s. 61). Jag insåg dock att tidsbegränsningen 

förhindrar att genomföra även en kvantitativ studie.  

Sökord som användes av mig i databaser via Supersök på Göteborgs samhällsvetenskapliga 

universitetsbibliotek var ”barn och unga”; ”hedersvåld”; ”heder”; ”Sverige”; ”integration”. 

Då mitt intresse främst gällde situationen i Sverige, valde jag bort artiklar från andra länder. 

Jag gjorde också en omfattande sökning av fysisk litteratur på två olika universitetsbibliotek, 
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en sökning av både planerad och en mer intuitiv typ. Detta gav mig fler vinklingar och nya 

inputs och goda framkomna idéer angående analys- och reflektionsarbetet.     

Induktion beskrivs som att utifrån systematiska studier dels söka likheter och skillnader inom 

och mellan studieobjekt, men också att utifrån detta sökandet ha som ambition att utveckla 

idéer, begrepp och teorier (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 238f). Deduktion handlar om att 

härleda testbara hypoteser utifrån teorier, för att se om de är hållbara, eller falsifierbara (ibid. 

s. 239). Ytterligare ett sätt att resonera är att vara abduktiv, vilket innebär att om ett studerat 

fenomen ger oväntade resultat, så kan det på grund av ovisshet fortfarande finnas möjlighet 

att förstå eller förklara något, åtminstone tills en bättre förklaring skapas om det vi studerar 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 239f). 

Jag har i denna undersökning en ambition att kombinera en induktiv och en abduktiv process. 

Flera skäl finns till detta. Det första är att de teoretiska ansatserna som kommer att användas 

belyser både välkänd problematik och olika svårigheter inom socialtjänstens arbete som 

beskrivs genom intervjupersonernas berättande. Det andra är hur problematiken om att arbeta 

med hedersvåld verkar både ha en tendens att finnas kvar över tid och även att problematiken 

varierar i form och innehåll (jfr. Sjöborg, 2006; Hagberg, 2022). Detta innebär av mig ett val 

och ett förhållningssätt att förutom en induktiv process att jag också har en abduktiv process 

inför den insamlade empirin. Det som kan gynna studien i att även ett abduktivt val läggs till 

det induktiva är om det framkommer överraskande element och aspekter. Det kan innebära att 

vissa teoretiska ståndpunkter stärks av den insamlade empirin och tvärtom att empirin såväl 

kan stärka en utveckling av en teori, som jag beskrev i förra stycket.   

Att undvika frågekonstruktioner med smala fokusområden blev också uppenbart, av två skäl. 

Dels att specifika frågor kan begränsa möjligheten att få en riklig empiri om samtalet upplevs 

att låsa sig, med en risk att missa mycket av det som spontant kan komma fram i intervjun, 

men också att frågorna paradoxalt skulle kunna uppfattas som vaga eller vara svåra att förstå 

för respondenten. Efter dialog med min handledare, samt i min egen insikt om det presumtivt 

improduktiva i att göra frågorna för detaljerade och för specifika, beslutade jag att med fördel 

omforma intervjuguiden till att bli semistruktrerad. Semistruturerad intervjuguide beskrivs 

som att en frågemanual med förhållandevis konkreta ämnen, men att respondenten ändå har 

stor möjlighet att utforma svaren utifrån sitt eget vis. (Bryman, 2018, s. 563). 
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4.2 Urval och rekrytering av intervjupersoner 

För att få relevanta data bedömdes att urvalet skulle göra bland socialsekreterare som dels har 

daglig klientkontakt, men också har vana och daglig rutin att utreda och handlägga våld i nära 

relationer. Det bedömdes också som viktigt att respondenterna har erfarenhet av bedömningar 

och i att utföra insatser kopplade till hedersvåldsrelaterade ärenden. Socialsekreterarrollerna 

representeras vidare i sina yrkesmässiga indelningar av utredningssekreterare, barnsekreterare 

familjehemssekreterare samt utredare om våld i nära relationer med ansvar för myndighets-

utövning inom våld- och boendeutredning, härefter vid förkortningen VINR-handläggare.  

Dock bör förtydligas att den gemensamma yrkestiteln är socialsekreterare, även om de har 

olika specifika verksamhetsområden. Detta urval är ett målmedvetet urval, för att få en så stor 

bredd av empiri som möjligt i hur respondenterna i sina olika sekreterarroller ser på de olika 

frågeställningar som frågemanualen består av. Målmedvetet urval beskrivs som ett strategiskt 

sätt att välja ut deltagare som ses som relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2018, s. 496). 

Syftet med ett målmedvetet urval kan också bygga på möjligheterna att fånga upp variationer 

i en ursprungsgrupp, en avsikt hos undersökaren i att redogöra för skillnader angående 

egenskaper eller viktiga aspekter (Bryman, 2018, s. 496). 

Fyra intervjuer genomfördes. Tre av intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats. En 

av intervjuerna skedde över länk, med bild och ljud. Tidsåtgång mellan 35 minuter upp till en 

timme, vid ett tillfälle. Längre tid erbjöds om respondenterna ville ha eller behövde detta. 

Kompletterande intervju gällande utveckling av en av frågorna från manualen gjordes några 

dagar efter den första intervjun med en av intervjupersonerna, med samtalstid på sju minuter. 

Dessa fyra intervjupersoner har en variation i etnicitet, kön och ålder och yrkeserfarenhet. 

Undersökningen är utförd i två städer i Sverige. 

 

4.3 Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats till text för bearbetning och analys. Vid 

några få tillfällen så hördes inte exakt vad som sades av respondenten. Då ofullständiga fraser 

ej får riskeras att misstolkas har de därför strukits, markerat ”ej hörbart” med asterisk bredvid. 

Pauser för reflektion, eftertanke eller avstämmande tystnad längre än fyra sekunder beskrevs i 
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den transkriberade textmassan med ”paus” inom parentes. Detta för att påvisa ett av mig anat 

stämningsläge eller behov av tankemässigt utrymme för intervjupersonen. Skratt eller andra 

reaktioner noterades inom parantes med beskrivning för yttringen. Inspelningarna har 

avlyssnats enbart av mig som undersökare och har tillsammans med förda anteckningar och 

transkriberingar förvarats oåtkomligt för någon annan. Anteckningar gjordes av mig efter 

intervjuerna som beskriver stämningarna under intervjuerna, samt mina upplevda intryck av 

respondenterna angående deras verbala uttryck, men också deras kroppsspråk, mimik, samt 

mina egna reaktioner både under och efter intervjun. 

 

4.4 Analysmetod 

Undersökningen har genomgått en innehållsanalys, som innebär kodning och kategorisering 

av det transkriberade textmaterialet. Kodning innebär att man använder ett eller några få ord 

som nyckelbeskrivningar för delar av textsegmentet för en indelande funktion för en vidare 

indelning till färre, mer selektivt indelade kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 241). 

Kategorier, teman och kodningar kan ibland ha olika betydelser för olika författare (Bryman, 

2018, s. 702). Teman som presenteras i resultatet och som har skapats ur kategorier och 

kodningar ska kunna härledas till undersökningsfrågorna och forskningens fokus (ibid.). 

Noggranna markeringar har gjort i det transkriberade materialet om var kodningarna finns. 

Jag har också valt att kvantifiera förekomsten av kodningarna och rangordnat dem i tabellen, 

fig. 1, s. 24. Bergström och Boréus beskriver att förvisso kan kvantifiering indikera vikten av 

hur ofta en kategori förekommer, men också att få förekomster med starkt avvikande kan ha 

stor vikt (2005, s. 77). Min avsikt med rangordningen är att påvisa den insamlade empirins 

innehåll från intervjerna, i vilka kategorier som bedömdes som dominerande och sedan i 

minskande förekomst. De teman som är skapade i undersökningen bygger på de kategorier 

som visas i fig. 1, s. 24.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Då intervjupersoner utsätts för risk av olika slag är kravet på samtycke från respondenterna 

grundläggande (Nygren, 2012, s. 33f.). Riskerna för forskningspersonerna som deltar ses som 
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att dels handla om utsatthet för risker från forskarna själva, men också att det kan finnas risker 

inför de personer som forskningspersonerna kan stå i beroendeställning till (Kalman & 

Johansson, 2012, s. 41). 

Att intervjua och utföra studien med endast socialsekreterare bedömdes ge minskad risk för 

en upplevd ansatthet jämfört med om även chefer hade deltagit som respondenter. Detta kan 

beskrivas som att de anställda socialsekreterarna som intervjuas skulle kunna fundera på om 

de hade kunnat identifieras i samma undersökning som sin chef, om även denna hade deltagit.  

Något annat som beaktades var risken för att respondenterna att känna sig obekväma eller att 

uppleva olust vid ingående frågor gällande om kompetensutveckling och problembeskrivning 

i arbetet med hedersvåld, både i sina privata och professionella uppfattningar. Detta beroende 

på att hedersvåld och förtryck sedan länge har beskrivits som ett svårarbetat område att verka 

i för socialtjänsten, med en stor ovisshet om metodik, analys men även med risk för klienters 

beteende i mild grad som ogillande, i högre grad som hot och/eller risk för våldsyttringar (se 

Sjöblom, 2006, Hagberg, 2022).  

En undersökning får bara genomföras om forskningspersonen har gett sitt samtycke till sitt 

deltagande, enligt principen om informationskravet (Lövgren, Kalman & Sauer, 2012, s. 59; 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtycket gäller dessutom bara om forskningspersonen har fått 

information om vilka risker som finns, vilken metod som används, vem som är forsknings-

huvudman, att materialet enbart är för forskning, att deltagandet är frivilligt med rätt att dra 

sig ur undersökningen (Lövgren, Kalman & Sauer, 2012 s. 59f; Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Ett samtycke har inhämtats från samtliga intervjupersoner, enligt samtyckesprincipen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Ett fysiskt dokument, också mejlat som PDF-fil, beskriver 

syfte, intervju som metod och hur hantering av material och konfidentialitet ska hanteras.  

Beskrivning av att använda kritisk teori finns i dokumentet informerat samtycke, men det 

betonas där att det som granskas är strukturella omständigheter, och inte personer i utförande 

professioner, det vill säga respondenterna som privatperson med sina egenskaper. Information 

finns om att studien kan komma att publiceras. Detta kom till tidig insikt för mig att behöva 

förtydligas och deklareras i det informerade samtycket med dess medföljande information om 

studiens syfte. Undersökningsområdet omfattar två städer i Sverige, vilket ger respondenterna 

och deras arbetsplatser en större anonymitet.  
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Självständigt bestämmande om att avbryta deltagandet när som helst, även efter utförd 

intervju, enligt den tredje principen har framförts både muntligt och finns med i dokumentet 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Beaktandet av frivilligheten hos 

intervjupersonerna utan påtryckningar enligt den fjärde principen har varit central genom hela 

undersökningsprocessen (ibid.). Information har givits muntlig och i informerat samtycke om 

att undersökningen endast gäller forskningsändamål utan vidare spridning av materialet, 

enligt nyttjandekravet (ibid. s. 14). Jag har varit mån om konfidentialitet i undersökningen och 

har valt att undvika att ge ytterligare beskrivningar av var och en av intervjupersonerna. 

 

4.6 Förförståelse och kunskapsorientering 

Jag själv som undersökare har medvetandegjort mig över den förförståelse jag har om ämnet 

hedersvåld och förtryck. Min förförståelse kan beskrivas i olika fält. Den första innebörden är 

en teoretisk grund via min utbildning på universitetsnivå, med en successivt ökad kunskap 

och förståelse för hedersvåld och förtryck som ett fenomen som är förankrat på många fler 

sätt än vad jag kände till innan min utbildning. Ett nödvändigt och ödmjukt erkännande bör 

infinna sig om att jag har oerhört mycket mer att lära mig om analyser, metoder, praktik, och 

interaktion med både utsatta och deras familjer. Det andra är att jag bör se och erkänna mitt 

förhållningssätt till hedersvåld, då trots min kunskap och yrkeserfarenhet, som ett gåtfullt och 

”laddat” ämne, då jag är född i Sverige i en ursprungsvensk familj. Det tredje är att jag även 

har en yrkesmässig förförståelse via anställningar i arbete med utsatta barn, ungdomar och 

förövare. Mina anställningar och yrkesutövande som har berört hedersvåld och kontakt med 

både utsatta och förövare har varit inom fem olika områden. Det första har varit mitt arbete 

som behandlingsassistent inom Statens Institutionsstyrelse, på så kallade paragraf 12-hem för 

ungdomar för vård enligt LVU-vård, lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård för 

unga. Det andra har varit inom Kriminalvården som kriminalvårdare på institutioner för 

verkställande av fastställda fängelsestraff för manliga klienter. Det tredje är behandlings-

assistent på HVB-hem för barn och unga. Det fjärde är som vårdbiträde inom dygnet runt-

psykiatrin, tidigare kallad slutenpsykiatrin. Ett tillagt femte område som ett viktigt tillägg är 

min verksamhetsförlagda praktik i socialtjänsten, familjehemsenheten, inom socionom-

programmet på Göteborgs Universitet.  
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Inom dessa yrkesutövningar har jag utifrån arbete med hedersvåld och förtryck erfarit och 

deltagit i relationsbyggande behandlingsarbete till utsatta och även i kontakt med hens familj. 

Det har funnits annan problematik i många fall, men hedersvåld och förtryck har varit ett 

återkommande fenomen i min yrkesbana och inom vissa praktikområden. Jag är medveten om 

vikten av att inta en neutral hållning till undersökningen, den insamlade datan och analysen av 

empirin i sin helhet. 

 

4.7 Reflektion kring studiens genomförande och tillförlitlighet 

Validitet kan beskrivas som frågeställningen om de slutsatser som dragits i en undersökning 

ses att hålla ihop (Bryman, 2018, s. 73). Begreppsvaliditet är en term som innebär frågan om 

det som man har mätt är det som det egentligen begreppsligt innebär (ibid.). I denna studie 

läggs viss uppmärksamhet på familjer med annan etnicitet än den ursprungligt svenska. 

Validiteten bör bedömas utifrån att det är socialsekreterarnas uppfattning om sitt arbete som 

är i fokus, inte hur klientprofiler ser ut angående etnicitet eller hur länge dessa familjer har 

bott i Sverige.   

Reliabilitet kan beskrivas som att ställa sig frågan om undersökningsresultaten kommer att bli 

samma, hur stabilt och upprepningsbar en undersökning är om att få samma resultat (Bryman, 

2018, s. 72). Jag ser en stark koppling i min undersökning till vad tidigare forskningsrapporter 

berättar om hur socialsekreterare ser på utmaningar, ovisshet och en beskriven svårarbetad 

problematik som kan uppstå i arbetet med hedersvåldrelaterade ärenden. Tolkningarna är att 

denna undersökningens resultat påvisar det som tidigare studier påvisat (jfr. Sjöblom, 2006). 

Resultaten stämmer också med vad litteratur beskriver om komplexitet om bedömning, analys 

och tänkta åtgärder i stort. Socialstyrelsen beskriver att kunskapsluckor är identifierade i det 

bedömningsstöd som används i samband med riskbedömningar, och att socialsekreterare 

saknar konkret stöd för sin praktik, med för lite evidensbaserad kunskap att använda sig av 

(2021, s. 30f).  

Generaliserbarhet beskrivs synonymt med extern validitet om en begränsad undersöknings 

redovisade resultat också kan ha en giltighet i andra sammanhang (Jacobsen, 2012, s. 21). 

Min reflektion gäller den naturalistiska generaliseringen. Kvale och Brinkmann beskriver en 

naturalistisk generalisering att bygga på personlig erfarenhet, framkommande ur tyst kunskap 
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om det studerade som i sin tur ger en explicit och erfarenhetsbaserad kunskap, formulerat mer 

som förväntningar än formenliga förutsägelser (2014, s. 311). Baserat på den naturalistiska 

generaliseringen bedömer jag att generaliserbarheten i empirin angående socialsekreterarnas 

återgivning av komplexiteten i arbetet mot hedersvåld har giltighet inför nya undersökningar.  

Postkolonial teori, poststrukturalism och symbolisk interaktionism är internationella teorier. 

Goffman är en internationellt erkänd teoretiker. Undersökningen har en vald avgränsning som 

gäller svenska förhållanden. Det ger en geografisk och nationell begränsning som kan ses som 

försvagande av studiens validitet, men likväl kan det anses att dessa teorier är tillämpbara i 

denna studie och dessutom stärka det som beskrivs i andra studier med samma teorier om 

fenomenet hedersvåld och förtryck. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Beskrivning av undersökningens kodifiering, kategorier och teman  

Syftet med denna studie beskrevs i att undersöka och analysera hur socialsekreterare uppfattar 

sin arbetssituation angående socialtjänstens förutsättningar och resurser, samt hur de beskriver 

sin egen kompetens och vana i samband med att handlägga hedersvåldsrelaterade ärenden.  

Denna studie har också syftet att undersöka vad multikulturella aspekter kan innebära enligt 

de intervjuade socialsekreterarna i arbetet mot hedersvåld och vad det för med sig för olika 

utmaningar och problemuppställningar. Detta analyseras dels på den strukturella nivån om 

våra samhällsnormer samt Sveriges socialpolitik och juridiken i arbetet mot hedersvåld, såväl 

som på individuell interaktionsnivå i vad socialsekreterare beskriver om sina klientmöten där 

olika synsätt och yttringar för samhällssyn och kulturvärderingar står i konflikt med varandra. 

Undersökningen har fokus på både strukturella fenomen samt de uppfattningar och tendenser 

som socialsekreterarna beskriver angående det personliga mötet med familjer som lever med 

hedervåldsutövande.  

Resultatet i undersökningen kommer att påvisa att det stundom finns en viss oförenlighet om 

varför hedersvåld och förtryck utövas av etniska familjer i Sverige, och hur detta beskrivs av 

socialsekreterarna om sin arbetspraktik i dessa typer av ärenden. Oförenligheten är dock inte 

statisk, det finns även samstämmiga och tolkat dynamiska beskrivningar i intervjuerna vad 

som gör att hedersvåld och förtryck utövas och vidmakthålls. Det kan ses som att resultatet i 

undersökningen beskriver en balansakt mellan vad som kan ses som en ofärdig socialpolitiskt 

manifesterad ambition eller i postkolonial och kritisk teori tolkas som resultat i en misslyckad 

social integrationspolitik genom decennierna, beskriven som professionell imperialism, enligt 

Righards definition, s. 11, även i kommande analys. 

Innehållsanalysen består av tre olika teman, som i sin tur har utvecklats av de underliggande 

kategorier som framkom i kodningsschemat som jag såg som påvisbara i min undersökning. 

Empirin har genomgått flera omgångar av analys, och det nedan visade resultatet visade sig 

bli det som enligt min tolkning gav mest utmärkande kategorier och teman.  
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Fig. 1. Kategorier, med övergång till teman. 

Kategorier, antal förekomster i empirin Teman 

1. Utsatthet, individen, 25 

2. Problematik i familjen, 8 

3. Patriarkat, matriarkat, kollektiv, 8 

4. Förbättring, utveckling, familjen 7 

5. Problematik, både familj och individ, 6  

6. Anseende, status, makt, 4 

7. Sexualitet, 3 

Familj och individ 

8. Definition, heder, problematik, 21 

9. Juridik, 11 

10. Utbildning, förståelse, profession, 7 

11. Organisation: utmaningar och uppfattade 

förbättringar, 7 

12.  Dödshot, hotbilder, 5 

Organisation, samverkan och kunskapsläge 

13. “Vi och dom”, 20 

14. Religion, 14 

15. Bildning, förståelse hos familjer, individer, 13 

16. Integrationsproblematik, 13 

17. Heder i andra kulturer, 5 

18. Mediadebatten, omhändertagande om barn, 5 

19. Politik, 4 

20. Positiva resultat och effekter, integration, 4 

21. Islamofobi, 1 

Integration, politik och samhällsstrukturella aspekter 

 

Tabellen beskriver i vänster kolumn de kategorier som var återkommande i varierande grad i 

samtliga intervjuer. Vissa kategorier var högt förekommande, och andra förekom som enstaka 

företeelser. Alla kategorier som redovisats ovan ses som viktiga både i sig själv, men också 

för helhetsbilden av kodifieringen. Kategorier som förekom ganska sällan kan ses som att ha 

ett värde som avvikande exempel, vilket dels kan beaktas som att kunna stärka den analytiska 

induktionen i undersökningen, dels också för att påvisa komplexiteten i utsagornas variation. 

Framställningen av de tre teman i höger kolumn härleds ifrån de kategorier som är på samma 

rad till vänster. 

Ämnet för denna studie beskrivs alltsomoftast som svårtolkat, komplext och mångnyanserat. 

Denna bedömning är tydlig i utförande professioner, i studentlitteratur på universitetsnivå, 

samt i forskningsartiklar och i mediedebatt (jfr. Hagberg, 2022; Darvishpour, 2021; Sjöblom, 

2006). Detta blev uppenbart för mig vid granskning och analys av det insamlade materialet, 

med de kodningar och teman som ovan har skapats.  
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Läsaren kan komma att se i resultaten att vissa citat berör olika ämnen som kan tolkas tillhöra 

fler teman. Teman och kodningar i en kvalitativ studie kan dels innebära att ses som att kunna 

vara utbytbara, även beskrivs att det finns få specifikationer av de steg som arbetsprocessen 

kan innebära angående kodningar och teman (Bryman, 2018, s. 702f). Detta kan innebära en 

frågeställning om arbetet verkligen har skett med en egentlig temaanalys, med en eventuellt 

följande svårighet att redogöra för denna arbetsmetodik (ibid.). Resultatdelen är tämligen 

omfattande, och kan ses som beskrivande för ämnets komplexitet och bredd.   

Min avsikt med de teman som har skapats utifrån kodifieringarna (kategorierna) är att visa 

vad studien i min uppställning av teman kan visa för resultat som kan vara utmärkande för 

just denna studie. I kommande text redogörs för de tre olika teman som de olika kategorierna 

leder till. Det förekommer referenser tämligen tätt från inledning, kapitel 1, fram till kapitel 5. 

I den kommande resultatdelen väljer jag dock att använda mig av referenser med sparsamhet, 

och då med nödvändiga referenser till exempelvis juridik, skrifter från socialstyrelsen, eller 

för att fastställa ett påstående i empirin med referenser. Analysdelen i kapiteldel 5.5 med min 

tillämpning av teorier och centrala resonemang är den del som med tyngdpunkt genomförs 

med referenser.  

 

5.2 Familj och individ 

Det som först redogörs för är socialsekreterarnas uppfattning och egna beskrivning av den 

individuella utsattheten för barn och unga, samt problematik som omfattar både individ och 

familj. Intervjupersonerna berättar om tankar, känslor och uppfattningar som kan uppfattas 

som både privata och professionella. Tankar och känslor hos intervjupersonerna om arbetet 

beskrivs ibland som starka. Intervjuperson 3 säger ”Efter 15 år med myndighetsutövning så 

vet jag att jag ännu inte är färdig. Det svåraste för mig är när jag ser ett barn gråta…”. 

Intervjuperson 1 beskriver sin syn på hedersvåld och vad som drabbar individen i detta: 

Det är så starka krafter…och jag förstår varför då i så fall barn, unga och andra personer 

påverkas så starkt att det i sig är skäl till traumatiska upplevelser som gör att man tvivlar 

på sig själv till sist, så att man knappt vet vem man är och att man orkar att leva. För att 

det står i så tvär kontrast till det synsätt som vi har här i Sverige; på människan; 
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uppfostran; moral och liknande. Så skulle jag säga. Det gör att det blir så påtagligt när 

man kommer i kontakt med problematiken nu här i Sverige. 

Här blir det enligt mig tydlig hur socialsekreteraren i både sin yrkesroll och i sin egen privat-

person förenas i självet, som individ. Hur uttryck för inlevelse- och föreställningsförmåga 

kommer till uttryck i den egna personen i mötet med utsatta barn och unga. Detta blir tydligt 

genom hela undersökningen. Intervjuperson 1 fortsätter beskrivningen i sin syn på hedersvåld 

relaterat till västerländskt och svenskt synsätt. 

För mig ett helt förkastligt, otänkbart, förnedrande, ett konstaterande som inte alls 

överensstämmer med mitt synsätt om moral, vårt kulturella synsätt som vi har här i 

Europa, Skandinavien och det västerländska synsättet...som då så att säga har en  

tradition om kristendom… 

Det blir här tydligt att normer och kulturyttringar mellan länder och världsdelar kan ha en 

kollisionskurs mot varandra. Den individuella utsattheten kan även anses att särskilt drabba 

flickor och kvinnor (Hagberg, 2022, s. 14). Flera av intervjupersonerna berättar om främst 

flickors erfarenheter och upplevelse av hur familjen ser på det kvinnliga könet. Intervjuperson 

2 beskriver: 

Vägledning, gränssättning, tänker jag. Det är deras sätt som förälder att säga ”Det här 

har du möjlighet att göra, det här inte” och av välvilja begränsar dom så att det inte… 

(Paus). Man blir till exempel sedd som kvinna som skamfull, så att man inte kan få en 

man eller inte få vara med i olika sociala sammanhang. 

Intervjuperson 3 berättar om andra konsekvenser för den utsatte, förutom det klart synbara: 

Där är det likställt som samsjuklighet. Man blir sjuk i sig själv: det är inte bara våld, det 

har också skett inre skador som är svåra och som personen ska leva med. 95% av de 

ärenden jag har jobbat med som har hederskontext har PTSD. Ju yngre en person är i 

hederskontext och jobbar på det för att förändra och förebygga, ju mindre skador kan 

individen bära med sig. Ju äldre personen är i att skapa en egen identitet så blir det 

svårare. Det är ju oavsett om jag blir utsatt för heder och sätter mig och försöker prata 

med mina föräldrar så blir det ”sår” mellan oss, väldigt skört.  
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En kategori berör problematik för familj och individ. En aspekt som är viktig enligt intervju-

personerna är hur omhändertagna barn och unga har möjligheter till kontakt med sin familj 

under sin placering, då under säkra förhållanden. Intervjuperson 4 beskriver hur hen ser det ur 

barns och ungas perspektiv:   

Även om man är utsatt, så kan man ju vara i behov av…vad ska jag säga…inte kontakt, 

men kanske insyn i hur familjen har det, eller i alla fall får information kring ”nämen de 

gör det här och det här”, som samtal och fråga. För blir man helt avskärmad, och har 

kommit som flykting från ett annat land sin kultur och sitt land, man kommer från ett 

krig (Paus). Avskiljs man då från sina föräldrar så avskärmas man kanske från allt, 

också. Från alla människor. Man behöver fråga ”Vad är viktigt för dig?” Man kan visa 

bilder eller kort på telefonen eller man kan ha mer symboliska umgängen. Det finns en 

massa sätt. Man får vara lite kreativ. Nyfiken, tror jag. 

Detta citat kan ses som en nyanserad beskrivning av hur socialsekreterare sätter sig in i den 

unges perspektiv under en placering i familjehem eller LVU §12-hem. Placering av barn och 

unga beskrivs av socialsekreterare att innebära dels enligt intervjuperson 2 ”Han ska bli en 

fungerande samhällsmedborgare som ska få må bra!”, med också innebörden att den utsatte 

ska kunna få distans, lugn och ro och säkerhet från de omständigheter som innebär hedersvåld 

och förtryck som sker i familjen och nätverket. Här fortsätter olika beskrivningar om hur både 

det utsatta barnet eller ungdomen och deras familj påverkas av en placering. Intervjuperson 4 

beskriver följande: 

Det som är beklagligt är att det finns situationer där man behöver låsa in en ung kvinna 

för att skydda henne mot hedersvåld som har varit organiserat mot henne inom en släkt. 

Man kan omhänderta ungdomar enligt LVU, med användning av förhållanden i 

hemmet, paragraf tvåa, eller en paragraf trea om man utsätter sig för riskmiljöer, vaga-

bonderande, negativt umgänge, det kan vara olika saker tillsammans. Det är ju inte bra, 

det ska inte vara så. Men så är det, för det har varit den sista, möjliga lösningen. Då har 

man ju provat och uttömt alla andra möjligheter och alla andra alternativ innan, förstås. 

Man vill ju inte låsa in en person. Men det handlar ju om en stark dragningskraft mellan 

den som är utsatt och familjen. För även om våldet är livsfarligt, så finns det ju så klart 

saker i familjen som har varit bra, och därför dras ju den här unga kvinnan tillbaka till 
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familjen och då kan socialtjänsten behöva låsa in. När en ungdom så att säga inte kan 

skydda sig själv. Men vad ska man göra?  

Citatet ovan visar hur socialsekreterare kan känna en ambivalens över vad som kan uppfattas 

som ett dilemma: att skydda individen från sin egen familj där det finns starka band mellan 

föräldrar och sina barn. Att alla andra möjligheter har reflekterats kring och dessutom prövats, 

med att nödvändigheten till placering enligt LVU kan innebära att socialsekreteraren ser den 

skillnad som blir i familjens självvalda och för dem naturligt agerande, ställt mot svensk norm 

och den juridiska diskursen om individuell frihet och säkerhet. Intervjuperson 2 beskriver sina 

tankar om detta: 

 Jag tänker att det här är inte familjer som är ”onda”, utan man vill ju sitt barns bästa. 

Som sagt: dom har en tanke med varför dom gör som dom gör också, och där behöver vi 

också förstå för att kunna göra det här samtalet. Sedan är det väldigt svårt. 

Svårigheten beskrivs både i hur förståelse ska nås av både socialsekreteraren och familjen i 

mötet. En annorlunda utmaning formuleras i beskrivning av intervjuperson 4: 

Man behöver ju inte bara vara professionell, som jag eller du. Vi har ju läst och har 

akademiska kunskaper om olika saker och ting, men vi har ju inte med oss erfarenheten 

och praktiken för hur det utövas. Man behöver den sidan också, tror jag. Jag tror då att 

det också blir lättare att nå varandra i dialog, oavsett man sitter i ett samverkanforum 

eller i ett klientsamtal om man har ett utbyte av varandra. 

Intervjun med intervjuperson 4 ger inte en vidareutveckling på hur erfarenheten och praktiken 

i utövning av hedersvåld skulle påverka socialsekretarens arbete, känslomässiga närvaro eller 

sakliga bedömning. Det kan ligga ett personligt förhållningssätt kring hur socialsekreterare ser 

på de ärenden som inkommer för handläggning och utredning. Oavsett om det är individen 

eller familjen som utreds, så beskrivs ett förhållningssätt i utredningsarbetet utifrån familjen 

och närliggande miljöer. Intervjuperson 3 beskriver:  

När jag sitter och utreder eller kartlägger nya hedersärenden så utreder jag basen. Basen 

är miljön, ekonomin, utbildning, socialt nätverk. Då tittar jag inte på föräldraförmåga.  

Inte där och då. Jag tittar ju alltid på barnperspektivet. Jag går alltid på barnens behov.  

Sen tittar jag på basen. Och vad är det som speglar? Föräldrarna är agerande i handling 
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utifrån miljöfaktorer som påverkar. Så man får ju vända om på perspektivet. Jag brukar 

säga att jag vänder om på BBIC-triangeln, upp och ner, och tittar på individen. 

Det som utvecklas i ovanstående citat är de faktorer som gäller ekonomi, utbildning, miljö 

och socialt nätverk. Intervjuperson 3 beskriver ovan hur hen beaktar basen på BBIC-triangeln 

i första hand, för en fortsättning med dess andra sidor angående individuella aspekter gällande 

både barnets behov och föräldrarnas förmåga. Basen i triangeln beskriver sammanhangen i 

området Familj Och Miljö (Socialstyrelsen, 2018, s. 24; bilaga). Intervjuperson 3 beskriver de 

kollektiva mekanismerna och den i sig medföljande maktaspekten: 

Heder har fyra nyanser: hedersförtryck; kommunikationsheder; hedersvåld och heders-

mord. Det som är tyngst i det här är förtrycket och kommunikationsheder, det är ryktet 

när det släpps ut. Och individen ”äts upp” av kollektivet i detta, har inget att säga till 

om. Individen är ingenting, och ska behandlas och formas enligt kollektivets tycke. 

Individen blir objekt, inte subjekt. 

Respondent 1 ger sin version av maktaspekten och den kollektiva mekanismen:  

Det behöver inte bara begränsas till släktnätverk, utan det kan också gälla grupper från 

ett specifikt ett land, en specifik stad eller en by, grannar, vänner eller liknande. Så det 

är inte bara inom släkten i att upprätthålla dess heder och synsätt, utan det kan handla 

om en större grupp.  

Här berörs de kollektiva styrmekanismerna över individen i en tydlig beskrivning. Patriarkatet 

beskrivs av intervjuperson 3 som att ”Männen utför mestadels: dom är praktiker.”. Det finns 

också beskrivning om att kvinnor kan försöka styra och gemensamt med sin make stå för de 

värderingar som dessa föräldrar har i konfliktposition med sina barn (Darvishpour, 2021, s. 

378).  Intervjuperson 3 beskriver utifrån sin bedömning på kön, anseende och kollektiv:  

Hedersvåld är ett kollektivt perspektiv. Mestadels i grupp, och det är mestadels män 

som styr det. Men det är ju det som visar sig i sfären, däremot kan det också visa sig att 

också kvinnor indirekt styr de här konstellationerna. Anseendet är jätteviktigt när det 

gäller hedersperspektiv, och då pratar vi om maktfråga: makt, position och status i de 

delarna. Om vi pratar manligt kvinnligt, det finns ju också kvinnor som använder sig av 

status, makt och anseende. Det kan vara en 95-årig kvinna som ligger vid dödsbädden 
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som styr det här. Hedersmord, eller hedersaspekten. Det är anseende. Hon vill att 

kvarlevande ska bära samma anseende som hon har burit med sig. 

Makten kan också ske i en kontext som kan vara knappt märkbar, där både auktoritet och den 

utsattes beteende reflekteras över av intervjuperson 3: 

Det är en outtalad aspekt. Heder är en tyst kultur. Man pratar med nyanser, med 

ögonkontakt. Tar vi in annan teori då kan det finnas olika grenar, perspektiv, som är 

grundat i den teorin. Tar vi hedersbegreppet så är det ”trådlöst”, men analyseras och 

överskuggas av de som trycker på om religiösa aspekter, ekonomiska aspekter, etniska 

aspekter och maktfrågor.   

Det som beskrivs ovan kan tolkas som att definiera de institutionaliserade synsätt som delas 

av bland annat socialarbetare och akademiker och kan ses omfatta de som inte alls har upplevt 

hedersvåld eller som har svårigheter att koda av detta fenomen. Det betyder då inte att andra 

diskurser och att de aspekter som nämns skulle vara felaktiga. Detta återupptas i analysdelen. 

I detta tema är också sexualitet och familjens syn på sexualitet en kategori. Normer för utövat 

hedersvåld kan operationaliseras och delas analytiskt in i två fält, dels som oskuldsnorm med 

betydelsen att den egna sexualiteten, val av partner och sexuella preferenser kontrolleras med 

andra, medan våldsnormen innebär utsatthet för ett våld som är kollektivt sanktionerat (Bruno 

& Darvishpour 2020, s. 143f). Det finns dock ingen klar åtskillnad i synsätt mellan dessa två 

exemplifierande begrepp, utan de kan vara sammanlänkande både i bedömning och i faktisk 

situation mellan familjen, nätverket och den utsatte (ibid.). Intervjuperson 3 beskriver 

problematiken angående oskuldsnormen: 

Ja, och då ställer man frågan ”vad är oskuld?” Oskuld i sig må vara en beskrivning att 

mödomshinnan har sprängts, men finns det? Över huvud taget? Och varför säger dom 

oskuld och skuld? Det är ju att vara orörd? Och vem är orörd? Och för vem bevarar vi 

oskulden? För den personen som lever i den här oskuldskontexten. Eller för föräldrarna 

som behåller anseendet. Vem ska kontrollera oskulden? Det kvinnor som pratar mer om 

oskuld än vad männen gör i den kulturen. 

Beskrivningen av den laddning som finns i tillämpad oskuldsnorm och eventuellt bristande 

kunskap om den kvinnliga kroppen är tydlig i detta exempel. En förskjutning om det köns-

relationella till kvinnors och unga flickors fördel inför mannen, dessutom även för unga inför 
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sina föräldrar enligt svenska normer kan innebära en breddning av konflikter och en rubbning 

av maktbalansen (Bruno & Darvishpour 2020, s. 153). Intervjupersonerna ger sin beskrivning 

i hur unga flickor och kvinnor står under noga uppsikt enligt en oskuldsnorm. Intervjuperson 

3 beskriver denna oskuldsnorm:  

I hedersärenden där särskilt flickor blir utsatta för hedersvåld eller hederskonstellation 

så åldras dom i förtid, mer än sin faktiska ålder. Dom lever i två olika identiteter.  

I hemmamiljön ska man leva i en viss förväntan av familjen och vara den duktiga och 

lydiga flickan, mot att ute försöka assimilera sig mot omvärlden, ”Svensson-världen” 

om jag får använda den termen. Det blir för mycket. Det börjar vid tolvårsåldern, då det 

talas om äktenskap, giftermål, familj, barn, barnbarn, som ”Vad tar du med dig när du 

blir mamma?”. Pratar du med någon om detta som i sig inte lever i hederskontext, så 

sker det när den personen är vuxen, självständig och försörjande. Vi använder också 

vuxenperspektiv, men vi använder det i andra sammanhang. Då får du gå upp till en 

vuxenvärld och möta omvärlden och motstånd själv. Här säger vi att du går från 12 år 

och upp och säger att ”Nu är du är mogen att komma i en mans skugga”. Mannen är 

stommen. 

Beskrivningen av oskuldsnormen ses här beskriven som att dels av familjen vara ett skyddat 

barn, men också en beivrad förberedelse inför både barn och äktenskap med start från mycket 

ung ålder, redan innan tonåren. En beskrivning om hur svensk norm, baserat på individualitet 

och att vara solitär i sin livsföring blir skönjbar som jämförelse i citatet. Sexualitetens område 

omfattar även socialsekreterares beskrivning om svårigheter att alls föra dialog om sexualitet 

med föräldrar i ärenden som handläggs. Intervjuperson 4 beskriver hur svårigheterna ser ut: 

Till exempel ställa en fråga till en utövande muslim ”Hur tänker du kring ungdomars 

rätt att välja sin partner?”. ”Rätten att vara homosexuell, transsexuell?”. Det finns ju en 

mängd former. Det är ju en fråga som blir väldigt överrumplande för en utövande 

muslim, precis som den säkert kunde vara helt otänkbar i ett bondesamhälle förr (Paus). 

Du förstår, att när man ställer de här frågorna så i mars månad 2022 till utövande 

muslimer så har man nog inte riktigt förstått att med den ingången finns det en risk att 

du kränker den som sitter mittemot på det mest allvarliga sätt du kan. Så för att kunna 

ställa frågor och nå människor i ett samtal och ställa frågor så behövs en förmåga att 
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sätta sig in i på vilket sätt religionen styr. Om människors liv och människors val, och 

att de valen är medvetna. Det är medvetna val. Det är ingen slump! 

Det ovanstående beskriver en bjärt kontrast mellan västvärldens i det mesta fria sexualitet i 

individualistisk form och det som kan ses diametralt motsatt till religion, lag, kulturskillnader 

och kollektiva krafter som grundlägger hedersvåldsproblematik.  

Det som framkom i flera av intervjuerna var socialsekreterarnas solida förhållningssätt och 

deras arbete mot alliansbyggande i relationen till familjen och deras barn. Intervjuperson 2 

talar om mål och svårigheter i vem insatsen är fokuserad på:    

Oftast är det väldigt svårt att nå varandra. Man kan se det på olika sätt. Ett sätt är att se 

om man har lyckats är att tänka ur barnets perspektiv. Har vi lyckats skydda barnet? 

Har vi lyckats hjälpa barnet? Den andra aspekten är att om vi har nått målet enligt 

Socialstyrelsen som säger att barnet ska kunna vara hemma. Och då blir det väldigt 

olika ärenden för mig (Skratt). För jag tänker att det är klart att man har nått barnet i det 

andra ärendet också, men det är väldigt svårt att nå dom här barnen, få dem att våga 

öppnar sig och säga vad det är som händer, hur det fungerar, för de har en sån himla 

rädsla för ”Vad händer sen?”, ”Hur blir jag utan familj?”, för det är ju med familjen vi 

identifierar oss med. 

Det kan anas i ovanstående frågeställningar om vilka mål som egentligen har uppnåtts, både 

enligt den handläggande socialsekreteraren i detaljkunskap om ärendet och Socialstyrelsens 

mer övergripande mål. Intervjuperson 1 beskriver sin målbild av klientmöten och utveckling:  

      Jag tycker väl att det passar min grundfilosofi: som är att se till att människor får mötas 

och få resonera, och att facea problematiken och kunna visa på alternativ, alternativa 

synsätt, så att det finns en framkomlighet och bärighet i det. Så att man ser vad barnet 

eller ungdomen tar till sig när vi pratar om skolgång, hälsa, socialt umgänge och när vi 

pratar om en personlig utveckling, på individnivå. Där (Paus) man ser synliga resultat 

och att kunna påvisa de synliga resultaten för berörd familj eller berörd släkt, och hur vi 

vill se och vad vi bedömer som positiva resultat i vad som är vårt sätt att bedriva arbete 

med till exempel familjehemsvård kopplat till hedersvåldsproblematiken.  
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Detta kan ses som en sammankoppling mellan det övergripande målet i socialt arbete, såväl 

som tecken på en personlig sensibilitet och varsamhet i arbetet med detta komplexa fenomen.    

 

5.3 Organisation, samverkan och kunskapsläge 

Detta tema riktar uppmärksamheten på de organisatoriska förutsättningarna såväl inom 

socialtjänsten angående resurser och insatser, som samverkan inom socialtjänsten och även 

med andra aktörer utanför socialtjänsten. Uppfattade förbättringar, beskrivna utmaningar i 

arbetsmetoder och arbetets resultat beskrivs av intervjupersonerna. Jag påvisar även en viss 

definitionsproblematik angående begrepp kring hedersvåld och förtryck. Detta kan indikera 

att stor kunskap förvisso finns, men att det finns tolkningsvariationer även på utförarnivå, som 

jag redan uppmärksammat rörande litteratur och skrifter från socialstyrelsen enligt exempel i 

kapitel 2. Reflektioner kring juridik och utveckling kring kunskap och utbildning berörs, och 

kopplas samman med hur man ser på och bemöter hotbilder och risk om att den som utsätts 

för hedersvåld och förtryck kan bringas om livet. Hagberg beskriver en risk för den utsatte att 

bli dödad om hen ses som att kränka familjens heder (2022, s. 26f).  

Hedersmord är en del av problematiken angående hedersvåld och förtryck som av naturliga 

och normbaserade skäl ses som speciellt problematiska. Intervjuperson 1 säger: 

Och framför allt det här med det här krassa och tämligen otäcka konstaterandet att man 

skyr inga medel för att upprätthålla gruppens existens och heder med att de kan helt 

enkelt döda en person för att upprätthålla detta, och att det då innebär att man då får en 

återställd status om man utövar detta dödandet. (Paus). Kärnan i problemet är att de har 

kvar sin syn att man måste följa sina traditionella kultursynsätt, och gör man inte det så 

är man en dålig människa; man upprätthåller inte familjens heder och då är man ett hot. 

Man har då med den berörda familjens stöd rätt att göra vad som helst med en sådan 

människa i så fall. 

Uttalandet kan ses både som att socialsekreteraren ser både en professionell beredskap inför 

denna problematik, men det kan också anas en privat värdering om utsattheten och risken att 

bli bragd om livet. Intervjuperson 4 säger att ”Enligt statistiken är Sverige ett av de farligaste 

länder som en kvinna kan leva och vistas i, att bli dödad, slagen eller utsättas av en man”.  
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Här ses en koppling till patriarkat och männen beskrivna som praktiker, enligt intervjuperson 

3, sida 29. Skillnader i synsätt och olika kulturella yttringar kan ses som stora utmaningar och 

det blir tydligt när intervjuperson 4 beskriver det: 

Man får nog kliva ur sitt sammanhang och kliva in i ett annat, för att förstå. Jag tror det 

är svårt att förändra eller utveckla något utan att förstå den andra, det andra sättet att 

tänka på. Utifrån att leva så som profeten Muhammed anger. Som skulle kunna vara att 

man behöver upprätta familjens heder, som faktiskt också kan innebära att man i sista 

hand tar livet av sin dotter. Då får man ju förstå hur komplicerat det är att det är så. Jag 

tror att man behöver förstå det. Man behöver ju inte hålla med om det, för det. För att 

man förstår. 

Det som blir tydligt är dels det upprätthållande funktionen i sin yrkesutövning, men också att 

resonemangen beskriver vikten av egen förståelse och det som beskrivs som att gå ur ”sitt” 

sammanhang och in i ett annat. Intervjuperson 3 säger ”Det är reflektionen som lär individen 

att lösa saker och tänka två varv, för det finns inget som är hugget i sten. Reflektionsdelen är 

A och O i detta.”. Detta ses som ytterligare en beskrivning på behovet att både professionell 

kompetens, såväl som den egna reflektionsförmågan behövs. 

Härnäst berörs frågor om organisatoriska områden beskrivna som både utmaningar och som 

av intervjupersonerna upplevda förbättringar angående samverkan och rådande kunskapsläge. 

Socialtjänsten har enligt SoL, socialtjänstlagen kap 5 § 1a (2001:453) ansvaret för samverkan 

med andra samhällsorgan, organisationer och andra som kan beröras när det gäller barn och 

unga som riskerar att fara illa, och i att aktivt verka för att en samverkan kommer till stånd. 

Intervjupersonerna beskriver samverkan både som en utmaning, men också som att vara 

etablerad och utvecklad. Det finns en skillnad i hur privata aktörer som utförare till insatser 

ser på definitioner, ställt mot den kommunala socialtjänsten. Intervjuperson 2 beskriver mer 

om utmaningar om vem som står för definition och insats: 

Man skulle kunna lite mer systematiskt bedöma heder. Det hade varit väldigt bra! För 

det är mycket idag att du ska köpa en bedömning av ett vårdföretag, och då har ju vård-

företaget ofta också en baktanke att de vill sälja en behandling, de vill sälja något annat, 

att vi inte riktigt äger bedömningen. Det blir alltid en vinklad bedömning är min känsla, 

för dom vill ju också göra något mer. Jag tänker att vi borde ha kunskap på våra arbets-
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platser att göra dom här bedömningarna, snarare. Sen vet jag ju att det finns hur mycket 

sådana här grejer som helst, och det finns ju heller ingen evidens på att dessa 

bedömningarna är korrekta heller, och det är ju det som är det jobbiga med vårt arbete! 

Det som beskrivs är hur privata aktörer är ett regelbundet inslag i socialtjänstens arbete med 

att lägga ut uppdrag och på socialtjänstens beställning av insats ordna med behandlingsplatser 

och placeringar. Det pågår ständiga debatter och diskussioner om huruvida för- och nackdelar 

bedöms angående privat utförande av offentlig välfärd (Lundh, Nilsson, & Werner, 2009, s. 

164). Rapporters olika slutsatser kan i vissa fall beskriva en ökad effektivisering i privat 

utförande av välfärd, medan andra fall beskriver det motsatta (ibid.). Respondent 2 beskriver 

även hur utbildning och socialstyrelsens information till region och socialtjänst kan uppfattas:  

Det känns som att det inte finns så mycket kunskap ute att kunna specialisera sig utifrån, 

eller också är det så att vi bara inte har fått det än…Jag tycker ändå socialstyrelsen har 

varit bra med information, men där kan det ibland bli lite för generellt, att det inte riktigt 

blir riktat mot socialtjänsten, utan det ska vara för sjukvård och socialtjänst, och då blir 

det ju väldigt basic basic, och mycket hänvisningar till ”Kom ihåg att anmäla till 

socialtjänsten!” 

Här kan ses att det förvisso finns gemensamma material, som till exempel gäller för både 

socialtjänst och region (se Socialstyrelsen, 2021). Att det nämnda materialet enligt intervju-

personen uppfattas som för generellt och att specialiserat material upplevs som en brist i 

verksamheten kan ge utrymme för vidare reflektion. Socialsekreterare beskriver en uppfattad 

ovisshet i hur man definierar heder och hur man ska enas om ett gemensamt arbetssätt. 

Intervjuperson 1 beskriver detta så här: 

När väl berörda funktioner, handläggare och enheter blir varse om ”Vad är heders-

problematik?” och har ett mer gemensamt synsätt, så blir också samarbetet och 

resultatet mycket mer lätthanterbart! (Paus). Det får jag nog säga. Har man inte detta 

gemensamma synsätt, så blir det i motsatt riktning tungarbetat: mellan olika enheter 

som berörs av detta, familjehemsenheter, barn och ungdom, utredningsenheter och 

liknande. Och det i sin tur skapar en organisatorisk problematik.  

Flera av intervjupersonerna berättar dock om påvisbara förbättringar i samverkan både internt 

och externt inom socialtjänsten. Intervjuperson 3 säger: 
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Det har blivit mycket bättre de senaste 6 åren, kan jag säga. Innan det var det som att 

tala mot en vägg. Ingen ville veta av någonting. När det gäller heder ska man reagera! 

När det gäller våld, våldscontinuumet, Det inkluderar heder också, såväl som brotts-

offer, avhoppare, kvinnofrid, HBTQ, då ska 6§ Förvaltningslagen, med upphävande om 

sekretess gälla där.  

Effektivisering kan här anas ha ökat med tiden i både samverkan, såväl som hur hedersvåld 

enligt intervjupersonen skall ses i samma kontext som när det gäller våld i nära relationer med 

beredskap för hantering av samverkan, information, hantering av uppgifter mellan huvudmän 

och andra berörda. Det förekom en långtgående utveckling av tankar och åsikter om kunskap 

och förståelse hos både socialsekreterare, även önskemål från intervjupersonerna angående 

socionomprogrammets olika kursinnehåll på universitetsnivå. Intervjuperson 3 beskriver vad 

hen ser för behov i utbildning av blivande socionomer: 

Många socionomer och socialpedagoger säger ”vi har inte läst det här”. Det är inget du 

läser dig till. När de kommer ut är det inte riktigt…(Paus). De har inte sett den här 

världen. Skolan är bara nyckeln. ”Dom” på skolan och olika institutioner säger till dig ” 

Här har du nyckeln”, men dom säger inte hur du ska öppna dörren själv, hur du har 

mottagit detta! Mognaden.  

I det ovanstående citatet kan det anas en viss kritik mot hur studenter i socionomprogrammet 

förbereds inför eventuellt arbete angående hedersvåldsproblematik. Intervjuperson 3 beskriver 

också att ”Vi ska inte förvänta oss att klienterna ska komma till vår position och möta oss-vi 

får ta oss till deras position och deras behov.”  

Intervjuperson 3 utvecklar sina tankar kring hur förberedandet kan se ut i att möta familjer, 

individer med sina beskrivna förberedande reflektioner: 

Teologi kan jag förbereda mig inför, och kulturen, och vem ska jag sitta med? Vad kan 

förväntas här av mig? Vad tror personen som jag sitter med att det kommer att förväntas 

av honom? Jag vet ”vad”, för jag vet hur saker är, men jag vill veta ”hur”, och vilka som 

styr den här frågan för att kunna se processen. 
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Något som kan ses som en vidareutveckling av kunskap och reflektionsförmåga är hur 

intervjupersonerna beskriver varierande definitioner av hedersvåld och förtryck utifrån sin 

förförståelse och erfarenhet. Intervjuperson 3 beskriver sin definition:  

Hedersvåld är ett kollektivt perspektiv. Mestadels i grupp, och det är mestadels män 

som styr det. Men det är ju det som visar sig i sfären, däremot kan det också visa sig att 

också kvinnor indirekt styr de här konstellationerna. Anseendet är jätteviktigt när det 

gäller hedersperspektiv, och då pratar vi om maktfråga: makt, anseende och status i de 

delarna.  

Det som beskrivs här är det som tidigare nämnts angående att heder förvisso har en grund i 

patriarkat, men också att kvinnor också är delaktiga i utövandet av hedersvåld. Det berättas 

också om makt, status och anseende som drivande krafter i hedersutövande. Intervjuperson 1 

beskriver att ”Det har en mer kulturell än religiös bakgrund. Alltså att det har en mer kultur-

traditionell än religiös bakgrund”. Detta citat beskriver en kulturtraditionell bakgrund, vilket 

nästa citat motsäger, beskrivet av respondent 4:  

Om vetenskapen är störst för oss idag 2022, så är ju religionen och Gud det som var 

störst på 50-talet och det är där jag tror vi är när vi pratar med utövande muslimer som 

tillämpar det här hedersvåldet. Så det är ju svårt att säga ”Yes, vi lyckades!”. För dom är 

ju fortfarande kvar där, dom kommer ifrån ett sammanhang där allt styrs av religionen. 

Religionen är ju lagen, som religionen var lagen i Sverige på 50-talet.  Det handlar väl 

om att utveckla sitt sätt att se på människors utveckling och frihet att bestämma själv 

och dom signalerna kan man ju se att dom finns ju där hos oss alla, men när något är så 

djupt rotat att man ser religionen som en lag och när det är så man lever, då är det ju 

svårt att tänka sig något annat också. 

Intervjupersonerna skiljer sig åt i vissa beskrivningar om hur hedersvåld och heder ses och 

vidmakthålls av olika drivkrafter och motiv i människors liv och vardag. Det som också 

berörs är hur användandet av begreppet hedersvåld innebär vissa risker för skapande av 

stereotyper. Intervjuperson 4 har sina betänkligheter om dessa risker: 

Jag tror man ska var försiktig när man använder termen hedersvåld. Det är nästan så att 

när man säger hedersvåld och förtryck, det låter som förödelse och död. Man använder 

det på ett sätt så alla blir ju rädda. Det är ingen som säger ”Jag gillar hedersvåld”, så 
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klart, men så man inte tar risken att generalisera människor snabbt, bara. För det är 

farligt…  

Det som beskrivs är risken för att begrepp som skapas efter att ett fenomen uppdagas kan 

innebära både att begreppen används snabbt och oreflekterat, men också att grupperingar av 

klienter kan bli stämplade och stigmatiserade, samt i att bedömas äga detta fenomen mer än 

andra. Risken för omskrivning till att gälla hedervåld i situationer av våld i nära relationer, 

familjekonflikter, barns utsatthet och kvinnors utsatthet för våld av en partner som även finns 

i ursprunglig svenska familjer kan ses som nödvändigt att uppmärksamma här.  

Temat innefattar också att undersöka intervjupersonernas tankar om olika lagrum inom 

juridiken. Den del av frågemanualen som gäller juridik ger intervjupersonerna möjlighet att 

uttrycka tankar om en framtida utveckling av juridiken, med dess olika lagrum som används i 

deras dagliga arbete som socialsekreterare. Intervjuperson 2 reflekterar över följande: 

Ett steg är att vi kan skriva in heder i LVU, till exempel. Det är ju inte ett rakt rekvisit, 

men det går ju koppla till psykisk misshandel, fysisk misshandel och vara en del i 

bedömningen. Det finns det en del vägledande domar på. Sedan är vi ju på väg med 

möjligheten att vi kan återkalla pass. Men där behöver man idag konkret information 

om att det finns risk att man kan föras ut ur landet som är just nu. Och det tycker jag är 

en väldigt svår sak, för då kan det ha gått lite väl långt. I vissa ärenden har man en hög 

oro, men ett barn kan inte säga om det kommer att ske om två veckor eller liknande. Då 

kan du heller inte återkalla det. Om ett barn hade hotats att skickas hem till sitt hemland 

om hon inte skötte sig, men då det inte handlade om bortgifte eller könsstympning, då är 

det heller inte skäl att återkalla pass. (Paus). Att skickas tillbaka till ett krig borde ju 

vara allvarligt nog för att vi skulle kunna bryta in och ska skydda. Det ska vara i lag 

gälla könsstympning eller äktenskap, men det är ju inte alltid det bara handlar om det.  

Intervjupersonen beskriver dels hur heder kan kopplas till utsatthet för våld för att vidare ha 

ett underlag och rekvisit för LVU. Beskrivningen om hur möjligheten att kunna återkalla pass 

tolkas att ses som ett angeläget ämne för socialtjänsten i att skydda barn och unga från att 

föras ut ur Sverige, av fler skäl än de som nu gäller tvångsäktenskap eller könsstympning. Det 

kan gälla en fostrande funktion i så kallade uppfostringsresor till föräldrarnas hemländer, mot 
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den unges vilja (Hagberg, 2022, s. 20). Intervjuperson 1 beskriver ytterligare aspekter som 

gäller den unges juridiska rättighet till information och kommunikation: 

Hur ska man hantera mobiltelefoner och tillgänglighet med dessa, och liknande? Detta 

har jag sett som ett problem i lagstiftningen om man ser till jämförelse av placering av 

andra barn och ungdomar, deras vardag och tillgång till internet och så vidare. Där har 

vi inte sett svaret ännu, utan det är en pågående process. Men jag ser att det har uppstått 

mycket, mycket diskussioner, mycket problem, många risksituationer utifrån att man 

har använt mobil, rätten till att normalisera vardagen, rätten till att ha tillgång till mobil. 

Vi måste ha fler prejudicerande fall i Sverige för att förstå att det här tar tid att förändra. 

Eftersom nu Barnkonventionen har blivit lag, som beskriver barns rätt till livet, barns 

bästa, barns rätt till utveckling, barns rätt att uttrycka sig, då måste vi ta fasta på för att 

få en hållbarhet och bärighet i det svenska samhället, att vi måste förstå att då blir det 

ännu mer angeläget att utveckla metoder för att förankra det här ännu mer i vårt 

samhälle. 

Det blir tydligt att frågan om juridiska aspekter intresserar intervjupersonerna i att beskriva 

vad som kan tänkas behöva utvecklas både för att skydda barn och unga i socialtjänstens olika 

moment som gäller riskbedömningar om att riskeras att föras ur landet, även hur en placering 

av en ung person i familjehem eller §12-hem, LVU, skulle beaktas kring barns rätt till kontakt 

med sin familj. Detta trots om familjen är de som utsätter barnet för hedersvåld och förtyck. 

 

5.4 Integration, politik och samhällsstrukturella aspekter. 

Detta tema beskriver de områden som gäller förståelse hos familjer, integrationsproblem för 

familjer ankomna till Sverige, heder i andra kulturer, religion, politik, nu pågående medie-

debatt om socialtjänstens omhändertagande av barn och av intervjupersonernas beskrivna 

positiva resultat och effekter av socialtjänstens insatser och deras samverkan med andra.  

En utmärkande kodning i undersökningens resultat beskrivs som ”vi och dom”. Anledningen 

och förklaringen till detta kan ses, och bör förtydligas att i undersökningens analys berörs dels 

den personliga relationen mellan socialsekreteraren och klienten med ambition att belysa båda 

parters upprätthållande av makt, status och anseende, dels även att den postkoloniala teorin 
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som tillämpas utmärks av en kritisk hållning som utmanar tankemodellen att den vita mannen 

och västvärlden ska ses som given norm. Med av mig största respekt och med jämställd syn 

på nationalitet och kön beskrivs uttrycket ”vi och dom” som ett fenomen som framkommer i 

intervjuerna, då tolkat som den institutionaliserade syn i socialtjänstens verksamhet som kan 

ha mer att göra med den förmodat nödvändiga kategoriseringen av klienter och problematik, 

snarare än människorna som lever med problematik av olika slag. Jag ser även en spänning i 

att alls behöva använda ordet etnicitet, trots att det i sig kan ge en tydligare beskrivning om 

var och hur problematik om hedersvåld och förtryck som allmänt vedertaget fenomen tenderar 

att finnas. Empirin i detta avsnitt visar på intervjupersonernas beskrivning att heder dock finns 

i flera andra kulturer. Jag börjar med att visa resultatet i undersökningen för hur andra kulturer 

också har sin hederskultur och förtryck, då jag nyss berörde detta. Det som gör begreppen 

hedersvåld och heder än mer komplext är hur flera intervjupersoner ser heder även i kulturer 

med andra ursprung, även i vårt land med sin ursprungsbefolkning. Intervjuperson 2 beskriver 

sin syn på heder som begrepp i flera kulturer:  

Jag tänker att många kan definiera det som att det ska ha med olika kulturer att göra, 

men jag tänker att heder finns i alla kulturer, men att det yttrar sig på olika sätt. Jag har 

haft ärenden där man i en svensk kontext också vill ha sitt anseende, men att det kanske 

handlar om kyrkan eller andra saker, till exempel. 

Citatet ovan kan ses som att mildra ansatsen att beskriva heder som en problematik eller ett 

fenomen med en etnisk koppling, att finnas även i en ursprungssvensk kontext i en historik 

långt tillbaka i folkhemmets Sverige. Intervjuperson 1 delger sin syn på heder i andra kulturer 

som att ”Det finns en heder också inom kristendom, inom katolska kyrkan och liknande, men 

det är på en helt annan nivå”. Intervjuperson 4 fördjupar tankarna om Sveriges historik om 

barns utsatthet i sina familjer, sina hem och i sin vardag enligt följande reflektion: 

Jag tänker svenska bondesamhället, så vad är det de behöver då? Det är ju tid, då, och 

utveckling. För det kanske inte är så att svenska ungdomar, kvinnor män och barn var 

utsatta för ”heder” under den svenska bondesamhället, men det finns då bra många 

likheter i alla fall! Det är ju som att ställa samma frågor år 1950 om till exempel ”Hur 

kommer det sig att lärarna tänker sig att det är hjälpsamt att slå eleverna på fingrarna för 

att det skulle bli tyst i klassrummet?” Vad krävs för att dom ska sluta med det? Ja, tid, 

då.  
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Här blir det tydligt med hur svensk tradition från förr beskrivs i aga i klassrummet, och fler 

liknande situationer förr i tiden i barnens hem och vardag antyds. Lag (1983: 47) beskriver att 

barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. Trots denna lag är 

barns utsatthet för kränkande behandling och olika typer av våld även i ursprungligt svenska 

familjer ett utbrett och sedan länge välkänt problem långt efter denna lag infördes i Sverige. 

Något som också berördes var hur intervjupersonerna beskrev sin syn på vad som orsakar och 

skapar drivkrafter angående att upprätthålla hedersvåld. Religion beskrivs att vara en tolkat 

funktionell del. Intervjuperson 3 beskriver: 

Jag kan säga dig utifrån att jag är religiös, jag är kristen. Jag är från en väldigt religiös 

familj, och praktiserar min religion mycket mer än min övriga familj. Men jag vet hur 

den här världen fungerar och hur dom ser på saker och ting. Sätter jag mig med en 

annan person som är mildare i den religiösa aspekten, assimilererade och nyanserade till 

omvärlden, då ser dom utifrån sina behov. Då är det utifrån ekonomiska perspektiv som 

styr hederskontexten.  

Intervjupersonen beskriver något som jag tolkar att bero på graden av religionens betydelse, 

men också en pragmatisk hållning till ekonomisk status och assimilation till omvärlden, tolkat 

till att handla om kunskap och anammande om västvärldens olika kulturella variationer i sin 

vardag. Intervjuperson 1 beskriver hur religiös konvertering kan ses att påverka synsätt om 

hedersvåld och alliansbyggande i arbetet mellan socialtjänst och familjen: 

Det finns också ytterligare en faktor som rör den biologiska familjen som med kristen 

bakgrund kan ha nödgats att övergå till islam. Så det har underlättat och att det finns en 

förförståelse för kristna grundvärderingar inom familjen, som jag tror har underlättat 

mycket och som gör att förståelsen och respekten finns för familjehemmet från den 

biologiska familjen. Det är en faktor som jag tror spelar in.   

Här berörs religiösa grundvärderingar som en möjlighet att lättare för den biologiska familjen 

att kunna samarbeta med familjehemmet, tolkat att även gälla samarbete med socialtjänsten. 

Det intressanta är att familjehem som har samma modersmål som den biologiska familjen ses 

också som en underlättande faktor. Intervjuperson 1 beskriver detta som att ”Familjehemmet 

har haft en jättestor påverkan, helt klart! Dels att de påverkar själva ungdomen, men också att 

de talar samma språk, att de pratar arabiska.”  
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Jag har tidigare berört professionens och de intervjuades förståelse, kunskap och erfarenhet 

angående hedersvåld och förtryck. Det som också har framkommit och här presenteras är hur 

intervjupersonerna ser på familjens förståelse, vilja och förmåga till att förstå konsekvenserna 

för barn som blir utsatta för hedervåld. Intervjuperson 2 reflekterar och beskriver: 

Om jag tänker på det ärende som jag har just nu, jag jobbar mycket med det, där handlar 

det mycket om att föräldrarna behöver förstå hur barnet upplever det, när de gör olika 

saker. För dom är det kanske inte heder, för dom är det något annat. För dom är det bara 

så det har varit, och det är så de är uppväxta. Men för det här barnet i den här svenska 

kontexten så blir det våld, det blir begränsande, det blir någonting som hon far väldigt 

illa i.  

Barns perspektiv såväl som barnperspektiv blir tydligt i socialsekreterarens beskrivning. Att 

hedersvåld skulle finnas som en social konstruktion som inte förstås eller erkänns av vissa 

familjer kan anas. Intervjuperson 1 beskriver vikten av att försöka tydliggöra problematiken 

och konsekvenserna för familjer med hedervåldsproblematik: 

För att kunna få skapa sig en framtid här, så måste man ha en respekt och förståelse för 

att det här är Sveriges lagar och regler som gäller vad det gäller synsättet på människan 

och människans självklara rätt till livet och välbefinnande. Då är det så att det är det 

som står över det kulturella synsättet omkring hur man ska se på att upprätthålla en 

familjerespekts heder. Det är jätteviktigt! (Paus). Vi ska inte gå in i det för långt, men 

det ser jag och tycker är väldigt viktigt, och ändå kan komma tillbaka till. Men hur, och 

på vilket sätt och med vilken metod man ska medvetandegöra processen är verkligen 

något man kan resonera kring! Kolossalt viktigt, alltså!  

Citatet beskriver hur angeläget det är att fånga upp problematiken för både individens och 

familjestrukturens säkerhet och integrering till samhällets normer, lagar och syn på barns rätt. 

Intervjuperson 3 beskriver omfattningen av kartläggning och informationsinsamling i de 

ärenden som handläggs: 

Det är en sak med inre jaget, hur ska vi jobba med det? Kontinuerlig kontakt, följa upp 

ärendet. Inte lägga sina egna privata värderingar i det. Man ska veta familjens storlek, 

bakgrund, bildning, föräldrarnas uppfattning, vilka möter familjen, hur ser deras kontakt 

med myndigheter ut, vem styr kontakten, vem hjälper dom att översätta, vem är den 
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räckande handen till omvärlden, hur bor dom, innan vi ger oss in i mycket annat. För 

den familjen har redan skapat en disciplin. Och där tänker jag mycket Foucault, att 

disciplinen gör sig utifrån olika normer, kulturer och värderingar och så bygger man sin 

egen barriär. Och då blir det segregation: ”vi” och ”dom”. 

En anad komplexitet anas i hur omfattande arbetet är med att inte bara etablera en kontakt, 

utan också se till ett antal olika aspekter i familjeliv och delar som berör familjen, individen 

och barns situation enligt bland annat BBIC, Barns behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2018). 

Intervjuperson 3 beskriver svårigheter, men också möjligheter i att möta familjer och andra 

för familjen viktiga personer: 

Det var två imamer som jag mötte när vi kom fram. Och med all respekt-jag fick tala 

med bönders språk! (Paus). Jag fick ge dessa imamer en metafor för att de skulle förstå. 

Vi resonerade runt metaforen, och de höll med om metaforen, med tolkens översättning. 

Då fortsatte jag och sade: ”Nu tar vi bort metaforen och sätter in barnet. Hur tänker ni 

här?”. Det gick hur bra som helst. Men det tog tre timmars samtal. (Paus). Ingen är född 

förövare. Vi görs till förövare, och med den parametern kan man hjälpa personen att 

ändra sitt beteende och inställning. 

Här anas att förändring på individ- och nätverksnivå är möjlig och beskrivs att förbättringar 

kan ske i gemensamma synsätt. Intervjuperson 1 beskriver samma tendenser: 

Det var flera faktorer som gjorde att det blev bra och då blev det också... Inte bara att 

ungdomen blev klar över att nu får man ta ställning till vad man vill med sitt liv, i 

skolgång och val av vänner, val av intressen, men också det här att föräldrarna såg att 

familjehemmet som ungdomen kom till gjorde så pass påtagligt intryck på ungdomen 

och ungdomens välbefinnande, motivations- och ansvarstänk av sig självt, att 

föräldrarna förstod att det här har så stark bäring så att de fick stor respekt för 

familjehemmet och i kontakt med familjehemmet och ser att familjehemmet gör ett så 

här pass bra arbete. 

Intervjuperson 3 beskriver även de pressande situationer som uppstår när det uppstår 

potentiellt farliga situationer i arbetet där allians, förståelse och framgång i ärenden saknas:  
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Föräldrarna kom med tre bröder som sade ”hjälp oss med att få tillbaka barnen, vi gör 

precis som socialtjänsten säger!” Då ställer vi de frågorna ”Vad har ni gjort? Vet ni 

själva vad ni har gjort?”. De kunde aldrig tillstå att de gjort något fel! En av flickorna 

hade till och med spelat in samtalet mellan mamma och pappa om giftermålen och de 

förnekar det! De förnekar att de hade planerat resa till hemlandet för att gifta bort 

flickorna och föra in två släktingar för att hjälpa dom ekonomiskt. I det fallet var det 

otroligt svårt att kunna nå föräldrarna. De hade med all säkerhet redan skaffat 

information om hur de ska bemöta socialtjänsten. Vilka knappar att kunna trycka på, typ 

”Om jag gråter, blir ledsen eller lägger mig här eller hotar med att ta livet av mig så får 

jag tillbaka mina barn”. I det fallet kom mamman till socialkontoret med en kökskniv 

och sade ”Jag tar livet av sig”, och så tog hon fram kniven. Samtidigt förstår jag dom, 

också. Det är en överlevnadsstrategi. 

Med risk för att personer skadar sig själva eller går till angrepp mot tjänstemän eller andra 

personer, ses här hur desperation kan ta sig farliga uttryck, trots familjens försök till hantering 

av situationen. Min tidigare beskrivning av ”vi och dom” går ihop med problematik gällande 

integration, svensk socialpolitik och svårigheten i att nå familjerna och deras barn och unga. 

Intervjuperson 3 beskriver resultatet om arbetet mot hedersvåld och vad hen anser angående 

integrationsfrågor: 

Vi har misslyckats med integration. Det har jag jobbat på mycket i den frågan och det är 

svårt när man är själv. När segregation sker och isolering sker och det blir ett förvarande 

på isolerade ställen, då byggs egna normer. Av en själv och egna anhängare. Av de 

närmaste. Då blir vi ”vi” mot ”dom” i vidaste bemärkelse. (Paus). Vi har vaknat upp, ser 

saker som vi öppnat ögonen för. Förr sågs hedersmord som kopplat till familjeproblem 

och familjehemligheter, nu ser man också koppling till konstellationerna. Titta på dom 

som har blivit mördade utifrån hederskontext, det är en viss grupp. Hade de bott på 

Majorna, Göteborg, där övervägande majoritet är ursprungsvenskar, så hade dessa 

hedersmord inte inträffat. ”Vi”, och inte ”vi” och ”dom”. 

Det som beskrivs är intervjupersonens tydliga beskrivningar och definitioner på segregation 

och etnografiska aspekter. Detta kan ses som jämförbart med det som intervjuperson 1 säger:  
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Det var så starkt präglat hos familjen att de inte var beredda och vägrade också att 

konstatera, förstå eller vilja förändra något. Man kom inte vidare, och ungdomen hade 

heller ingen förståelse eller respekt för problematiken eller kunde ta till den till sig som 

att ”Det är det här som är problemet”. 

Här ser vi hur individer och familjer kan förhålla sig, i beskrivning av olika utmaningar 

angående just integration och en av intervjupersonerna beskriven misslyckad socialpolitik. 

Intervjuperson 1 beskriver vidare om sin syn på just socialpolitiska frågor om hedersvåld: 

Det går att konstatera att vissa grupperingar kan tycka att bara för att det är så känsligt 

så vill man inte lyfta upp det på den politiska dagordningen för att man då tror att man 

stöter sig med vissa väljargrupper. Då är det känsligt, tycker jag. Och då är det 

någonting som man måste vara klar över att det absolut inte har dragit åt att lösa dessa 

frågeställningar, den här problematiken, det här samhällsproblemet, utan bara att 

fortsätta att medvetandegöra. 

Citatet kan ses att beskriva den politiska laddning som eventuellt kan finnas angående arbetet 

att motverka hedervåld genom den svenska socialpolitiken, tillbaka i tid sedan dessa problem 

uppdagades i början på 2000-talet, beskrivet i Bakgrund, del 1.1. Ankommande familjer kan 

också uppleva ”vi och dom” på det sättet som intervjuperson 2 beskriver och uppfattar det:   

Jag tänker att de familjer som jag har haft svårt att nå angående heder är familjer som 

har varit relativt nyanlända, kanske 3-4 år, kommit till Sverige, varit utsatta för krig, och 

har oftast ingen tillit till myndigheter: ”Myndigheter finns, men går att muta, 

myndigheter finns och kan oftast hjälpa, men vill inte”. En av familjerna kommenterade 

”Hur kan du sitta här i jeans? Du borde sitta i högklackat och kostym!”. Det är mycket 

sådana grejer som också krockar för dom i hela processen. Dom kommer ofta från 

länder där myndigheter är korrupta. Varför ska de tro att vi är något annat? Man har ju 

den förförståelsen man har. 

Beskrivning i hur familjer ser på konstruerade och institutionaliserade roller, möjligtvis även 

tolkade som ineffektiva och korrupta, blir tydligt här. Det som i skrivandets stund, år 2022 

blir tydligt är hur mediedebatten spär på föreställningen om ”vi och dom” mellan familjer och 

nätverk ställt mot socialtjänst och olika myndigheter. Intervjuperson 3 beskriver: 
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Socialtjänsten ska inte ändras utifrån en viss grupp som motsätter sig detta med olika 

konstellationer med att ”ni har inte förstått, det här är vår kultur!”. Med all respekt till 

alla kulturer. Vi skall stå fast vid individen, och att förebygga mot ytterligare utsatthet. 

Punkt. Ju mer vi står fast, ju mer visar vi att ”vi är här”. Det är inte rädslan jag pratar 

om, inte heller att jag ska visa min makt, absolut inte. Jag har fått en massa mejl med 

rena sakfel från individer och grupper och de hänger inte med. Vad är det som driver 

dom? Det är ”vi”-perspektiv! (Paus). Det handlar om utanförskap. 

Beskrivning om utanförskap och bristande kunskap och förståelse nämns ovan. Intervjuperson 

4 beskriver vad utanförskap kan ha för påverkan på individer och familjer som förväntas att 

integreras i den svenska samhället: 

För mig är integration att man känner att man tillhör samhället. Inte bara att man har 

den, utan att man känner den. Det är ju inte att du har en arbetsgivare, utan du tar 

bussen från ditt hem och åker och jobbar hela dagen på det här stället, men du känner 

inte den här tillhörigheten ändå, kanske. När du känner den och du har den, och andra 

kontakter och relationer utanför den här lilla gruppen som du gärna mest umgås med i 

familjen, då är du kanske integrerad. Då kanske du börjar tänka på andra sätt. Eller nya 

sätt. 

 

5.5 Analys 

I resultatdelen har jag under läsningens gång presenterat vad innehållet kan tolkas i, samt att 

jag under intervjuerna har tolkat in både det som av intervjupersonerna ses som främmande, 

vad som professionellt arbetas mot, till att också visa igenkänningar om tolkad heder i vår 

ursprungliga svenska kultur. Analysen kommer att gå in på tillämpning av postkolonial teori, 

samt i sammankoppling med teorin om symbolisk interaktionism. Wikström beskriver även 

postkolonialismen som sammanhängande med poststrukturalismen, som betyder att ursprung 

och tillhörighet är socialt och språkligt konstruerat (2009, s. 13). Sammankoppling mellan 

postkolonialism och poststrukturalism är relevant enligt min beskrivning i kapitel 3, rörande 

teoretiska utgångspunkter. Även teori om symbolisk interaktionism tillämpas med de följande 

begrepp som Goffman grundade i stigmatisering och ritual i symbolisk interaktion, även dom 

beskrivna i kap 3. 
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Analysen kommer att på makronivå att visa beröringspunkter inom socialpolitik, samhälls-

normer och stigmatisering i de definierade områden som jag anser är tydliga i resultatet. 

Stigmatisering för de ankomna familjerna gäller integration med svårigheter i olika fält, med 

svårigheter att ta nästa steg till assimilation. De olika fälten beskriver jag som att beröra 

språksvårigheter, kunskapsbrister och de delar av resultatet som påvisar en ”vi och dom”- 

indelning, som stigmatisering i grunden innebär. Oavsett stigmatisering är institutionaliserat, 

politiserat eller personligt uttryckt.  

På mikronivå kommer interaktionen beröras, på så sätt att socialsekreterarnas beskrivning av 

klienternas svårigheter kan visa på problem och utmaningar för både familj och individ, som 

även här tar sig uttryck för stigmatisering och interaktionsrituella svårigheter, för att använda 

Goffmans begrepp ritual. Problem och utmaningar förtydligas i att bestå av svårigheter att ta 

till sig nya norm- och värderingssystem, olika kodningar i språk, även i att förstå juridik och 

vad som konkret begärs i samarbete med socialtjänst utan känslor av att offra av sin identitet. 

En konkurrens anas i ritualen angående tolkningar, värderingar, kamp om handläggarens makt 

i myndighetsutövning eller klientens försök till att ha en varaktig, upplevd makt i identiteten. 

Den postkoloniala teorin har beskrivits som att ifrågasätta arvet av kolonialismen inför de 

länder som varit koloniserade, men också att kritiskt granska västvärldens värderingar inför 

andra etniska grupperingar både i deras egna länder, men också som minoriteter i andra 

länder, enligt min beskrivning och referensangivelser i teoretiska utgångspunkter, i kapitel 3. 

Det som berörs med hög frekvens i socialsekreterarnas beskrivningar om familjernas behov 

av att utbilda sig och att förvärvsarbeta. Utan att information om klienternas utbildningsnivå 

eller yrkesbehörighet berörs, betraktas dagens arbetsmarknad här ur perspektivet om hur 

arbetsmarknaden ser ut för nyanlända familjer i Sverige. Arbetsmarknaden idag kan förenklat 

beskrivas med en övergång från förra seklets industriella massproduktion med förhållandevis 

låga krav på utbildning, till att bli omvandlad till en mer kunskapskrävande, teknikavancerad 

och mer utvecklad produktion i industrisektorn med efterfrågan på spetskompetens (Olofsson, 

2015, s. 186ff). Beskrivningen av det postindustriella samhället betyder att utvecklingen har 

gått från industrisamhället till tjänste- och servicesamhället (ibid.). Detta innebär ett behov av 

att stärka förutsättningar för individer i varierande kunskapsnivåer och etniska grupperingar 

angående utbildning och kvalifikationer, vilket i sig är beroende av en socialpolitik i överens-

stämmande med arbetsmarknaden i utformningen av individanpassade insatser (ibid. s. 188). 
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Beck beskriver hur upplösningen av de tidigare traditionella rollerna inför den samhälleligt 

individualiserande modellen i välfärdsarbetet kan innebära att familjer och individer i stort är 

utlämnande till sig själva i risker, problem och möjligheter som de möter på arbetsmarknaden 

(2012, s. 118). 

Undersökningen utmärker sig i att socialsekreterarna beskriver familjerna som berörs av 

hedersvåld att tillhöra en socioekonomiskt svag grupp, med stora svårigheter att etablera sig i 

det svenska samhället angående både utbildning och att skapa sig en stark positionering på 

arbetsmarknaden. Bristande språkkunskaper hos familjerna och att bo och leva i segregerade 

områden är det som beskrivs återkommande i undersökningsresultatet.   

Det kan ses som viktigt att medvetandegöra sig om den territoriella stigmatiseringen som ses 

som en av de faktorer som påverkar familjers och individers upplevelse av sitt utanförskap. 

Urban beskriver den territoriella stigmatiseringen som att bli diskriminerad för sitt boende i 

ett bedömt sämre bostadsområde, samt att internalisering sker av nedlåtande beskrivningar om 

de boende i området, beskrivningar skapade av de som inte bor där (2021, s. 334f). Detta kan 

över tid påverka individens initiativförmåga inför sina framtida val om utbildning och yrken, 

ömsesidigt ökande och vidmakthållande av stigmatisering för barn i sin dagliga skolgång i 

angränsande territorium, samt öka känsla av vanmakt och att vara granskad, vilket kan hålla 

känsla av konflikt och en ojämn maktbalans vid liv (Urban, 2021, s. 334f). I arbetslivet finns 

tecken på stigmatisering. Giddens beskriver termen ”kvalifikationer” som att av vissa ses som 

en social konstruktion i en ständig förändring, och att denna konstruktion då kan innebära att 

handla mer om vilken status personen har än den objektiva delen om hens kunskaper och 

kompetens (2014, s. 183).  

Resultatet visar förväntningar och med tiden samhällsnormativa krav på nyanlända familjer 

att utbilda sig, söka och skaffa arbete, anamma juridik och att införliva sociala konventioner. 

Beskrivningen från socialsekreterarna om att familjer inte kan eller vill förstå har i och för sig 

beskrivits som kulturella, religiösa eller värderingsskilda synsätt angående individualism ställt 

mot kollektivism. Det som tydligt framkommer är också hur den strukturella stigmatiseringen 

beskrivs som bidragande till att hederskulturen praktiseras. Citatet på sidan 45, att om ”de” 

hade bott på Majorna i Göteborg hade hedersmord inte skett, samt resultatets sista citat om att 

integration inte bara betyder att man har en arbetsplats, utan att man känner att man är en del 

av en större utveckling i samhällsgemenskapen och utökar såväl sin sociala som sin privata 
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umgängeskrets är reflekterande exempel på först en koppling till segregation, sedan också ett 

exempel på assimilation. 

Westin beskriver att integrationen i Sverige av invandrande människor, som både arbetskraft 

på 70-talet, men också i dagens frågor om integration oavsett konjunkturläge, medborgar-

status, eller utbildningsnivå, kan ses som att ha misslyckats i flera områden (2021, s. 59). 

Misslyckanden beskrivs handla om att etablera sig på arbetsmarknaden, delta i föreningsliv, 

och att på jämlika villkor kunna delta i såväl skolsystemet som det politiska systemet (ibid.). 

Sverige hade på 70-talet inte för avsikt att assimilera människor i sin då s.k. invandrarpolitik, 

men ses i dagens Sverige som att betyda integration, med människans val i ett oftast tolkat 

bikulturellt sammanhang och en given möjlighet att både välja sin ursprungskultur såväl som 

införlivandet av svensk kultur i både offentliga miljöer och i mer privata sammanhang (ibid. s. 

58f). I det som Westin beskriver ses en koppling till vad socialsekreterarna beskriver om en 

misslyckad integrationspolitik i ett flertal citat. Resultatet beskriver misslyckad integration, 

både vad det gäller segregerade bostadsområden, om arbetsmarknadsetablering och isolering. 

Även uppfattning av intervjuperson 1 (se s. 49), om att det är ett socialt politiskt laddat ämne, 

så känsligt att man inte vill lyfta upp det på den politiska dagordningen för att man då tror att 

man stöter sig med vissa väljargrupper kan ses som intressant för hur spänningar finns mellan 

olika politiska läger som här förenklat är för eller emot integrationspolitik, eller stora delar av 

integrationspolitiken i de olika former som finns i dagens svenska socialpolitik.  

Jag tolkar att det finns en diskrepans i kopplingen mellan det sociala arbetet mot hederskultur 

och förtryck med annan problematik som har med socioekonomiska och sociala frågor som 

rör integration fattigdom och marginalisering. Hacking beskriver hur klassificeringen och 

konstruktionen av barnmisshandel kan innebära en missriktning av insatser, om misshandel 

granskas separerat från fattigdom och andra identifierade välfärdsproblem om familjer som 

utsätter sina barn för övergrepp (2000, s. 176f). Det kan även ses risk med att klassificeringen 

inom det sociala arbetet och om människors tillhörighet innebär en moralisk kod i att antingen 

tillhöra eller vara utesluten från, vilket kan förstärka, eller till och med frambringa avvikande 

beteenden i situationer som gäller offer och förövare i barnmisshandel (Hacking, 2000 s. 174, 

209). Här ser jag en stor risk att den västerländska professionella imperialismen som begrepp 

och fenomen kan reproducera den ojämlika utvecklingen och låsa in över- och underordning i 

både klassificering, därtill en stigmatisering och marginalisering utan att arbetet i sociala 
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frågor då utgår från en faktisk, given och erkänd nationell social problematikuppställning om 

hedersvåldets beskrivna flertydiga grunder.   

Svensk integrationspolitik och åsikter om invandring ses idag som tydligt polariserad, med 

beivrare om etnisk interkulturalism å ena sidan och främlingsfientliga krafter å andra sidan 

(Hellgren, 2021, s. 87f). Det kan också uttryckas i skillnaden mellan ett uttryck för en jämlik 

socialpolitik i en aktiv, liberal erkännandepolitik, mot en postkolonial misskännandepolitik, 

då med fokus på det som avviker från den vite mannens norm (ibid. s. 88). Även i detta kan 

det ses som att en västerländsk professionell imperialism, därtill kolonial syn alltjämt färgar 

det politiska läget med doktriner om den vite mannens norm. 

Det är allmänt vedertaget, och beskrivet i resultatet att nyligen anlända familjer har bristande 

kunskaper i svenska och stora kunskapsluckor om det svenska samhällets normer och lagar. 

En påvisad misstänksamhet och ibland avvisande inställning mot myndigheter beskrivs också 

i undersökningen. Jag har tidigare nämnt språkets betydelse för såväl språkliga som sociala 

konstruktioner. Att beakta språkets betydelse i analysen av denna studie sker först som ett 

fenomen av modernitet. Börjesson och Palmblad beskriver att en av individen välutvecklad 

kommunikationsförmåga, med betoning på just förmågan, därtill att kunna systematisera 

kommunikation och behärska talets kodifiering är en del av senmodernitetens främjande för 

individens eget skapande av sitt ”själv” (2008, s. 144ff). Uttryck som används inom social-

tjänsten kan vara att ”arbeta med sig själv”, ”förhandla fram ett kontrakt” och ”sätta upp mål” 

(Börjesson & Palmblad, 2008, s. 146). Denna professionella och etablerade kodning av språk 

kommer att vara svårt för nykomna familjer att koda av och förstå. Detta dels på grund av 

olika språksvårigheter som nyanländ, men också i att ett anat kollektivistiskt bevarande och 

defensivt tänkande kring utförande av hedersvåld i både sin familj och ett större nätverk kan 

knappast ses som att gynna en stärkt utveckling i ett individuellt agentskap angående egna 

ärenden och frågeställningar. Detta fodrar då en självständig kodning och i att självständigt 

förväntas kunna systematisera kommunikation på ett framgångsrikt och effektivt sätt, enligt 

beskrivningen ovan enligt Börjesson och Palmblad. Språkbruket kan numera även ses som 

kännetecknande för att successivt ha utvecklats mot mer feminint språkligt beteende, vilket 

bland annat kan ha karaktärsdrag av skicklighet i att använda sig av sympatiskt lyssnande, i 

att ha inkännande och strävan mot samförstånd, i en bjärt kontrast mot mer manliga språk-

beteenden som argumenterande, viljan att dominera eller att distansera sig (Börjesson & 
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Palmblad, 2008, s. 147). I undersökningsresultatet visas hur socialsekreterarna beskriver 

familjernas samtal med socialtjänsten ofta som avvisande, bristande förståelse eller inte 

accepterande av normer och vilja till assimilation. Jag bedömer det som att det finns risk för 

patriarkalt språkliga beteenden som grund för familjens bemötande i helhet angående försök 

till att hävda makt, men av mig också intolkat som mer feminina uttryck om att få tillbaka 

sina barn, som har exemplifierats i resultatet på sidan 44, och som analyseras på nästa sida. 

Innan detta exempel granskas riktar jag uppmärksamheten på att iaktta språket som uttryck 

för makt och styrning.    

Det som jag ser som viktigt är språket som potentiell maktaspekt i relationen mellan klienter 

och socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar utifrån sin välfärdsstyrda verksamhet i att möta upp 

målgrupper med olika typer av problem (Börjesson & Palmblad, 2008, s. 9). Språkets olika 

möjlighet som maktuttryck i att tillrättalägga vad som ska betraktas som viktigt är avgörande, 

speciellt om användning av olika kategorier blir tydliga (Börjesson & Rehn, 2009, s. 82ff). 

Ytterligare press kan upplevas av klienten i att inte bara uppvisa graden av vilja, utan även i 

att uppvisa rätt vilja i frågor som är direkt kopplade till handläggares bedömning om möjliga 

trovärdighetsproblem (Börjesson & Palmblad, 2008, s. 79). Att tolka interaktion mellan klient 

och handläggare i ett vidare steg kan också handla om skillnaden hos klienten om villighet 

och vilja där den förra beskriver en anpassning till yttre omständigheter med utifrånstyrning, 

medan det senare kan beskrivas som en egen inre lust, styrd inifrån (ibid.). Undersökningen 

visar hur uppfattningen hos socialsekreterarna beskrivs angående möten med familjer, där å 

ena sidan svårigheterna beskrivs i att alls kunna få till ett samförstånd och en allians, å andra 

sidan också berättande om framsteg och en ökad förståelse hos framför allt barnet. Detta kan 

tolkas att på en glidskala beskriva å ena sidan en språklig maktkamp vid uteblivet samförstånd 

och allians, å andra sidan vid tecken på samarbete, inlärning och accepterande av nya normer 

och regler, som i sin tur ger en begynnande integration och dynamiskt växande assimilering. 

Interaktionsritual beskrivs av Goffman som att i ett avgränsat tidsrum hantera såväl samvaro 

som konkurrens i interaktion (2005, s. 1). Ritualen använd som begrepp består av hur ego-

centriska territorium uttryckts av parterna i verbala ställningstaganden, gester och blickar, 

som sker medvetet eller omedvetet i konstant bidragande till fortsättningen av interaktionen 

(ibid.). Användningen av ordet ”face” har en specifik betydelse i Goffmans verk, här i min 

tolkning. Face definierar jag som anseende, beskrivet som att ”face-work” innebär utförda 
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handlingar av en person i enlighet med anseende och i att möta komplikationer och hot sitt 

anseende (Goffman, 2005, s. 12ff). ”Save face”, att försöka rädda sitt anseende vid misstag 

och felbedömningar och att försöka leva upp till bilden av sig själv är exempel på detta 

(Goffman, 2005, s. 8f, 12ff).  

Intervjuperson 3 beskriver i citat, s. 44, hur en familj upprört bönar och ber om att få följa 

socialtjänstens direktiv för att få tillbaka familjens omhändertagna barn, men att de inte alls 

vidhåller att de har gjort något fel, enligt citatet. Att mamman hotar att ta livet av sig på 

kontoret med en medhavd kniv inför intervjupersonen kan tolkas på flera sätt, betraktat ur 

användningen av Goffmans rituella interaktion enligt beskrivningen i det föregående stycket. 

Naturligtvis kan fler tolkningar göras av situationen, i andra teorival.   

Beskrivningen av citatet och situationen ovan kan ses att familjen som ett självt identifierat 

kollektiv talar med en röst och ber om att få tillbaka barnen och att lyda de olika direktiv som 

ställs upp av socialtjänsten. Det som kan ses som intressant är att de enligt socialsekretaren 

förnekar att de alls har gjort något fel, eller ens att de planerade att föra ut dessa barn, trots att 

inspelade ljudfiler fanns på barnens mobiltelefon som beskrev föräldrarnas diskussion om 

detta. Nekandet till klara fakta och avslöjande bevis kan indikera att de försöker att rädda sitt 

anseende, to ”save face”. Att sedan familjen intog en undergiven position kan möjliggöra en 

eventuell fortsatt dialog och ”ritual”, med av dem en bedömd mindre risk för sammanbrott i 

interaktionsritualen. 

Risken för ökande konflikter och maktkamp i hemmet på grund av försvagade maktpositioner 

efter ankomsten till Sverige kan öka om familjen och dess medlemmar upplever maktlöshet, 

marginalisering och diskriminering i samhället, dessutom i en maktförskjutning om kön som i 

motreaktion kan förstärka patriarkal makt hos mannen och sönerna i familjen, med mammans 

stöd (Bruno & Darvishpour 2020, s. 153). Faludi problematiserar skarpt om mytologiseringen 

om mannens handlingskraft, som att om män förutsätts att styra sitt eget öde kan det resultera 

i den formulerade frågan om hur de ska börja analysera vad som faktiskt händer med dem, om 

de styrs av krafter som orsakar stora problem för dem i den samhällsstruktur de befinner sig i 

(1999, s.19). Med Faludi’s frågeställning blir det möjligt att skönja ett samband mellan kris-

situationer och försvårande omständigheter, ihop med en ökning av den patriarkala styrningen 

hos pappan, då med i nöd och i sammanhållen förstärkning av söner och mamman (se Bruno 

& Darvishpour, 2020; Darvishpour, 2021). Detta kan ses i ett postkolonialt perspektiv där 
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västvärldens norm kan tolkas vara övermäktig för ankommande familjer och sina ansvariga 

föräldrar, kanske främst männen, och att kunna förstå alla aspekter av angående normer, lagar 

och sociala koder. En utveckling i stegen till akulturation, följt av integration och slutlig fas 

av assimilation, enligt min tidigare beskrivning, kan ses som än svårare för dessa familjer. 

Ytterligare problematik kan ses kopplat till identitetsskapande inför dagens tekniska krav på 

individen. Det som kan orsaka svåra konsekvenser för identitetsskapandet är att världen idag 

är mer globaliserad, digitaliserad och beskrivet som ett informations- och nätverkssamhälle 

(Stier, 2021, s. 68). Digitala verktyg och digitalisering i helhet riskerar att försvåra skapandet 

av den egna identiteten i att upplevas som att självbilden blir ständigt föränderlig, flyktig och 

fragmenterad (ibid.). 

Nätverkssamhället och informationssamhället som beskrivs i förra stycket kan kopplas till hur 

ankommande möter problem med att etablera sig och just att vara beroende av information 

och nätverk, och med begränsningar i information, kurage och kunskap om hur nätverk kan 

utvecklas och hur information ska ges och erhållas, dessutom när och i vilka sammanhang. 

Jag tolkar från resultatet som att det egna nätverket främst är den egna familjen, landsmän och 

människor i det egna bostadsområdet, med kunskapsluckor om samhälleliga skyldigheter och 

i hur man etablerar kontakt med olika samhällstjänster och överlag nya, stärkande nätverk. 

Stigma framträder som en framhävd kategori i undersökningen. Jag har berört den territoriella 

stigmatiseringen, s. 45. I denna delen fokuserar jag på det stigma som tillskrivs individen eller 

en grupp av likartade individer. Grundläggande kan stigma beskrivas som att bli bedömd som 

avvikande från det förväntade normala och att då bli negativt urskild (Goffman, 2020, s. 8ff). 

Det kan brista i överensstämmelse mellan en persons illusoriska identitet mot hans verkliga 

identitet, där ett avslöjande och medvetenhet om denna skillnad kan innebära misskreditering 

och uteslutning från större gemenskaper (ibid. s. 46). Ett möjligt stöd som kan mildra denna 

omständighet är att möta och vara tillsammans med andra individer med samma stigma, där 

självförtroende och känsla av grupptillhörighet åter kan förstärkas, dessutom möjligheten att 

upplevelse av stigma kan försvinna i en gruppgemensam normaliseringsprocess (ibid. s. 46f). 

Livet kan då fortgå i en slags halvvärld, i ett beroende av detta nätverk som enda platsen för 

självhävdande och utåtriktat beteende (ibid. s. 46ff). När situationer uppstår där medvetenhet 

om stigma uppstår, sker ofta felaktig kategorisering av den som märker det, med risk för att 
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det upplevs som besvär för både den som märker stigmat och den som har stigmat (Goffman, 

2020, s. 45f). 

Med bakgrund av det i stycket ovan beskrivna om hur stigma kan mildras i upplevelse av en 

stärkande grupptillhörighet med acceptans och fortsatt möjliggörande i avvikandet, så kan det 

ses att kopplas till hur de som är förövare i hedersvåldutövande familjer är utlämnade i stigma 

till den egna gruppen, med individer som öppet stödjer dessa värderingar och dessutom kan 

utföra liknande handlingar och styrningar i sina familjer.  

Undersökningens beskrivning om klientmöten domineras av hur familjebilden i en sådan 

stigmabetingad sammanhållning kan tolkas att se ut. Denna sammanhållning i stigmatisering 

tolkar jag som ett av de mest centrala problemen när uteblivande av alliansskapande och brist 

på samförstånd beskrivs i socialsekreterarnas berättande. Beskrivningen av olika framgångar 

som påvisats i resultatet är däremot ganska tydligt gestaltat som en förmodad assimilering till 

det svenska samhället, med en ökad förmåga i både privatlivet om en breddning i den sociala 

och privata sfären och även att återuppta eller påbörja utbildningar, eller att påbörja ett arbete.    
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6. Diskussion och förslag på vidare forskning 

6.1 Diskussion 

Jag har tidigare belyst hur den nu postindustriella tidsepoken innebär problematik för hur 

nyanlända familjer och individer ska integreras och av mig tolkade svårigheter i att väcka 

deras vilja att assimilera sig med de problem som följer av stigmatisering. Marginalisering, 

utanförskap i kulturella och geografiskt avskilda områden har också berörts i resultatet och i 

analysen. Min tolkning är att den koloniala synen alltjämt präglar de institutioner som i målet 

att utföra socialt arbete står mer eller mindre utan konkreta resultat i att hitta svar och hållbara 

lösningar på hur segregation, utanförskap och kulturella svårigheter ska hanteras.  

Den vite mannens norm ser fortfarande ut att dominera det västerländska samhället i syn på 

normer och socialpolitiska program, med ett institutionaliserande av ”vi och dom”-kategorier, 

i denna undersökning exemplifierat med Sverige. Refererade författare och teoretiker i studien 

har beskrivit hur hedersvåld och förtryck kopplas till både till yttre omständigheter som berör 

socioekonomiskt nationellt erkända sociala frågor, även hur normkrockar, misstroende mot 

myndigheter och hur kollektivistisk livsföring förväntas bytas mot en för könen jämställd 

individualistisk livsföring, enligt svensk normer.  

Resultatet av denna undersökning har beskrivits i tre teman och den följande analysen kan i 

samklang sägas beskriva individen och strukturella omständigheter. Gällande individen berörs 

interaktion, integration utvecklad till assimilation, samt ett hållbart identitetsbyggande, och 

om strukturella förhållanden berörs socialt arbete mot hedersvåld och applicerad socialpolitik. 

Jag har beskrivit de postkolonialt kritiskt bedömda bristerna och de misslyckanden som enligt 

både av refererade författare och av undersökningens intervjupersoner har identifierats i det 

sociala arbetet med att arbeta med utsatta grupper i olika behov av hjälp av det offentliga och 

då i synnerhet etniska minoritetsgrupper. Detta misslyckande har också tenderat att bestå över 

tidens gång, enligt flera referensangivna beskrivningar.   

Jag delar Hellgrens uppfattning om att en misslyckad integration bör uppmärksammas som ett 

tilltagande växande samhällsproblem i Sverige. Etniska gruppers strävande för erkännande av 

sin identitet och kultur kan tolkas att överskuggas av det egentliga kravet på en omfördelning 

av samhällsresurser inom den svenska nationella socialpolitiken, vilket i sin tur kan resultera i 
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att det från etablerad vit majoritet inom professioner och även i allmänhetens dominerande 

opinion finns risk för att dogmatiskt definiera orättvisor från att egentligen vara socio-

ekonomiskt framkallade till att tolkas i att vara kulturellt betingade, (se Hellgren, 2021, s. 95; 

Darvishpour 2021, s. 368). Detta beskrev jag i relevans för socialt arbete, kapiteldel 1.5, s. 6. 

Stigmatisering och svårigheter för ankommande familjer i att etablera relationer och nätverk i 

nya kulturella och nya normbärande kontexter och livsmiljöer har också beskrivits i resultatet 

och analysen. Goffmans beskrivning om ritual var det jag tillämpade för att uppmärksamma 

vad som ”står på spel” i interaktionen. För socialsekreterare som i sig själva företräder ett nytt 

samhällssystem och symboliska innebörder om makt och signaler om jämlikhet och värnande 

om individualism, snarare än kollektivism; den ankomna familjen med dess medlemmar anas 

att ta med sig sin representation av hur de vill bevara sin vision av makt, sina symboler samt 

kollektivistiska tankar och värderingar som diametralt olik uppställning mot den som svenska 

myndighetspersoner och den svenska allmänheten har. I alla fall den ”vita” majoriteten, sagt 

med noga förbehåll om den postkoloniala, samhällskritiska teorigrunden som har använts här.   

Maria Hagberg använder hellre skadliga sedvänjor som begrepp för att ge en inkluderande 

effekt och minska stigmatiseringen (2022, s. 13f). I skifte av begrepp från hedersrelaterat våld 

och förtryck till Hagbergs begrepp skadliga sedvänjor kan det ske något med den egna, inre 

bilden av människan, dess kultur och insikten i att vi alla är sociala, meningssökande varelser 

som vill må bra med andra.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det kan ses som högst relevant att undersöka och analysera hur de som upprätthåller, utför 

och lever i hedersvåldskontexter i sin vardag ser på vad som behövs för att de ska överge det 

som begränsar och skadar deras familj och anhöriga. Forskning om heder har utförts tämligen 

omfattande och redovisats i undersökningar inom region och socialtjänst, skola och samhälle. 

Dock hittar jag inga undersökningar eller intervjuer med förespråkare i en högre hierarki från 

de etniska grupperingar som berörs i denna undersökning. Att utföra en kvalitativ studie från 

de personer som anses inneha ett högt anseende och status skulle kunna ge en ökad kunskap.  
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Bilagor 

Frågemanual. 

1. Hur länge har du arbetat med barn och unga inom socialtjänsten? Vilken befattning? 

 

2. Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med hedersvåld? 

 

Generell tematik. 

3. Hur förstår (definierar, förklarar) du hedersvåld? 

 

4. Enligt dig, vilka är de enskilt största faktorerna att beakta i arbetet om att familjer ska 

upphöra med hedervåld?  

 

Konreta fall (narrativ ansats). 

5. “Lyckat fall”. Berätta om ett ärende där du upplevde att resultatet blev bra. 

 

6. “Problematiskt fall”. Berätta om en konkret situation eller ett ärende där du upplevde 

att arbetet blev svårhanterligt. 

 

7. Hur ser du på den pågående mediedebatten om att “socialtjänsten tar barn? 

 

Framtid, utveckling och förbättring. 

8. På din arbetsplats? 

 

9. Hos dig själv? 

 

10. I samverkanskonstellationer? 

 

11. I lagstiftningen? 

 

12. För de som är utsatta för hedersvåld? 

 

13. För de familjer och nätverk som utövar hedervåld? 

 

14. Finns det något som du trodde skulle komma upp I intervjun som inte har skett och i 

så fall vad? 

 

 



 

 

Kompletterande/fördjupande frågor: 

Vad finns i övrigt som du kan berätta om detta?  

Vad skulle detta kunna innebära? 

Hur då? 
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Informerat samtycke. 

Detta dokument innehåller beskrivning av studie och informerat samtycke till intervju. 

Syftet med denna studie är att undersöka a) socialsekreterares arbete med barns skydd och 

rättigheter i samband med hedersvåldsrelaterade ärenden b) arbetet mot hedersvåld i relation 

till lagrum (praktiskt arbete) c) hur socialsekreterare själva definierar och förstår innebörden 

av hedersvåld (tolkning och kunskap). d) vilka utmaningar som identifieras organisatoriskt 

(t.ex. kunskap, resurser, ökad samverkan). Undersökningsanalysen kan komma att ha en 

kritisk teoretisk grund om samhällsstrukturella förhållanden, dock inte mot enskilda individer 

i utförande professioner. Undersökningen sker i en intervju i en kvalitativ undersöknings-

metod. Beräknad tid, en timme. Intervjun behandlas och kommer att ingå C-uppsats 

(kandidatnivå) på Göteborgs Universitet, kurs SQ 4562, Socionomprogrammet, av nedan 

utförande och ansvarig undersökare. Undersökningen är endast för forskning. Uppsatsen kan 

komma att publiceras.  

Intervjun sker med inspelning på ljudupptagningsapparatur. Ej film- eller bildfiler. Även vissa 

anteckningar förs. Samtliga inspelningar och anteckningar förda både i intervjusituationen 

och efterarbete kommer att raderas, förstöras tidigast sista inlämningsdag (22-04-28) eller 

senast en vecka efter godkänd examination. Under arbetsprocessen förvaras allt material i 

stationära och låsta utrymmen, med koder och inloggning, med endast med tillträde av 

undersökaren. I uppsatsen blir denna samtyckesblankett en bilaga, dock med maskerade 

personuppgifter. Originalmaterial visas enbart för handledaren vid behov, för redovisning och 

bekräftelse. Undersökaren genomför undersökningen enligt de forskningsetiska principer som 

Göteborgs Universitet följer och i en kontinuitet med handledarens insyn och ledning i 

undersökningen. Allt material kommer att anonymiseras angående deltagande personer och 

stad/stadsdel. Inga identifieringar eller kopplingar av något slag angående personers identitet 

och verksamhetens geografiska läge ska kunna göras i uppsatsen. Deltagarna har möjlighet att 

ställa frågor till både undersökare och handledare. Möjligheten för respondenten att ångra sitt 

deltagande oavsett skede i denna undersökning gäller i detta avtal. 

Undersökare, Kai Ritchiesse: __________________________________________________ 

Intervjuperson/respondent: ____________________________________________________ 

ort, datum: ________________________________________________________________ 



 

 

 

 


