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ABSTRACT
The purpose of this study has been to investigate how socialworkers describe their attitudes
towards reporting childabuse to the police and if they make different decisions when they
believe the violence to be honour related and how they handle these questions. The main
questions are; How does socialworkers describe their and their colleagues attitudes towards
reporting childabuse to the police and when do they believe they should report? Do they de-
scribe honourviolence as a specific kind of violence that should be lifted and in what way
does it affect their work? The study is written from a legal sociologist perspective with a
qualitative approach. Four socialworkers were interviewed and the interviews were analyzed
with an anti-racist theory and with the theory about freedom of action.

The conclusions is that the socialworkers mostly report childabuse to the police when the
violence is physical. This means that children who describes to be subjected to psychological
violence, including honourviolence, has poor legal security. Socialworkers describes honour-
violence as a specific kind of violence that has to be lifted. Without knowledge they wont be
able to help. They feel limited by the legislation and have invented creative solutions that
focuses on the child’s best interest.

Key words: honour/honor, report to the police, legal sociologist perspective, anti-racist theory,
the theory about freedom of action, legal security, the child’s best interest, human rights
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1. Introduktion

1.1 Inledning och problemformulering

Enligt FN (UN Document E/CN.4/2002/83) har hedersmord rapporterats från ett flertal länder

så som Pakistan, Turkiet, Jordanien, Syrien, Egypten, Libanon, Iran, Yemen, Marocko samt

andra medelhavsländer och från mellanöstern. Det förkommer även inom invandrargrupper i

vissa västerländska länder (ibid.).

Hedersmord är den mest extrema formen av hedersvåld och efter att två uppmärksammade

hedersmord begåtts i Sverige i början av 2002, hamnade hedersrelaterat våld högt upp på den

svenska regeringens dagordning (Lorentzen, 2008). Sedan dess har hedersvåld lyfts fram som

ett allvarligt samhällsproblem av regeringen (Regerings skrivelse 2007/08:39).  Detta har re-

sulterat i ett omfattande arbete för att granska problemet, utveckla insatser och kartlägga före-

komsten av hedersrelaterat våld i Sverige (Hanberger, Ghazinour & Mårald, 2008). År 2004

gjorde Länsstyrelsen som en del av detta arbete, en kartläggning som beräknade att cirka

1500-2000 personer var drabbade av detta samhällsproblem (ibid.). En senare studie bland

elever i årskurs nio i Stockholm, visar att problemet kan vara ännu mer omfattande än vad

Länsstyrelsen kom fram till i sin rapport (Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund & Rexvide,

2009). Enligt denna studie kan så många som var tionde flicka i årskurs nio i Stockholm vara

utsatt för någon form av hedersförtryck (ibid.). De som drabbas av detta våld är främst flickor,

unga kvinnor och homosexuella men hela familjekonstellationen berörs av hedersrelaterat

våld (Hanberger et al., 2008).

Barnkonventionen har införts i svensk lag och stadgar att socialtjänsten enligt 2 kap 2§ Soci-

altjänstlagen (2001:453), nedan benämnd SoL, har det yttersta ansvaret för att alla invånare i

kommunen får det stöd de behöver. Barnets bästa ska styra vid all handläggning av ärenden

som gäller barn, 1kap 2§ SoL. Enligt 5 kap 1§ SoL ska kommunen särskilt verka för att barn

och ungdomar ska växa upp i trygga och goda förhållanden och särskilt sörja för att de barn

och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Svensk socialtjänst har dock haft svårt att hantera frågor som rör hedersrelaterat våld (Han-

berger et al., 2008; Lorentzen, 2008; Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006). De svårigheter

som bland annat lyfts fram är att socialtjänsten tycks ha svårt att ge rätt hjälp (Schlytter &
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Linell, 2008).  Socialtjänstens arbete styrs många gånger av ramlagar som innebär att hand-

läggarna själva lämnas med att tolka och förstå de förutsättningar lagarna innebär (ibid.).

Detta försvårar för socialtjänsten vid handläggning av frågor som rör hedersrelaterat våld då

detta är en relativt ny social problematik och då det ännu inte finns tillräckligt utarbetade

verktyg för socialtjänsten att använda sig av (Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006). Att ge

adekvat hjälp förutsätter enligt flera forskare att grundproblemet lyfts fram och belyses (Jem-

teborn, 2005; Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006). På en övergripande nivå finns det

dock forskare som ifrågasätter detta (Eldén, 2003; Wikström 2007). Wikström (2007) tar, med

utgångspunkt i postkolonial teori, avstånd ifrån kategoriseringar så som just ”hedersrelaterat

våld” då detta enligt henne pekar ut en viss kultur, struktur eller tradition på ett förenklat och i

förlängningen rasistiskt sätt.

En fråga som rör socialtjänstens handläggning av hedersrelaterat våld mot barn är om och när

de bör anmäla sina misstankar till polisen. Den grundregel som gäller för socialtjänsten är att

de har en möjlighet men inte någon skyldighet att polisanmäla misstankar om barnmisshandel

(Nordström & Thunved, 2006). Huvudprincipen är dock att misstankar om brott mot barn bör

polisanmälas, om det är för barnets bästa (SOSFS 2006:12).

Socialstyrelsen skriver i meddelandeblad nummer 6/2002, att socialtjänsten ibland avstår från

att polisanmäla misstankar om att en flicka kan ha utsatts för hedersrelaterat våld. Ett sådant

förhållningssätt beskrivs dock som farligt då det kan tolkas som att det är mer tillåtet att utöva

våld och hot mot just dessa flickor och att rättssäkerheten för dessa flickor därmed åsidosätts

(ibid.). Även i rapporten ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext” (Schlytter & Li-

nell, 2008) framkommer det att socialtjänsten mycket sällan polisanmäler våld och hot inom

familjen, oavsett familjens kulturella bakgrund. Rapporten visar dessutom att flickornas situ-

ation ofta inte alls beskrivs som hedersrelaterad i akterna trots att det, enligt kriterier som för-

fattarna använder sig av, tydligt framkommer att så är fallet (Schlytter & Linell, 2008).

Hur beskriver då socialsekreterare sin inställning till att polisanmäla hedersrelaterat våld mot

barn i förhållande till att polisanmäla andra former av barnmisshandel?
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1.2 Syfte och frågeställningar

Handläggare inom socialtjänsten är inte enligt lag bundna att polisanmäla misstankar om brott

mot barn. Alla beslut som de fattar kring barn skall dock vägas mot vad som är bäst för bar-

net.

Vårt syfte är att undersöka hur socialsekreterare beskriver sin inställning till att polisanmäla

våld mot barn, om de beskriver att de gör någon skillnad i den bedömningen när de upplever

att våldet är hedersrelaterat samt hur deras handläggning i dessa ärenden ser ut.

 Hur beskriver socialsekreterarna sin egen och sina kollegors syn på att polisanmäla

våld mot barn och när bedömer de att en polisanmälan är en lämplig åtgärd?

 Beskriver socialsekreterarna att de bör lyfta upp hedersvåld som en särskild sorts våld

och på vilket sätt får hedersproblematik betydelse för deras handläggning av polisan-

mälan av misstänkt barnmisshandel?

1.3 Disposition

Vår förförståelse är att socialsekreterare i sitt arbete har en komplex verklighet att förhålla sig

till. Vi har därför valt att ha en rättssociologisk ansats där vi intervjuat yrkesverksamma soci-

alsekreterare för att kunna undersöka huruvida rättsordningen och den faktiska rättstillämp-

ningen harmonierar med varandra. Socialsekreterares beslut påverkas av en mängd olika fak-

torer såsom lagstiftningen, riktlinjer, principer, samhällsdebatt och egna värderingar. För att i

denna uppsats kunna besvara våra frågeställningar kommer vi göra ett försök till att belysa

dessa faktorer. I bakgrunden kommer vi presentera ett flertal teoretiska ramar vilka vi även

kommer att använda oss av i vårt analysarbete. För att kunna förstå och analysera socialsek-

reterarnas definition av heder inleder vi med en genomgång av hur heder och hedersproble-

matik definieras och hanteras inom forskning, på socialpolitisk nivå och av socialtjänst. Där

försöker vi även att lyfta in aspekter som rör postkolonial kritik för att problematisera heders-

begreppet. Därefter ges en presentation av de rättsliga ramar vilka socialsekreterarna har att

förhålla sig till. För att kunna göra fördjupade tolkningar av vårt material tar vi hjälp av Berg-

linds (1995) handlingsteori och Dominellis (2008) anti-rasistiska teori. Syftet med att använda

dessa teorier är att sätta socialsekreterarna i ett sammanhang och därmed kunna tolka och

skapa en djupare förståelse för varför de handlar som de gör. Att använda Dominellis (2008)

teori hjälper oss även att se lagstiftningen ur ett externt perspektiv.
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2. Bakgrund och tidigare forskning

2.1 Hur definieras hedersrelaterat våld och var förekommer det?

2.1.1 Definition av hedersrelaterat våld

Förenta Nationerna behandlar hedersvåld i resolutionen ”The integration of the human rights

of women and the gender perspective” (2002) och beskriver bland annat heder och hedersre-

laterat våld som följer:

”The concept of honour is especially powerful because it exists beyond reason and be-

yond analysis. But what masquerades as “honour” is really men’s need to control

women’s sexuality and their freedom. These murders are not based on religious beliefs

but, rather, deeply rooted cultural ones. Family status depends on honour. In patriarchal

and patrilineal societies maintaining the honour of the family is a woman’s responsibil-

ity. In these societies, the concept of women as commodities and not as human beings en-

dowed with dignity and rights equal to those of men is deeply embedded. Women are seen

as the property of men and they have to be obedient and passive, not assertive and active.

Their assertion is considered as an element which would result in an imbalance of power

relations within the parameters of the family unit.” (UN Document E/CN.4/2002/83 §27)

Hedersrelaterat våld är dock ett begrepp som definieras på ett flertal sätt i den litteratur vi

tagit del av. Detta bekräftas av Hanberger et al. (2008) som skriver att det trots att hedersre-

laterat våld har fått ökad  uppmärksamhet i samhället och större acceptans  som samhällspro-

blem, inte finns någon enighet bland politiker, nyckelaktörer som arbetar med problematiken

eller forskare om hur hedersrelaterat våld ska definieras. Både Länsstyrelsens (Sjöblom, 2006)

och Regeringens definition (Regeringens skrivelse 2007/08:39) har dock tydliga likheter med

den definition som presenteras i FN:s resolution (UN Document E/CN.4/2002/83). De som

drabbas av detta våld är främst flickor, unga kvinnor och homosexuella, men hela familjekon-

stellationen berörs av hedersrelaterat våld (Hanberger et al., 2008). Kurkiala (2005) skriver att

det handlar om ett kollektivt godkännande av ett strukturellt våld som sker utifrån en stigande

skala där hedersmord bara utgör ”den mest extrema formen” (s.234).

Däremot är långt ifrån alla eniga om vilka aspekter av det hedersrelaterade våldet som väger

tyngst. Är det ett kulturellt fenomen? Eller är det så att det inte finns några egentliga skillna-
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der mellan hedersrelaterat våld och andra former av våld mot kvinnor som exempelvis går att

utläsa av Eldén (2003)? Eller är det en kombination av flera aspekter vilket Jemteborn (2005)

och Wikström (2007) hävdar. Debatten om ifall hedersrelaterat våld ska analyseras som kultu-

rellt betingat eller könsrelaterat återfinns även i Storbritannien (Reddy, 2008; Wilson, 2007).

Reddy (2008) beskriver i en diskussion om den Brittiska rättstillämpningen, att vissa grupper

riskerar att stigmatiseras om hedersrelaterat våld främst ses som ett kulturellt fenomen. Dess-

utom hävdar Reddy (2008) att det då även finns en risk att förtryck av kvinnor legitimeras

med hänvisning till kulturella skillnader. Författaren menar dock att det även är problematiskt

att helt avfärda de kulturella aspekterna av våldet vilket också skulle kunna få negativa följder

för kvinnorna. Därför förespråkar Reddy (2008) själv en nyanserad syn på hedersrelaterat våld

där både kön och kultur tas i beaktande.

Det förekommer postkolonial kritik av användningen av hedersbegreppet vilken hänger sam-

man med vilket fokus man bör ha när man analyserar dessa frågor (Eldén, 2003; Wikström

2007). Wikström (2007) tar med utgångspunkt i postkolonial teori avstånd ifrån kategorise-

ringar så som just ”hedersrelaterat våld” då detta enligt henne, pekar ut en viss kultur, struktur

eller tradition på ett förenklat och i förlängningen rasistiskt sätt genom att förstärka känslan av

att det finns ett (bättre) Vi och ett (sämre) Dom. Wikström (2007) förespråkar i stället be-

kämpning av förtryck med individen i familjen och i samhället som grund. Denna postkoloni-

ala kritik bemöts dock bland annat av Kurkiala (2005) som skriver; ”Att bekämpa hedersmord

är att bekämpa en praktik och de värderingar som understödjer den. Det är inte att bekämpa

andra, det är att försvara lidande medmänniskor”(ibid. s. 209). Kurkiala (2005) ger uttryck

för att det är nödvändigt att lyfta upp heder som en särskild problematik. Annars är risken att

huvudproblemet osynliggörs och att barnen bemöts på ett felaktigt sätt (ibid.).

2.1.2 Var förekommer hedersrelaterat våld?

Enligt FN (UN Document E/CN.4/2002/83) har hedersmord rapporterats från ett flertal länder

så som Pakistan, Turkiet, Jordanien, Syrien, Egypten, Libanon, Iran, Yemen, Marocko samt

andra medelhavsländer och från mellanöstern. Det förkommer även inom invandrargrupper i

vissa västerländska länder (ibid.). På det hela taget är det dessa länder som tas upp även i öv-

rig litteratur (Alat, 2006; Douki et al.; 2003; Ercevik Amado, 2004; Eisikovits, Buchbinder &

Bshara, 2008; Jafri, 2008;  Niaz, 2003) med vissa tillägg där även Latinamerika nämns som

ett område där hedersrelaterat våld förekommer (Jemteborn 2005; Ortner refererad i Jafri,
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2008). I de länder där hedersrelaterat våld förekommer är detta våld ofta förbjudet enligt lag

men i praktiken straffas förövarna inte alls eller minimalt, vilket i förlängningen innebär att

våldet mer eller mindre accepteras och tillåts av staten (Jafri, 2008; Regeringens skrivelse

2007/08:39). Trots detta diskuteras och lyfts frågorna fram i de berörda länderna (Ercevik

Amado, 2004; Jafri, 2008).

Eftersom fenomenet knyts till många olika länder diskuteras det i litteraturen vad dessa länder

har för gemensamma nämnare. Vilka grupper är det som utövar så kallat hedersrelaterat våld?

Många är överens om att det inte rör sig om en sed som är knuten till en specifik religion eller

kultur utan att hedersvåld är något som sker inom grupper med olika tillhörigheter (Douki et

al., 2003; Ercevik Amado, 2004; Jafri, 2008; Jemteborn, 2005; Niaz, 2003; Regeringens skri-

velse 2007/08:39; UN Document E/CN.4/2002/83). Författarna lyfter ändå fram som en

gemensam nämnare att förekomsten av hedersrelaterat våld kan ses knutet till mer kollekti-

vistiska familjetraditioner (ibid.).

2.2 Hur hanteras hedersproblematik på socialpolitisk nivå i Sverige?

2.2.1 Hur ser regeringen på problematiken?

I början av 2002 efter två hedersmord, vilka begåtts i Sverige, hamnade hedersrelaterat våld

högt upp på regeringens dagordning (Lorentzen, 2008). Från regeringsnivå har sedan detta

lyfts fram som ett allvarligt samhällsproblem vilket ses som oacceptabelt (Regerings skrivelse

2007/08:39).  Detta har resulterat i ett omfattande arbete för att granska problemet, utveckla

insatser och kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld i Sverige som bland annat resulte-

rat i att Länsstyrelsen 2004 gjorde en kartläggning som beräknade att cirka 1500-2000 perso-

ner var drabbade av detta samhällsproblem (Hanberger et al., 2008). Dessa uppgifter baserade

sig endast på de individer som sökt någon form av hjälp (ibid.). En senare studie (Schlytter et

al., 2009) visar dock att problemet kan vara ännu mer omfattande än vad Länsstyrelsen kom

fram till i sin rapport.

Det finns olika sätt att bemöta problematiken socialpolitiskt. De samhälleliga interventioner

Sverige främst använder sig av är kosmopolitiska (Lorentzen, 2008). Denna typ av interven-

tioner syftar till att säkerställa efterlevnad av lagar och mänskliga rättigheter (ibid.). De insat-

ser som ska göras bör enligt regeringen präglas av ”respekt för demokrati och mänskliga rät-
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tigheter och respekt för kulturell och religiös mångfald med en tydlig markering att våld och

hot i hederns namn inte accepteras” (Hanberger et al., 2008, s.5).

2.3 Socialtjänstens hantering av hedersproblematik

2.3.1 Hedersproblematik

Det lyfts upp av Hanberger et al.(2008), Lorentzen (2008), Schlytter och Linell (2008) och av

Sjöblom (2006) att det är svårt för svensk socialtjänst att hantera frågor som rör hedersrelate-

rat våld. Den problematik som bland annat lyfts fram är att socialtjänsten tycks ha svårt att ge

rätt hjälp (Schlytter & Linell, 2008). Socialtjänstens handläggning utgör inte ett utryck för den

ifrån regeringen inslagna socialpolitiskt kosmopolitiska hållningen (Lorenzen, 2008). Den är

snarare ett uttryck för en socialpolitisk exit- inställning som innebär att socialtjänstens insatser

är villkorade (ibid.). Ett exempel på denna inställning är att ”vi gör ingenting utan att kon-

takta föräldrarna” (ibid. s. 33).  Förståelse för denna sorts våld inom socialtjänsten samman-

fattas som till stor del bristfällig, undermålig och att adekvata riskbedömningar inte görs av

det hedersrelaterade våldet samt att användning av existerande handlingsplaner inte före-

kommer (Schlytter & Linell, 2008). Detta motsägs till viss del i Sjöbloms (2006) rapport där

hon lyfter fram att användning av handlingsplaner förekommer till viss del.

Ett flertal områden lyfts fram som av socialtjänst och forskare ses som problematiska. Här

följer en genomgång av dessa områden för att tydligare belysa det som lyfts fram som pro-

blematiskt för socialtjänsten vid handläggning av dessa ärenden.

Socialtjänstens arbete styrs många gånger av ramlagar som innebär att handläggarna själva

lämnas att tolka och förstå förutsättningarna som lagarna innebär (Schlytter & Linell, 2008).

Detta försvårar för socialtjänsten vid handläggning av frågor som rör hedersrelaterat våld då

detta är en relativt ny social problematik och då det ännu inte finns tillräckligt utarbetade

verktyg för socialtjänsten att använda sig av (Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006). I so-

cialtjänstens arbete med barn och ungdomar har familjeperspektivet länge varit det rådande

(ibid.). Detta perspektiv återspeglas även i den svenska lagstiftningen (ibid.). Att arbeta med

detta som utgångspunkt kan bli problematiskt exempelvis i hedersärenden, bland annat när det

gäller lagstadgade kontakter med vårdnadshavaren, men även vid placering av dessa ungdo-

mar utanför hemmet (ibid.). Att få hjälp och vilken hjälp socialtjänsten erbjuder kan även det

bli problematiskt om deras handläggning inte tar hänsyn till det grundläggande problemet som
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är att våldet är hedersrelaterat (Jemteborn, 2005; Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006).

Att ge adekvat hjälp förutsätter att grundproblemet lyfts fram och belyses (Berglind, 1995;

Jemteborn, 2005; Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006). Nuvarande handläggning hos

socialtjänsten av dessa ärenden handlar istället om våldets yttringar och hur trovärdig perso-

nen är eller vilken relation den drabbade har till den som utövar det hedersrelaterade våldet

(ibid.). Det finns också en svårighet att behandla alla lika samtidigt som kontextuell hänsyn

skall tas (Schlytter & Linell, 2008). Socialtjänsten brottas även med att de eventuella åtgärder

som skulle kunna vara aktuella inte är tillräckligt bra anpassade för problematiken vilket i sin

tur kan leda till osäkerhet kring de långsiktiga effekterna av de insatser som görs (Hanberger

et al.; Sjöblom, 2006). Hos handläggarna på socialtjänsten uttrycks en frustration över detta,

ett dilemma där det uppstår en diskrepans mellan vad de själva kan göra och vad det faktiskt

vill göra (Jemteborn, 2005; Sjöblom, 2006).

2.3.2 Hedersproblematik och polisanmälan

Socialstyrelsen skriver i meddelandeblad nummer 6/2002 att socialtjänsten ibland avstår från

att polisanmäla misstankar om att en flicka kan ha utsatts för fysiskt eller psykiskt våld eller

för hot, om hon kommer från en starkt patriarkal familj. Anledningen skulle vara att social-

sekreteraren i sitt arbete strävar efter att stärka samarbetet med familjen och inte vill förvärra

en redan svår situation genom att polisanmäla föräldrarna (ibid.). I meddelandebladet framgår

dock att ett sådant förhållningssätt skulle kunna vara farligt då det kan tolkas som att det är

mer tillåtet att utöva våld och hot mot just dessa flickor och att rättssäkerheten för dessa flick-

or därmed åsidosätts (ibid.). I rapporten ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext”

(Schlytter & Linell, 2008) studeras flickor som blivit aktuella för omhändertagande enligt

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan benämnd LVU, utifrån

socialtjänstens och domstolarnas akter. Även i denna rapport framkommer det att socialtjäns-

ten mycket sällan polisanmäler våld och hot inom familjen men att detta sker oavsett famil-

jens kulturella bakgrund (Schlytter & Linell, 2008). Utöver detta visar den att flickornas situ-

ation ofta inte alls beskrivs som hedersrelaterad i akterna trots att det, enligt kriterier som för-

fattarna använder sig av, tydligt framkommer att så är fallet (ibid.).
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2.4 Rättsliga ramar

Rättsordningen är enligt Mathiesen (2005) ett nationellt rättssystem. Trots detta går uppfatt-

ningen om vad ”gällande rätt” är ofta isär, vilket kan leda till att samma regelverk tolkas olika

(ibid.) Ett exempel på detta är socialtjänstlagen vilken till sin utformning är en lag där det

lämnas ett utrymme för den enskilde handläggaren att tolka det faktiska innehållet i lagen

(Hollander & Borgström, 2005). Enligt Hollander & Bergström (2005) kan detta utrymme

göra att det blir svårt att exakt bestämma lagars innebörd.  En sådan svårighet kan leda till att

”rättsliga kulturer” växer fram på socialkontoren, vilket kan göra att avvägningar kring vad

som är ”gällande rätt” blir avhängigt moral, etiska värderingar, stress samt organisatoriska

förhållanden medan rättsreglerna hamnar i skymundan (Mathiesen, 2005). Ansvaret att alla

medborgare gentemot det offentliga ska vara ”lika inför lagen” vilket Regeringsformen 1 kap

9 § påbjuder, ligger i händerna på den enskilde handläggarens möjligheter att tolka rättsord-

ningens författningstexter (Hollander & Borgström, 2005; Mathiesen, 2005; Strömholm,

1996). Författningstexter innehåller många gånger vaga och generella begrepp och principer

som till exempel barnets bästa vilket gör dem komplicerade och svårtillämpade (Hollander &

Borgström, 2005).

2.4.1 Barnkonventionen

Hedersrelaterat våld drabbar i stor utsträckning barn (Hanberger et al., 2008). Barns rättighe-

ter och skydd har i och med Barnkonventionens tillkomst stärkts och förtydligats (Schiratzki,

2005). I och med Barnkonventionens tillkomst i november 1989 lyfte FN:s generalförsamling

upp och gav konventionsstaterna i uppdrag att inte bara tala om barns behov och intressen

utan även om barn och ungas rättigheter (Barnombudsmannen, 2000). Denna konvention har

som utgångspunkt att barn är en särskilt utsatt grupp i samhället (ibid.). Barnkonventionen är

grundad i fyra huvudprinciper vilka är att ”barnet har rätt till likvärdiga villkor, att barnets

bästa ska beaktas vid alla beslut, att barnet har rätt till liv och utveckling samt att barnet har

rätt att säga sin mening och få den respekterad” (ibid. s. 6).  Dessa huvudprinciper utgör

grunden i Barnkonventionen och ska ses som en helhet samt stärka barnets rättigheter i sam-

hället (Barnombudsmannen, 2000).
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2.4.2 Barnets bästa i Svensk rätt

När en internationell konvention ratificeras och inkorporeras i det svenska rättsystemet leder

detta ofta till att den får effekter i den praktiska rättstillämpningen (Strömholm, 1996). Så är

fallet med Barnkonventionen och dess huvudprinciper (Schiratzki, 2005). Hur den exakta in-

nebörden av barnets bästa kommer till uttryck i verklig tillämpning ser olika ut, då barnets

bästa är en allmän och överordnad princip vars betydelse skiljer sig åt från rättsområde till

rättsområde (prop. 1997/98:7; prop. 2000/01:80; prop. 2002/03:53). Hur principer av oklar

innebörd tolkas och tillämpas kan även vara avhängigt den lokala ”rättskultur” som råder på

en arbetsplats (Mathiesen, 2005). I förarbetena till de lagar där barnets bästa kommer till ut-

tryck ges inte någon enhetlig syn på vad barnets bästa verkligen är (Schiratzki, 2005). I re-

geringens proposition ”Vårdnad, boende och umgänge” (1997/98:7), får den enskilde hand-

läggaren vägledning i hur bedömningar kring vad barnets bästa bör vara.

Barnets bästa som princip inom rättssystemet ger uttryck för att barnet garanteras en form av

skydd mot till exempel misshandel, vilket är kopplat till en kontroll och ett sanktionssystem

(Schiratzki, 2005). Kontrollen av att barnets bästa efterlevs är ytterst socialtjänstens ansvar (1

kap. 2 § SoL). I svensk lagstiftning stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en

god fostran samt att de skall behandlas med aktning för sin person och egenart och inte får

utsättas för kropplig bestraffning eller annan kränkande behandling (FB 6 kap 1 §). Detta in-

nebär exempelvis att socialtjänsten är skyldig att ingripa om barnets rättigheter och behov inte

tillgodoses av vårdnadshavarna (SOSFS 1997:15). Som barn räknas alla under 18 år (1kap 2 §

SoL).

2.4.3 Definition av barnmisshandel

SOU rapporten ”Barnmisshandel: att förebygga och åtgärda: ett slutbetänkande ” (2001:72)

behandlar frågor som rör barnmisshandel. Utredningen slår fast att det ur ett barnperspektiv

behövs en definition av barnmisshandel och att en definition måste omfatta alla beteenden

som är skadliga för barn. Även de beteenden som vanligtvis inte betecknas som misshandel

men som barn ändå tar skada av bör ingå i en definition (ibid.). Den definition som presente-

ras i utredningen är tänkt att vara övergripande och fungera som en grund utifrån vilken olika

verksamhetsområden kan göra egna konkretiseringar. Den lyder: ”Barnmisshandel är när en

vuxen person utsätter barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar
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eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. Med barn avses varje människa

under 18 år” (ibid., s. 120).

Med fysisk barnmisshandel avses att ett barn utsätts för kroppsskada, sjukdom eller smärta av

en vuxen (SOU, 2001:72). Alla former av fysiska övergrepp mot barn är enligt denna defini-

tion även psykisk misshandel (ibid.). Den psykiska misshandeln definieras som att en vuxen

under en längre tid utsätter ett barn för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling

eller avsiktligt känslomässigt lidande (ibid.). Det kan även i allvarligare fall räcka med en

enstaka företeelse för att det ska räknas som misshandel (ibid.). Som exempel på psykisk

barnmisshandel nämns ”orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, kritik, hån, nedvärde-

ring, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och ål-

dersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna på barnets synpunkter”. (ibid.,

s.121) Om barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö eller leva under ständigt hot om våld

räknas även det som psykisk misshandel (SOU, 2001:72).

2.4.4 Socialtjänstens möjlighet att polisanmäla

Socialtjänsten styrs av tystnadsplikt i sin verksamhet (15 kap 1§ SoL) vilket regleras i 1 kap

Sekretesslagen (1980:100) nedan benämnd SekrL. Om socialtjänsten finner att det är för bar-

nets bästa att göra en polisanmälan vid misstankar om barnmisshandel kan de göra detta en-

ligt 12 kap 10 § SoL.  Där stadgas det att sekretess inte utgör något hinder då 14:2 st. 5 SekrL

möjliggör en sådan handläggning om det gäller brott mot minderåriga, enligt 3,4 eller 6 kap

Brottsbalken (1962:700) nedan benämnd BrB. Detta innebär således att socialtjänsten kan

polisanmäla misstankar om brott mot barn men att de inte har någon skyldighet att göra det.

2.4.5 Rekommendationer gällande polisanmälningar

Grundregeln som gäller för socialtjänsten är som vi nämnt tidigare att de har en möjlighet men

inte någon skyldighet att polisanmäla misstankar om barnmisshandel (Nordström & Thunved,

2006). Huvudprincipen är dock att misstankar om brott mot barn bör polisanmälas, om det är

till barnets bästa (SOSFS, 2006:12).  De viktigaste skälen till att en polisanmälan bör göras är

enligt Socialstyrelsen (2006):

- Barnets behov av skydd, rättsäkerhet och rätten till skadestånd.
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- Att rättsprocessens hjälp att klarlägga faktiska omständigheter kan vara avgörande för
socialtjänstens bedömningar.

- En preventiv verkan, där en polisanmälan kan skydda andra barn från att skadas av
den misstänkte gärningsmannen.

- Att rättsäkerheten för den misstänkte upprätthålls.

Att socialtjänsten genom sitt uppdrag bör polisanmäla misstankar om brott mot barn har lyfts

fram som viktigt (02/03JO 1). Trots detta finns det omständigheter som talar mot att polisan-

mäla misstankar om brott mot barn, (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen (2006) preciserar

inte situationer när en polisanmälan ska göras utan lyfter istället fram situationer som talar

emot en polisanmälan;

”när underlaget bedöms vara alltför vagt, exempelvis diffusa misstankar där det
varken finns konkreta skador eller någon berättelse från barnet eller den unga.
Det kan också föreligga synnerliga skäl med hänsyn till barnet […] det kan
även gälla ett brott som inträffade för länge sedan, som är preskriberat” (Soci-
alstyrelsen, 2006, s. 96-97).

3 Analysredskap för fördjupad tolkning

För att kunna göra fördjupade tolkningar av vårt material tar vi hjälp av Berglinds (1995)

handlingsteori och Dominellis (2008) anti-rasistiska teori. Syftet med att använda dessa teori-

er är att sätta socialsekreterarna i ett sammanhang och därmed kunna tolka och skapa en dju-

pare förståelse för varför de handlar som de gör. Att använda Dominellis (2008) teori hjälper

oss även att se lagstiftningen ur ett externt perspektiv.

3.1 Anti-rasistisk teori

Syftet med att använda Dominellis (2008) anti-rasistiska teori har varit att få verktyg för att

analysera främst de strukturella ramar som socialsekreterarna beskriver att de befinner sig

inom. Hon fokuserar i sin teori på rasismens dynamik och på de processer som ligger till

grund för den, men även på dess betydelse både för svarta och vita människors liv och för

socialt arbete (ibid.). Dominelli (2008) använder termerna black people och white people som

symboler för att socialt konstruerade processer skapar ras både utifrån sociala och biologiska

attribut för att dela upp människor i de som antas vara över- (white) och de som antas vara
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underordnade (black). Där Vi representeras av de vita och Dom av de svarta (Dominelli,

2008).

Dominelli (2008) beskriver rasism som ett mångdimensionellt förtryck som går utöver

diskriminering. Enligt henne består rasism av tre delar som samverkar med varandra; person-

lig, institutionell och kulturell (ibid.). Institutionell och kulturell rasism utgör båda strukturell

rasism eftersom sociala resurser och makt används för att upprätthålla dem, medan personlig

eller individuell rasism är socialt oaccepterad (ibid.).

Den personliga rasismen praktiseras av individer i form av fördomar, negativa attityder och

aktiviteter som utesluter eller nedvärderar vissa kategorier av människor (ibid.). Den institu-

tionella rasismen består av rutiner och policys som praktiseras av professionella och som dis-

kriminerar vissa människor (ibid.). Den får toleranta individer att agera rasistiskt utan att de är

medvetna om det (ibid.).  Kulturell rasism består av de sociala värden, traditioner, idéer och

normer som styr sociala interaktioner mellan människor och grupper och som tillskriver vissa

människor mer värde än andra (ibid.). Inom länder normaliseras majoritetskulturen och be-

traktas som överlägsen (ibid.).

Trots att socialarbetare ofta har mer maktresurser än sina klienter skriver Dominelli (2008) att

de själva kan uppleva sig maktlösa inom de ramar de verkar. Hon skriver att ”The power of

the powerless and powerlessness of the powerful is central to these dynamics” (ibid. s.71). Ett

okritiskt förhållningssätt hos socialarbetarna och universalitet eller färgblindhet i handlägg-

ningen har skapat verksamheter som bidrar till att intensifiera den rasistiska bördan som bärs

av svarta (Dominelli, 2008). Ett färgblint synsätt medför att handläggarna missar att ta hänsyn

till kulturella skillnader (ibid.). Anti-rasistiskt socialt arbete syftar till att utrota rasistiska so-

ciala relationer och dynamiker från professionen och från samhället (ibid.). Detta innebär i

praktiken att vita socialarbetare både tar sig an rasismen som finns på den personliga och på

den kollektiva nivån. (ibid.).

3.2  Handlingsteori

Nedan redovisas det handlingsteoretiska perspektivet för att fördjupa förståelsen kring hur

socialsekreterares handlingar påverkas av det kontextuella handlingsutrymme inom vilket de

verkar samt vad som skulle kunna påverka detta handlingsutrymme. För oss är det handlings-

teoretiska ett sätt att resonera och analysera kring de intervjuer vi gjort med socialsekreterare.
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Teorin lämpar sig särskilt för att ”belysa och klargöra människors handlande i konkreta situ-

ationer” (Berglind s.61, 1995).

Berglinds (1995) handlingsteoretiska perspektiv sätter möjligheten att göra val i förgrunden

och studerar det mänskliga handlandet samt sådant som kan utgöra både hinder och möjlig-

heter för en individs handlingsutrymme.  Berglind (1995) beskriver att individens handlings-

utrymme styrs av vad den handlande vill och vad den handlande kan göra, begreppen att vilja

och att kunna är viktiga enligt detta perspektiv. Att sedan slutligen handla och se sig själv som

ett handlande subjekt beror på förhållandet mellan den egna förmågan och ytterst om de nor-

mer individen väljer att göra till sitt personliga ansvar (ibid.). Kunskap om handlingsmöjlig-

heter behövs enligt Berglind (1995) annars finns det risk att den som handlar blir offer för

omständigheter (ibid.).

En individs handlande utgår enligt Berglinds (1995) handlingsteori från fyra olika nivåer där

individens intraindividuella struktur utgörs av individens påverkbara kvalifikationer att

handla, det vill säga individens inre förutsättningar. De övriga nivåerna avser individens yttre

förutsättningar och benämns som interindividuell struktur vilket avser det mellanmänskliga

förhållandet, en ”organisatorisk” struktur som behandlar de organisatoriska och institutionella

förutsättningarna för handlande samt slutligen samhällsstrukturen och de förutsättningar som

utgör hinder eller möjligheter för handlande (ibid.). Det individuella inre handlingsutrymmet

utgår enligt Berglind (1995) ifrån att vilja och att kunna men han pekar även på hinder som

kan föreligga vilka kan vara av inre och yttre slag, instabila eller stabila. Med institutionella,

organisatoriska hinder avses enligt Berglind (1995) sociala förhållanden, framförallt de utan-

för individens kontroll. De normativa hindren innehåller sociala normer och roller utan stark

institutionell grund (ibid.). Personliga hinder innefattar även andra människor som står i vä-

gen för handlandet (ibid.).

Hur individen väljer att gå vidare och arbeta för att uppnå sina mål benämner Berglind (1995)

som målrationalitet. Hur handlandet slutligen utformas beror dels på hur alternativen värderas

och inställningen till desamma, dels hur individen värderar sin egen styrka och kompetens

(Berglind, 1995). Han framhåller dock att gränserna mellan dessa nivåer är oskarpa då dessa

hela tiden påverkar varandra och att individen hela tiden rör sig mellan dem. Dessa arenor

skapar förutsättningar för mänskligt handlande och bestämmer vårt handlande (ibid.).
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4 Metod och tillvägagångssätt

4.1 En rättssociologisk ansats

I uppsatsen har vi valt att ha en rättssociologisk ansats som syftar till att ge kunskap om rät-

tens samhälleliga funktioner och effekter (Hollander & Borgström, 2005). Rättssociologisk

metod ställer frågor till material huruvida rättsordningen och den faktiska rättstillämpningen

harmonierar med varandra och om så inte är fallet söker metoden finna svar på varför (Mathi-

esen, 2005). Våra frågeställningar bör med hjälp av den rättssociologiska metoden kunna ge

svar på hur rättstillämpningen ser ut på området.

”Rätten” och ”rättsordningen” är de samlade regler vilka är formellt antagna i samhället

(Mathiesen, 2005). Rättsordningens grundläggande uppgift är att lösa konflikter i samhället

och påverka samhällets medborgare på ett sådant sätt att samhällsfriden inte äventyras

(Strömholm, 1996). Att studera rättens verkningar med en rättssociologisk ansats innebär att

studera den ur ett externt perspektiv (Mathiesen 2005). Vi använder denna ansats för att un-

dersöka hur samhället påverkar rätten, hur gällande rätt påverkar samhällets normer och vär-

deringar samt hur dessa två funktioner växelvis påverkar varandra. En möjlighet som det rätt-

sociologiska perspektivet ger enligt Mathiesen (2005).

4.2 Kvalitativ metod

För att kunna besvara våra frågeställningar på bästa sätt valde vi att göra en kvalitativ inter-

vjuundersökning.  Kvalitativa metoder används ofta just då syftet med en undersökning är att

beskriva och förstå en persons upplevelser inom ett visst område ur ett helhetsperspektiv

(Larsson, 2005). Det finns flera sätt att samla in kvalitativa data och vi valde att använda oss

av relativt öppna individuella intervjuer. Dessa ger möjlighet att få direkta citat från intervju-

personerna där de beskriver sina tankar, attityder och kunskaper (ibid.). Denna typ av under-

sökning ger dessutom goda möjligheter till att ställa följdfrågor och att få svar som är ovänta-

de (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2004). Vi tilltalades mycket av möjligheten

att ställa följdfrågor då det var av stor vikt för oss att finna en metod för att komma runt de

politiskt korrekta och ytliga svaren. Denna möjlighet hade vi inte haft i samma utsträckning

om vi istället valt en mer kvantitativt inriktad metod med skriftliga frågeformulär eller i en

aktstudie.
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Frågorna i våra intervjuguider (se bilaga 2 och 3) utformades för att täcka hela det område

som kunde bli aktuellt för vårt syfte och våra frågeställningar. Vi följde till stor del det upp-

lägg som presenteras av Esaiasson et al. (2004). Vi inledde med en fråga av lite mer uppvär-

mande karaktär vars syfte delvis var att skapa kontakt och upprätta god stämning. Därefter

fortsatte vi med de frågor som hade störst relevans för vårt syfte, de så kallade tematiska frå-

gorna som vi formulerade så öppet som möjligt för att intervjupersonerna skulle få utrymme

att svara relativt fritt. Under varje tematisk fråga formulerade vi mer direkta frågor för att

kunna täcka in sådant som vi ville att intervjun skulle handla om, bland annat utifrån våra

teorier. Utöver dessa frågor som vi formulerade på förhand till intervjuguiden använde vi oss

även av uppföljningsfrågor utifrån intervjupersonernas utsagor och tolkande frågor för att

stämma av att vi tolkat intervjupersonerna rätt. Dessa frågor framgår av förklarliga skäl dock

inte av intervjuguiderna.

Vi har haft en abduktiv ansats där vi fokuserat både på empirin och på relevanta teorier (Lars-

son, 2005). Vi var väl inlästa på ämnet när vi genomförde intervjuerna och anpassade till viss

del intervjuguiden efter de teorier vi ville analysera materialet utifrån. Samtidigt har vi varit

väldigt öppna för vad som framkommit i intervjuerna vilket medfört att vi fört in ytterligare

teorier och bakgrundsfakta i efterhand och vi har inte varit särskilt styrande under själva in-

tervjuerna. Vi upplever att detta varit ett bra arbetssätt. Vi har varit tillräckligt insatta i ämnet

och problematiken för att enkelt kunna följa våra intervjupersoners resonemang och ställa

följdfrågor utan att styra allt för mycket. Samtidigt har vi fått svar som täckt våra frågeställ-

ningar och vårt syfte med uppsatsen.

4.3 Urval

4.3.1 Litteratursökning

Vi inledde vårt uppsatsarbete med att göra relativt osystematiska litteratursökningar kring

hedersproblematik för att vi skulle orientera oss i ämnet och finna en relevant ingång för oss

att fokusera på. När vi hade gjort det och beslutat oss för att vi ville fokusera på hur socialsek-

reterare beskriver sitt förhållningssätt till att polisanmäla hedersrelaterat våld mot barn, börja-

de vi göra mer systematiska sökningar.

När det gäller heder har vi begränsat vårt urval relativt mycket då det finns väldigt mycket

skrivet om ämnet generellt. Detta har medfört att vi under vår genomläsning av litteraturen
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funnit både aspekter av ämnet och aktiva forskare inom området som vi i vår studie av ut-

rymmesskäl inte kunnat belysa. Andra aspekter såsom lagstiftning har vi försökt ringa in så

heltäckande som möjligt även om det självklart finns vissa delar som vi prioriterat bort, ex-

empelvis straffsatser.

Det har varit av vikt för oss att få med både nationella och internationella källor då dessa frå-

gor inte enbart begränsar sig till Sverige. Vid sökande av nationella källor har vi utöver lag-

stiftning och förarbeten valt att främst fokusera på akademiska avhandlingar och vissa offent-

liga skrifter och utvärderingar som vi funnit relevanta för vårt syfte. Detta för att göra ett stort

material någorlunda hanterbart. Vi har även valt att prioritera nyare litteratur, främst från

2000-talet.  Vid sökande av internationella källor har vi främst fokuserat på hedersrelaterat

våld som relateras till lagstiftning och förekomst. Även internationellt har vi valt att fokusera

på de mest aktuella skrifterna.

Sökord vi i olika kombinationer använt oss av är: honour*, honor*, crim*,  legislation, law*,

violence, multiculturalism, gender, ethnic, cross-cultural samt de svenska motsvarigheterna

beroende på databas. De databaser vi använt oss av är Academic Search Premier, Libris, Soci-

al Services Abstract samt bibliotekskatalogen Substansen. Vid ett par tillfällen försökte vi ta

bort ”honour* or honor*” för att vara öppna för att inte alla använder dessa begrepp. Detta

gav dock inte för denna studie något ytterligare.

4.3.2  Intervjupersoner

Vi ville intervjua socialsekreterare som i sitt arbete möter barn och ungdomar som de miss-

tänker har blivit utsatta för våld och hot av någon nära anhörig. Dessutom ville vi att de skulle

ha mött eller kommit i kontakt med hedersproblematik för att kunna delge oss sina tankar,

reflektioner och sina erfarenheter av det.

Exakt vilken avdelning inom socialtjänsten vi skulle inrikta oss på var inte helt klart från bör-

jan. Sjöblom (2006) skriver i sin rapport att Sveriges kommuner haft friheten att organisera

socialtjänsten efter sina egna behov vilket medfört att de organisatoriska lösningarna skiljer

sig åt mellan olika kommuner. Vi har därför varit noggranna med att låta de personer vi varit i

kontakt med själva avgöra vilka socialsekreterare vi bör vända oss till utifrån vårt syfte. De

socialsekreterare som deltagit i vår studie arbetar alla som tjänstemän inom någon form av
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ungdomssektion eller barn- och ungdomssektion där de gör förhandsbedömningar, utredning-

ar och beslutar kring insatser.

Intervjupersonerna fick redan innan intervjuerna veta att vi ville fokusera på hedersproblema-

tik och sa själva att det var något de kommit i kontakt med i sitt arbete. En socialsekreterare

som deltog i vår studie sa sig dock inte ha arbetat med hedersrelaterad problematik personli-

gen men beskrev att det är något som denne mött på andra sätt, bland annat genom ärende-

dragningar inom arbetsgruppen. Totalt har vi intervjuat fyra socialsekreterare.

4.3.3 Kommuner/stadsdelar

Vi har valt att utgå ifrån de kommuner och stadsdelar som har störst antal utlandsfödda perso-

ner. Detta på grund av att vi utifrån vår litteraturgenomgång funnit att hedersvåld är mer fre-

kvent förekommande i invandrargrupper (UN Document E/CN.4/2002/83) samt då Socialsty-

relsen använde sig av liknande urvalskriterier när de skulle välja ut skolor till sin undersök-

ning om hedersrelaterat våld utifrån hur många elever på gymnasiet som upplever sig ha blivit

utsatta för det (Socialstyrelsen, 2007).

Vi har genom Statistiska Centralbyrån, SCB fått fram siffror både på det totala antalet invåna-

re i kommuner och antalet invånare som är födda i ett annat land i Sverige.

Vi började med att ringa till växeln i en kommun med högt antal utlandsfödda personer för att

bli kopplade till ansvarig chef inom någon form av barn- eller ungdomssektion. Denne avböj-

de dock möjligheten.  I nästa kommun valde vi därför att utnyttja våra kontakter i området och

fick på så sätt direkt kontakt med två socialsekreterare som passade in på våra kriterier och

som dessutom kunde ställa upp på att bli intervjuade. Vi blev även förmedlade till ytterligare

en intervjuperson i en annan kommun, även denna var med på vår lista över kommuner med

stort antal utlandsfödda personer. Vi ville dock komma i kontakt med ytterligare personer och

bestämde oss för att finna statistik inte bara för kommuner utan även för stadsdelar i Stock-

holms kommun. På så sätt kom vi i kontakt med ytterligare en intervjuperson i en stadsdel

med ett relativt stort antal invandrare. Totalt blev det fyra intervjuer i tre olika kommuner i

Stockholmsområdet.
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4.4 Datainsamling

Alla socialsekreterare fick ett informationsbrev (bilaga 1) innan intervjuerna där vi presen-

terande syftet med vår studie, hur lång tid intervjuerna beräknades ta samt vilka etiska rikt-

linjer vi utgår från i vårt uppsatsarbete (Kvale, 1997). De fick dessutom alla tillgång till en

övergripande intervjumall (bilaga 2) där våra huvudfrågor presenterades. Vi valde att låta so-

cialsekreterarna få tillgång till denna mall redan innan intervjuerna, framförallt för att det var

något de efterfrågade men även för att de skulle kunna ha möjlighet att fundera lite kring frå-

gorna. En nackdel med att lämna ut intervjuguiden innan intervjuerna är att svaren kan ha

blivit mer ytligt besvarade då de själva visste vilken nästa fråga var och vad som hörde hem-

ma under respektive fråga. Vi upplevde dock att intervjuerna flöt på bra och att den över-

gripande intervjuguiden hjälpte till att skapa ordning och trygghet hos intervjupersonerna. Vi

hade själva en mer detaljerad guide (bilaga 3) som vi utgick från under intervjuerna, dock

med samma huvudteman som i den mer övergripande intervjuguiden.

Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer för att tillsammans hjälpas åt både med att ställa

frågor och lyssna, en metod som vi upplevde fungerade väl. Alla intervjuerna genomfördes på

socialkontoren, tre på socialsekreterarnas egna kontor och en i ett konferensrum. Platser som

socialsekreterarna valt själva. Intervjuerna blev omkring en timme långa, någon lite mindre

och någon lite mer. Alla intervjuer spelades in på ett dataprogram för att vi sedan skulle kunna

transkribera dem i sin helhet.

4.5 Materialbearbetning

4.5.1 Transkribering

Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp mellan oss och vi har därmed skrivit ut några

intervjuer var. Detta har vi bland annat gjort för att kunna transkribera så snart inpå intervju-

erna som möjligt då dessa i vissa fall genomfördes under samma dag. Kvale (1997) skriver att

den som ska transkribera muntliga intervjuer till skriftlig form ställs inför vissa standardval

där det dock inte finns några färdiga svar. Vi har inför våra transkriberingar diskuterat igenom

hur vi ska göra och har båda varit noggranna med att transkribera intervjuerna fokuserat och i

längre stycken åt gången. Vi har även lyssnat igenom materialet efter utskrift för att kontrolle-

ra att vi inte missat något väsentligt under skrivandets gång. Vi har valt att återge intervjuut-



25

talandena ordagrant utan att korrigera till mer skriftspråklig karaktär. Detta trots att Kvale

(1997) skriver att viss redigering kan vara önskvärd, både för att göra innehållet i utsagorna

tydligare för läsaren och för att intervjupersonerna ska känna sig mer rättvist representerade.

Vi har dock inte velat tolka för mycket när vi skrivit och upplever samtidigt att de citat vi lyft

ut blivit tydliga utan redigering. Däremot har vi för att värna om konfidentialiteten valt att

avidentifiera intervjupersonerna redan i intervjuutskrifterna. Vi har även avidentifierat vissa

andra delar av samma skäl, exempelvis geografiska platser, organisationer och institutioner.

4.5.2 Resultat och analys

Vi har genomgående i uppsatsen haft hermeneutiken som grund för våra tolkningar. Tolk-

ningen av en texts mening karakteriseras inom hermeneutiken av en hermeneutisk cirkel, där

förståelsen skapas i en process där textens delar får sin mening av helheten och tvärt om

(Kvale, 1997).

Kvale (1997) beskriver fem huvudmetoder för meningsanalys varav den metod vi valt att an-

vända oss av är meningskoncentrering.  När transkriberingen var klar läste vi igenom inter-

vjuerna igen och markerade de delar där vi upplevde att våra frågeställningar besvarades. Vi

sorterade därmed bort delar vi ansåg var oväsentliga för undersökningens syfte (Kvale, 1997).

Då detta var gjort började vi leta efter teman i intervjuutsagorna. Varje tema fick status som

underrubrik till respektive frågeställning. Därefter har vi i uppsatsens resultatdel så renodlat

som möjligt försökt återge intervjuernas utsagor i koncentrerad form och kompletterat med

citat för att förtydliga. Detta innebär att de fyra intervjuerna har återgetts sammanslaget under

respektive frågeställning och att varje frågeställning har fått förtydligande underrubriker som

representerar centrala teman i utsagorna.

Vi fortsatte därefter att tolka och analysera empirin dels utifrån de teorier vi valt att använda

oss av, dels utifrån den lagstiftning som reglerar området för uppsatsen samt utifrån den

forskning och övrig bakgrundsinformation vi presenterat inledningsvis i uppsatsen. Detta för

att se hur socialsekreterarna beskriver sin förståelse av de aspekter de måste förhålla sig till,

däribland deras förståelse av heder. Detta resulterade i två omfattande analytiska omgångar

där det första analysområdet rörde socialsekreterarnas direkta möten med individer. I den

andra analytiska omgången har vi haft fokus på det sammanhang som socialsekreterarna be-

finner sig inom.
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4.5 Etiska ställningstaganden och svårigheter

Det har varit av vikt för oss att inför intervjuerna få socialsekreterarnas informerade samtycke

till att medverka (Kvale, 1997). Detta innebär att vi informerat dem om uppsatsens över-

gripande syfte och om att det har varit helt frivilligt för dem att ställa upp på att bli intervjua-

de samt att de när som helst har kunnat ta kontakt med oss för att dra sig ur projektet.

Kvale (1997) tar även upp vikten av konfidentialitet i redovisningen av intervjuerna. Utifrån

detta har vi så långt som möjligt valt att avidentifiera de socialsekreterare vi intervjuat för att

de som personer inte ska bli utlämnade på något vis i uppsatsen. Vi har även valt att avidenti-

fiera vissa delar i utsagorna där socialsekreterarna beskrivit områden och händelser som kan

koppla dem och deras klienter till en viss kommun eller stadsdel.

En annan etisk princip som Kvale (1997) nämner är principen om fördelaktighet, vilken inne-

bär att risken för intervjupersonen att skadas av sitt deltagande i undersökningen ska vara så

liten som möjligt. Utifrån detta gjorde vi inledningsvis ställningstagandet att vi skulle gå via

cheferna på socialkontoren för att komma i kontakt med lämpliga socialsekreterare att inter-

vjua. Detta för att inte socialsekreterarna skulle riskera att ställa upp på något som deras che-

fer inte skulle godkänna. Detta ställningstagande gjorde vi dock avkall på då vi hade svårt att

få tillträde till socialsekretare att intervjua. Vi bedömde att de inte är en särskilt sårbar grupp

och att möjligheten att få tillgång till ny och viktig kunskap övervägde de eventuella nackde-

larna för de intervjuade. Detta särskilt i och med att de vi intervjuat tydligt informerats om

syftet med vår undersökning samt haft möjligheten att avbryta sin medverkan.

4.6 Metoddiskussion

Vi upplever att den metod vi använt oss av fungerat väl för att besvara vårt syfte och våra

frågeställningar. De fyra intervjuer vi genomfört blev utförliga och djupa. Vi upplever att so-

cialsekreterarna varit väldigt öppna för att tala med oss. Vi inte haft ambitionen att göra någon

statistisk generalisering (Kvale, 1997). Den generalisering som vår uppsats förhoppningsvis

kommer att kunna bidra till är i stället av mer analytisk karaktär där vi framförallt kommer att

lämna över till läsaren att själv applicera våra resultat på sin egen verklighet (ibid.). Den ana-

lys vi genomfört av våra intervjuer är av en omfattande karaktär där vi försökt beskriva soci-

alsekreterarnas mångfasetterade verklighet ur flera perspektiv.
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Som vi nämnt tidigare har vi genom uppsatsens gång vidtagit vissa åtgärder för att öka upp-

satsens reliabilitet. Vi har bland annat läst igenom våra transkriberingar en gång ytterligare för

att försäkra oss om att vi citerat våra intervjupersoner rättvist. Här hade vi givetvis kunnat

vara ännu mer noggranna och transkriberat alla intervjuerna båda två för att sedan jämföra

dem med varandra. Vi upplevde dock inte detta som nödvändigt utan har noggrant tagit del av

varandras utskrifter och påpekat om det är något vi inte tycker har stämt.

Beträffande uppsatsens validitet har vi under uppsatsskrivandets gång resonerat fram och till-

baka med varandra och med vår handledare kring val av lämplig teori och metod för att kunna

besvara vårt syfte och våra frågeställningar på ett så trovärdigt och relevant sätt som möjligt.

Att analysera och fördjupa sig i detta komplexa och relativt nya problemområde har krävt en

bred teoretisk referensram. Vi upplever att de olika av teorier vi använt oss av har hjälpt oss få

en bredare referensram och djupare förståelse samt möjlighet att tolka materialet. En aspekt

som vi haft uppe till diskussion är frågan om i fall våra intervjupersoner enbart representerar

en elit inom socialtjänstens kunskapsbas i hedersrelaterade frågor. Eftersom tre av våra inter-

vjupersoner känt varandra och rekommenderat varandra finns risken att vi fått ett snedvridet

material. Vi har dock varit medvetna om detta och anser att resultatet tydligt visar på vilka

kunskaper just dessa socialsekreterare besitter och vilka kunskaper de beskriver sig sakna

inom socialtjänsten.

5 Resultat

Här i uppsatsens resultatdel har vi så renodlat som möjligt försökt återge intervjuernas utsagor

i koncentrerad form och kompletterat med citat för att förtydliga. Nedan återges därmed de

fyra intervjuerna sammanslaget under respektive frågeställning. Varje frågeställning har dess-

utom fått förtydligande underrubriker som representerar centrala teman i utsagorna.

5.1 Frågeställning 1

Hur beskriver socialsekreterarna sin egen och sina kollegors syn på att polisanmäla våld mot

barn och när bedömer de att en polisanmälan är en lämplig åtgärd?



28

5.1.1 Polisanmälan är inte huvudfokus

Att avgöra om en polisanmälan skall göras beskrivs som en process där många frågor måste

besvaras. Socialsekreterarna pekar på att deras främsta uppgift och fokus skall ligga på bar-

nets skydd och välmående och inte på brott som eventuellt är begångna. De beskriver att syf-

tet med en polisanmälan måste granskas. Den psykosociala inverkan av beslutet är i fokus och

inte att utreda ett brott.

”Vad får familjen för hjälp genom att polisanmäla? Vad händer för positiva för-
ändringar för barnet om vi gör en polisanmälan?”

Socialsekreterarna beskriver att deras viktigaste uppgift är att skydda barn från att fara illa, en

omständighet de även beskriver sig vara bundna till av lag. De lyfter fram att med barnets

skyddsbehov i centrum, kan en polisanmälan vara negativ och att detta inte skapar de bästa

förutsättningarna för barnet utan till och med kan skada dem.

”Vi jobbar väldigt, väldigt seriöst, intensivt, målmedvetet med att ge dem andra
verktyg att använda i stället. Man måste ha ett verktyg. Man kan inte leva, man
kan inte uppfostra ett barn utan verktyg. Vi vet och lagen säger att det här verkty-
get är helt och hållet oacceptabelt. Det skadar barnet helt enkelt och är oaccep-
tabelt och fruktansvärt. Men okej, om jag tar verktyget från föräldern utan att er-
bjuda och ge dem ett annat verktyg som dels fungerar, dels är acceptabelt som är
positivt, både för barnet och föräldern och skapar en god relation och närhet,
kommunikation mellan barnet och föräldrarna. Vad händer sen? Vad händer då,
tänker jag hela tiden”

”Men är vi i en situation där vi håller på att jobba så att säga blir det ju inte bätt-
re av att vi polisanmäler, det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är ju
att få en förändring tillstånd.”

Att utreda huruvida en polisanmälan skall göras och i så fall när, beskrivs som otillräckligt

och de ställer sig frågan om varför socialtjänsten skall jobba med det. Istället beskriver de att

det är det långsiktiga förändringsarbetet som är viktigt.

”Förändringsarbete börjar alltid med att förstå eller att försöka att förstå! Vi kan
jobba som poliser, det är ingen konst men varför ska socialtjänsten jobba med
det?”

Socialsekreterarna beskriver att det inte är helt tydligt vilket ansvar de själva faktiskt har vid

brottsmisstankar av det här slaget. När de gör avvägningar kring vad som ska ha framkommit

för att en polisanmälan ska göras, beskiver socialsekreterarna att det kan kännas som att de gör

polisens arbete.
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”Vi ska inte utreda brott utan vi ska lämna över det till polisen”

5.1.2  Det finns olika uppfattningar om polisanmälan

Det beskrivs av socialsekreterarna att det alltid finns en gräns där våld mot barn måste polis-

anmälas. Men de beskriver att exakt var den gränsen går är svårt att urskilja och skiljer sig åt

från handläggare till handläggare.

”Om det förekommer våld så är det alltid en gräns man som socialtjänst ska
göra, liksom inte bara titta förbi.”

Att avgöra när och om en polisanmälan ska göras beskrivs som svårt och att de i sina bedöm-

ningar väger in flera olika aspekter. Om uppgifterna är vaga eller äldre beskriver socialsekre-

terarna att de ofta avstår från att göra en polisanmälan. Är däremot uppgifterna tydliga beskri-

ver de att en polisanmälan alltid ska göras. Exempel på tydliga uppgifter är när det finns blå-

märken eller en nedskriven utsaga.

”Om det är tydligt att barnet blir misshandlat, då måste vi göra en polisanmälan.
Vi kan inte strunta i det.”

Det psykiska våldet beskrivs som svårgreppat och anmäls därför sällan eller inte alls. Är vål-

det fysiskt anmäls det i större utsträckning då det beskrivs som mer tydligt och påvisbart.

”Fysiskt våld har vi i regel alltid anmält.  Det har man aldrig underlåtit men
samtidigt kan psykiskt våld vara ännu värre.”

”Allt fysiskt våld har alltid anmälts, psykiskt våld är svårare och svårare att lik-
som ta tag på. Man vet liksom inte vad som det var där i början. Så ibland kan
man behöva avvakta och se, ska vi polisanmäla eller inte. Men vi försöker att inte,
alltså vi tänker att det här är inte vår roll att utreda brottet.”

En aspekt som lyfts upp är att det i arbetsgruppen och på chefsnivå ibland saknas samstäm-

mighet kring hur brottsmisstankar mot barn bör handläggas eller hur och när en polisanmälan

skall göras. Socialsekreterarna beskriver att de på sina olika arbetsplatser inte alltid är eniga

om vad som är det bästa att göra i de här frågorna. Exempel som tydliggör detta är:

”Det är svårt. För det första att göra en bedömning att ska vi göra en polisan-
mälan eller inte? Det har varit en väldigt, väldigt het fråga här. Jag vet att även
på ledningsnivå har man olika uppfattningar, det är jag säker på. En del säger –
lagen säger att finns det misstanke om barnmisshandel då ska man polisanmäla,
punkt slut. Det finns inga undantag. En del säger – nej vi måste ta reda på lite
mer, det ska inte vara så vagt. Vi ska liksom få en tydlig anmälan och tydlig
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misstanke om misshandel för att göra en polisanmälan och den diskussionen finns
även på personalnivå, handläggarnivå, så det är jättesvårt.”

”Jag sa till, att det är väldigt viktigt att dom, cheferna kommer överens om vad
som gäller.”

5.1.3  Fördelar och nackdelar med att polisanmäla

Den huvudsakliga fördelen med att polisanmäla, som socialsekreterarna beskriver, är att det

kan fungera som en viktig markering från samhället gentemot föräldrarna att barnmisshandel

är oacceptabelt.

”För mig är det viktigt att markera att vi ser allvarligt på det här . Barn i Sverige
skall inte ha det på det här sättet, vi har ändå en lag som skyddar barn.”

En annan fördel som de beskriver med att polisanmäla är att det kan fungera som ett skydd för

barnet. Detta genom att den som utgör hotet för barnet då kan avskärmas från vidare kontakt

med barnet antingen genom att den misstänkte döms eller att som en socialsekreterare beskri-

ver att den misstänkte försvinner från familjen och gömmer sig för polisen.

”Den här pappan har vi polisanmält. Definitivt! Och han stack från landet, så fort
vi gjorde en anmälan. Så han är inte kvar. […] men samtidigt kändes det ju ändå
bra att vi har fått ut pappan ur landet. Han är ju inte kvar, så det är inget våld
hemma.”

Socialsekreterarna beskriver att nackdelarna med polisanmälan kan vara att deras relation till

barnet påverkas negativt men även att den framtida dialogen mellan socialsekreteraren och

familjen kan försvåras.

”Den relationen som ska fungerar kommer att drabbas väldigt, väldigt hårt.”

”Tänker man att man ska få en allians och samarbeta med föräldrarna då ska
man inte polisanmäla.”

Ytterligare en nackdel med att polisanmäla som de beskriver är att barnet kan bli skuldbelagt.

Att skuldbelägga barnet kan enligt socialsekreterarna bland annat leda till att barnet tar tillba-

ka sina uttalanden, inte pratar med polisen samt inte tar emot någon hjälp ifrån socialtjänsten.

”En nackdel kan vara att barnet får skuld, det behöver ju inte vara att barnet blir
väldigt utsatt och mer misshandlat men att man skuldbelägger barnet, att föräld-
rarna lägger skuld på barnet.”
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”Föräldrarna ser det som ett straff eller att tjejen har utsatt dom för skam, hon
har ju utsatt dom genom att överhuvudtaget ha med oss att göra. Det är ett brott
bara det. Men ska det bli polisanmälda också då blir det ännu värre, det är en
balansgång.”

Flera socialsekreterare beskriver att det kan ta lång tid innan polisen agerar vid en polisan-

mälan. Detta beskrivs som en nackdel då det kan medföra att det rivs upp nya sår hos klien-

terna när polisen väl tar kontakt och att det arbete som socialtjänsten redan utfört riskerar att

raseras.

”Det tog sex månader tills polisen tog första kontakten med flickan och gjorde ett
förhör! Det är oacceptabelt!”

5.2 Frågeställning 2

Beskriver socialsekreterarna att de bör lyfta upp hedersvåld som en särskild sorts våld och på

vilket sätt får hedersproblematiken betydelse för deras handläggning av polisanmälan av

misstänkt barnmisshandel?

5.2.1 Hedersproblematik är en fråga som bör lyftas upp

Att lyfta fram hedersvåld som en specifik sorts våld är något alla socialsekreterarna beskriver

som viktigt att göra och att de inte skulle vilja att allt våld mot barn behandlas generellt. De

skäl som anges till detta är att det finns en risk att de annars missar viktiga aspekter som är

specifika för hedersrelaterat våld. Aspekter som de skulle behöva ta hänsyn till för att kunna

skydda barn som utsätts för våldet och för att insatserna ska bli rätt. Kunskap om olika kultu-

rer beskrivs som en bas att utgå ifrån för att förstå och tolka.

”Jag skulle inte vilja ha det generellt. Så kan jag säga. För då missar man en
massa saker och då kan man missa att skydda flickan på det sättet som hon behö-
ver skyddas, till exempel utifrån det här kollektiva tänkandet och så. De här
aspekterna jag nämnde i början missar man då, om man inte ser det som en spe-
cifik sorts våld.”

Socialsekreterarna uttrycker att det finns flera aspekter som är viktiga att lyfta fram när det

gäller hedersproblematik. Framför allt handlar våldet inte bara om slag eller hedersmord utan

problematiken är mer mångfasetterad samt kollektivt utövad och accepterad. Socialsekrete-

rarna beskriver att det även handlar om kontroll och begränsningar av vardagslivet, det stän-

digt närvarande hotet om våld samt kontrollen av barnets sexualitet. De beskriver att sexuali-
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teten är direkt kopplad till familjens heder och att inte kontrollera den kan leda till skam för

familjen.

”Det är kollektivt våld. Det utövas av flera personer. Det är inte bara slag. Oftast
inte slag, utan mycket kontroll, mycket begränsningar i handlingsutrymmet i var-
dagslivet, man får inte vara med på aktiviteter som de flesta andra. Man lever ett
annat liv än kompisarna runt omkring, man får inte fatta beslut gällande sig själv.
[…] Jag tänker en annan aspekt av hedersvåld är det här med sexualiteten. Att
det är i syfte att kontrollera och bevara flickans oskuld. Att den är direkt kopplad
till familjens heder.”

”Hon får ju inte ha fritidsintressen, hon får inte gå på badet, det kan ju vara att
hon inte får vara med på vissa lektioner i skolan och så vidare. Det finns… hot
hela tiden också med att bli hemskickad till hemlandet, arrangerade äktenskap.”

En annan aspekt som en socialsekreterare tar upp är att dessa barn inte uppfostrats till att klara

sig själva.

”Alla de här tjejerna som är uppväxta under de här omständigheterna vet ju inte
hur man lever utanför familjen. De har alltså ingen aning. Kunskaperna är jätte-
dåliga, man tror inte att det är sant när man möter på det ibland. Alltså, även om
de har universitetsutbildning så kan de kanske inte veta hur man lägger på ett
brev på en brevlåda. Alltså, ja man blir förtvivlad. För de är ju inte uppfostrade
till att klara sig själva i samhället och de vet inte hur man ska bete sig. Och de
har ju inte heller som svenska tjejer har, många hamnar i prostitution eller liksom
missbruk. Det kan bli sådana här saker därför att de inte vet var gränserna går.
De har inte uppfostrats med gränser. De har bara skyddats.”

Allt detta får enligt socialsekreterarnas beskrivningar konsekvenser för hur ärendet bör hand-

läggas. Detta för att barnet ska kunna få väl anpassade insatser och att det därför är viktigt att

lyfta fram det som särskiljer hedersvåld från annat våld.

5.2.2  Det finns risker med att lyfta upp hedersproblematik

Socialsekreterarna beskriver att det finns risker med att lyfta upp hedersvåld som en särskild

kategori våld. Risker de beskriver är att det kan bli ett Vi och Dom där grupper av människor

stämplas på ett stereotypt sätt och andra kulturer blir stigmatiserade.

”Risken kan finnas som jag alltid har upplevt att det bli mycket vi och dom. Den
risken finns i alla sammanhang. Bland annat hedersrelaterade. Att man blir blind
på något sätt och vill dra en slutsats över alla andra. Då hamnar man i den fel-
aktiga, liksom, uppfattningen hela tiden. Att vi och dom, vi och dom, vi och dom.
Vilka är vi och dom? Varje familj har sin egen kultur. Varje individ har sin egen
kultur och sätt att tänka”
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”Ja, och riskerna är att det faktiskt blir så att man tror att alla kurdiska familjer
misshandlar sina döttrar. Ja, det är en risk. Det blir ju en risk att vi läser in det i
allting.”

På det hela taget beskrivs ändå att fördelarna med att lyfta upp hedersvåld är fler och större än

riskerna. De beskriver att det är en del av arbetet som socialsekreterare att inte stigmatisera

grupper, det handlar om professionalism.

”Att när man träffar en person från en annan kultur. Att man ser både kulturen,
för att få möjlighet att tolka. Samtidigt som man ser individen som en självständig
individ. Det är då man kan försäkra att inte, liksom, hamna i felaktiga uppfatt-
ningar och fördomar och så vidare.”

”Att se kulturen i individen och se individen i kulturen. Där kan man bilda sig en,
förhoppningsvis, saklig uppfattning om personen.”

5.2.3  Att utreda hedersproblematik

De socialsekreterare som mött hedersproblematik i sitt arbete ger alla uttryck för att det är ett

tidskrävande arbete att utreda detta. Socialsekreterarna beskriver ett utredningsförfarande där

de måste väga in fler aspekter än vid andra utredningar. En aspekt de beskriver är att konse-

kvenserna för ett barn kan bli att de kan tvingas lämna hela sin familj, släkt och vänner för att

skyddas.

”Jag brukar börja med en kartläggning av hur det ser ut och så. Finns det någon
demokratisk människotro som man liksom kan alliera sig med och är det någon
som har gjort någonting sånt här förut i släkten och så där. Man måste nästan
göra en makthierarki. Vem är det som bestämmer och är mamma med på pappas
sida eller är mamma med på dotterns sida. Det varierar ju också. Finns det några
som liksom kan ställa upp för henne då? Det är ju viktigt. Och så får man inter-
vjua och så får man hålla på alltså. Det är ett oerhört tidskrävande jobb att utre-
da det här med hedersvåld, om man ska göra det på ett vettigt sätt. Det går inte
att använda sig av det traditionella sättet att utreda på, enligt min erfarenhet.”

En annan aspekt som beskrivs i samband med uttalanden om att det är tidskrävande att arbeta

med hedersrelaterade ärenden är att barnen i dessa ärenden kräver mycket mer engagemang

från socialsekreterarna. En socialsekreterare uttrycker att de i sin yrkesroll ofta måste ta på

sig föräldrarollen i hedersrelaterade ärenden.

”De är tunga, väldigt tunga. Och det som är värst, höll jag på att säga, det är att
tunga, tyngst är att tjejerna kräver så mycket. Man måste ringa hela tiden. Man
måste träffa dem ofta. Det spelar ingen roll hur många insatser de har. Ringer
man inte – du bryr dig inte. Du har placerat mig och lämnat mig i sticket. Nej, det
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du har lovat har inte blivit. Du har svikit mig. Du har, man måste hela tiden vara
aktiv och ringa. Flera gånger i veckan kan det vara i början. […] Man är någon-
stans den som ansvarar och då säger de att – det är du som bestämmer över mig.
Du ansvarar över, man blir ju som en förälder för dem på något sätt.”

En annan socialsekreterare ger uttryck för liknande erfarenheter om att behoven hos dessa

barn ofta är större och mer omfattande än för barn i andra ärenden. Så här beskriver socialsek-

reteraren en bra åtgärd för barn som tvingats lämna sina familjer på grund av hedersrelaterat

våld.

”En ny familj oavsett hur gammal man är. Om man nu är 27 år så behöver de en
ny familj, helt enkelt.”

Socialsekreterarna beskriver att de för att veta vilka insatser som är rimliga i varje enskilt fall

måste lyssna på vad barnet säger och utgå ifrån detta.

”Tjejen är nyckeln till allt! Hon vet vad som är möjligt och vad som inte är möj-
ligt. Så det får man bolla med henne. […]Men det är tjejen som sitter inne med
svaren och det är henne vi måste följa. Vad hon är beredd att fatta för beslut och
vart hon är beredd att gå.”

En annan del av att arbeta med hedersrelaterade ärenden är huruvida socialsekreterarna bör

arbeta enskilt eller i par. En socialsekreterare säger att de alltid försöker arbeta två och två i

alla ärenden men framförallt i ärenden som rör hedersproblematik. Socialsekreteraren beskri-

ver att de måste få med sig föräldrarna om de ska kunna åstadkomma en förändring och att det

blir lättare att få med sig både barnet och föräldrarna om de är två socialsekreterare som ar-

betar i ärendet.

”Ja, bolla med varandra och försöka rikta sig in, alltså det här att man har de
här två perspektiven. Att hålla ihop dem. För vi ska ju ha flickans perspektiv och
skyddsperspektivet. Men samtidigt om vi ska åstadkomma något så kan vi inte
glömma bort föräldrarna. För oavsett hur det är så vill de här flickorna inte bryta
med sin familj helt och hållet. Kanske ja, bara under en period kanske men inte,
men inte för alltid. Och ska vi åstadkomma en förändring då måste vi ha dem med
oss på något sätt. Det är sällan vi har med oss föräldrarna men det har faktiskt
hänt några gånger.”

Ytterligare en socialsekreterare tar upp att det är positivt med två handläggare i hedersrelate-

rade ärenden. Denne lyfter även upp att det framförallt inte är lämpligt att det är en ensam

man som handlägger hedersrelaterade ärenden och ärenden som rör kvinnofridsbrott. Av re-

spekt för kvinnan eller barnet bör hon inte behöva möta en man på första mötet med social-

tjänsten om det är en man som utsatt henne för våldet.
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5.2.4  Hedersrelaterat våld och polisanmälan

Hur resonerar då socialsekreterarna när det gäller att polisanmäla hedersrelaterat våld mer

specifikt? I intervjuerna ger de uttryck för att det rent principiellt inte är någon skillnad på att

fatta beslut om att polisanmäla hedersrelaterat våld i förhållande till annat våld. De beskriver

att de gör individuella bedömningar oavsett vilken sorts våld det handlar om.

”Men jag tänker att det egentligen principiellt inte är någon skillnad. För det vi
ska tänka är skyddsaspekten och det ska vi göra i alla ärenden. Så egentligen är
det ju ingen skillnad. Våld mot barn och då måste vi tänka att kan vi göra en po-
lisanmälan? Då måste vi ju samtidigt skydda barnet. Den övervägningen gör man
ju egentligen i alla ärenden.”

Samtidigt för de i intervjuerna resonemang om hur de faktiskt brukar göra och om de brukar

polisanmäla mer eller mindre i hedersrelaterade ärenden. Gemensamt för alla är att heders-

problematiken beskrivs som en faktor som får betydelse för om de beslutar sig för om de ska

polisanmäla våldet eller inte. En socialsekreterare beskriver att det fysiska våldet i hedersre-

laterade ärenden ofta är grövre och att skyddsaspekten därmed är större än i andra ärenden.

Socialsekreteraren beskriver att detta leder till att socialtjänsten omhändertar barnet i större

utsträckning och då polisanmäls även våldsmisstankarna.

”Och då har det också varit grövre våld och nödvändigt att skydda flickan, har
det varit då. Så att det är väl, det behöver ju inte vara så generellt men det har
varit så att de hedersrelaterade ärendena då har vi också direkt skyddat. Då har
vi varit tvungna att gå in och omhänderta.[…]Då polisanmäler man såklart.”

En annan socialsekreterare uttrycker osäkerhet kring om de någonsin polisanmält hedersrela-

terat våld som av henne främst beskrivs som psykiskt våld, trots att de i kommunen möter den

typen av våld i väldigt hög utsträckning. Detta kan kopplas till en annan socialsekreterares

uttalanden om att polisanmäla fysiskt och psykiskt våld.

”Men som sagt. Fysiskt våld polisanmäler vi ju alltid. Även om det är men för
skydd, alltså om det kan orsaka mer fara. […] Man gör det ändå. Jag vet faktiskt
inte varför vi väljer att göra det. Men det är väl för att det är så påtagligt. Fysiskt
våld är alltid mer påtagligt än det psykiska. Och också att man lättare kan dömas
för det. Alltså, det är sällan man döms för psykiskt våld.”

Socialsekreterarna beskriver att polisanmäla misstankar om våld mot barn alltid är svårt men

att det blir ännu svårare vid hedersrelaterat våld. Barnen i dessa ärenden är i större behov än

andra barn av att relationen med socialtjänsten är bra. De beskriver att en polisanmälan som
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barnet inte känner sig bekväm med kan leda till att barnet bryter med socialtjänsten och då

står utan hjälp.

”Absolut! Vi polisanmäler mycket mer vid andra. […]Det beror på det här att vi
så att säga, tjejen kanske inte alls är med på hur vi beter oss. Och jag tycker att vi
alltid måste ha de här tjejerna som är utsatta för hedersproblematik, de är så skö-
ra och relationen till oss är så viktig så vi måste ha med henne på tåget för att vi
ska kunna fortsätta. Annars bryter hon med oss och då förlorar vi henne. Så det
är ett utav skälen. Men sen är det så att om det förkommer grovt våld så, så då är
det ju ingen diskussion. Utan då säger vi så att det här måste vi göra.”

5.2.5  Socialtjänstens brister

Socialsekreterarna uttrycker en frustration över att det är så få inom socialtjänsten som är in-

satta i hedersproblematik. Några uttrycker till och med att kunskapsnivån är skrämmande låg

och att okunskap inom det här området kan få förödande konsekvenser för barnen.

”Huvudregeln vid placeringar är ju också att vi placerar i nätverket och när det
gäller de här tjejerna så får man ju absolut inte placera i nätverket. Det är ju lik-
som att ge henne till lejonets gap ungefär. […] Och de placerade henne hos en
moster i närheten och sen kallade de på mig då va. För att jag hade ett projekt
just då om våld i nära relationer och då ville de veta – hur ska vi göra nu? Ja, sa
jag. Nu är det kört. Hon är redan i familjens nät. Och mycket riktigt. Hon backa-
de trehundra steg alltså. Det blev ingenting av det. Alltså av bara en sådan fel-
placering.”

Orsakerna som socialsekreterarna uppger till att deras kår överlag är dåligt insatt i hederspro-

blematik är flera. De tar bland annat upp tidsbrist och ointresse som skäl till varför deras koll-

egor är dåligt insatta. En socialsekreterare säger att många inom socialtjänsten väljer att blun-

da för den här problematiken. På ett socialkontor beskrivs det även finnas organisatoriska skäl

till varför inte alla i personalen kan hedersproblematik. Där har istället arbetsgruppen utfor-

mats på ett sätt så att den ska inrymma olika specialkompetenser.

Socialsekreterarna beskriver även att de kan konsultera och ta in extern experthjälp från orga-

nisationer och verksamheter vilka har specialiserat sig på hedersproblematik när de upplever

att denna kompetens saknas inom den egna organisationen. Några socialsekreterare beskriver

även att de själva är engagerade i hedersrelaterade projekt som ligger utanför deras ordinarie

arbetsuppgifter. Så här uttrycker en socialsekreterare att den specialkunskap som följer med

engagemanget bemöts av hennes arbetsplats.
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”Man har ju, liksom, sitt vanliga jobb man sköter här och sen ska man göra det
här andra som man inte får någonting för. Alltså, det är inte så att det finns tid
avsatt att jag ska göra det här utan det här är bara något som jag tagit på mig
och det är så här halvointressant för alla andra […] Dom använder sig av kom-
petensen men det är liksom inget som syns någonstans, varken i lönen eller någon
annan någonstans. Man gör det för att man tycker att det är roligt och man vill
något med det här.”

En annan aspekt som lyfts fram av en av socialsekreterarna är att det behövs fler socialsekre-

terare med utländsk bakgrund inom socialtjänsten. Samma socialsekreterare säger att det trots

att ett flertal av deras klienter har invandrarbakgrund enbart finns en socialsekreterare hos

dem med en annan bakgrund än den svenska.

5.2.6  Kreativa lösningar

Socialsekreterarna beskriver att det egentligen inte finns några tveksamheter kring att deras

huvudsakliga uppdrag är att skydda barn. De beskriver dock att de i hedersrelaterade frågor

många gånger känner sig begränsade av gällande lagstiftning eller att de stöter på fördomar

hos sina kollegor som de måste förhålla sig till. Exempelvis beskriver socialsekreterarna att

lagen ställer krav på att en utredning ska startas efter enbart tre samtal. Att kontakta vård-

nadshavarna beskriver de som olämpligt så tidigt i kontakten när problematiken är hedersre-

laterad. Socialsekreterarna beskriver att det kan vara till men för barnen och krocka med soci-

altjänstens huvuduppdrag, att skydda barn. Vid sådana situationer beskriver några av social-

sekreterarna att lagstiftningen inte ger dem utrymme att agera som de anser bäst. De känner

sig istället tvungna att söka andra lösningar för att hjälpa barnen, bland annat med hjälp av

frivillighetsorganisationer.

”Vi till och med kanske inte, eventuellt inte inleda utredning på grund av att då
måste vi ju avslöja allt för föräldrarna. Och de här tjejerna behöver mer tid på
sig än tre samtal som idag, vilket vi max kan göra innan vi inleder en utredning.
Och inleder man en utredning måste man ju informera vårdnadshavarna. Det är
ju den lagstiftning vi har, vilket gör just när det gäller hedersrelaterat så är den
helt fel. Den stämmer inte alls. Den är ju till för att barn ska skyddas men här
[…] Vi måste hitta på något annat så att säga. Det kanske är så att vi inom soci-
altjänsten ska begära hjälp av någon annan, för att vi ska slippa inleda utred-
ning”.

Socialsekreterarna beskriver att lagen begränsar dem negativt genom att ställa upp krav på

direktkontakt med vårdnadshavarna när de öppnar en utredning. I hedersrelaterade ärenden

beskriver socialsekreterarna att barnen behöver mer tid på sig än vad som lagen idag tillåter.
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”Vi får bara träffa tjejen tre gånger[…] man behöver mer tid för de här sakerna.
Och man kan ju inte säga till en kurator att hon ska göra det här jobbet heller el-
ler ungdomsmottagningen eller så, därför dom har ju anmälningsplikt. Så hur vi
än beter oss, som egentligen lagstiftning är till för att skydda barn så i det här
sammanhanget blir det tvärt om”

Socialsekreterarna beskriver att avvägningar kring polisanmälan är svåra. Att det kan vara så

pass svårt att de valt att inte polisanmäla även om det egentligen enligt dem själva finns till-

räckliga grunder för en polisanmälan.

”Då valde vi att inte polisanmäla det för att inte skapa mer svårigheter i det här.
Men då måste man ju fatta ett beslut kring det också, att inte polisanmäla. Och då
motiverade vi det på ett sätt som att, ja, vi har inte riktigt belägg, vi har inte så
mycket att gå på. Fastän man kanske egentligen hade det.”

En socialsekreterare beskriver att de som socialsekreterare saknar möjligheten att göra en

form av bedömning, den såkallade patriarkbedömningen som polisen kan göra. Detta är enligt

socialsekreteraren en mall som skulle kunna vara till hjälp i arbetet med hedersrelaterade frå-

gor. Mallen ligger utanför socialtjänstens uppgifter men i sitt arbete använder de frågor ifrån

den.

”Det är en mall på frågor med kryss, upplever, stämmer överens och stämmer
inte överens. Vi får inte riktigt göra den, det är inte vår uppgift. Men vi stjäl ju lite
frågor därifrån.”

En socialsekreterare säger sig ibland ha upplevt att kollegor talat fördomsfullt om klienter

med invandrarbakgrund men har då inte dragit sig för att säga ifrån. Socialsekreteraren be-

skriver ett sätt att bemöta detta på där kollegorna inte slår kritiken ifrån sig utan i stället tar

den till sig utan att det behöver bli särskilt stor uppståndelse.

”Och jag är väldigt noga med att avbryta på ett mjukt och på ett respektfullt sätt
[…] Så fort jag säger: Vi pratar om den familjen. Så blir det annorlunda direkt. I
stället för att: Ni vet afrikaner, ni vet araber, ni vet muslimer. Så varför ska vi
tänka så. För, och jag brukar alltid säga så, ska vi också säga; ni vet svenskar?
Det är inte professionellt”
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6 Analys och diskussion

6.1 Analys

Vi anser att en genomgående utgångspunkt i socialsekreterarnas resonemang är barnets bästa

vilken uttrycks i olika former. Den principen svävar över och genomsyrar hela vårt resultat.

När socialsekreterarna beskriver sin egen och sina kollegors syn på att polisanmäla våld mot

barn väger de hela tiden olika aspekter av vad som är bra för barnet mot varandra. Vi anser

vidare att detta även är fallet när de beskriver att problematiken är hedersrelaterad.

6.1.1 Barnets bästa och polisanmälan

För oss blir det tydligt att barnets bästa är en princip som genomsyrar deras beskrivningar om

vilka aspekter de väger in när de ska fatta beslut i frågor som rör polisanmälan av barnmiss-

handel. Vi uppfattar att denna princip är så stark att den blir hierarkiskt överordnad och inter-

naliserad i socialsekreterarnas alla medvetna nivåer av handlande. Huruvida principen är in-

ternaliserad i själva individen såsom Berglind (1995) skriver att handlande kan vara, faller

inte inom ramen för denna analys. Lagstiftningen kritiseras i forskning (Schlytter & Linell,

2008; Sjöblom, 2006) för att ha ett familjeperspektiv och att socialtjänsten också, i sitt age-

rande, verkar utifrån ett sådant perspektiv. Vi upplever dock inte att familjen går före vad som

är bäst för barnet i socialsekreterarnas beskrivningar.

I vårt resultat anser vi att barnets bästa lyfts fram på följande sätt i socialsekreterarnas be-

skrivningar;

- Barn ska inte bli misshandlade eller fara illa på något annat sätt

- Barn ska få möjlighet att må bra och stöttas i svåra situationer

- Barn har rätt till långsiktiga insatser

- Barn ska få utvecklas till att bli självständiga individer

- Barn ska inte stigmatiseras och diskrimineras av socialtjänsten

- Barn ska inte skuldbeläggas

- Barn har rätt till sin familj, dock inte till varje pris

- Barnet bör få komma till tals och själv ha möjlighet att påverka sin situation
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Dessa överväganden ligger i linje med det som kommer till uttryck i FN:s Barnkonvention

artikel 3, och även socialtjänstlagens och Föräldrabalkens bestämmelser (SoL 1 kap 2 § och

FB 6 kap 1§). Det finns dock aspekter av vad som kan vara bra för barnet med att polisanmäla

misshandel som vi upplever att socialsekreterarna inte tar upp i sina beskrivningar. Dessa

aspekter är barnets behov av rättsäkerhet och rätt till skadestånd som skulle kunna tillvaratas i

större utsträckning om socialtjänsten väljer att polisanmäla (Socialstyrelsens handbok, 2006).

Rättssäkerheten inkluderar barnets möjligheter till någon form av upprättelse, vilket ett ska-

destånd och en fällande dom skulle kunna föra med sig (ibid.). Att dessa aspekter utelämnas i

socialsekreterarnas beskrivningar anser vi tyder på att de inte förmår att se till barnets hela

situation i sina bedömningar.

En förklaring till varför socialsekreterarna inte ser till barnets hela situation kan utifrån Berg-

linds (1995) handlingsteori vara att deras synsätt begränsas av framförallt de organisatoriska

ramar de verkar inom samt av de specifika mål de har med sin verksamhet, så kallad målra-

tionalitet. Vilket i det här fallet är att se till barnets bästa. Handlingar som genomförs utanför

organisationens kontroll riskerar att klassas som mindre önskvärda då socialsekreterarnas

möjligheter till att påverka minskas (ibid.) När de i sina beskrivningar inte tar med rättssäker-

hetsaspekten, tolkar vi det som en reaktion på att rättsväsendet ligger utanför deras kontroll

och insyn. Om socialsekreterarna i samband med en polisanmälan inte längre upplever att de

har full kontroll eller överblick över en situation skulle polisanmälan kunna ses som ett hot

mot deras huvudsakliga uppdrag, att se till barnets bästa. Detta skulle kunna medföra att de

inte heller ser de potentiellt positiva aspekter en polisanmälan kan föra med sig eftersom des-

sa ligger utanför socialtjänstens område.

6.1.2 För- och nackdelar med lyfta upp hedersrelaterat våld

Socialsekreterarna beskriver både för- och nackdelar med att lyfta upp hedersproblematik i

sitt arbete, även om de beskriver att fördelarna överväger. Deras argument till varför heders-

problematik bör lyftas upp anser vi, går att koppla till principen om barnets bästa. Bland an-

nat beskriver de att kunskap om hedersproblematik kan hjälpa dem att skydda barnet och att

anpassa insatserna efter barnets specifika behov. Synen på att adekvat kunskap krävs styrks

till stor del av den forskning som gjorts kring socialtjänstens arbete med hedersproblematik

(Jemteborn, 2005; Schlytter & Linell, 2008; Sjöblom, 2006). Att det behövs kunskap är en

faktor som även Berglind (1995) pekar på i sin handlingsteori.  Han anser att det, när kunskap
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saknas, finns en risk att den som handlar blir offer för omständigheterna. Att bli offer för om-

ständigheterna, såsom exempelvis utifrån Dominellis teori (2008) för en rasistisk lagstiftning

eller andra rasistiska institutionella ramar, skulle i vårt fall kunna leda till att socialsekreterar-

na inte förmår se till barnets bästa.

Risken med att lyfta upp hedersproblematiken som socialsekreterarna tar upp är att barnet kan

stigmatiseras. Vi tolkar det som att socialsekreterarna menar att detta inte skulle vara till bar-

nets bästa. Den aspekten finner vi stöd för i Wikströms (2008) postkoloniala kritik mot att

använda sig av begrepp så som ”hedersrelaterat våld” då detta enligt henne pekar ut en viss

kultur, struktur eller tradition på ett förenklat och i förlängningen rasistiskt sätt genom att för-

stärka känslan av att det finns ett (bättre) Vi och ett (sämre) Dom. Vi tolkar det ändå som att

socialsekreterarna anser att fördelarna med att lyfta upp denna problematik överväger riskerna

men att riskerna ändå måste synliggöras för att inte glömma bort att se individen i kulturen.

Detta kopplar vi till Kurkialas (2005) resonemang om att huvudproblemets viktiga aspekter

riskerar att osynliggöras om den här typen av problematik inte lyfts upp, exempelvis under

föreskriften att alla ska behandlas lika. En risk som även lyfts fram av Dominelli (2008) som

skriver att anti-rasism handlar om att lokalisera ett Vi och ett Dom just för att kunna upptäcka

och se om det finns strukturer som privilegierar vita och missgynnar svarta. Vi tolkar det som

att hon menar att det inte går att upptäcka rasistiska strukturer om skillnader mellan männi-

skor inte lyfts upp. I vårt fall anser vi att detta resonemang går att applicera på hedersproble-

matik.

6.1.3 Strukturella brister

I socialsekreterarnas beskrivningar av hur hedersproblematik hanteras inom den egna kåren,

upplever vi att det uttrycks en frustration. Främst över att den kunskap som enligt deras be-

skrivningar krävs i stor utsträckning saknas. Beskrivningen om att det saknas kunskap inom

socialtjänstkåren får stöd i Sjöbloms (2006) rapport.

Socialsekreterarna lyfter upp att kunskapsbrist bland socialtjänstens handläggare har lett till

att ärenden inte alltid handläggs på ett sådant sätt att barnets bästa blir tillgodosett. Detta ytt-

rar sig bland annat i att barn och grupper stigmatiseras av kollegor samt att ett färgblint (Do-

minelli, 2008) synsätt ibland präglar beslut som rör hedersrelaterad problematik. Ett synsätt

som medför att handläggarna missar att ta hänsyn till kulturella skillnader (ibid.). En annan

aspekt som socialsekreterarna lyfter upp och som de beskriver kan medföra att den här pro-
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blematiken inte behandlas på ett adekvat sätt, är brister i lagstiftningen.  De beskriver att lag-

stiftningen är dåligt anpassad och inte tar hänsyn till hedersproblematik på ett önskvärt sätt.

Detta dilemma framkommer även i Jemteborn (2005) och Sjöbloms (2006) studier. Utifrån

Dominellis (2008) anti-rasistiska teori kan detta tolkas som att den struktur som lagstiftningen

utgör och som socialsekreterarna måste förhålla sig till är rasistisk. Socialsekreterare som lu-

tar sig mot lagstiftningen kan därmed ofrivilligt handla på ett rasistiskt sätt som inte är bäst

för barnet. När vi kopplar detta till Berglinds (1995) handlingsteoretiska perspektiv drar vi

slutsatsen att okunskap hos socialsekreterare kan leda till att de blir offer för de rasistiska

strukturerna.

6.1.4 Kreativa lösningar på de strukturella bristerna

De socialsekreterare vi mött beskriver att de på flera sätt försöker komma runt de strukturer

vilka enligt Dominelli (2008) kan generera ett rasistiskt handlande. Utifrån Berglinds (1995)

handlingsteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att socialsekreterarna vi mött, tar ett per-

sonligt ansvar för barnets bästa som går utanför det lagstiftningen föreskriver. Att gå utanför

rasistiska strukturer på detta sätt blir, enligt Dominelli (2008), en form av anti-rasism. Vi tol-

kar detta som att principen om barnets bästa därmed, i dessa socialsekreterares handläggning,

blir överordnad den övriga lagstiftningen. Det kan ur ett rättssociologiskt perspektiv tolkas

som att en ”rättskultur” (Mathiesen, 2005) med barnets bästa i främsta rummet, vuxit fram.

Vi tolkar det som att denna princip har blivit till ett etiskt ställningstagande som ges ett stort

utrymme.

6.1.5 Hur beskriver socialsekreterarna det hedersrelaterade våldet?

Socialsekreterarna beskriver att det hedersrelaterade våldet har många dimensioner och

många inslag. Tankarna om att hedersvåld har flera dimensioner finner stöd i Kurkialas

(2005) resonemang om hedersvåld. Till största delen beskriver socialsekreterarna det heders-

relaterade våldet som olika former av kontroll, något som enligt barnmisshandelsdefinitionen

är ett psykiskt våld (SOU 2001:72). Det mest talande exemplet på det, som vi ser det, är delen

om ”påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant

vägran att lyssna på barnets synpunkter” (ibid., s.121). Utifrån deras beskrivningar av vad

hedersrelaterat våld är, kopplat till barnmisshandelsdefinitionen (SOU 2001:72) drar vi slut-

satsen att socialsekreterarna i vår studie främst ser hedersrelaterat våld som psykiskt.
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6.1.6 När polisanmäler socialsekreterarna?

Misstankar om barnmisshandel överlämnas enligt socialsekreterarna till polisen och rättsvä-

sendet för utredning främst när våldet är fysiskt och tydligt. Socialsekreterarna beskriver att

de gör en form av bedömning där misstankar som är vaga eller äldre inte polisanmäls. Vi an-

ser att detta förhållningssätt på många sätt stämmer överens med Socialstyrelsens (2006)

vägledande råd kring när socialtjänstens handläggare bör avstå från att polisanmäla våld mot

barn; ”när underlaget bedöms vara alltför vagt, exempelvis diffusa misstankar där det varken

finns konkreta skador eller någon berättelse från barnet eller den unga” (ibid., s. 97). Det

psykiska våldet beskrivs ofta just som vagt och icke konkret, varpå detta inte polisanmäls i

samma utsträckning som fysiskt våld. Detta trots att de tydligt sätter ord på vad det psykiska

våldet innebär och hur det yttrar sig. Vi anser att de beskrivningar socialsekreterarna gör av

det psykiska våldet, borde gå att använda som underlag till en polisanmälan då de tydligt kor-

relerar med barnmisshandelsdefinitionen (SOU, 2001:72).

Den slutsats som vi anser kan dras ur detta resonemang är att eftersom socialsekreterarna be-

skriver det hedersrelaterade våldet till i sin karaktär till stor del är psykisk, polisanmäls barn-

misshandel av detta slag i mindre utsträckning eller inte alls. Dessutom framkommer det i

beskrivningarna att socialsekreterarna ibland väljer att avstå från att polisanmäla barnmiss-

handel, av hänsyn till aspekter som hänger samman med att våldet är hedersrelaterat. Vår

konklusion är därför att barn som drabbas av hedersrelaterat våld exkluderas i ännu större

utsträckning än andra barn från den rättsäkerhet en polisanmälan kan medföra. Detta ligger i

linje med de påståenden Socialstyrelsen gör i sitt meddelandeblad (nr 6/2002).

6.2 Diskussion och sammanfattning

6.2.1 Sammanfattning av våra resultat

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur socialsekreterare beskriver sin inställning

till att polisanmäla våld mot barn samt om de beskriver att de gör någon skillnad i den be-

dömningen när de upplever att våldet är hedersrelaterat och hur deras handläggning i dessa

ärenden ser ut. Detta har vi undersökt utifrån två frågeställningar som legat till grund för vår

resultatredovisning. Dessa har även legat till grund för vår analys även om detta inte ställts

upp lika tydligt. Frågeställningarna är: 1) Hur beskriver socialsekreterarna sin egen och sina
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kollegors syn på att polisanmäla våld mot barn och när bedömer de att en polisanmälan är en

lämplig åtgärd? 2) Beskriver socialsekreterarna att de bör lyfta upp hedersvåld som en sär-

skild sorts våld och på vilket sätt får hedersproblematiken betydelse för deras handläggning av

polisanmälan av misstänkt barnmisshandel?

Socialsekreterarna beskriver inte polisanmälan som sin och sina kollegors huvudsakliga upp-

gift. De beskriver i stället att deras primära uppgift är att se till barnets bästa vilket inte i nå-

gon större utsträckning inbegriper att polisanmäla misstankar om misshandel utan snarare

handlar om att skydda barnet. Vi drar slutsatsen att detta medför att barnets rättssäkerhet inte

beaktas som en del av vad som är bäst för barnet när socialsekreterarna fattar beslut om de ska

polisanmäla barnmisshandel eller avstå. Utifrån våra tolkningar kan detta bero på att frågor

som rör rättssäkerhet ligger utanför socialtjänstens område. Att underlåta att polisanmäla och

att till stor del inte kunna motivera en polisanmälan utifrån barnets bästa tror vi kan bottna i

samma fenomen, nämligen att polisen och rättsväsendet inte är en del av socialsekreterarnas

organisation och därmed ligger utanför deras kontroll. De kan då inte längre själva se till så att

barnets bästa beaktas.

Socialsekreterarna beskriver att fördelarna med att lyfta upp hedersproblematik överväger

nackdelarna och att kunskap kring detta är till hjälp i deras arbete. Samtidigt drar vi utifrån

deras beskrivningar slutsatsen att hedersrelaterat våld mot barn inte polisanmäls i samma ut-

sträckning som renodlat fysiskt våld. Detta kan enligt våra tolkningar bero på att det heders-

relaterade våldet till stor del beskrivs psykiskt och att psykiskt våld inte polisanmäls i någon

större utsträckning. Det kan även bero på att socialsekreterarna tar särskild hänsyn till heders-

problematiken i sina bedömningar. Vi frågar oss dock om detta kan medföra att dessa barns

rättssäkerhet åsidosätts i ännu högre grad just för att det våld de är utsatta för utifrån social-

sekreterarnas beskrivningar inte polisanmäls i någon större utsträckning.

En annan aspekt vi tar upp är att socialsekreterarna upplever sig begränsade av gällande lag-

stiftning i frågor som rör hedersproblematik. De beskriver dock att de ibland upplever att de

går utanför lagstiftningen i sina ageranden och då använder sig av det vi valt att kalla kreativa

lösningar. En möjlig tolkning, utifrån Dominellis (2008) anti-rasistiska teori, är att lagstift-

ningen är rasistisk och att socialsekreterarnas kreativa lösningar handlar om anti-rasism.
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6.2.2 Diskussion av våra resultat

Vi har i denna studie inte granskat närmre vilka skillnader socialsekreterarna gör mellan lag

och riktlinjer i sitt arbete. Detta medför att det är svårt att säga om det är lagen som är rasis-

tisk eller om det är tolkningen, den praktiska tillämpningen eller gällande riktlinjer som skulle

kunna vara det. När de socialsekreterare vi mött arbetar med kreativa lösningar kliver de, som

vi uppfattar det, inte utanför lagen utan arbetar helt i linje med de etiska riktlinjer som finns

för yrkesverksamma socionomer.

Vi upplever efter att vi satt oss in i hedersproblematiken, att det bland forskare pågår en debatt

kring hur dessa frågor bör behandlas. Vi har återgett delar av denna debatt i vår bakgrundsdel.

Socialsekreterarnas beskrivningar av en kår som är dåligt insatt i problematiken, tänker vi

skulle kunna vara en återspegling av att det saknas samstämmighet i dessa frågor. Det skulle

kunna vara en möjlig förklaring till en viss osäkerhet bland socialsekreterarna.

Att inte polisanmäla misstankar om barnmisshandel anser vi på ett sätt kan vara att se till bar-

nets bästa, även om rättsäkerheten riskerar att försämras i vissa fall. Rättsäkerhet är inte bara

en positiv faktor utan kan också generera negativa konsekvenser för ett barn. Det är svårt att

avgöra och sia om framtiden hur det enskilda barnet skulle uppleva att bidra till att lagföra

sina egna föräldrar. En annan aspekt vi ser är att rättsprocessen i sig för ett barn kan upplevas

som negativ och ansträngande. Båda dessa aspekter är komponenter socialsekreterare i sin

handläggning måste göra avvägningar kring för att se till barnets bästa, vilket vi ser som en

förklaring till en viss osäkerhet i handläggning kring polisanmälan av dessa misstankar.

6.2.3 Avslutande metoddiskussion

Vår avsikt har varit att göra tolkningar av socialsekreterarnas beskrivningar som inte är helt

verklighetsfrämmande. Detta har dock inte inneburit att våra hermeneutiska tolkningar alltid

överensstämmer med ordagranna uttalanden som socialsekreterarna gjort. De tolkningar vi

gjort skulle därmed kunna medföra att socialsekreterarna upplever sig feltolkade.

Ett tydligt exempel där våra tolkningar gått emot en enskild socialsekreterares uttalanden är

där en socialsekreterare uttryckligen sa att det hedersrelaterade våldet är grövre och att de

därför alltid polisanmäler det. Detta har vi i vår hermeneutiska tolkning vägt mot socialsekre-

terarens uttalanden om att hedersrelaterat våld befinner sig på en skala där hedersmord utgör
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den grövre änden av skalan samt att det ofta har gått relativt långt innan barnen sökt hjälp hos

dem. Socialsekreterarens beskrivningar av hedersrelaterat våld stämmer även väl överens med

definitionen av psykisk misshandel (SOU 2001:72). När vi vägde helheten mot det enskilda

uttalandet om att våldet är grövre och att grovt våld alltid polisanmäls och la samman detta

med de övriga socialsekreterarnas uttalanden, tyckte vi oss kunna dra slutsatsen att hedersre-

laterat våld ofta beskrivs som psykiskt våld och att detta inte polisanmäls i samma utsträck-

ning som det fysiska.

6.2.5 Förslag till vidare forskning

Utifrån denna uppsats resultat upplever vi att det skulle vara motiverat med en fördjupad

forskning kring polisanmälningar inom socialtjänsten. Detta skulle kunna göras utifrån en

studie från andra geografiska områden där samarbetet mellan socialtjänsten och polisen kom-

mit längre. Det skulle även kunna göras med en mer omfattande studie för att se om andra

socialsekreterare haft liknande erfarenheter av dessa frågor eller med en studie ur rättsväsen-

dets perspektiv. Vi anser även att en studie i hur det psykiska våldet handläggs i allmänhet

inom socialtjänsten skulle vara motiverat att göra. Detta då vi upplever att psykiskt våld fram-

ställts som svårhanterligt, trots tydliga definitioner. En studie av detta skulle kunna generera

metoder för hur socialtjänsten ska hantera psykiskt våld. Ett tydligt mönster som framträtt i

socialsekreterarnas beskrivningar är även att det saknas fullgoda behandlingsmetoder och

strategier för det långsiktiga arbetet i en familj med hedersproblematik. En fråga till forskar-

fältet inom socialt arbete skulle kunna vara hur man skulle kunna utforma sådana behand-

lingsmetoder och strategier.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter från Socialhögskolan som inom ramen för socionomut-
bildningen under våren kommer att skriva vårt examensarbete i form av
en uppsats. Syftet med vår studie är att söka finna svar på hur Social-
sekreterare, som arbetar med barn och ungdomar, diskuterar kring när
det kan vara lämpligt att polisanmäla misstankar om våld och hot mot
barn som riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld.

Vår förhoppning är att vi inom XXX barn- eller ungdomsenhet ska få möj-
lighet att genomföra enskilda intervjuer med en eller flera socialsekrete-
rare som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor. Ni som ställer
upp behöver dock inte vara speciellt inlästa på området och vi är inte hel-
ler ute efter uppgifter som är sekretessbelagda.

Varje intervju kommer att ta ca. en timme och kan för att inte störa er
verksamhet exempelvis förläggas till lunchrasten och även inkludera en
lunchmacka. Vi kan även komma överens om andra lösningar om det
skulle passa er bättre. Vi vill gärna genomföra intervjuerna någon gång
under veckorna 15 och 16.

Vi skulle bli jättetacksamma om ni skulle kunna tänka er att ställa upp!!!
Hör gärna av er till oss snarast. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Indra Stenhammar Stina Nilsson
mobil XXXXXXX Mobil XXXXXXX
E-post XXXXXXX E-post XXXXXXX

Handledare: Astrid Schlytter
Docent, Universitetslektor
E-post XXXXXXX

I vår studie kommer vi att tillämpa Vetenskapsrådets etiska regler, vilka är följande: Informa-
tionskravet som innebär att vi som forskar informerar de berörda om vårt syfte med forsk-
ningsuppgiften. Samtyckeskravet vilket innebär att varje deltagare har rätt att bestämma över
sin medverkan och när som helst kan dra sig ur. Konfidentialitetskravet som står för att alla
uppgifter om deltagarna i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet samt nytt-
jandekravet som innebär att de uppgifter som vi samlar in endast kommer att användas för
forskningsändamål.



50

Bilaga 2

ÖVERGRIPANDE INTERVJUGUIDE

1. Vilken grupp människor arbetar du med? /Vad är din huvuduppgift?

2. Om det finns misstankar om våld mot barn/unga, hur går ni tillväga när ni fattar
beslut om en polisanmälan ska göras?

3. Vad ska ha framkommit för att ni ska polisanmäla?

4. Vad är din syn på att polisanmäla misstankar om våld mot barn/unga?

5. Vad innebär hedersrelaterat våld för dig?

6. Har ni några särskilda riktlinjer för hur ni ska arbeta med så kallat hedersrela-
terat våld?

7. Måste du tänka på något annat sätt vid polisanmälan, om du tror att det är he-
dersrelaterat våld som är problematiken?

8. Anser du att det finns några risker/fördelar med att prata om hedersrelaterat
våld som en särskild sorts våld mot barn?
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Bilaga 3

INTERVJUGUIDE

1) Vilken grupp människor arbetar du med? /Vad är din huvuduppgift?

2) Om det finns misstankar om våld mot barn/unga, hur går ni tillväga när ni fattar
beslut om en polisanmälan ska göras?

- När och hur kommer en polisanmälan på tal?

- Har ni speciella rutiner kring detta?

- Vilka ramar arbetar du efter?

- Fattas beslutet enskilt eller gemensamt i samråd? Vad är din roll?

- Är du nöjd med detta tillvägagångssätt?

- Är det något du skulle vilja/känner att du kan ändra på?

- Varför/varför inte?

3) Vad ska ha framkommit för att ni ska polisanmäla?

- Vilka skäl kan tala för eller emot?

- Har du och dina kollegor liknande syn på detta?

4) Vad är din syn på att polisanmäla misstankar om våld mot barn/unga?

- Vilka för och nackdelar finns det?

- Polisanmäls det i den utsträckning som du vill?

- Är det något du skulle vilja/känner att du kan ändra på?

- Varför/varför inte?

5) Vad innebär hedersrelaterat våld för dig?

- Är det något du mött i ditt arbete?
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6) Har ni några särskilda riktlinjer för hur ni ska arbeta med så kallat hedersrelate-
rat våld?

- När du fattar beslut om polisanmälan har du nytta av riktlinjerna?

- Är riktlinjer kring detta något du saknar?

- Är det något du skulle vilja ändra på?

- Är det något som du kan ändra på?

- Varför/varför inte?

7) Måste du tänka på något annat sätt vid polisanmälan, om du tror att det är he-
dersrelaterat våld som är problematiken?

- Är det hedersproblematik något att lägga speciell vikt vid?

- Polisanmäls det på samma sätt i dessa fall?

- Hur skulle du vilja att det var?

- Kan du påverka?

- Varför/varför inte?

8) Anser du att det finns några risker/fördelar med att prata om hedersrelaterat våld
som en särskild sorts våld mot barn?


