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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialutredare upplever att lärande sker i mötet 
med unga flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. Uppsatsen har en hermeneutisk ansats. 
Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att so-
cialutredarna upplever att förutsättningarna för att lärande ska ske i mötet med klienterna är 
mycket goda. Resultatet av studien visar exempelvis att intresse, delaktighet och engagemang 
är några faktorer som bidrar till hur socialutredarna upplever att lärande sker i mötet. 
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Abstract 
The purpose of the essay is to study how social workers experience that they learn during 
meetings with young girls who live under honor related violence. This study has a herme-
neutic approach to interpreting data. We collected qualitative data with help of semistruc-
tured interviews. The result shows that the social workers understand what qualifications 
are needed for them to learn in meetings with their clients. The result of the study shows, 
for example, that interest, involvement and commitment are some factors that contribute to 
how social workers experience that learning takes place in the meeting.  
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Inledning 
Inom en socialförvaltning ställs det höga krav på att det finns förutsättningar för anställda att 
bland annat komma i kontakt med och engagera sig i lärandeaktiviteter i relation till arbetet. 
Då det har blivit vardagligt att diskutera om lärande som dagligen sker på arbetsplatsen. 
Denna uppsats vänder sig till en specifik målgrupp som arbetar med unika människor som 
lever i familjeförhållanden där det förekommer hedersrelaterat våld. Fenomenet hedersrelate-
rat våld väcker starka känslor i allmänheten och är ingen ny företeelse för det svenska sam-
hället och vår moderna tid. I det svenska samhället lever flickor och unga kvinnor med in-
vandrarbakgrund som blir förtryckta, hårt kontrollerade av manliga familjemedlemmar, miss-
handlade och mördade i heders namn (Johansson-Latham, 2005). Hedersproblematiken är ett 
brett ämnesområde. Vi har i uppsatsen valt att begränsa undersökningen till att finna en för-
ståelse för hur socialutredarna upplever att de lär i mötet med klienter som lever med heders-
problematiken. Socialutredarens yrkesroll finner vi intressant att studera ur detta perspektiv 
för att de har en central roll att underlätta för hjälpsökande klienter som lever med hederspro-
blematik att återgå till ett normalt liv.  

Bakgrund 
Fadime Sahindal i Uppsala mördades 21 januari 2002 av sin pappa. Orsaken var att hon stått 
fast vid sin kärlek Patrik och önskan om att leva sitt eget liv, trots allvarliga hot från familjen 
och vetskapen om att hon visste vad som väntade henne. Hon blev tjugosex år gammal (Wi-
kan, 2004). Mordet på Sara ledde till en ny medvetenhet. Sara ströps av sin bror och en man-
lig kusin, sexton och sjutton år gamla. Pojkarna bestämde sig för att dumpa kroppen i en snö-
driva femtonde december 1996. Mordet på Pela Atroshi togs upp i rätten juni 2001 och nu var 
det klart hur Sverige skulle handskas med hedersmord (Wikan, 2004). Det visade sig med 
tidens gång att Pelas brott följde Fadimes mönster, det vill säga att offren hade försvenskats. 
Pela sköts till döds av sin pappa och hans bröder när hon var på ett besök i familjens hus i 
Irak. Pela begravdes namnlös för att hon hade smutskastat släktens namn (Sjöblom, 2006). 
Med dessa mord som utgångspunkt fick Sverige ett nytt våldsfenomen att handskas med. Det 
uppstod en debatt med innehåll av “nya” intressanta ordval som exempelvis hedersrelaterat 
våld, hedersrelaterat förtryck eller hedersmord. Det öde som Fadime, Pela och Sara gick till 
mötes är ovanligt. För svenska folket är morden något som människor har svårt att få ett grepp 
om. Diskussioner och debatt som framförs i massmedier, resonemang som politiker fram-
bringar och utbildningar som redan finns kring hedersproblematiken rör sig på en nivå där 
brottsoffren finns i periferin (Wikan, 2004). Sveriges regering satsade 180 miljoner kronor på 
att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld samt se över behovet av skyddat boende för 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld (NCK, 2010). I den här uppsatsen kommer vi att un-
dersöka socialutredarnas lärande i mötet med unga flickor som lever i familjeförhållande där 
hedersrelaterat våld är aktuellt. Avsikten är inte att definiera lärande utan att beskriva hur ett 
lärande kan uppstå i ett unikt möte som detta.  
 
Begreppet heder är komplext och har olika betydelse i olika sammanhang. Trots att ordet är 
uppmärksammat som ett allvarligt samhällsproblem finns det fortfarande stridigheter hur he-
der bör definieras (Maren, 2007). Ett annat sätt att förklara uttrycket är värdet som ligger i det 
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egna och framför allt i andras ögon. Självrespekt som då anses vara en inre heder och yttre 
heder som innebär att kvinnan får respekt från andra människor i omgivningen. Kvinnan 
måste välja mellan dessa två vägar. Heder kan även handla om mannens makt och den plåg-
samma smärtan som kan tillkomma under tiden. Makten som i detta sammanhang medför 
normer som sätts upp och smärtan som han utsätter kvinnan för eftersom heder har sitt pris i 
slutändan (Wikan, 2004).  
 
Enligt hederskulturer består världen av människor med och utan heder. Hederskoden innehål-
ler regler som specificerar vad som tillför och vad som inte tillför heder. Reglerna är detaljerat 
formande och tydliga. Bryts reglerna, förlorar man sin heder. I familjeförhållanden där heder 
existerar, handlar det om respekt. En man av heder kräver respekt. Det är en rättighet mannen 
har eftersom han följer samhällets krav som i detta fall innebär att han ska förvalta sin heder. 
Samhället är en hedersgrupp och människor som följer samma hederskod respekterar varandra 
genom att följa reglerna. Enligt hederskoden är heder en rättighet personen har, rätten av bli 
behandlad som en person med särskild värdighet. Att ha heder innebär rätten till respekt men 
också att kunna ställa krav på respekt och omgivningen är skyldig att ge denna man den re-
spekt han kräver (Wikan, 2004).  
 
FN har slagit fast en definition av hedersvåld, att mannen som utsätter kvinnan för hedersrela-
terat våld strider mot mänskliga rättigheter (Hanberger, Wikström & Ghazinour, 2006). Rege-
ringen har en annan definition på begreppet. I ett starkt hederstänkande förekommer det före-
ställningar och kontroll av flickans eller kvinnans sexualitet. Huvudpunkten ligger på oskuld 
och kyskhet. Flickans eller kvinnans faktiska eller påstådda beteende bestämmer familjens 
rykte. Det kan handla om vardagliga former av begränsningar i flickor och kvinnors liv och 
beröra allt från val av kläder, socialt umgänge, rörelsefrihet, livsval, utbildning, jobb och gif-
termål. Extremt hederstänkande kan resultera i hot och våld i både psykisk och fysik form. I 
värsta fall kan det gå så långt att mannen ser mord som sitt enda utväg för att skydda famil-
jens rykte (Regeringens Skr 2007/08:39).  
 
En patriarkal familj är en pyramid med olika trappor där pappan sitter på högsta punkt. Han 
står för familjens ansikte utåt i samhället och den enda som bestämt har ansvaret för kontak-
terna som sker utanför familjens värld. Längst ner i familjepyramiden hittar man flickorna och 
kvinnorna. De kvinnliga familjemedlemmarna är hårt kontrollerade eftersom familjens rykte 
står på spel och utifrån deras perspektiv behöver de bara göra ett “felsteg” för att familjen ska 
få ett dåligt rykte.  Det finns en risk att både pojkar och män faller offer för hedersrelaterat 
våld och utesluts från familjegemenskapen. Exempel på detta kan vara att pojkarna och män-
nen misslyckas med att kontrollera sina kvinnliga familjemedlemmar. Ett annat exempel kan 
vara att pojkarna samt männen tar avstånd från manlighetsnormen eller går emot familjens 
hederskulturella traditioner (Maren, 2007).  

Problemformulering 
Hedersrelaterat våld började uppmärksammas i Sverige under 1990-talet när 19-åriga Pela 
Atroshi mördades utav sina manliga familjemedlemmar i hemlandet Irak som hon fördes till 
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för att avrättas (Wikan, 2004). På en socialförvaltning sker möten mellan klienterna som faller 
offer för hedersrelaterat våld och de svenska socialutredarna med jämna mellanrum. Socialut-
redarna hamnar då i ett speciellt möte. Individer tillbringar större delen av sitt liv på arbets-
platsen och det är här lärande spelar en central roll. Ingen kan lära någon något utan individen 
måste själv ta ansvar för att lära sig. Ett ytterligare lärande på arbetsplatsen kan motivera in-
dividen till att vilja lära sig genom det praktiska arbetet (Granberg, 2009). I vårt fall kan man 
betrakta socialutredarnas lärande som en process att hålla sig uppdaterad, utveckla samt säkra 
kvaliteten i tillvägagångssätt för att hjälpa klienterna som utsätts för hedersrelaterat våld. 
Detta är en god väg till förbättrade insikter och ökad kvalitet i förhållande till offren. Bortsett 
från att hedersproblematik är en vardaglig situation för en socialutredare måste lärande göras 
tillgänglig för att det ska bli ett pedagogiskt möte. Frågan är om och i så fall hur denna typ av 
behandling som ett lärande möte, upplever socialutredarna att lärande sker i mötet med klien-
ten. Vi vill ta reda på och få en insikt i hur socialutredarna som arbetar med hedersrelaterat 
våld lär sig i varje möte eftersom att varje handling i mötet kan ses som ett slags test på hur 
socialutredaren upplever att lärande sker i mötet. Skulle det vara så att lärande i mötet uteblir, 
leder det till försämrad kvalitet i socialutredarnas vägledning. Påföljderna kan drabba social-
utredarna, klienterna och samhället i stort. Det kan resultera i att klienter som lever med he-
dersproblematiken går miste om den hjälp som de är i behov av och socialutredaren har i sin 
tur misslyckats med att lära sig i mötet. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialutredare upplever att lärande sker i mötet 
med unga flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. 

Frågeställningar 
På vilket sätt upplever socialutredarna att lärande sker vid mötet med klienter som utsätts för 
hedersrelaterat våld? 
Hur upplever socialutredarna att lärande sker i mötet med klienterna? 

Tidigare forskning 
Det finns tidigare studier och avhandlingar om problematiken kring lärande i mötet inom vård 
och omsorg (Croona, 2003). Pedagogiskt handlande, värde- samt kunskapskommunikation 
omfattar både att lära sig själv och lära ut till någon, att bidra till flera personers lärande. 
Forskningen avser ett brett, relationellt och ömsesidiga lärande i pedagogiska relationer. Be-
mötande är nyckeln till framgångsrika relationer mellan läkare och patienter. Det handlar om 
lärande genom bemötande. Genom att lyssna och ta till dig vad individen säger kan du lära 
dig hur du ska hantera liknande situationer: Du kan lära dig hantera mötet med individen. 
Människan lär i sitt vardagliga liv och handlar utifrån logiska hänsyn. Ur pedagogisk synvin-
kel kommer rationaliteten till uttryck i all språklig kommunikation. Då uppstår vardagligt lä-
rande. Genom att delta och förstå språklig gemenskap framträder argument som olika, genom 
varierande intryck och får annorlunda genomslag. På så sätt kan människan förstå diskursiva 
värden. Både patienten och individens anhöriga måste handläggaren bemöta med ett bra ut-
tryck. Genom anhöriga kan lärande om den sjuke individen öka. Handläggaren kan göra ett 
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gott intryckt på patienten, skapa trygghet och visa omsorg (Croona, 2003). Vår studie kan 
påvisa hur viktig kommunikationen är under mötet.   
Lärande som sker i det vardagliga arbetet är viktigt för att individen både ska lära sig och ut-
vecklas på arbetsplatsen. Lärande kan ske under olika omständigheter. Dels kan individen ta 
till sig lärande genom praktiska arbetet eller så kan lärande ske genom kunskapsbyte. Detta 
innebär att individen diskuterar med sina arbetskollegor. Det framkommer i studien att sjuk-
sköterskor som deltog i undersökningen lär sig mycket utav sina patienter. Sjuksköterskorna 
lär sig genom behandlingarna som deras patienter genomgår vardagligen (Ohlsson, 2009). 
Författaren visar i sin forskning att grundutbildningen som sjuksköterskorna genomgår är en 
viktig del samt att den spelar stor roll för hur lärande sker i praktiken. I avhandlingen nämns 
det att olika kurser, utbildningar och seminarium som bedrivs på sjuksköterskornas arbetsplats 
kan ses som en tillgång till individualiserat lärande. Författaren nämner i sin avhandling att 
vetskapen om att det finns möjlighet till vidareutbildning i praktiken av olika slag ökar trygg-
heten i arbetet. Vidare påpekar författaren att inom arbetslivet är det betydelsefullt att varje 
sjuksköterska tar eget ansvar och deltar i olika utbildningsaktiviteter som ledningen erbjuder. 
Detta är viktigt för att sjuksköterskorna ska utvecklas individuellt och kunna hålla sig uppda-
terad med information om andra liknande situationer i det dagliga arbetet (Ohlsson, 2009). 
Vår studie kan ytterligare ge en förståelse hur olika lärandeaktiviteter kan skapa förutsättning-
ar för att lärande ska uppstå. 
 
Nyutexaminerade lärare har kritiserat att de anser att de ej känner sig tillräckligt förberedda 
när de kommer ut i skolverkligheten. Det har varit för lite av än det ena än det andra menar 
lärarna. Wedin (2007) lyfter fram avsaknaden av drama, lek, rörelse och bristen på konflikt-
hanteringsmetodik som exempel. Synpunkter från nyutexaminerade lärare kan också handla 
om bristande ämneskunskaper i matematik eller orättvisor i lärarens betygsättande. Lärarna 
brukar i stor utsträckning befinna sig i olika situationer som kräver olika lösningar och detta 
kan ses som ett slags utmaning för lärarna. Hur och vad lärarna lär börja ta fart när de arbetar 
och när de måste lära sig för att kunna hantera arbetet. Wedin (2007) anser att lärande sker 
med små steg eftersom att relationer mellan människor förändras med tidens gång. Detta kan 
bero på hur personliga omständigheter ser ut hos den ena individen. Lärarnas kunskap om-
skapas och vidareutvecklas eftersom att de ständigt stöter på nya situationer som kräver nya 
lösningar. Wedin (2007) hänvisar också till att lärarens egen drivkraft kan vara avgörande 
faktor för att lärande ska ske. Utan ambition och drivkraft från lärarnas sida kan arbetet inte 
bli lika framgångsrikt och förutsättningarna för att lärande ska uppstå blir omöjligt. Av den 
anledningen spelar läraren en avgörande roll i undervisningen.  
 
Vår studie kompletterar ovanstående avhandling i flera avseenden på hur människan behöver 
utmaning och viljan till att lära sig. Liknande resultat i Croonas forskning visar vårt resultat 
att kommunikation och bemötande mellan läkare samt patient är en viktig faktor som spelar 
en stor roll när det handlar om bra relation till klienten. Bemötande handlar om att förstå och 
respektera den utsatta klienten. På detta sätt uppstår en fungerande kommunikation som gör 
att lärande blir möjligt. Vår studie styrker även Wedins och Ohlssons forskning. Genom att 
påpeka de faktorer som människan använder sig av för att lärande ska ske, måste individen 
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börja med att känna sig intresserad av det specifika ämnesområdet. Människan ska kunna 
känna arbetsglädje, vara motiverad och ha en inre drivkraft för att lärande ska inträffa. 

Teori 
Lärandets dimensioner 
I figur 1 visar (Illeris, 2007) lärandets dimensioner, innehållsdimensionen, drivkraftsdimens-
ionen samt samspelsdimensionen. Dimensionerna drivs av en tillägnelseprocess och en sam-
spelsprocess.  I tillägnelseprocessen återfinnes en innehållsdimension samt en drivkraftsdi-
mension som handlar om individens individuella lärandeprocess, vilket sker beroende på varje 
enskild individ och hur de lär sig på en individuell nivå. I samspelsprocessen sker lärande 
ihop med den enskilda individen samt omgivningen runt omkring. Hur samspelsprocessen 
kan utforma sig mellan den lärande och omvärlden kan variera. Allmänt talas det om upple-
velse i samband med samspelet. Den typiska samspelssituationen är att upplevelse förutsätter 
en medveten aktivitet hos individen. Det vill säga att socialutredarna inte endast är mottagare 
av klienternas problematik utan gör något också för att samspelet ska bli meningsfullt (Illeris, 
2007). Den formen som har medvetenhet hos socialutredaren är deltagande i mötet. Delta-
gande innebär att socialutredaren deltar i en målinriktad aktivitet tillsammans med klienten. 
Detta framgår förmodligen tydligast vid socialutredarnas stora intresse och engagemang för 
att i sin yrkesroll ge den utsatta klienten råd, stöd och hjälp.  
 

 
 
Figur 1. Lärandets tre dimensioner, Illeris modell (2007, s.41) 
 
I undersökningen kopplas Illeris lärandeteori till hur socialutredarna upplever att lärande sker 
i mötet med individer som utsätts för hedersproblematiken. Lärandets dimensioner inkluderar 
innehållsdimensionen samt drivkraftsdimensionen dessa två handlar om den individuella 
tillägnelseprocessen. Den tredje dimensionen är samspelsdimensionen som berör de sociala 
samt samhällsenliga perspektiven av själva lärandet.  Innehållsdimensionen är en dimension i 
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lärandet som handlar om det som människan lär sig. Ord som relateras till denna dimension är 
kunskap, förståelse samt färdigheter dessa utgör endast några av de viktigaste aspekter i läro-
innehållet (Illeris, 2007). Genom innehållsdimensionen utvecklas individens lärande insikt, 
förståelse samt kapacitet. Det som individen vet, förstår och kan. Människan strävar efter att 
frambringa mening samt en bestämd förståelse inom innehållsdimensionen (Illeris, 2007). I 
undersökningen utreds hur utredarna upplever att de frambringar ett lärande i mötet samt hur 
de kan följa sin egen samt den utsatta individens utveckling. Drivkraftsdimensionen beskrivs 
med tre ord motivation, känslor samt vilja. Det handlar om att samman koppla den mentala 
energin som lärandet kräver, samt att människan är engagerad. Det är genom osäkerhet som 
människan söker ny kunskap, individen vill ha förståelse eller tillägna sig nya färdigheter eller 
kunskaper för att skapa balans (Illeris, 2007). Genom detta utvecklar individen samtidigt via 
denna dimension, känslighet i förhållande till sig själva och sin omvärld.  Innehållsdimens-
ionen och drivkraftsdimensionen integrerar samtidigt och på så sätt skapas impulser från sam-
spelsprocessen mellan människan och omgivningen (Illeris, 2007). Samspelsdimensionen 
handlar om människans samspel med den materiella och sociala omvärlden som gör sig gäl-
lande på två nivåer. Ord som kan kopplas till denna dimension är handling, kommunikation 
samt samarbete. Dessa ord är väsentliga element i individens utbyte med människans relation 
till omgivningen. På detta sätt bidrar samspeldimensionen till utvecklandet av individens so-
cialitet, det vill säga förmåga att engagera sig och fungera i olika former av sociala samspel 
mellan olika individer (Illeris, 2007). Samspelsdimensionen hjälper oss att förstå hur utreda-
ren själv anser sig fungera i samspel med utsatta individer. Utredarna måste använda sig av 
språk och kommunikation för att samspelet mellan individerna ska fungera och skapa ett så 
bra intryck som möjligt. 
Dimensionerna bidrar tillsammans till att lärande kan ske, teoriramen kopplas till hur utredare 
inom socialförvaltningen upplever sina möjligheter till lärande i möten med individer som 
utsätts för hedersrelaterat våld.  

Metod 

Epistemologi och Ontologi 
Epistemologi är teori om kunskap och vetande, vad man kan veta, samt när vet man det och 
hur man har kommit fram till det man vet. Vi har valt att utgå från konstruktivistisk epistemo-
logi då kunskap och förståelse uppkommer med hjälp av dialog. Konstruktivism valdes av den 
anledningen för att få förståelse för hur socialutredarnas individuella kunskapssyn uppstår i 
möten med klienterna genom att låta socialutredarna uttrycka sig med egna ord. Vi antar i vår 
studie att det är socialutredarnas ansvar att skapa förutsättningar för att lärande ska uppstå i 
mötet, för att vi ska få en komplex bild av hur lärande kan skapas i mötet mellan socialutre-
dare och klient. Människan hämtar in kunskap genom handlingar och erfarenhet som utveck-
lats under olika omständigheter så som via funderingar och med individens inställning till ny 
information. Hur varje enskild person inhämtar information kan bero på hur människan reage-
rar och väljer att hantera informationen vid det tillfället (Stensmo, 2007). Kunskap och förstå-
else bildas genom att människan i dialog med andra människor skapar gemensam förståelse i 
relation till omvärlden. Genom dialog i intervjuskedet uppstår förståelse om hur människan 
här bildar sin kunskap i relation till omvärlden. Dialog är en viktig faktor som ger förutsätt-
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ningar att få en förståelse och klarhet om hur socialutredarna upplever att lärande sker i mötet 
med unga flickor som lever i familjeförhållande där det förekommer hedersrelaterat våld.  
Ontologi behandlar frågor om hur verkligheten är beskaffad. I ontologi tas upp frågor om 
huruvida verkligheten är det människan kan observera eller om verkligheten är något annat än 
vad människan kan uppleva med sina sinnen (Stensmo, 2007). Vi utgår från att verkligheten 
kan vara både materialistiskt och idealistiskt. I enlighet med (Stensmo, 2007) ser vi på verk-
ligheten i en ständig förändring. Människan har olika inställningar om verkligheten som för-
ändras med tiden. Människans inhämtning av ny information kan vara under en kort stund av 
den anledningen att människan förhåller sig till verkligheten på olika sätt. I samband med 
detta formas människan av händelserna. Detta kan bero på att människan har samlat på sig 
upplevelser och vill använda dessa i praktiken. Det som människan tror är sant idag, kan visas 
vara något helt annat imorgon. Utifrån vårt syfte, att undersöka hur socialutredarna upplever 
att lärande sker i mötet, utgörs problemsituationen hur och på vilket sätt lärande kan inträffa. 
Förutsättningarna för att lärande ska skapas, kan bero på hur klienternas bakgrund ser ut och 
hur allvarlig situationen är.  
 
En empirisk epistemologi betonar tingets roll i kunskapsakten. När fenomenet lärande som 
studien behandlar undersöks, måste det finnas en ide om vad som skall se efter för att under-
sökningen ska ha en riktning (Kvale & Brinkmann, 2009). Kunskap kan uppstå ur de förnim-
melser eller erfarenheter som individen får från tinget i omgivningen. Man möter aldrig värl-
den som ett blankt bland utan individen har viss kunskap sedan tidigare. Genom iakttagelser 
och abstraktioner från sinnesdata såsom, synen eller hörseln utvecklar människan begrepp och 
kunskap som svarar mot tinget i verkligheten. Det vill säga, allt som är i förståendet har tidi-
gare varit i sinnena. Sinnesintrycken blir medvetna om man tänker över dem. Kort sagt, en 
empirisk epistemologi sätter systematisk iakttagelse av yttervärlden och reflektion över egna 
erfarenheter i centrum (Stensmo, 2007). Då studien utgår från informanternas svar på hur de 
upplever att lärande sker i mötet och informanternas svar på intervjufrågorna bidrar i sin tur 
till att vi får en ökad förståelse och klarhet för studiens egen frågeställning.  
 
I ontologi fokuserar man ofta på hur man anser att forskningens studieobjekt är beskaffade. 
Erfarenhet och lärande kring forskningsämnet lärande som studien behandlar, kan fås i den 
situation där man befinner sig i (Stensmo, 2007). I och med att verkligheten kan beskrivas 
föränderlig och livssituationer som uppstår i diverse tidpunkter är olika. Till följd av detta är 
vår kunskap om fenomenet lärande tillfällig och måste sökas om upprepade gånger (Stensmo, 
2007). Kunskap kan konstitueras genom språklig interaktion med informanterna kring forsk-
ningsområdet som uppsatsen behandlar. Vi anser att socialutredarna kan arbeta utifrån olika 
förutsättningar för att lärande ska ske i mötet. Exempelvis kan hedersproblematik i sig anses 
vara en drivande kraft för socialutredarna att motivera sig själva i arbetet. Detta kan också 
bero på klienternas olika bakgrunder och tidigare upplevelser. Motivation är exempelvis då en 
del av lärande som är helheten eftersom att motivation som en del bidrar till helheten. Detta 
innebär att lärande i mötet sker då socialutredarna är motiverade för att exempelvis hjälpa 
klienterna som behöver hjälp och vill ha stöd.  
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Forskningsansats 
I undersökningen har vi valt att arbeta utifrån en hermeneutisk ansats därför att målet med 
undersökningen är att få en förståelse för hur socialutredarna upplever att lärande sker i mötet 
med unga flickor som utsätts för hedersproblematik. En hermeneutisk ansats är en tolknings-
lära som visar hur en människa ska tolka information stegvis för att få en helhetsbild om ett 
fenomen. Människan förstår annorlunda och formar ett annat synsätt på ett fenomen om kun-
skap är i relation till en annan kunskap (Ödman, 2007). Denna ansats ger oss möjligheten att 
skapa en ny förståelse för hur lärande kan skapas i mötet med en annan människa. Dessutom 
uppstår den nya förståelsen genom att analysera och tolka datamaterialet. Det är helhetsupp-
fattningen och delarna som påverkas av helheten lika så att helheten påverkas av delarna i den 
hermeneutiska spiralen. Hermeneutiken bidrar med att skapa ett samband mellan olika delar 
för att få en förståelse av det insamlade datamaterialet. Det ligger i forskningsansatsens in-
tresse att förståelse mellan människor utvidgas för att i efterhand kunna använda det som ett 
redskap vid tolkning. Tolkning och förståelseprocessen har varken en start eller ett avslut. 
Detta innebär att spiralen av tolkning och förståelseprocessen är oändlig. Människans förstå-
else för ett visst fenomen avspeglar individens egen utveckling (Ödman, 2007). Man tolkar 
när förförståelsen är otillräcklig och när man vill förstå något oklart. Det är med hjälp av tolk-
ning som datamaterialet analyseras och skapar en mening av den insamlade informationen. 
Av den anledningen valdes en hermeneutisk ansats. Denna ansats ger en förmåga att försöka 
att förstå, att tolka och förklara hur socialutredarna upplever att lärande sker på arbetsplatsen. 
Det är viktigt att vara medveten om att alla har sin egen tolkning och förståelse över hur män-
niskan både ser och upplever en livssituation. Individen måste både ha fakta och förståelse om 
hur den ska gå tillväga för att uppnå ett rimligt resultat. Inom en hermeneutisk ansats är san-
ningen subjektiv, vilket innebär att varje enskild individ förklarar sin egen upplevelse av ett 
speciellt fenomen (Ödman, 2007). I enlighet med hermeneutisk ansats är det viktigt att nämna 
att varje människa innehar en viss förförståelse, både medveten och omedveten (Bjereld et al, 
2009). Det kan vara krångligt att lämna förförståelsen åt sidan när det handlar om att tolka en 
händelse eller upplevelse. Människan som innehar tidigare kunskap inom ett ämnesområde 
har en förutsättning att uppleva det insamlade datamaterialet på sitt eget sätt. Människan 
måste vara medveten om att förförståelsen kan påverka tolkade av det insamlade datamateri-
alet och därför är det viktigt att tänka på förhållningssättet vid tolkning (Kvale & Brinkmann, 
2009). 
 
 I vår förförståelse kan det förekomma fördomsfulla tankar och detta innebär att det insamlade 
datamaterialet tolkas så att det exempelvis passar lärandeteorin. För att undvika detta, ska vi 
istället försöka tänka i den banan som hermeneutiska spiralen visar. Av den anledningen för 
att lämna fördomarna åt sidan och fokusera på att få en förståelse som ger en rättvis bild om 
fenomenet (Ödman, 2007). För att kunna förstå hur lärande i mötet skapas, måste vi förklara 
fenomenet genom att tolka den och på detta sätt utvidgas vår egen förförståelse. På så sätt 
uppstår ett annat perspektiv på fenomenet. En del av vår förförståelse om lärande i arbetslivet 
grundar sig på tidigare arbetslivserfarenheter. Vår förförståelse består i upplevelse av att ar-
beta med äldre människor inom äldreomsorgen och med barn på grundskolan. En annan del 
av förförståelse utgår från relevanta litteraturböcker som använts inom området under skoltid.  
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Val av metod 
För att studera detta fenomen har vi valt att utföra en kvalitativ metod i undersökningen. Val 
av metod har påverkats av syftet då det ger oss möjligheten att få en förståelse om hur utre-
darna upplever att lärande sker i mötet med unga flickor som lever i familjeförhållande där 
hedersrelaterat våld förekommer. Valet av kvalitativa metoden föll sig naturligt då uppsats-
ämnet vänder sig till en specifik grupp av människor och till ett specifikt syfte (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Utgångspunkten med kvalitativa intervjuer innebär att få en individuell 
förståelse och lyfta fram olika upplevelser inom ett ämnesområde med hjälp av specifika 
människor som valt att delta i undersökningen. Det krävs ett samtal ansikte mot ansikte för att 
få fram hur människan upplever att lärande sker. Varje intervju bygger på planerat samtal och 
är unik vid varje ny tillfälle. Samtal med människor är en grundläggande form av mänsklig inter-
aktion. Det finns olika tillvägagångssätt för människan att genomföra en intervju. Valet av semi-
strukturerade intervjuer ger möjligheten att få en förståelse för hur utredarna upplever lärande i 
mötet under det unika samtalet med klienterna (Kvale & Brinkmann, 2009). En semistrukturerad 
intervjuform består av frågor som är detaljerat utformade. Detta tillvägagångssätt är öppet och ger 
informanterna chansen att dela med sig av hur de upplever sitt eget lärande (May, 2001). Detta 
tillvägagångssätt gör det också möjligt för informanterna att besvara frågorna klart och tydligt på 
en djupare nivå. Följdfrågorna som uppkom spontant under intervjutiden gav möjligheten att få en 
förståelse om informanternas upplevelse i anknytning till lärande. Semistrukturerad intervjuform 
valdes av den anledningen för att få fram hur informanterna upplever och deras världsbild om 
lärande i mötet. På så sätt uppstår en mångsidig bild av fenomenet som uppsatsen behandlar.  
 

Metod för att samla in data 
Undersökningen har ägt rum på en socialförvaltning i södra Sverige. Kontakten togs med so-
cialförvaltningen via telefonen. Information gavs att vi är studenter från Blekinge Tekniska 
Högskola, studiens syfte och önskemål om att genomföra intervjuer med människor som arbe-
tar med hedersproblematiken lades fram. Socialförvaltningen svarade med att det fanns en 
samverkansgrupp inom förvaltningen som består av utredare vars hedersproblematik ingår i 
tjänsten. Kontakten med socialutredarna togs individuellt. Informanterna var villiga att ställa 
upp på att bli intervjuade till undersökningen. Tid och plats bokades med informanterna. Vid 
två tillfällen genomfördes intervjuerna via e-mail eftersom att informanterna hade ett pressat 
tidsschema. Intervjuerna vid andra två tillfällen genomfördes under ett personligt möte. Inter-
vjutillfällen ägde rum på verksamheten i ett mötesrum under lunchrasten bakom stängda dör-
rar. Av den anledningen för att undvika störningsmoment från omgivningen. När informanten 
kommit till rätta, diskuterades uppsatsämnet och inledningsfrågorna utfördes för att informan-
ten ska känna sig bekväm i situationen. Efter detta tillfrågades intervjupersonen om hon gav 
sitt samtycke till att samtalet spelades in. Vi förklarade för informanten att syftet med inspel-
ningen är ett hjälpmedel för att på ett korrekt sätt transkribera det insamlade datamaterialet. 
Av den anledningen för att noggrant dokumentera svaren till ett textdokument (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Informanten gav medgivande till inspelningen utan problem. Inspelning-
arna har skett via mobiltelefonen. Varje intervjutillfälle tog mellan 30-45 minuter beroende på 
hur pass utförligt informanten valde att svara på frågorna.  
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Urval 
I undersökningen deltog endast kvinnor vars främsta arbetsuppgift var att arbeta med männi-
skor som har sociala problem. Det finns också män som arbetar inom samverkansgruppen 
gällande hedersproblematik dock var det kvinnorna som visade intresse för att delta i studien. 
En av informanterna har arbetat på socialförvaltningen i sjutton års tid som socialsekreterare. 
Hon har med hjälp av sina erfarenheter kommit till den position hon idag innehar. Den andra 
informanten påbörjade sin karriär vid skolbänken och idag är hon examinerad socionom och 
har arbetat på socialförvaltningen i fem års tid. Den tredje informanten har varit verksam på 
socialförvaltningen i cirka sju år där även hon bär titeln socialsekreterare. Den fjärde infor-
manten har varit verksam som kurator på socialförvaltningen sedan 2001. Undersökningen 
genomfördes på socialförvaltningen för att informanterna betraktades vara relevanta till studi-
ens syfte. Då studiens uppgift var att undersöka hur utredarna upplever att lärande sker i mö-
tet. Socialförvaltningen är en stor verksamhet med många anställda vars yrkesroller är varie-
rande med skilda arbetsuppgifter. Genom tidigare arbeten fick vi kontakt med informanterna. 
Detta urval gjordes för att söka upp specifika personer som kunde ge svar på studiens syfte 
och frågeställning. Av den anledningen för att få in ett lämpligt och användbart datamaterial 
(Trost, 2005). Informanterna tillfrågades om det fanns möjlighet för oss att genomföra inter-
vjuer med flickorna som lever med hedersproblematiken. Dock upplevde informanterna att 
intervjun var ogenomförbart på grund av etiska skäl och för att klienterna lever med skyddad 
identitet.  

Metod för att analysera data 
Undersökningen utgår från en hermeneutisk ansats och då faller det naturligt att tolkning av 
det insamlade datamaterialet är en viktig del i uppsatsskrivandet. Med hjälp av hermeneutiska 
cirkeln växer vår tolkning av datamaterialet fram genom en återkommande rörelse där vi skif-
tar mellan att se delar och helhet. Med det cirkelformade tankesättet innebär det att delar och 
helheter står i relation till varandra. Detta eftersom att helheten blir oförståelig utan delar och 
delarna är oförståeliga utan helheten. Intervjuerna har transkriberats till ett textdokument. Det 
insamlade datamaterialet bearbetades genom att vi lyssnade på det inspelade materialet upp-
repade gånger. Under tiden, antecknades informanternas upplevelse ord för ord i dokumentet 
för att stärka validitet och reliabilitet. För att hitta relevant information i materialet, läste vi 
igenom det transkriberade textdokumentet och strök under meningar samt lämpliga ord med 
en markeringspenna, för att på ett effektivt sätt kunna sålla ut allt material som är användbar 
till resultatkapitlet (Kvale & Brinkmann, 2009). Allt olämpligt material utlämnades. Efter 
genomläsningen kunde vi tillsammans finna olika mönster som framkom av det transkribe-
rade textdokumentet. Information som innehöll hur utredarna upplever att lärande inträffade i 
mötet och vilka förutsättningar som spelade roll för att lärande ska skapas i mötet med klien-
terna. Den relevanta information som framgick tydligast i det transkriberade textdokumentet 
delades upp i kategorier och som är grunden till hur lärande kan inträffa. Vi fick fram katego-
rierna lärandeaktiviteter, delaktighet och engagemang samt verktyg vid lärande. Den första 
kategorin lärandeaktiviteter handlar om vilka möjligheter informanterna upplever sig ha till 
utbildningar i inriktning med informanternas yrkesområde. Den andra kategorin, tas betydel-
sen upp av delaktighet och engagemang samt hur informanterna aktivt kämpar för att lärande 
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ska uppstå. Den sista kategorin handlar om redskap som kan finnas tillhands för att hantera 
utmaningar. Vid val av dessa nämnda kategorier eftersöktes specifika begrepp i det markerade 
textdokumentet som baserades på hur informanterna upplever sitt lärande. Med specifika be-
grepp menar vi ord eller uttryck som uppkom under intervjuskedet vid upprepade omgångar 
och som förklarar informanternas situation. Vi sökte om det fanns likheter i informanternas 
upplevelser i anknytning till lärande. Genom att leta efter bekanta mönster i hur informanterna 
upplever kunde materialet kategoriseras i delar. Av den anledningen för att på ett enklare sätt 
se helheten i diskussionskapitlet. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan påverka resulta-
tet och för att ge en rättvis bild, tolkades empirin på ett objektivt sätt (Kvale & Brinkmann, 
2009).  

Tolkning av resultat 
För att uppnå en rättvis bild i tolkning av resultatet föll valet naturligt att tänka i banan som 
den hermeneutiska cirkeln visar (Ödman, 2007). Vår förförståelse och vår nya kunskap är en 
viktig del för att tolka resultatet. Förståelsen bildas genom vår tolkning och skiftar mellan det 
insamlade datamaterialet samt teorin. Samtidigt ökade den egna förståelsen om fenomenet 
och gav nya utgångspunkter som kunde användas i tolkningskapitlet (Ödman, 2007). I under-
sökningen tolkades datamaterialet genom att försöka se utifrån socialutredarnas perspektiv 
hur informanterna upplever att lärande kan skapas i mötet. Kategorierna i tolkningskapitlet 
har uppkommit med hjälp av Illeris lärandeteori, som kopplades ihop med transkriberade da-
tamaterialet. När vi tolkade det egna materialet ökade den egna förståelsen om lärande ur ett 
helhetsperspektiv. Tolkningen bygger på hur informanterna upplever att lärande kan skapas i 
mötet. Detta har skrivits ner och utgör nu tolkningskapitlet till förståelse och medvetenhet, 
motivation för lärande samt språk och kommunikation. Dessa nämnda kategorier uppkom när 
datamaterialet transkriberats färdigt och när vi sökte efter likheterna i hur informanterna upp-
lever att lärande sker i mötet. Tolkningen är en utgångspunkt för kommande diskussion som 
innehåller egna tankar och idéer kring om hur lärande kan inträffa.  

Reliabilitet och validitet 
Validitet står för huruvida undersökningen mäter det som man har i avsikt att mäta. Det hand-
lar om att kunna beskriva och förklara insamling samt bearbetning av datamaterialet på ett 
systematiskt sätt (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). I undersökningen intervjuades social-
utredare för att ta reda på hur de upplever att lärande kan uppstå i mötet med unga flickor som 
utsätts för hedersrelaterat våld. Validitet i undersökningen är god därför att vi var inriktade på 
det specifika ämnesområdet och för att frågorna har sin utgångspunkt i syftet och frågeställ-
ningen (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). Allmänna validitetskriterier innebär att studiens 
resultat är trovärdigt samt att det går att lita på och att det ska gå att bekräfta. Av den anled-
ningen för att en annan forskare ska ha möjligheten att komma fram till samma slutsats 
(Allwood & Erikson, 2010). Ett perspektiv av validiteten är för att den ska vara väl genom-
förd i studien vilket Kvale och Brinkmann (2009) kallar för hantverksvaliditeten. Ett annat 
perspektiv är att resultatet ska överensstämma med vad vi anser är rimligt att tro på (Allwood 
& Erikson, 2010). För att få en god validitet fick informanterna berätta egna tankar och erfa-
renheter om hur de upplever att lärande kunde skapas. Informanternas motivation under inter-
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vjuskede och trovärdighet i form av att ge väsentlig information spelar en viktig roll för stu-
dien. Vi hade kunnat vidta möjliga åtgärder för att stärka validiteten ytterligare i undersök-
ningen genom att exempelvis intervjua andra kunniga utredare i en annan kommun och even-
tuellt kompletterat undersökningen med en kvantitativ metod. Följdfrågorna som uppkom 
utan förberedelse under intervjuskede, ställdes även dem mot syfte och frågeställning i min-
net. Reliabilitet i en undersökning är beroende på hur data har mäts. För att få undersökningen 
tillförlitlig, kan en annan forskare genomföra undersökningen (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 
2009). Informanterna fick endast veta om syftet med undersökningen. Vi finner att det hade 
varit intressant att veta om resultatet hade blivit annorlunda om informanterna kände till frå-
gorna innan intervjun ägde rum. För att testa reliabiliteten kan intervjun utföras på samma 
deltagare eller nya deltagare för att få en helhetssyn på fenomenet. Intervjuerna utfördes vid 
endast ett tillfälle med varje informant. Av den anledningen för att vi är tillfredsställda med 
det insamlade datamaterialet. Då resultatet tydligt redovisar att verksamheten utgör en läran-
demiljö och att ett lärande faktiskt sker i mötet. Intervjufrågorna finns kvar utifall vi nödvän-
digtvis fått ett annat intervjutillfälle med informanterna (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009).  

Etiska överväganden 
Vid varje individuellt intervjutillfälle informerades informanterna om etiska överväganden, 
för att det är en regel som ska fullföljas under hela undersökningen (Kvale & Brinkmann, 
2009). Inledningsvis informerades informanterna om konfidentialitetskravet därför att det är 
viktigt att skydda individens identitet samt försäkra att det finns ett förtroende mellan inter-
vjuaren och informanterna. Anledningen till detta är för att det undvika problem som kan upp-
stå under medverkan i undersökningen. Nyttjandekravet informerades och går ut på att det 
insamlade datamaterialet fick endast användas i syfte till undersökningen. Allt datamaterial 
kommer att förstöras då det är en moralisk skyldighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Informan-
terna i undersökningen har fått information om studien och dess syfte. Till sist underrättades 
informanterna om samtyckeskravet därför att deltagandet sker på frivillig grund och kan när 
som helst avbrytas. Detta är en undersökning som innebär att informanterna får själva be-
stämma hur länge de vill medverka (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Metoddiskussion 
Det är viktigt att intervjuaren ställer neutrala frågor av den anledningen för att intervjuaren 
kan påverka informanternas svar på ett visst sätt. Intervjuaren bör också tänka på vilka signa-
ler den sänder till informanterna under intervjuns gång (Trost, 2005). Det kan uppstå med-
vetna och omedvetna signaler hos intervjuaren. Kroppssignaler och ansiktsuttryck vilka kan 
tänkas påverka informanterna på annat sätt när de ska svara på frågorna. Informanterna kan 
uppleva det dömande och kan då bestämma sig för att ge svar på resterande frågor med even-
tuell begränsning. Två intervjuer utfördes via e-mail därför att informanterna hade ett 
fullspäckat schema framför sig. Detta faktum kan ha haft negativ inverkan på studiens resultat 
eftersom att svaren togs emot på ett annat sätt än planerat. Ett skriftligt svar via e-mail döljer 
informanternas reaktion och ansiktsuttryck. Ett alternativ hade kunnat vara att utföra en en-
kätundersökning parallellt med djupintervjuerna i studien. Dock hade följdfrågorna tappat sin 
betydelse och möjligheten till att få ett ingående och utvecklat svar från informanterna varit 
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omöjlig. Av den anledningen för att i en enkät kan det vara lätt hänt att missuppfatta frågan 
och för att själva upplägget på en enkät är grundligt utfört (Trost, 2005). Ett annat sätt att ge-
nomföra undersökningen på kunde ha varit att observera informanterna i mötet med klienter-
na. Detta kan även bekräfta informanternas uttalanden om hur de upplever lärande i mötet. 
Nämnvärt i detta sammanhang kan en observation som ett tillvägagångssätt medföra problem 
i etisk mening. Ett intrång i klienternas levnadsförhållande är oacceptabelt i detta samman-
hang för att varje klient som lever med hedersproblematiken har rätt till integritet och skydd. 
Risken finns att klienternas manliga familjemedlemmar kan börja förfölja eller trakassera 
hjälpsökande klienterna om deras skyddade identitet och adress avslöjas. Av den anledningen 
för att det kan vara svårt att helt och hållet skydda individens anonymitet. När en individ 
hamnar i en situation där livssituation ska studeras, kan det vara svårt att inta en annan roll 
utanför sig själv (Ödman, 2007). Vi måste vara medvetna om och försiktiga under hela under-
sökningen för att tolkande av informanternas svar förblir fördomsfritt. Vår förförståelse har 
varierat under studiens gång parallellt med tolkningen av det insamlade datamaterialet. Detta 
har gynnat oss till att tänka i andra banor samtidigt gett oss möjligheten att få en ny tolkning 
på perspektivet. 
Resultat 

Lärandeaktiviteter 
Lärande kan uppstå genom olika utbildningar, föreläsningar, seminarium eller konferenser. 
Det är viktigt att utbildning kring hedersproblematik finns på arbetsplatsen. Lärandeaktivite-
terna ger en stadig grund som ska användas i praktiken som hjälpmedel vid möten med klien-
terna.  

Jag och mina kollegor som arbetar med hedersproblematiken har gått en utbildning som 
ungdomsstyrelsen har anordnat. Den utbildningen var specialdesignad för oss som arbe-
tar inom socialförvaltningen. 

Informanterna har arbetat med hedersproblematik i många år. De har först och främst fått ut-
bilda sig själva genom högskola eller universitet. Sedan har de tillsammans med kollegor åkt 
och lyssnat på olika föreläsningar samt seminarium och även varit på fortbildning som de fått 
genom arbetsplatsen. Att bjuda in föreläsare som är insatta i hedersproblematik till sin arbets-
plats har varit ett annat alternativ för dem att få den grunden som behövs. Informanterna upp-
lever att de är viktigt att lärandeaktiviteter genomförs med jämna mellanrum eftersom att 
människan aldrig är fullärd. Informanterna upplever att vi lever i ett samhälle där hederspro-
blematiken börjar bli allt vanligare. Att ha kunskap om hedersproblematiken ses som ett 
hjälpmedel för att känna igen signaler som klienterna sänder ut när dyker upp inom verksam-
heten. Det finns en risk att informanterna kan bli vilseledda då det finns klienter som kan tala 
osanning om sin levnadsställning. Informanterna upplever att det personliga lärande vidgar 
genom arbete eftersom att erfarenheter bildas då de dagligen lär sig och framförallt upplever 
informanterna att lärande sker genom sociala relationer och via möten med klienter. Lärande 
inträffar även när informanterna träffar andra människor från andra delar av landet där de dis-
kuterar problematiken tillsammans och utbyter erfarenheter och åsikter med varandra. Detta 
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är en annan form av lärprocess som uppstår och då skapar informanterna betydelsefulla red-
skap för att kunna hantera olika situationer eftersom varje situation där det förekommer he-
dersproblematik är unik i sig. 

Delaktighet och engagemang 
Informanterna upplever att delaktighet och engagemang i mötet anses vara en viktig utgångs-
punkt i deras lärande. De upplever för att kunna få en insikt för klienternas verklighet är det 
viktigt att vinna klientens tillit och samtidigt möta klienten i den situation som den befinner 
sig i. Detta innebär att det är genom det gemensamma språket mellan de och klienten som 
mening skapas och ett lärande uppstår.  
 

När man väl befinner sig i ett bra samspel med sin klient som man aldrig har träffat, un-
der dessa få timmar kan det kännas som om man känt personen i hela sitt liv. Effekterna 
av att engagera sig fullhjärtat i sådana problematiska situationer medför enligt en trygg-
het i yrkesrollen. Jag utvecklas på ett personligt plan och samtidigt ökar självinsikten.  

 
Detta citat visar mer eller mindre på hur lärande kan ske. Det vill säga, med ett brinnande in-
tresse för sitt yrke kan medverkan och engagemang för lärande ske på en naturlig väg. Detta 
kan ses som en god förutsättning för att ett lärande ska ske. Detta tyder också på att lärande i 
stort sätt kräver en handling. Någon menar att man måste finnas tillgänglig för sina klienter 
när som helst på dygnet med tanke på hur deras situation ser ut och det sker genom att stän-
digt vara i kontakt med klienterna. Oftast brukar kontakten ske genom personliga möten och 
därför är det betydelsefullt att informanterna kan nås på ett lätt och smidigt sätt. På detta vis 
har informanterna möjligheten att påverka och fatta beslut tillsammans med sina klienter. Av 
den anledningen för att inget ska bestämmas eller beslutas bakom ryggen på klienterna. Detta 
kan i värsta fall leda till brist på förtroende och att klienten kan dra sig undan helt och hållet.  
 

Genom att bara lyssna på klienternas problem där hedersrelaterat våld står i fokus kan 
det skapa förutsättningar för ökad delaktighet. Följderna av detta leder i sin tur till att 
man pratar ett gemensamt språk. Jag menar, kommunikationen mellan oss handlar om 
att förstå varandra och visa respekt. 

 
Informanterna upplever att tala tjejsnack med sina klienter, diskutera om jämlikhet i det 
svenska samhället, kvinnofrågor, mänskliga rättigheter och barnkonventionen är en stadig 
grund för att kunna nå fram till klienten. Det handlar om att vara försiktigt i sin roll, ta små 
steg och prata runt om problematiken till att börja med. Det handlar om att ge den tid som 
klienter behöver för att känna sig bekväm och för att lättare öppna sig som person. Dock tas 
dessa teman upp utifrån ett utbildningsperspektiv eftersom att det kan inträffa att klienterna 
inte känner till vilka rättigheter personen egentligen har. Därmed visar informanterna att de är 
hjärtligt intresserade i problematiken som klienterna har. Att kunna hålla samtalet vid liv un-
der sådana här omständigheter är en utmaning i sig. Ett anpassat språk där två individer befin-
ner sig på samma nivå kan ses som nyckeln till ett framgångsrikts lärande. Vid samtal med 
klienterna är det huvudsakligen viktigt att diskutera kring problematiken, att lyssna på vad 
klienten berättar och undvika fördomsfulla tankar om personen i fråga. Skulle det vara så att 
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det uppstår negativa vibrationer under mötets gång kan klienten inte få den hjälp som den är i 
behov av. 

Verktyg vid lärande  
Informanterna upplever att lärande innebär att de aldrig blir fullärda och att de lär sig något 
nytt i varje möte. Lärande kan sker på olika sätt och under olika omständigheter. Lärande som 
sker i mötet med klienterna anser informanterna vara mest betydelsefullt eftersom att det sker 
spontant och ibland omedvetet. Trots goda mötesaktiviteter med klienten kan informanterna 
ibland uppleva att de hamnar i en situation där det har uppstått oklarheter eller annan form av 
problematik. Informanterna anser då att det är viktigt att det finns bra redskap nära till hands. 
    

Som i alla möten inom socialt arbete använder jag mig i olika situationer av olika delar 
av min totala vetskap för att om möjligt vägleda personen framför mig till en tydligare 
förståelse för sin situation. 

 
Här spelar handlingsplanen och andra skriftliga dokumentationer i form av pärmar en betydel-
sefull roll. Här står det skrivet huruvida informanterna ska gå tillväga för att hjälpa en klient i 
nöd. De så kallade mallarna kan också användas till hjälpmedel för informanterna att få inspi-
ration att se i andra banor och att våga tänka nytt. Informanterna upplever att denna form av 
redskap bekräftar och tydliggör deras arbete. Med hjälp av dessa redskap kan informanterna 
uppmuntra sig själva och våga ta risker under arbetsprocessen. Informanterna upplever att 
handlingsplanen och skriftliga dokumentationerna fungerar väl i sin helhet. Dessa former av 
redskap hjälper informanterna att både se och förstå klienternas situation utifrån ett annat per-
spektiv. Någon informant upplever att kandidatexamen är en grundläggande behörighet för 
yrket dock är den inte avgörande för att de ska kunna bedriva yrket tillfredsställande. Någon 
informant upplever också att det är upp till var och en att själv se till att lärande hålls givande. 
Informanten menar då att de har i uppgift att engagera sig i självstudier, delta på olika intern-
utbildningar eller vid användning av informationssystem. Med lite inspiration från olika håll 
kan man förändra sitt jobb mer än vad man tror. Informanterna upplever att de blir berörda på 
ett personligt plan när de träffar sina klienter. Informanterna menar att detta leder till nya erfa-
renheter och insikter. Av den anledningen är det viktigt att vara stark inombords, vara ärlig, 
ha förmåga att känna empati och samtidigt vara konsekvent under möten. Informanterna upp-
lever också att inneha skickligheten att kunna läsa av signaler och tolka tecken som klienten 
sänder ut, kan vara ett annat tillvägagångssätt för lärande att uppstå. 

Resultatsammanfattning  
Det framkommer i resultatkapitlet att informanterna upplever att lärande i arbetslivet pågår 
ständigt under växlande omständigheter. Lärande är oundvikligt eftersom att man lär sig hela 
tiden, varje dag. Formeln för att göra ett bra jobb ligger i drivkraften och hur engagerad man 
är. Detta är nyckeln till att informanterna ska på ett bättre sätt kunna vägleda sina hjälpsö-
kande klienter. Under tidens gång uppstår ett lärande som leder till förbättring och som kan 
vara en förutsättning i arbetet. Det är uppenbart i resultatkapitlet att vilja, motivation och ny-
fikenhet underlättar för informanterna att lärande uppstår i mötet och på detta sätt blir lärande 
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en drivkraft i sig. Informanterna är djupt intresserade kring hedersproblematiken och brinner 
för att hjälpa sina medmänniskor. På så sätt ökar lusten till att vilja lära sig. Det framkommer 
att lust och vilja till att lära sig uppstår när informanterna hamnar i oförutsedda problemsituat-
ioner och ställs inför utmaningar som kräver energi och ett agerande för att komma till en 
lösning. Det framkommer också mer eller mindre att en högskoleutbildning är avgörande för 
att kunna arbeta med människor som lever i familjeförhållande där det förekommer hedersre-
laterat våld. Informanterna upplever att det finns tillgång till handlingsplan och andra skrift-
liga dokumentationer vilka fungerar som en metod och ger informanterna möjligheten att 
“tänka nytt”. På så sätt utgörs en lärsituation som leder till att lärande skapas. Det innebär att 
informanterna utnyttjar det handlingsutrymme som finns på arbetsplatsen för att kunna utöva 
sitt yrke.  

Tolkning 
Förståelse och medvetenhet 
Resultatet visar att informanterna upplever nyfikenhet och ett brinnande intresse för frågor 
kring fenomenet hedersrelaterat våld rent generellt. Det framkommer också att informanterna 
är överens om att lärande är en vardaglig process som sker hela tiden under olika omständig-
heter genom hela livet, både medvetet och omedvetet. Detta kan vi relatera till innehållsdi-
mensionen (Illeris, 2007). Av den anledningen för att socialutredarna upplever att lärandepro-
cessen utgörs av samspel mellan människan och omgivningen. Om ett lärande ska inträffa och 
uppfyllas bör det finnas olika tillfällen och möjligheter för individen att ta tillvara. Socialutre-
darens ansvarfullhet, samarbetsförmåga och flexibilitet kan ligga till grund och stärkas för att 
lärande ska ske. Samspelet mellan socialutredaren och den drabbade klienten gör att det upp-
står en dialog istället för informationsutbyte och med hjälp av dialogen stärks relationen mel-
lan individerna (Illeris, 2007). Detta medför i sin tur en förutsättning till reflektion över situat-
ionen. Detta innebär att reflektionerna som kan uppstå efter mötet kan ge informanterna en 
eftertanke och omvärdering om klientens problematiska livssituation. Reflektionerna är en 
utmaning som informanterna kan bearbeta med hjälp av klienternas redogörelser om proble-
matiken. Detta ger informanterna en förmåga att arbeta både konstruktivt och funktionellt. Vi 
menar att detta kan få informanterna att hantera praktiska utmaningar i mötet med klienterna 
(Illeris, 2007). Resultatet har utifrån socialutredarnas perspektiv inte lyckats besvara vad det 
är informanterna lär sig i mötet. Utifrån Illeris (2007) handlar lärandets innehållsdimension 
om ett förhållningssätt till bland annat människan, kunskap och lärande. Det krävs att social-
utredarna på ett medvetet och reflekterat sätt uppmärksammar sin egen förståelse och kunskap 
för att lärande i sin tur ska uppstå i mötet. Om informanterna saknar insikt och förståelse för 
hedersproblematiken kan det medföra svårigheter för informanterna att delvis hjälpa klienter-
na. Av den anledningen för att informanterna har då en lägre grad av beredskap i mötet med 
klienterna. 
 
 

Motivation för lärande 
Människor lär sig när det finns en väsentlig anledning till att lära sig. I resultatkapitlet påvisas 
det att informanterna upplever att motivationen är en viktig faktor i deras arbete. De har ge-
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nom sitt arbete hittat inspiration och viljan att lära sig. Informanterna i studien är villiga att 
söka förståelse och tillägna sig nya förmågor för att skapa balans i mötet med sina klienter. 
Drivkraftdimensionen nämner att människor söker sig till ny kunskap genom att vara nyfikna, 
osäkra eller på grund av otillfredsställda behov (Illeris, 2007). Utan motivation kan det kännas 
otänkbart för informanterna att sträcka ut en hjälpande hand till sina klienter. Därför är det 
viktigt att informanterna är delaktiga och engagerade från början i mötet eftersom att detta i 
sin tur skapar en trygghet i deras yrkesroll. När informanterna är trygga i sin roll kan de i ef-
terhand skapa en positiv miljö på kontoret. Det sker genom att ha ögonkontakt med sin klient 
och tänker på vilken tonfall man använder. På detta sätt utvecklas informanterna på ett per-
sonligt nivå samtidigt som deras självinsikt ökar. Det framkommer i undersökningen att driv-
kraftdimensionen spelar en viktig roll. Om ett lärande ska inträffa är det betydelsefullt för 
informanterna att vilja lära sig. I vår undersökning kan man tydligt upptäcka att informanterna 
har i uppgift att se till att lärande sker i varje möte eftersom att varje utsatt klient är unik på 
sitt sätt. Här spelar drivkraftdimensionen en väsentlig roll (Illeris, 2007). Detta kan tolkas som 
att en motiverad socialutredare lägger också sin energi på att lära känna sin klient på ett per-
sonligt plan. Det handlar om att lyssna på och visa medmänsklighet till sina klienter med stort 
intresse och stor uppmärksamhet, vilket kan tolkas som att informanterna får möjligheten att 
se hedersproblematiken utifrån ett annat perspektiv än tidigare eftersom att lärande har vid det 
har stadiet utökats i deras livsvärld. Varje enskild klient som lever med hedersproblematiken 
har individuella krav och personliga faktorer vilka styr informanternas motivation. Det leder i 
sin tur till ökning av effektiviteten av inlärning hos informanterna (Illeris, 2007). En ytterli-
gare koppling till drivkraftsdimensionen visar att informanterna i undersökningen har förmåga 
att känna empati och att de i själva verket bryr sig om klienterna. På så sätt ökar informanter-
nas belägenhet att våga ta risker som annars kunde ses vara otänkbara i en sådan besvärlig 
situation.  
 

Språk och kommunikation 
Det är viktigt att kommunikationen fungerar på informanternas arbetsplats eftersom att det är 
en av de grundläggande aspekterna för deras lärprocess. Informanterna i undersökningen sam-
spelar med unika individer med olika behov vilket gör att de måste tänka på vissa saker under 
möten. Samspelsdimensionen bidrar till utvecklingen av individers förmåga att socialisera 
samt fungera i olika samspel med den andra individen. Informanterna ska alltså ha förmågan 
att engagera sig och fungera lämpligt under dessa unika möten (Illeris, 2007). Detta kan rela-
teras till undersökningen genom att påpeka att informanterna var eniga om att användandet av 
rätt språk och rätt sätt att kommunicera är en viktig nyckel för att skapa ett framgångsrikt be-
mötande. Däremot måste klienten känna sig trygg inombords för att en bra kommunikation 
mellan respektive ska uppstå. Det handlar om att socialutredaren och klienten möts halvvägs i 
mötet. Detta kan tolkas som att informanterna med hjälp av sitt kroppsspråk visar förståelse 
och ödmjukhet för att få klienterna att känna sig väl omhändertagna. Det framgår även i 
undersökningen att informanterna pratade tjejsnack och diskuterade om andra ämnen utöver 
självaste problematiken, vilket i sin tur har betydelse för läromöjligheterna. Det är även vik-
tigt att mötena sker i en lugn och stilla miljö för att lärande ska vara möjligt (Illeris, 2007). 
Det framgår i undersökningen att informanterna upplever att det är betydelsefullt att anpassa 
språket efter varje enskild klient då de har en tendens att fråga sina klienter om de har förstått 
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vad som har sagt under mötets gång. Då förstår klienten vad som krävs av henne. Konsten att 
kunna tala handlar inte om vad informanterna har att säga utan det handlar om hur och på vil-
ket sätt informanterna talar till sina klienter (Illeris, 2007). På detta sätt berikas informanter-
nas meningsskapade eftersom att det sker ett lärande under samtalets gång. Informanterna ger 
dialogen ett stort utrymme därför att genom dialogen skapas verkligt lärande som är i detta 
fall socialt sammanbundet. Även detta blev uppenbart i undersökningen när informanterna 
hamnade i en situation som de upplevde svår att hantera på egen hand. Dock hade informan-
terna förmågan att visa sympati vilket minskade klienternas känsla av rädsla, skam eller osä-
kerhet. Som en följd av detta kan vi tolka att informanterna har ett ansvar att i varje möte välja 
vad som ska få betydelse för varje klient. Detta kan ses som en förutsättning för att lärande 
ska kunna ske eftersom att informanterna ger klienterna en chans att själva få påverka sin 
egen behandling till en viss del. 
Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka och få en ökad förståelse för hur socialutredarna upp-
lever att lärande sker i mötet med individer där hedersproblematiken är en del av vardagen. 
Studiens syfte har uppnåtts med hjälp av informanternas utförliga svar på intervjufrågorna. 
Det gav oss ett omfattande empiriskt material som kunde bidra till att tolka hur informanterna 
upplever att lärande sker i mötet med klienterna. Undersökningen visar att socialutredarna har 
använt sig av olika tillvägagångssätt för att bekräfta för sig själva att ett lärande verkligen sker 
i deras arbetssituation. Socialutredarna måste arbeta ständigt med sina klienter och tänka på 
hur klienterna blir bemötta för att lärande ska vara möjligt för socialutredarna. Studien kan 
också visa hur lärande i sig självt är ett väldigt omfattande och komplext område. Den tidigare 
forskningen visar att när människan lär på arbetsplatsen, befinner individen sig i en situation 
där man fokuserar på vilket sätt människan redan har tagit till sig information och hur indivi-
den går tillväga för att lärande ska äga rum (Wedin, 2007). I annan forskning framkommer det 
att lärande sker bäst när individen och klienten befinner sig ensamma i samma rum. Hur pro-
cessen sker beror mycket på hur individens livssituation ser ut för tillfället, vilka erfarenheter 
personen har samt hur individen väljer att ser på omvärlden med sina egna ögon (Ohlsson, 
2009). Vår studie visar att lärande som sker i arbetslivet är av betydande karaktär och samti-
digt är den i stort sätt ganska avgörande. Av den anledningen för att socialutredarna själva ska 
vara säkra på att lärande har skett i den problematiska situationen som de befinner sig i.  
 
Vår studie visar att bemötande, bra intryck och god kontakt med klienten är grundläggande 
aspekter i mötet. Dessa faktorer är socialutredarna beroende av när de hamnar i en sådan här 
krånglig situation. På så sätt sker lärande på en naturlig väg när informanterna har en bra och 
stadig relation till sina klienter (Croona, 2003). Även om socialutredarna får möjligheten till 
att delta på utbildningar, kurser och konferenser för att ett lärande ska ske, måste informanter-
na till att börja med känna sig intresserade och nyfikna kring ämnet hedersrelaterat våld. Det 
måste uppstå en inre kraft till att vilja ta ansvaret att lära sig ytterligare kring fenomenet 
(Ohlsson, 2009). Det är nämligen vad individen själv upplever som ett grundläggande behov 
för att lärande ska ske och detta ger i sin tur automatiskt motivation till vilja lära sig. De olika 
lärandeaktiviteter som ledningen erbjuder sina anställda anses vara ett hjälpmedel för att få 
kött på benen. Däremot blir det även viktigt att ifrågasätta på vilka sätt det faktiska lärande 
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sker. Ett exempel på detta kan vara att lära sig via utbildningar, seminarium, studiebesök eller 
kurser som ledningen anordnar. Ett annat tillvägagångssätt som kan gynna lärande är delvis 
genom erfarenheter, praktiskt arbete och i möten med klienterna. Hur en individ lär sig kan 
variera väldigt mycket från person till person med tanke på att alla är olika och hur varje 
människa tar till sig lärande varierar. För att socialutredarna ska ha förutsättningarna för att 
skapa lärande måste de återkommande gånger reflektera över möten och analysera sin egen 
synsätt på situationen. Dock är det viktigt att påpeka att informanterna i studien värdera högt 
alla former av lärandeaktiviteter som ledningen har att erbjuda. En verksamhet som satsar 
resurser på lärandeaktiviteter bör också fokusera på att ytterligare skapa bra förutsättningar så 
att lärande på arbetsplatsen förblir tillgängligt. På detta sätt kan socialutredarna uppnå ett re-
sultat i form av ökat lärande. 
  
Det är vidare tydligt i undersökningen att lärandeaktiviteter i informanternas verksamhet är 
praktisk i sig. Dock är det viktigt att dessa lärandeaktiviteter ger socialutredarna en möjlighet 
att utvecklas på alla plan. Vår förhoppning är att socialutredarna har ett tillräckligt stort hand-
lingsutrymme som är tillfredsställt och där informanterna i stort sätt själva har kontrollen över 
sin egen arbetssituation för att lära sig i egen takt. Som tidigare nämnt är det viktigt att både 
socialutredaren och klienten kommunicerar med varandra på samma nivå och på lika villkor. I 
ett väl fungerande möte behöver socialutredarna värdesätta vissa aspekter högt för att lärande 
ska skapas. Enligt vår studie är informanternas mentala närvaro, öppenhet, att vara framåtrik-
tad och ha förmågan att lyssna, faktorer som bland annat spelar stor roll i mötet. Delaktighet 
och engagemang är faktorer som kan uppmuntra socialutredarna till att använda effektiva me-
toder för att hjälpa klienterna i rätt riktning. När socialutredarna i sin tur vet hur meningsfulla 
möten skapas, kan informanterna få ut ett lärorikt lärande i situationen. Slutligen framkommer 
det väldigt tydligt i undersökningen att socialutredarna anser att mötet med klienterna är både 
a och o i deras arbetssituation. Genom att visa intresse för den problematiska situationen 
skapar i sin tur vilja och motivation för att socialutredarna ska lära sig. När informanterna har 
förstått meningen med motivationen, sätts socialutredaren i en situation där nya utmaningar 
sätts på prov. På så sätt får informanterna möjligheten att se en ny förändring. Vid mötet med 
klienterna som utsätts för hedersproblematiken uppstår en så kallad situation där ett mänskligt 
möte mellan två individer kombineras med varsin historia. Vi kan uppleva detta som en slags 
vägledning för socialutredarna. Varje individ måste finna en mening till att vilja lära sig. 
Detta utvecklas i sin tur till en stark drivkraft vilket gör att socialutredaren engagerar sig och 
lusten för att lärande ska uppstå blir meningsfullt i detta sammanhang. Tillsammans med Ille-
ris lärandeteori som motsvarar innehållsdimension, drivkraftsdimension och samspelsdimens-
ion, ger en tydlig förklaring för hur ett fullkomligt lärande bör ske i människans värld och 
detta är samhällets krav på människans vidareutveckling (Illeris, 2007).  
 
I diskussionen ovan nämns det hur ett lärande kan uppstå i olika sammanhang, det vill säga 
genom olika lärandeaktiviteter som ledningen anordnar och genom samspel med klienterna. 
Denna kombination av praktik och teori är viktig då samspel med klienterna ger erfarenhet 
men att det är viktigt att ha en grund att stå på, vilket går att få genom lärandeaktiviteterna. 
Dock är det viktigt att påpeka att en upptäckt har gjorts i studien. Informanterna talar om hur 
de upplever att lärande sker i mötet med klienterna som utsätts för hedersrelaterat våld, däre-
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mot talar informanterna inte om vad de lär sig under processen. Med drivkraftsdimension me-
nar Illeris (2007) att ett bra lärande i grunden utgår från en positiv motivation och att indivi-
den är personligt engagerad. Ett bra lärande betyder alltså att det omfattar förståelse och över-
blick, att det genomsyras av föränderliga och kreativa känslor. Det framkommer i studien att 
mötet med klienterna är en betydelsefull aspekt och det är också detta som skapar vilja och 
motivation för att lärande ska uppstå. I mötet samspelar informanterna med unika klienter. 
Språk och kommunikation skapar mening samt ökad förståelse mellan varandra och kan där-
med vara främjande för lärande (Illeris, 2007). Lärandeaktiviteterna som anordnas av ledning-
en är exempelvis ett tillvägagångssätt för hur lärande kan uppstå. Utifrån Illeris (2007) har allt 
lärande ett innehåll och att det handlar inte bara om metoder som används för att lärande ska 
ske. Inhämtad kunskap och färdighet gör det möjligt för individen att hantera praktiska utma-
ningar. Det framgick inte i studien vilka kunskaper socialutredarna redan har, behövde eller 
saknade i sitt dagliga arbete. Studien visade främst hur socialutredarna upplever att lärande 
sker i mötet med klienten. Detta har då väckt en ny tankeställning. Som tidigare nämnts har 
informanterna i studien inte lyckats tala om under intervjutillfällen vad de har lärt sig. Därmed 
behöver det ifrågasättas om informanterna verkligen har lärt sig, om informanterna inte kan 
tala om vad de har lärt sig i mötet med klienterna. 

Förslag till framtida forskning 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att hedersrelaterat våld är ett komplext problem 
dock relativt outforskat. Vi finner det betydelsefullt att man förmedlar meningsfull informat-
ion om våldsfenomenet för att få en djupare bild för hur hedersproblematiken fungerar i prak-
tiken. Trots omfattande konsekvenser av hedersproblematiken finns det fortfarande behov av 
att undersöka vad man kan göra ytterligare för att skydda hjälpsökande individer i framtiden. 
Vi antar att en forskning utifrån denna synvinkel kan bidrar till en ökad förståelse. Det väcker 
även nyfikenhet att se om lärandemöjligheterna skiljer sig mellan en socialförvaltning till en 
annan socialförvaltning beroende på vilket område verksamheten befinner sig i. En annan 
faktor som hade varit intressant att undersöka är hur ledningen upplever lärandemiljön på 
verksamheten genom att ställa relevanta frågor till chefen för att sedan analysera deras syn på 
kvalifikationer för sin personal. 
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Bilaga 
Under andra halvan av vårterminen 2013 skriver vi en C-uppsats med inriktning pedagogik 
för att sedan ta en kandidatexamen. Programmet vi har studerat är samhällsvetarprogrammet 
för lärande utveckling och kommunikation på Blekinge Tekniska Högskola. Ämnet vi har valt 
att studera i vår C-uppsats är socialutredarnas lärande i mötet med individer som utsätts för 
hedersrelaterat våld. Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för hur socialutre-
darnas lärande påverkar deras arbete i mötet med utsatta individer. Våra deltagare är helt ano-
nyma och ges andra namn för att skapa ett sammanhang med varje respondent. Vi valde att 
spela in våra intervjuer för att kunna gå tillbaka och lyssna om så att vi får med all informat-
ion som respondenterna ger. Självklart raderas den information när arbetet är avslutat. Våra 
deltagare kommer erbjudas en kopia av den färdiga uppsatsen när den är godkänd och be-
dömd. 
 
Intervjufrågor 
 
Inledningsvis: 
 
1. Vi kommer först och främst att berätta för utredaren vad arbetet handlar om och sedan 
kommer vi att informera om forskningsetiska reglerna.  
 
Bakgrund?  
 
2.  Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 
 
3. Kan du berätta för oss hur en typiskt arbetsdag ser ut på ditt jobb? Hur ser dina arbetsupp-
gifter ut? 
 
4. Vad är hedersrelaterat våld enligt dig? Har du möjligtvis en annan benämning på fenome-
net?  
 
Arbetet med kvinnor som lever under hedersrelaterat våld 
 
5. Finns det någon speciell utbildning vad gäller frågor som är relaterade till hedersbrott? Om 
det finns, är den utbildningen generell eller är den specifikt inriktad till er som arbetar med 
hedersproblematiken?  
 
6. Tycker du att den utbildningen du får i anknytning till hedersproblematiken, stämmer över-
ens med den situationen som du bemöter i verkligheten? Berätta!  
 
Lärande i mötet  
 
7. Kan du berätta om vilka dina upplevelser är av att möta individer som lever med heders-
problematiken?  



27 
 

 
8. Vilka kunskaper tar du till dig under möten med personer som kommer från familjeförhål-
landen där hedersrelaterat våld existerar?  
 
9. Berätta gärna hur du använder dig av den kunskapen du tar till dig under mötet, i andra 
liknande situationer där hedersrelaterat våld förekommer.  
 
10. Anser du att ditt bemötande är en viktig del i mötet med en individ som är utsatt för he-
dersrelaterat våld. Vad är viktigt i ett bemötande? 
 
11. Hur anser du att lärandet i mötet påverkar dig i ditt arbete? 
       varför tycker du så? (alternativa följdfråga då)  
 
12. Varje möte är unikt i sig och är inte den andra lik. Finns det någonting som är lika vid 
varje möte och om det finns likheter, vilka är dem? Berätta 
 
 


