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Abstract 

A case study of  a girl who acts in resistance towards her 
family’s honour coded norms and values 

This study concerns girls and young women in Sweden who live in com-
munities and families regulated by norms and values emphasizing honour. 
The ambition is to understand the terms for possible change when girls 
refuse to incorporate themselves in a patriarchal structure which subjects 
women. I study this through the narrative of  one girl’s story. Thus this is a 
qualitative case study (Merriam 1994). The study’s comprehensive aim is to illu-
minate the particular girl’s conditions, considering both surrounding circumstances and 
terms for transgressional actions and choices. The empirical base of  the case study 
is qualitative interviews with the girl and a voluntary worker (who supported 
the girl as she proceeded through “acts of  resistance”) carried out in the 
years of  2001 and 2002. The results offered in this case study are seen as 
perspectives and information attached in a context (Patton1980:283). The 
results could be used as workable hypothesis (Cronbach 1975:124) in future 
research and the processes described may also indicate what ought to be 
done or what should be avoided in practice as social workers and others 
come across these girls (cf. Olson in Hoaglin et.al.1982).  

The study shows that responsive reactions on acts of  resistance can 
sometimes be understood trough the aspects of  the parental- child relation-
ship and not only through values emphasizing honour. In understanding the 
context it is also important to consider the aspect of  how the family regard 
the girl and that the dimension of  existence have terms for who is included 
and who is excluded in the family entity. The analysis of  the girl’s actions 
and contemplations has illuminated experiences of  negotiation and negotia-
tions as a frequently used strategy. Under certain circumstances eagerness to 
please the family’s wishes may lead to renounce of  own needs and with-
drawal from acts of  resistance. I have found some prominent “patterns” in 
the story about this girl. Firstly I would like to accent that the conditions 
determining the outcome of  the girl’s processes not only are terms for 
possible actions and behaviour. The dimension of  existence (in the story 
visible through norms, valuation of  gender and the emphasizing of  honour) 
should also be included as a condition. Secondly I would like to accentuate 
that she was able to negotiate the terms of  living within this system, by find-
ing “allies” within the normative system (the community regulated by norms 
and values emphasizing honour). However, changing the frames of  descrip-
tion (by intervening in the structure that defines her) required the support 
from allies outside the normative system. 
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Å stå sig, på egna ben…uttrycket myntades under ett spännande samtal jag 
hade med Shamis som i sitt arbete träffar flickor och kvinnor med 
invandrarbakgrund som utsatts för våld ifrån den egna familjen, släktingar 
eller partners. För att kunna bryta sig loss från våldsituationen måste dessa 
flickor och kvinnor känna att de är värda någonting bättre. När de väl tagit 
sig ur situationen väntar kanske ett liv i ensamhet utan familjens gemenskap. 
De måste kunna leva ett liv som egna och självständiga individer. Shamis 
berättade att hon uppmanar dessa flickor och kvinnor ”å stå på sig, på egna 
ben”. Med det ville hon förmedla att det hos varje flicka och kvinna finns en 
drivkraft till att förändra de villkor som förtrycker henne. 

Jag förstår Shamis uppmaning som att det både handlar om den egna 
förändringsprocessen och processen att förändra omgivande villkor. Denna 
licentiatavhandling handlar också om processer i flera olika bemärkelser. Jag 
studerar och analyserar processer och förändringar sprungna ur dessa proces-
ser. Min egen väg genom arbetet med denna avhandling har även varit en 
lång process. Den som främst har stött mig i min process, min utveckling och 
mitt arbete har varit min handledare Astrid Schlytter. Till henne vill jag rikta 
mitt varmaste och ödmjukaste tack! Jag uppskattar din vägledning och klokhet 
som du delar med dig av genom humor och välriktad konstruktiv kritik.  

Jag vill tacka alla de som på institutionen för socialt arbete läst, kommen-
terat, uppmuntrat och bidragit till en kreativ process i arbetet med avhand-
lingen. Särskilda tack riktas till Kajsa Billinger, Marie Sallnäs, Evy Gunnarsson, 
Katarina Piuva, Mariet Ghadimi, Sara Högdin, Lotten Cederholm Riese och 
Eva Lundman. Ett synnerligen varmt tack till Marta Szebehely för din nog-
granna genomgång av manuskriptet och en konstruktiv kritik som hjälp mig 
i min egen process. Jag vill också buga mig i tack till Ingrid Tinglöf  för ditt 
arbete med den grafiska utformningen av licentiatavhandlingen och för att 
du med ditt tålamod alltid lyckas dämpa min ”datorångest”.  

Dessutom vill jag tacka de som i världen utanför institutionen för socialt 
arbete bidragit med intressanta diskussioner och insiktsfulla kommentarer 
under arbetets gång. Tack Özlem Celepli, Azam Quarai, Lupita Svensson, 
Lars Svedberg, Karima Lindberg, Tahlin Ghadimi och Zübeyde Tütüncu. 
Ett särskilt tack går till Brottsofferfonden som finansierat projektet som 
ligger till grund för denna studie. Jag vill också visa min tacksamhet till Eva-
Lena Donnerberg och Élen Rhoades som hjälpt mig med språkkorrigeringar 
i de avsnitt som skrivits på engelska. 

Ett stort tack riktas till den modiga unga kvinnan ”Eleen” som med 
generositet delat med sig av sin historia och sina erfarenheter. Liksom hon 
själv, hoppas jag uppriktigt att hennes berättelse ska bidra till att andra unga 
kvinnor och flickor möts av en större förståelse.  
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Slutligen vill jag återvända till min egen process och arbetet med denna 
avhandling. Jag hade inte varit där jag är idag utan det stöd jag fått från min 
familj och mina vänner. Tack mamma och pappa från ”dotra”. Till Birgitta, 
Helena, Susanne, Eva, Brita, Ulrika och Trine, tack för all skratt och gråt och 
alla avledande shoppingmanövrer och bekväma äventyr. 
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KAPITEL 1 

Kunskapsläge, syfte och frågeställningar 

Inledning 
Förenta Nationerna (FN) har satt hedersmord och hedersrelaterat våld på sin 
agenda. I resolution ”The integration of  the human rights of  women and the 
gender perspective. Violence against Women” beskrivs vad som åsyftas med 
hedersmord och hedersrelaterade brott: Cleansing one’s honour of  shame is typically 
handled by shedding the blood of  a loved one; the person being murdered is typically a female, 
the murderer is typically a male relative, and the punishment of  the male is typically mini-
mal. Most significantly, the murderer is revered and respected as a true man... But what 
masquerades as “honour” is really men’s need to control women’s sexuality and their freedom. 
…male control extends not just to a women’s body and sexual behaviour, but also to all of  
her behaviour, including her movements and language. In any one of  these areas, defiance by 
women translates into undermining male honour…” (UN Document E/CN.4/2002/83 
§§ 26-28.)  

FN- kommissionen för Mänskliga Rättigheter har fått in rapporter om 
hedersmord från en lång rad länder och dessa visar på förekomst främst i län-
der med så kallade hederskontextuella traditioner (UN Document 
E/CN.4/2002/83 (2002) §§ 21, 23). Det gäller, förutom Medelhavs- och Gulf-
länder, bland annat länder som Pakistan, Iran, Egypten, Bangladesh, Indien, 
Brasilien, Marocko och Uganda. Rapporterna påvisar att hedersmord även sker 
bland minoritetsgrupper i västliga länder som Storbritannien, Frankrike, 
Sverige och Tyskland. FNs Generalförsamling betonar att det är angeläget att 
orsakerna till våld mot kvinnor angrips och då särskilt alla former av hedersrela-
terade brott (UN Document E/CN.4/2002/83). Liksom andra former av våld 
mot kvinnor sker det i patriarkala sammanhang men vad som utmärker dessa 
våldsbrott är att de sker för att återupprätta en familjeheder, då familjers status 
anses vara beroende av att ha heder (UN Document E/CN.4/2002/83 §27).  

 
Enligt FN- rapportören Asma Jahangir1 (2004) vilar familjers status på en för 
deras släkt kollektiv heder. Släktens flickor och kvinnor förkroppsligar män-
nens heder. Kvinnan ska varken synas, höras eller ha en egen vilja, menar 
Jahangir. Bryter hon mot givna förhållningsregler anses detta undergräva mäns 
heder (jmf  Wikan 2004). Innebörden blir att gränserna för vad som är tillåtet 
är oerhört snäva, vilket påverkar barns möjligheter att utvecklas. I hederns 

                                                      
1  UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief 
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namn får unga flickor inte leka, de får mindre mat än pojkar, de får inte utbilda 
sig eller tänka själva (jmf  Nussbaum 2002: 120-122). Överskrider flickan dessa 
gränser, som att hon blir kär i fel person, riskeras hon att bli bestraffad. En 
flickas gränsöverskridningar uppfattas som en skam för hela familjen/släkten. 
Hon kan bli misshandlad, vanställd eller mördad i syfte att återupprätta den 
gemensamma familjehedern. Jahangir pekar på att mord i hederns namn sker 
på flera sätt. Förutom genom mord, kan kvinnan/flickan avlida av skador hon 
har utsatts för eller genom framtvingat självmord menar Jahangir. Amnesty 
International Sweden (2004) påpekar att det finns varierade grader av 
könssegregation och kontroll av kvinnor och flickor i vad som brukar benäm-
nas som hederskulturer. För flickor och kvinnor yttrar sig detta bland annat i 
att deras rörelsefrihet begränsas.  

 
I december år 2004 anordnades i Stockholm en internationell konferens 
rörande hedersrelaterat våld mot kvinnor och flickor.2 Värd för konferensen 
var den svenska regeringen3 och i sina inledningsord betonade Sveriges integra-
tions- och jämställdhetsminister Jens Orback att bekämpandet av våld som sker 
i hederns namn är något som rör alla stater: Governments must act responsibly and 
in accordance with human right instruments. This is because “when it is acceptable to sacrifice 
an individual for the sake of  the collective, nobody can feel safe”. Governments have to live 
up to the UN Secretary-General’s 2002 special report on violence in the name of  honour 
and subsequent reports and resolutions. (Regeringskansliet 2004)  

 
Som ett av de länder som skrivit under de resolutioner som integrations- och 
jämställdhetsministern ovan hänvisar till har Sverige förpliktigat sig att arbeta 
för att hedersrelaterade brott mot kvinnor och flickor förebyggs och utreds 
samt att brottsutövarna bestraffas (Resolution on Working Towards the 
Elimination of  Crimes Against Women and Girls Committed in the Name of  
Honour. UN Document A/C.3/59/L.25). I avsikt att skydda flickor från att 
mördas eller utsättas för våld motiverat av överträdelser mot hederskontextu-
ella traditioner har den svenska staten upprättat handlingsplaner och initierat 
insatser i form av skyddade boenden (Regeringskansliet 2003). Enligt de rap-
porter som länsstyrelserna i storstadslänen sammanställt om flickor i riskzon 
för hedersrelaterat våld har det dock visats sig att många flickor och unga kvin-
nor nekats stöd från socialtjänsten (Länsstyrelserapport 2002:13, 2002:23, 
2004:16). En förklaring till detta var enligt rapporterna att socialtjänstens hand-
läggare inte hade kulturell kompetens och därför stod handfallna.  

Förutom faktiska fysiska våldsyttringar handlar hedersrelaterat våld om 
sammanhang där det föreligger hot om potentiellt våld som påverkar kvinnors 
                                                      
2  7-8 December 2004, Stockholm, “Combating Patriarchal Violence Against Women 

– Focusing on Violence in the Name of Honour” 
3  Konferensen anordnades i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
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och flickors livsutrymme (Jahangir 2004, Wikan 2004, Amnesty International 
Sweden 2004). I bekämpandet av grunderna för hedersrelaterat våld synes det 
därmed nödvändigt att synliggöra och problematisera flickors och kvinnors 
levnadsvillkor i så kallade hederskulturella sammanhang. Ökade kunskaper om 
de utsatta flickornas situationer bör kunna leda till att socialtjänstens handläg-
gare kan känna igen, förstå och bedöma hot och risker mot flickor för att se-
dan ge dem erforderligt stöd och skydd.  

Problemformulering och över gripande syfte 
Efter morden på Pela Atroshi, 1999, och Fadime Sahindal, 2002, har det blivit 
påtaligt att det i Sverige finns flickor som befinner sig i vad som brukar kallas 
ett hederskulturellt sammanhang med seder som arrangerade äktenskap och 
där familjens goda rykte vilar på flickans kyskhet (jmf  Schlytter 2004). I 
februari 2002 fick länsstyrelserna i storstadslänen regeringens uppdrag att kart-
lägga behovet av skyddade boenden för flickor i riskzon för hedersrelaterat 
våld (Regeringskansliet 2003). Detta mynnade bland annat ut i länsstyrelse-
rapporterna Rätten till sitt eget liv (2002:13) från Stockholms län , Utsatta flickor i 
patriarkala familjer (2002:23) från Skånes län och Avgörande livsfråga (2004:4) från 
Västra Götalands län. De berörda flickorna beskrivs leva under hot och tvång i 
familjer med strängt patriarkala värderingar med ursprung i länder4 med så 
kallade hederskontextuella traditioner. En flicka som i dessa sammanhang inte 
följer familjens regler och önskemål riskerar att utsättas för bestraffning i form 
av isolering, fysiskt eller psykiskt våld, hot om våld samt hot om tvångsgifte. 
Hedersmord kan vara en extrem yttring av detta våld. I rapporterna uttrycks att 
flickans sexualitet, uppförande och umgänge kontrolleras av hennes familj som 
anser sig ha denna rättighet över henne. Flickors överträdelser av vad som an-
ses tillåtet uppfattas som vanhedrande för familjen. Rapporterna framhåller att 
hot, tvång och våld förekommer i alla familjestrukturer. Skillnaden är att hot, 
våld och tvång mot flickor och kvinnor i dessa patriarkala familjestrukturer till 
stor del anses som legitimt i familjens tidigare hemland. I rapporten från Västra 
Götalands län (2004:4), som är en uppföljning av en enkät genomförd 2002, 
har hedersvåldsbegreppet utökats till att omfatta vad de kallar ”hedersför-
tryck”. Det framhålls här att det är frågan om att flickorna lever i en specifik 
förtryckarstruktur. Skåne läns rapport (2002:23) exemplifierar detta genom att 
beskriva hur yngre flickor lever under starkt kringskurna levnadsvillkor, där 
deras hela tid kontrolleras utifrån vad de får göra och vem de får umgås med.  

 
Som inledningsvis nämnts har Sverige som medlemsnation i FN åtagit sig att 
bekämpa våld och kränkningar mot kvinnor samt tagit avstånd från så kallat 
                                                      
4  jmf ovan nämnda UN Document E/CN.4/2002/83 (2002) §§ 21, 23 



Kunskapsläge, syfte och frågeställningar 

4 
 

”hedersrelaterat våld” (UN Document E/CN.4/2002/83 (2002) § 35). När en 
flicka gifts bort av sina föräldrar eller när ung kvinna av sina föräldrar tvingas 
fortsätta att leva med en make som misshandlat henne, kan hon således sägas 
ha blivit utsatt för intrång som står i strid med de grundläggande värderingar 
om mänskligt liv som deklareras av FN (Declaration on the Elimination of  
Violence against Women. UN Document A/RES/48/104). Om en flicka i ett 
sådant läge söker hjälp hos socialtjänsten och inte får det, är det ett samhälleligt 
misslyckande.  

Flickornas strategier för att handskas med situationen är olika. Somliga blir 
kvar i våldet och kränkningarna och andra tar sig på egen hand från familjen 
och/eller maken för att sedan leva i "exil" i Sverige. Livet i utanförskap från 
familjen kan bli hårt varför vissa av dem som flytt efter ett tag tvingas flytta 
tillbaka till familjen. En del av de flickor och unga kvinnor som nekats hjälp av 
socialtjänsten har istället fått hjälp av olika frivilligorganisationer. Kvinno-
jourerna har under senare år i allt större utsträckning mött kvinnor som flyr 
från våld i ett arrangerat äktenskap eller flickor som ”rymmer” från familjen 
för att inte tvingas in i ett arrangerat äktenskap (Oslo Krisesenter 2003, Center 
for ligestillingsforskning5 ved Roskilde universtitetscenter 2005).  

I länsstyrelserapporterna från Stockholms län, Skånes län och Västra Göta-
lands län6 framkom att socialtjänsten hade olika sätt att förklara och förstå 
misslyckandena med att hjälpa dessa flickor. Förutom tidigare nämnda för-
klaring om brister i kulturell kompetens hänvisades till att familjen är särskilt 
viktig för de aktuella flickorna och att ett omhändertagande knappast kunde 
förbättra utan riskerade att försämra deras situation.7 Socialsekreterare fann 
svårigheter i att bedöma huruvida konflikter uppstått mellan döttrar och 
föräldrar på grund av föräldrars adekvata gränssättningar eller om konflikterna 
var reaktioner på alltför stränga och hotfulla kontrollfunktioner. Ytterligare en 
förklaring var att man inte såg sig ha rättligt stöd för att kunna hjälpa flickorna 
på ett passande sätt.  

 
Berörda flickors och kvinnors problematik är komplex. Ett sätt att närmare 
förstå vad samhället kan och bör göra är att belysa problematiken sett ur flick-
ans/kvinnans perspektiv och erfarenheter. Detta skulle ge utomstående (det 
                                                      
5  Rapporten från Center for ligestillingsforskning ved Roskilde universtitetscenter 

(2005) innehåller utsagor från kvinnojourer i Sverige, Norge och Danmark. 
6  Länsstyrelserapport 2002:13, Länsstyreselrapport 2002:23, Länsstyrelserapport 

2004:4. Länsstyrelserapport 2004:16 
7  Ibland med hänvisning till SOU 2000:77. I detta betänkande beskrivs invandrar-

flickornas utsatthet på följande sätt: Flickan är mer eller mindre instängd av sin 
familj och riskerar att bli förskjuten av sin familj. Utredningen stadgade en riktlinje 
för socialtjänstens arbete som innebar en restriktivitet i tillämpningen av LVU för 
dessa flickors del. 
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svenska samhället som omger de berörda flickornas familjer) möjlighet att för-
stå problematiken ”inifrån”. Istället för att låta föreställningar om vad som 
”bör vara bäst för dem” råda, kan flickors egna beskrivningar vägleda till en 
förståelse av hur de själva önskar leva sina liv. De flickor och unga kvinnor som 
flyr, revolterar eller protesterar mot vad de anser är kränkningar av deras 
mänskliga värden blir själva aktörer för förändring av livsvillkor. Flickors egna 
skildringar av hur de agerat och/eller hur de avstått från att agera kan syn-
liggöra handlingars villkor när berättelserna också omfattar beskrivningar av 
omgivningens bemötanden, reaktioner och respons på deras handlingar. Flick-
orna får således möjlighet att uttrycka vilka omständigheter och/eller vilka 
olika personer som de menar har bidragit till att de agerat eller inte agerat. Det 
vill säga vad har i flickornas perspektiv varit hindrande faktorer eller stödjande 
faktorer för förändring av villkor. 

  
Denna studies ambition är att förstå villkor för förändringar för flickor som 
inte vill inordna sig efter familjen/släktens krav. Detta gör jag genom en flickas 
berättelse där jag beskriver hennes överväganden, handlingsutrymmen och 
strukturella sammanhang. Flickan motsätter sig aktivt den livsstil hennes 
närstående förväntar sig att hon anammar. Jag gör sålunda en kvalitativ fall-
studie (Merriam 1994). Flickan tillhör den grupp av flickor som beskrivs i ovan 
nämnda länsstyrelserapporter och regerings- dokument. Berörda flickor lever i 
ett hederskulturellt sammanhang där deras handlingsutrymme begränsas av 
könssegregation och av kyskhetskrav (jmf  Wikan 2004, Amnesty International 
2004). De förväntas ha en lojalitet mot familjen och en lojalitet mot seder och 
traditioner där familjehedern upprätthålls och de kan därför utsättas för 
(psykologisk) press om att efterfölja regler och normer (jmf  Bredal 2004). Den 
aktuella flickan gör motstånd mot de förväntningar som hennes familj, släkt 
och religiösa församlig har på henne. Genom att göra motstånd sätter flickan 
igång processer, såväl för egen del som hos omgivningen. De processer som 
sätts igång i omgivningen både hindrar och stödjer flickans handlingar för att 
förändra sina livsvillkor. I sin egen process får flickan stöd av en person i en 
frivilligorganisation.  

Studiens övergripande syfte är att belysa den berörda flickans villkor rörande omständig-
heter kring och betingelser för att kunna göra gränsöverskridande val och handlingar. Vill-
koren innefattar såväl sociala och kulturella strukturer, andras förväntningar 
och krav på henne, som hennes möjliga handlingsutrymmen. Det är i detta 
sammanhang som hon handlar och resonerar och som hennes handlings-
alternativ finns. Det är sålunda det system hon befinner sig i som beskrivs lik-
som villkoren för flickan att vara en aktör. Genom att exponera de samman-
hang som flickans överväganden och handlingar sker i belyses i fallstudien 
villkoren för andra flickor som befinner sig i liknande sammanhang. I denna 
mening har fallstudien betydelse utöver den aktuella flickan. Den är relevant 
för förståelsen av villkoren för de flickor och kvinnor som åsyftas i de tidigare 
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nämnda länsstyrelserapporter och i regerings- och FN-dokument. De 
flickor/unga kvinnor som lever i hederskulturella strukturer och som riskerar 
utsättas för våld om de gör motstånd mot familjen/släktens normer och regler 
är ”de flickor vars villkor och sammanhang belyses genom det studerade fallet” 
(Merriam 1994:24).8 Utifrån denna studie kan man föra resonemang om sam-
hällets insatser för berörda flickor.  

Förförståelse och preciseringar 
Fallstudien beskriver en flicka i slutet av sina tonår. Den berörda flickans familj 
har ”invandrarbakgrund”, det vill säga att flickan själv och hennes föräldrar har 
emigrerat till Sverige. Hon har bott i Sverige sedan hon var liten och kan sägas 
betrakta det svenska samhället som ett hemland. Flickans släkt har från sitt 
hemland fört med sig en levnadsstil i vilken ”familjehedern” är central. Famil-
jen eftersträvar ett upprätthållande av denna livsstil i sitt fortsatta liv i Sverige. 
Allt sedan flickan blev tonåring har konflikterna mellan henne och hennes 
föräldrar eskalerat. Konflikter mellan döttrar och föräldrar, till följd av att flick-
ors oskuld och sexualitet övervakas och kontrolleras, intensifieras ofta under 
senare delen av puberteten och kan fortsätta i vuxen ålder (Jahangir 2004).  

Flickan i fallstudien ”gör motstånd” mot att hennes handlingsutrymme re-
gleras av ett upprätthållande av normer om kyskhet och heder. Hon uttrycker 
med det att hon inte vill leva upp till de förväntningar som familjen har på 
henne. Flickan agerar i protest och hon agerar utifrån egna föreställningar om 
vad som är riktigt för henne. När flickan bejakar det hon förväntas ta avstånd 
ifrån samt vägrar göra det hon förväntas anamma så överträder hon de gränser 
som omgivningen med sina förväntningar upprättat. När motståndet utövas mot 
förväntningar om könsspecifika uttryck och beteenden blir flickans handlingar 
också ”gränsöverskridande” i denna bemärkelse (jmf  Eriksson 1995).  

För den berörda flickan har det betydelse att hon är flicka och inte pojke. I 
det sammanhang hon befinner sig förväntas hon agera och framtona på ett sär-
skilt sätt, just för att hon är flicka och en blivande ung kvinna. Samhällen och 
kulturella grupper tillskriver individer förväntade beteenden och uttryck på 
grund av deras biologiska kön (Holter 1962). Eftersom denna flickas familj och 
släkt vill upprätthålla familjehedern, så finns särskilda förväntningar på henne 
kopplade till bevarandet av en flickas oskuld och kontroll av en flickas sexuali-
tet (jmf  Delaney 1997). Dessa förväntningar handlar inte bara om att flickor 
förväntas göra vissa saker samt inte göra saker som är förebehållet pojkar. 
Kontroll av flickors sexualitet hör här samman med att hederskontexten har en 
patriarkal maktstruktur. I den patriarkalt organiserade familjen är flickor och 
kvinnor underordnade pojkar och män (Al-Baldawi 2003). Män och kvinnor i 
                                                      
8  Detta utvecklas i det senare Metodkapitlet.  
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patriarkala strukturer tillskrivs olika värde för att de är av olika kön (Holter 
1962). Värdering av könstillhörighet utgår i dessa sammanhang inte från 
prestation eller kompetens. Flickans släkt och familj agerar utifrån en grupp-
centrerad ideologi där individerna förväntas ”tillhöra gruppen” (jmf  Sjögren 
1993). Flickan förväntas sätta gruppens intresse, som här är att bevara familje-
hedern, framför att införliva sin egna personliga intressen. I en patriarkal makt-
struktur som vill upprätthålla ett hederskodex, kan det vara förknippat med 
fara att som kvinna eller flicka bryta mot gällande normer eller att inte svara 
upp mot förväntningar (Kvinnoforum 2003). Den berörda flickan uttrycker i 
handling och ord att hon inte vill inrätta sig efter den anbefallna livsstilen och 
på grund av detta så blir hon utsatt för våld. Hon hotas sedan med ytterligare 
våld för att hon vägrar svara upp till en undergivenhet som förväntas av henne 
efter hennes gränsöverskridanden. I sitt motstånd har således denna flicka 
överträtt gruppens normer om ”kvinnlighet”. Det skulle kunna uttryckas som 
att flickan straffas för att hon inte är flicka/kvinna på det sätt som hennes nära 
omgivning förväntar sig att hon är kvinna. Hennes kulturella grupp, bestående 
av dem som upprätthåller en gemensam uppfattning om kulturell identitet 
(Deveaux 2000), bestämmer i betraktandet av flickan vem hon tillåts vara (jmf  
Eriksson 1995).  
 
Gruppers och civilisationers ”kulturer” kan definieras vara deras levnadssätt 
och de normer som upprätthåller en viss livsstil (Heller 1999). Den berörda 
flickan sökte hjälp hos instanser och sammanslutningar utanför den egna grup-
pen. Hon kan sägas ha gjort motstånd mot ”sin” grupps ”kultur” genom att 
ansluta sig till en annan grupp, i det här fallet det svenska samhället. Fallstudien 
ger en illustration av hur en kulturell grupps ”könsspecifika förväntningar” står 
i relation till ”könsspecifika förväntningar” i det svenska samhället.  

Innebörden av att vara kvinna och flicka och innebörden av en könsmässig 
underordning varierar mellan olika patriarkala strukturer och i olika kulturella 
kontext (Holter 1962). Likaså skiljer sig könssocialiseringen mellan olika grup-
per vilket även påverkar hur man ser sig själv som ”könad varelse”. Detta får 
betydelse för vilket handlingsutrymme som ges till att göra motstånd mot för-
väntningar samt för på vilket sätt motståndet sker. Även flickor som inte söker 
hjälp från frivilligorganisationer eller samhällets företrädare, kan leva med en 
omfattande psykisk belastning när de försöker tillfredställa motstridiga krav 
(Ghadimi 2001). De förväntas både anpassa sig till det svenska samhällets nor-
mer och inordna sig efter familjens/släktens krav och förväntningar. För att 
orka leva med detta utvecklar de strategier för att skapa sig ett så gott liv som 
möjligt med hänsyn tagen till omständigheterna omkring dem. Utifrån ett inte-
grationsperspektiv är denna flickas uppbrott från familjen inte bara en fråga 
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om en generationskonflikt9. Konflikten mellan den berörda flickan och hennes 
familj är även en konflikt mellan samhället och familjen/ släkten där grund-
läggande värderingar som synen på kvinnoemancipationen och jämställdhet eller 
synen på barns rättigheter och syn på våld kan vara vitt skilda. 

 
Denna fallstudie behandlar villkoren för den berörda flickan att kunna göra 
motstånd och bland annat också betydelsen av att bli bekräftad av någon för 
det motstånd som utövas. Särskilt analyseras detta utifrån ett existentiellt per-
spektiv där jag undersöker hur flickan tillåts vara ett ”subjekt” istället för att 
vara ett ”objekt”. I detta perspektiv handlar det om att kunna se de villkor hon 
lever i och hur hon handlar utifrån egna, och inte andras, erfarenheter. I sam-
manhanget analyseras att flickans motstånd inte bara handlar om att överskrida 
förväntningar, utan att hennes motstånd leder till allvarliga motreaktioner från 
omgivningen. Att göra motstånd är förknippat med fara för liv och hälsa. Den 
berörda flickan blir i ett inledande skede avvisad när hon söker stöd hos social-
tjänsten. Fallstudien beskriver att det är en frivilligorganisation och inte sam-
hällets företrädare (socialtjänsten) som ’förstår’ och tar flickan på allvar. I 
analysen av empirin ställs därför också en underliggande fråga om varför inte 
flickans situation uppfattas som legitim av socialtjänsten.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att förstå de processer den berörda flickan själv 
genomgår samt sätter igång i omgivningen via gränsöverskridande handlingar 
och uttryck. Avsikten är även att studera hur den berörda flickan förhåller sig 
till omgivande livsvillkor och förväntningar samt att se hur villkoren för för-
ändring ter sig för denna flicka. 

Med gränsöverskridande handlingar och uttryck menas här olika former av 
motstånd mot förväntningar om att agera på ett givet sätt eller att som person 
förväntas framstå på ett givet sätt. Begreppet villkor har medvetet givits en 
flertydig betydelse. Det förstås innefatta beskrivningar av omständigheter kring 
situationer samt även betingelser eller förutsättningar för skeenden och 
företeelser.  

 
Mina frågeställningar är utformade med tanke på att den berörda flickans 
berättelse avser ge nya kunskaper om den ’grupp’ flickor/unga kvinnor vars 
villkor hon avses belysa. Jag tar därför med mig dessa frågeställningar genom 

                                                      
9 Generationskonflikter inträffar i alla samhällen där unga människor föredrar nyare 

samhällsnormer eller värderingar till skillnad från föräldragenerationen som håller 
kvar vid äldre normer (jmf Mørck 2000).  
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analysen av studiens empiri för att sedan återknyta till dem i en slutdiskussion. 
Frågeställningarna lyder: 

 
• Hur förhåller sig den berörda flickan till familje/släktstrukturen präglad 

av ett hederskodex, när hon upplever sig stå i en norm- och värderings-
konflikt? 

• Hur ser omständigheterna och villkoren ut för den berörda flickan un-
der hennes ”uppbrott” från familjen? 

• Hur ser villkoren för en återförening med familjen ut för den berörda 
flickan? 

• Hur förstår den berörda flickan sin egen självbild samt omgivningens 
betraktelse av henne under olika delar av processen? 

• Vilken betydelse kan flickans stödperson som samtalspartner, förebild 
och vägvisare ha för möjliga förändrade förhållningssätt? 

• Hur förhåller sig det svenska samhällets officiella myndigheter, som 
polismyndigheter och socialtjänsten, till den berörda flickan som bryter 
med familjen?  

• Hur förhåller det svenska samhällets officiella myndigheter, här företrätt 
av socialtjänsten, sig till flickan sedan hon återförenats med den familj 
som myndigheterna tidigare bistått henne i att lämna? 

Kunskapsläge  
Kunskapsöversikten berör forskning som kan relateras till flickors normbrott 
inom hederskulturella sammanhang, hedersbegreppet och hedersrelaterat våld, 
arrangerade äktenskap, socialtjänstens möte med flickor i hederskulturer, och 
socialtjänstens förhållningssätt till ungdomar (inkluderat invandrarflickor) som 
rymt eller kastats ut hemifrån. De processer som studien berör belyser villkor i 
sammanhang som präglas av hedersnormer. Det studerade sammanhanget är 
en flickas liv i en invandrad minoritetsgrupp i Sverige. Jag tar framförallt upp 
svensk men också nordisk forskning.  

Förhållningssätt till normbrott  
Några forskare har undersökt hur flickor och kvinnor från olika generationer 
ställer sig till omgivningens (familjens och den etniska gruppens) förväntningar 
om att upprätthålla hemlandets traditioner, livsstil och normer om kvinnlighet. 

I en norsk studie av socialantropologen Therese Sandrup (1998) om relatio-
nen mellan döttrar och mödrar med invandrarbakgrund från Turkiet och 
Pakistan, finns exempel på hur flickor socialiseras till att upprätthålla traditio-
nella könsroller. Dessa mödrar, som själva inte hade någon högre skolutbildning, 
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var positivt inställda till att döttrarna utbildade sig om studierna inte hindrade 
att döttrarna gifte sig och fick barn. Helst skulle döttrarna bli hemmavarande 
hustrur och mödrarna stödde inte planer på högre utbildning eller karriärer. 
Döttrarna uppfostrades till att bli goda hustrur som om möjligt skulle försörjas 
av sina makar. I Sandrups studie föredrog mödrarna att döttrarna, om de tog 
del av familjens ekonomiska försörjning, blev yrkesverksamma inom vårdyrken 
eller handeln. Döttrarna i studien tycktes dela sina mödrars inställning om 
kvinnors förutbestämda positioner inom familjen. Dessa flickor hade distanse-
rade relationer till sina fäder och uppfostran av flickorna ansågs vara mödrar-
nas ansvar. 

 
I Sandrups studie gjorde den yngre generationen flickor inte motstånd mot 
traditionella normer om kvinnlighet. Det finns dock svensk forskning som 
pekar på att det kan uppstå konflikter mellan mödrar och döttrar när den yngre 
generationens kvinnor önskar ta avstånd från hemlandets normer om ”kvin-
nors positioner inom familjen”  

I de studier som ligger till grund för sociologen Aylen Akpinars (1998) av-
handling om turkiska invandrare i Stockholm och Göteborg, finner hon att 
familjecentrerade värderingar från hemlandet står i basal konflikt med de 
individcentrerade värderingar som dominerar i Sverige. Akpinar visar hur både 
turkiska män och kvinnor identifierar sig med sina familjer och att skilsmässor 
bland dessa därför skapar känslomässiga inre konflikter. Akpinars studier pekar 
på att andra generationens kvinnliga immigranter med ursprung från landsbyg-
den, till skillnad från deras mödrar, vill integrera sig i det nya samhället men de 
upplever en osäkerhet i relationen till detta samhälle. Akpinar (1998) menar att 
intressena hos andra generationens kvinnor krockar med den etniska gruppens 
intressen eftersom kvinnorna, utifrån erfarenheten av sina äktenskap och 
migrationsprocessen, förväntas vara friare än sina mödrar. De yngre kvinnor-
nas motstånd mot den etniska gruppens undertryckande är uttryck för deras 
önskningar och strävan efter att bli integrerade i det nya samhället. I kontrast 
till detta försöker första generationens kvinnliga immigranter med ursprung i 
den turkiska landsbygden oftare hålla ihop familjen och behålla sin auktoritet 
över barnen, menar Akpinar (1998).  

Akpinar (2003) har gjort en intervjustudie med unga turkiska kvinnor som 
migrerat till Sverige. Akpinars studie visar hur kvinnliga nätverk och mor- 
dotterrelationer, som ursprungligen avser ge trygghet, kan hindra yngre kvin-
nor till att söka nya livsstilar i det nya samhället. Kvinnliga släktingar kan till 
exempel vara de som arrangerar äktenskap för sina döttrar och som genom sin 
uppfostran pressar döttrarna till att acceptera dessa traditioner.  

Akpinar (2003) pekar på att det bland vissa män finns en attityd som gör att 
de anser sig ha rätt att ”fostra hustrun” så att hon ska lära sig hur hon skulle 
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vara kvinna på rätt sätt enligt normerna.10 I vissa fall leder detta till misshandel 
av hustrun. Akpinar menar att kvinnornas familjer kan reagera med ett ”icke 
avståndstagande” mot denna slags misshandel om de anser att maken som man 
har rättighet att kontrollera sin frus kropp och beteende. Föräldrar till kvinnor 
som väljer att lämna sina män efter en misshandel, kan utsättas för press från 
grannskapet att inte tillåta att dottern skiljer sig från maken. Omgivningen är 
enligt Akpinars analys rädd för att kvinnan skulle bli ett dåligt exempel som 
påverkade attityden hos deras döttrar. Akpinar pekar på att det finns starka 
maktrelationer mellan män. Manliga medlemmar i familjer där kvinnorna brutit 
mot normerna kan utsattas för starka påtryckningar från det omgivande 
grannskapet som uppmanar till bestraffning av kvinnan. Akpinar menar att män 
som vägrar bestraffa kvinnorna kan ha erfarenheter av livet i det nya samhället 
som gör att de producerar en ny ”svagare maskulinitet”.  

Akpinars (2003) intervjuer med unga invandrarkvinnor lyfter också fram 
förebilder som viktiga. En av kvinnorna beskriver hur hon genom sitt uppbrott 
och skilsmässa blev en förebild för sina yngre systrar och även för andra flickor 
med invandrarbakgrund i grannskapet. I en annan av Akpinars intervjuer 
beskriver en ung invandrarkvinna att hon hade en äldre syster som bodde kvar 
i Turkiet. Systern hade inte som det förväntades av henne gift sig tidigt utan 
studerat men hade tvingats avstå från en yrkeskarriär för att ta hand om de 
åldrande föräldrarna. Den unga invandrarkvinnan beskriver hur systern var en 
förebild för henne. Systern hade uppmuntrat henne till att ta vara på de möjlig-
heter hon hade i Sverige eftersom förutsättningar till ett självständigt liv var 
bättre än i hembyn i Turkiet. 

Hedersbegreppet och våld i hederns namn 
I alla kulturer och samhällen reglerar och upprätthåller begreppen heder och 
skam beteenden och syn på vad som är manligt och vad som är kvinnligt 
(Kvinnoforum 2004). I europeisk historia finns berättelser om män som för att 
försvara sin heder varit tvungna att gå i döden och återupprätta sin ära genom 
en duell (Wikan 2004). Heder kunde också återvinnas genom att döda den 
kvinna som orsakat skam över en mans rykte. Relevant för denna avhandlings 
kunskapsintresse är forskningen kring innebörden av att ”ha heder” samt dess 
motsats ”avsaknad av heder” eller att ”ha skam” i sammanhang där det 

                                                      
10  Akpinars diskussion om dessa mäns attityd, skiljer sig inledningsvis inte från delar 

av annan forskning om mäns våld mot kvinnor. I bland annat Eva Lundgrens 
(1990/1992) forskning påvisas hur samhällets traditionella kön- och maktstrukturer 
är bakomliggande orsaker till psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor. 
Akpinar hänvisar dock vidare till att omgivningen kring den studerade gruppen män 
reagerar med ett icke-avståndstagande till våldet mot kvinnorna. 
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förekommer våld, hot, kontroll och förtryck som motiveras med ett upprätt-
hållande av ett hederskodex. 
 
Socialantropologen Unni Wikan (2004) hävdar att hedersbegreppet har fått en 
dubbel betydelse i modern europeisk historia. Dels kan heder handla om en 
inre upplevd självkänsla eller hederskänsla och dels handlar det om ett yttre er-
kännande, från omgivningen, av en persons heder. Wikan beskriver att dessa 
två aspekter är kopplade till varandra och att de kan komma att hamna i oba-
lans om till exempel en individs handlingar för att uppnå heder inte erkänns 
och respekteras av omgivningen.  

När vi vill förstå mordet på Fadime Sahindal 2002, bör vi inte direkt och 
endast översätta ”heder” med erkännande och respekt menar Wikan (2004). 
Hedersbegreppet tar sig här inte samma uttryck för kvinnor och för män. I 
detta sammanhang är begreppet heder något som ägs av män och som handlar 
om kontroll av kvinnors sexualitet. Wikan refererar till Fadime själv som sa sig 
vara familjens ”ansikte utåt” och att hon i allt hon gjorde först måste överväga 
hur det påverkade männen i hennes familj. Ordet heder/ära i vår nordiska 
språkbildning räcker inte till för att förstå mordet på Fadime. I sammanhang av 
hedersrelaterat våld har hedersbegreppet andra innehåll som härrör från en 
specifik hedersideologi, menar Wikan. Ideologin handlar om en hederskodex 
där reglerna är klart specificerade. Hederskoden består av värderingar som 
getts en överordnad betydelse och är att betrakta som grundvärderingar. Vid 
regelbrott förlorar man sin heder. Enligt hederskoden är heder en rättighet 
som innebär att personen blir behandlad med värdighet. Rättigheten till heder 
får han som efterlever samhällets krav och regler. Samhället i detta samman-
hang är hedersgruppen som följer hederskodexen och på detta sätt respekterar 
varandra. Wikan beskriver hur den personliga hedern är knuten till ett kollektiv. 
Familjemedlemmarna har en gemensam heder. Det är omvärldens värdering av 
personen som står i fokus och inte den egna moralen. Heder är därför 
sammanknytet med ryktet och hur personer och handlingar uppfattas av andra. 
Det har inte att göra med att visa respekt för en person, eftersom heder är 
något som ägs och kan förloras. Wikan (2004) betonar att i vissa samhället har 
hedern en stor betydelse i människors medvetande, eftersom hedern är 
nödvändig för att kunna bevaka de egna intressena och för att kunna uppnå 
status. Kollektivet, det vill säga familjen och klanen, får rollen av att bevaka 
gruppens intressen och individens personliga intressen anses underordnade. 
Bevakandet av gruppens heder leder i vissa fall till våldshandlingar, som till 
exempel mordet på Fadime Sahindal (Wikan 2004). Unni Wikan menar att 
Fadimes far, när han genom mordet ”tog bort skammen från familjen”, age-
rade utifrån sin grupps (familjens/kollektivets) kulturella värderingar. 

 
Sociologen Åsa Eldén (2003) tar i sin avhandling upp hur arabiska och kur-
diska kvinnor förhåller sig till rykten, oskuld och heder i berättelser om liv. 
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Eldén har intervjuat våldsutsatta kvinnor samt kvinnor som inte utsatts för 
(fysiskt) våld och analyserat hur dessa kopplar sina erfarenheter till förståelse av 
kultur och religion. Bland Eldéns informanter fann hon att både våldsutsatta 
kvinnor och kvinnor som inte utsatts för våld, i tolkningar av sina livser-
farenheter kopplade samman kontroll, våld och hot. Det gick inte bland in-
formanterna att se några distinktioner mellan hur våldutsatta kvinnor och icke 
våldutsatta kvinnor tolkade in betydelsen av religion eller kultur. Eldén förstår 
således att våldet i sig inte är specifikt kulturellt eller religiöst.  

Eldén (2003) betonar att den mediala bilden av mordet på Fadime Sahindal, 
bidragit till en skillnadsförståelse av ”våld mot svenska kvinnor” och ”heders-
våld”. Hon härleder detta till en kontrasterad förståelse av kulturbegreppet, 
som uppstått när ”invandrarkultur” sätts som kontrast till ”svensk kultur”. 
Eldén menar att också hennes informanter förstår begreppet kultur som en 
olikhet. Vissa av hennes informanter såg med svensk jämställdhetspolitik i 
åtanke därför den svenska kulturen som mer åtråvärd och använde sin 
kontrasterade föreställning om kultur för sina egna frigörelseprojekt. Den kon-
trasterade förståelsen av kulturbegreppet menar Eldén, har gjort att svenska 
mäns våld mot kvinnor kopplas till ett sjukligt beteende medan utländska mäns 
våld beskrivs som en produkt av deras kultur. Eldén argumenterar mot detta 
och menar att alla kulturer innehåller element av patriarkalt våld mot kvinnor. 

I tolkningarna av sina erfarenheter talade alla Eldéns informanter om ryk-
ten, oskuld och heder. Dessa begrepp var i kvinnornas berättelser förbundna 
med varandra (Eldén 2003). Eldén härleder i kvinnornas tolkningar om kon-
troll, våld och hot en kulturell föreställning om en splittrad kvinnlighet. En 
kvinna är antingen hora eller oskuld och kan inte var både och. Föreställningen 
om den splittrade kvinnligheten påverkar kvinnorna i alla sammanhang efter-
som de genom detta måste förhålla sig till krav från omgivningen om 
upprätthållande av familjens heder genom att vakta sitt rykte och bevara sin 
oskuld till bröllopsnatten. Eldén argumenterar därför för att hedersbegreppet 
bör utvidgas, från att direkt kopplas samman med en kvinnas sexuella bete-
ende, till att också omfatta ryktet. Eldén skriver att ”…en mans heder upprätthålls 
om en kvinna inför andra signalerar orörd oskuld, [och mannens heder] hotas om hon 
’blir’ en besudlad hora i andras blick” (Eldén 2001:139/ Eldén 2003). 

Flickor i hederskulturer och arrangerade äktenskap 
Genom ovanstående beskrivning av hur hedersbegreppet uppfattas i samman-
hang där kvinnor och flickor riskerar att utsättas för våld och förtryck vid brott 
mot regler och förväntningar om kyskhet och heder, aktualiseras temat 
arrangerade äktenskap. Begreppsbestämningen i nedanstående skildring av 
arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap överensstämmer med den defini-
tion som återfinns i svensk lagstiftning. Arrangerade äktenskap är:…de äkten-
skap som kan konstateras ha sin bakgrund i ett traditionellt kulturmönster… Begreppet 
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syftar… på att någon annan än de blivande makarna – ofta parternas familjer eller andra 
släktingar – på något sätt och med något slags rättfärdigande utsett just dem att bli ma-
kar… (SOU 2002:13 s.193-194)  

De är vanliga i kulturer som typiskt sett är mer familjeorienterade än den väs-
terländska. Familjen och samhället i övrigt är ibland hierarkiskt organiserade efter 
generations- och könstillhörighet. Familjen är grundenheten i samhället, och 
individen deltar i samhället först och främst som medlem av en familj. Äkten-
skapet är därför en allians mellan familjer, och parternas familj- och grupp-
tillhörighet är ofta viktigare än individuella personlighetsdrag (SOU 2002:13). 

 
Nordiska ministerrådet har gjort en kunskapsöversikt om den forskning och de 
studier som fram till år 1999 gjorts kring arrangerade äktenskap och tvångs-
äktenskap i Norden (Nordisk ministerråd 1999). Författaren till kunskapsöver-
sikten, sociologen Anja Bredal, hänvisar till att begreppet ”arrangerade äkten-
skap” refererar till vilka det är som pekar ut äktenskapspartnerna, hur denna 
partnermatchning sker och på vilka grunder. Detta kan ske på olika sätt men 
några utmärkande beskrivande drag finns. Arrangerade äktenskap är vanligt 
förekommande i samhällen som domineras av en familje- eller gruppcentrerad 
ideologi. Äktenskapet är där en grund för allianser mellan familjer och arrange-
ras utifrån vad som ligger i familjens/gruppens intressen och behov. Vad gäller 
förekomst i Norden visar kunskapsöversikten att arrangerade äktenskap är 
vanligt i flera minoritetsgrupper. Bredal menar att föräldrar samt vissa av 
ungdomarna aktivt upprätthåller seden och att de inte ser några andra alterna-
tiv. Vanligt förekommande är transnationella äktenskap, det vill säga att 
arrangemanget sker mellan en part i ett nordiskt land och en part från utlandet, 
ofta familjens ursprungsland. De nordiska länderna har lagstadgat mot tvångs-
äktenskap men kunskapsöversikten utesluter inte att det förekommer. Graden 
av tvång och metoderna för tvånget kan variera. I flera av studierna omnämns 
att skilsmässor blir allt vanligare bland dem som gift sig genom ett arrangerat 
äktenskap. Ett genomgående tema i studierna är relationen mellan könen och 
förhållandet till heder och skam. Kontroll av flickors sexualitet ses som 
nödvändigt för att försäkra sig om att flickan ska få ett ”gott parti” och för att 
garantera familjens heder. 

Anja Bredal tar i sin sammanställning upp att kunskapen om seden hittills 
varit begränsad. Särskilt gäller detta de konkreta beslutsprocesser som ligger 
bakom besluten. Flera studier antyder att det både finns konflikt och förhand-
ling mellan generationerna. Detta är något som Bredal genom sitt avhandlings-
arbete har studerat djupare. I avhandlingen ”Vi er jo en familie” (Bredal 2004) 
har Bredal undersökt praktiserandet av arrangerade äktenskap, det vill säga hur 
arrangemangen kommer till stånd, genom att intervjua unga vuxna kvinnor 
och män som vuxit upp i Norge och har sin familjebakgrund i Pakistan, Indien 
eller Sri Lanka. Utifrån de ungas perspektiv diskuterar hon deras upplevelse av 
inflytande, deltagande, acceptans samt motstånd i giftermålsprocessen och i val av 
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partner. Bredal sätter de ungas olika förståelse av autonomi och frihet i relation 
till kollektivism som bakomliggande ideologi för praktiserandet av arrangerade 
äktenskap. Bredal analyserar frihetsbegreppet med utgångspunkt i hur de unga 
säger sig ha upplevt möjlighet till att ha inflytande och att vara deltagare i 
arrangemang av äktenskap. Bredal pekar på att det finns en dominerande upp-
fattning i samhällsdebatten om arrangerade äktenskap som likställer ”frihet” 
med ”frihet att själv välja partner”. Avhandlingen påvisar dock att vissa unga 
vuxna vill välja partner tillsammans med familj och föräldrar. Frihetsbegreppet 
betyder därmed för dessa ungas frihet att välja det arrangerade äktenskapet till-
sammans med den familj de är en del av. Bredal hänvisar till att de unga väljer 
inom ett konstitutionellt ramverk, som de är uppvuxna inom och som de upp-
fattar som naturligt och önskvärt.  

Bredal (2004) har i sitt material funnit en stor variation både när det gäller 
hur de arrangerade äktenskapen ingås och när det gäller de ungas upplevelser 
av processen. En variation finns också i vem det är som finner äktenskapspart-
nern (familjen eller den unge själv med familjens acceptans). Gemensamt är att 
processen utgår ifrån en kollektivistisk livssyn, där äktenskapet är hela familjens 
angelägenhet och inte bara äktenskapsparternas. Det tycks bland Bredals infor-
manter vara så att chansen till att få föräldrars samtycke att gifta sig med part-
ner de unga själva funnit ökar ju mer partnern uppfyller föräldrarnas kriterier. 
Förutsättningarna för acceptans ökar också om äktenskapet gentemot omgiv-
ningen framstår som ett arrangemang där föräldrarna varit delaktiga.  

Bredal (2004) presenterar några historier där de unga upplevt tvång, kon-
flikt och psykisk press i samband med att arrangemang av äktenskap aktuali-
serats. I Bredals material är dessa informanter kvinnor som indirekt eller direkt 
gjort motstånd mot familjens önskningar. Bredal lyfter här fram den psykiska 
pressen att följa familjens förväntningar som betydligt mer omfattande och 
mer vanligt förekommande än fysiskt tvång.  

I ramverket kring det arrangerade äktenskapet lyfter Bredal (2004) särskilt 
fram två dimensioner; familjegemenskapen och den könsbestämda sexuella 
ärbarheten. Krav på kyskhet begränsar kvinnorna i högre grad än männen och 
vilket gör att kvinnorna i mindre utsträckning än männen kan finna sina part-
ner själva. Kyskhetskrav och risk för ryktesspridning upplevs som yttre tving-
ande omständigheter, det vill säga skulden läggs på kravet om att vakta bete-
ende gentemot ryktesspridare i omgivningen. Familjegemenskapen upplevs 
som inre faktor. Det handlar om värderingar som den unge ofta delar med sina 
föräldrar. Familjen är något som den unge är en del av och som medlemmarna 
är delaktiga i att skapa. Bredal menar att när familjen är en del av en själv kan 
ett uppbrott från familjen upplevas som extremt ensamt och som att individen 
lever utan(för) sig själv.  
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Socialtjänsten och ungdomar med invandrarbakgrund 
Den statliga utredningen ”Omhändertagen” (SOU 2000:77) ägnar särskild 
uppmärksamhet åt de berörda flickorna. Utredaren föreslog bland annat en 
restriktivitet i tillämpningen av ”Lag om särskilda bestämmelser om Vård av 
Unga” (LVU) för dessa flickors del samt att socialtjänsten skulle sträva efter att 
få flickor med invandrarbakgrund att vara kvar i familjerna. I de tidigare nämnda 
statliga initiativ som introducerats sedan år 2002 betraktas sedermera flickor i 
hederskulturella sammanhang vara en särskilt utsatt grupp (Regeringskansliet 
2003). I regeringens handlingsplaner betonas istället dessa flickors behov och 
rättighet till att få socialtjänstens hjälp, vilket i flera fall innebär ett omhänder-
tagande och att flickorna skyddas från sina egna familjer. Ett närliggande forsk-
ningstema är således hur socialtjänsten förhåller sig till konflikter mellan flickor 
och deras familjer i sammanhang där det kan finnas risk för hedersförtryck.  

 
Socionomen Yvonne Sjöblom (2002) studerar i sin avhandling hur socialsekre-
terare ser och förstår fenomenet att ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån. 
Sjöblom visar att socialsekreterarnas arbete präglas av ett familjeorienterat syn-
sätt där målet är att undvika att familjen splittras genom ett omhändertagande 
av ungdomen samt att göra en eventuell separation så kort som möjlig. 
Sjöbloms studie visar att socialsekreterarna har en tendens att tolka situationer 
där flickor med invandrarbakgrund som rymmer/kastas ut från hemmet, som 
en konsekvens av en ”kulturkrock” mellan oförenliga värdesystem. Sjöblom 
menar att det finns en motsättning i intressen som blir synlig genom ett 
familjeorienterat synsätt. Ungdomsenheterna på individ och familjeomsorgen 
brister i sitt barn- ungdomsperspektiv då socialsekreterarna tenderar att lyssna 
mer på föräldrar än på ungdomarna själva. Hon framhåller att socialsekreterare 
med ett familjeorienterade synsättet i huvudsak agerar disciplinärt kontrolle-
rande gentemot ungdomen. De har fokus på att återupprätta föräldrarnas posi-
tion och tar därför inte ungdomarnas individuella överlevnadsstrategier på allvar. 
 
Socialtjänsten förmåga att upptäcka, förstå och stödja flickor med invandrar-
bakgrund som trotsar familjens krav att leva enligt normerna i deras livsstil, är 
fokus i rättssociolog Astrid Schlytters bok ”Rätten att själv få välja” (Schlytter 
2004). Hon utgår från situationer där flickor och unga kvinnor tvingas till lyd-
nad genom att familjen och släkten pressar, hotar och också ibland utsätter 
dem för våld. Hon beskriver hur flickor med invandrarbakgrund ingår i två 
kollektiv, dels är de en del av familjen och den kulturella gruppen dels är de 
samhällsmedborgare i ett samhälle vars ideologi ger individen individuella 
rättigheter. Schlytter belyser konflikten mellan flickornas perspektiv och för-
äldrarnas/den kulturella gruppens perspektiv. Schlytter anser att flickorna är 
berättigade att hävda rätten att själv få välja och kontrasterar detta med att för-
äldrarna/släkten hävdar rätten att som kulturell minoritetsgrupp få leva efter 
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normer och värderingar från hemlandet. Det senare inbegriper att grupper med 
en familjecentrerad ideologi menar att flickor i familjen/gruppen inte har rätt 
att sätta sina egna intressen framför gruppens. Schlytter pekar på att konflikten 
kan materialiseras i seder som arrangerat äktenskap och tvångsäktenskap.  

Med utgångspunkt i situationer där flickor utsätts för tvång, hot och våld 
från sina familjen analyserar Schlytter den rättsliga regleringen för samhällets 
ingripande, det vill säga i ”Lag om särskilda bestämmelser om Vård av Unga” 
(LVU). Schlytter pekar på att det finns svagheter i lagstiftningen och i rättsliga 
resonemang. Schlytter menar att LVU lagstiftningen inte lyfter upp dessa flick-
ors särskilda utsatthet och att flickors egna beteende, oftare än pojkars, 
psykologiseras och individualiseras så att problemkonstruktionen hamnar utan-
för socialtjänstens ansvarsområde. Schlytter pekar vidare på att socialtjänstens 
erfordrade barnperspektiv inte behöver betyda att flickan har några rättigheter 
eftersom barnets (flickans) bästa kan bedömas vara att inte separeras från sin 
familj. Vårdnadshavares utsagor som kunskapskällor i en utredningsprocess 
bör betraktas utifrån att de har en partsposition, menar Schlytter. Att vårdnads-
havare ska underrättas då en utredning inleds kan innebära ytterligare fara för 
vissa flickor. Det finns enligt Schlytter rättsligt stöd för att ”fördröja” underrät-
tandet av information om att en flickas situation blivit känd för socialtjänsten. 
Vid en riskbedömning av om information till vårdnadshavare kan försätta bar-
net i ytterligare fara, kan hänvisas till att JO11 (Justitieombudsmannen) i sin 
tolkning av lagtexten inte anger med vilken skyndsamhet underrättelse ska ske. 
Schlytter visar genom en analys av socialtjänstens förfarande i tre faktiska ären-
den att det finns föreställningar och normer hos socialtjänsten som spelar en 
central roll. Socialtjänsten anser enligt Schlytter att de inte kan fortskrida utan 
att kontakta föräldrarna, när en flicka tar kontakt. Socialtjänsten menar att de 
måste förhålla sig neutrala och kan därför inte ta ställning för flickan. Vidare 
anser de att det är lika dåligt för flickan att göra ett ingripande som att inte 
göra det. Handläggarna har även visat sig osäkra på om det är frågan om ”van-
lig tonårsfrigörelse” eller inte och de anser sig sakna kulturell kompetens.  

Sammanfattning av kunskapsläget 
I forskningen inom ovan beskriva teman återkommer på olika sätt frågan om 
individens (flickans) relation till familjen, kollektivet och de kulturella nor-
merna. Aylen Akpinar (1998) pekar på att det finns en underliggande potentiell 
konflikt mellan familjecentrerade värderingar och individcentrerade värderingar 
som särskilt uppenbarar sig när normer om kvinnlighet och frågor om kvin-
nans position i familjen berörs. Både Akpinar och Therese Sandrup (1998) lyf-
ter fram äldre kvinnors och mödrars ansvar för att fostra flickor inom ramen 
för en traditionell kvinnlighet. Mödrarna i Sandrups studie föredrog att döttrarna 
                                                      
11  JO 1999/2000: JO 1sid 243. 
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blev hemmavarande hustrur och Akpinar framhåller att äldre kvinnliga 
släktingar ofta är verksamma i att arrangera äktenskap för flickorna. I Akpinars 
studie (från 2003) lyfts fram att våld mot kvinnor i vissa fall anses legitimt av 
kollektivet för att en skilsmässa eller uppbrott från våldsituationen anses vara 
ett brott mot hedersnormen.  

Att flickors individuella önskningar och viljor får stå tillbaka för grup-
pens/familjens intressen av att bevara familjehedern lyfts fram i Unni Wikans 
(2004) beskrivning av mordet på Fadime Sahindal. Wikan beskriver en specifik 
hedersideologi som hon menar kontrollerar flickors och kvinnors sexuella 
beteende. Heder är något som ägs kollektivt av familjens manliga medlemmar. 
Wikan förklarar således mordet på Fadime genom att hänvisa till kollektivets 
behov av att återupprätta familjehedern efter att Fadime, genom att följa sin 
egen vilja, överträtt kyskhetsnormerna.  

Åsa Eldén (2003) påpekar att flickor som lever i hederskulturella samman-
hang inte bara kontrolleras genom övervakning av sexuellt beteende (eller sna-
rare avsaknad av sexuellt beteende). Ryktet spelar en väsentlig roll för dessa 
unga kvinnors liv som av omgivningen förväntas efterfölja krav om kyskhet 
och heder. Vissa av kvinnorna i Eldéns studie lyfter fram det svenska samhäl-
lets norm om jämställdhet som önskvärd i sina egna liv och de gör således 
motstånd mot de normer om kvinnlighet som den egna gruppen önskar 
upprätthålla. Eldén tolkas av mig här beskriva ett hedersförtryck (jmf  Läns-
styrelserapport 2004:4) som hon menar inte är en särskild våldsform utan för-
står som en form av våldhandlingar mot kvinnor.  

Också i Anja Bredals (2004) avhandling om arrangerade äktenskap framträ-
der individens relation till familjen som en central fråga. De unga vuxna i 
Bredals studie balanserar det nordiska samhällets individcentrerade värderingar 
med föräldrarnas/gruppens familjecentrerade värderingar. Flera av Bredals 
informanter delar sina föräldrars värderingar och söker därför möjligheter att 
som individer vara delaktiga i den kollektiva angelägenhet som det arrangerade 
äktenskapet är. Bredal återfann också i sitt material kvinnor som gjorde mot-
stånd mot kyskhetsnormer och den rätt familjen menade sig ha att besluta om 
äktenskap. Vissa av dessa kvinnor blev i samband med motstånd utsatta för 
våld. Andra gjorde avkall på sitt motstånd då de menade att det skulle vara för 
svårt att leva utanför familjegemenskapen.  

Socialsekreterarna i Yvonne Sjöbloms (2002) studie tenderade att se flickors 
uppbrott som konsekvensen av en ”kulturkrock” mellan oförenliga värde-
system, där flickorna uppfattas vilja göra uppror mot föräldrarna kulturella 
normer. Sjöblom menar att socialsekreterarna agerade utifrån en familje-
orienterad ideologi och att de i så lång utsträckning som möjligt avstod från att 
separera ungdomen från sin familj. Ett liknande resonemang återkommer 
bland studerade fall i Astrid Schlytters (2004) studie. När det gäller flickor med 
invandrarbakgrund visade handläggarna sig vara osäkra på om det är frågan 
om ”vanlig tonårsfrigörelse” eller om det var frågan om att flickorna gjorde 
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motstånd mot de regler och förordningar som föreskrivs i sammanhang där 
heder- och kyskhetsnormer (i vissa fall med våld) upprätthålls. Både Sjöblom 
och Schlytter problematiserar att föräldrar ofta får tolkningsföreträde framför de 
aktuella flickorna själva. När socialtjänsten inte utgår från flickorna som indi-
vider och istället utgår från familjen som en odelbar enhet tar de, enligt Schlytter, 
implicit ställning för familjens rätt att upprätthålla sina kulturella normer.  

 
Ovanstående beskrivning av kunskapsläget visar att en del forskning har be-
drivits i Norden som berör kontexten kring de berörda flickorna. Det har 
producerats viss kunskap som visar vad flickor i hederskulturella sammanhang 
riskerar att utsättas för om de gör motstånd mot familjestrukturen eller bryter 
mot normer om kyskhet. Den beskrivna forskningen skildrar hur flickornas 
leverne är hela familjen och kollektivets angelägenhet och att det för dessa 
flickor föreligger en konflikt mellan individcentrerade värderingar och mer 
familjecentrerade värderingar. En mer djupgående kunskap om hur mekanis-
merna av kontroll eller förtryck inom hederskulturella sammanhang kan tänkas 
fungera och se ut saknas dock. Enligt de sistnämnda forskarna tycks 
socialtjänsten vara villrådiga i hur de bör, kan eller får agera i konflikter som 
gäller flickor och deras familjer. Som tidigare nämnts visar också Länsstyrelse-
rapporterna från storstadslänen att socialsekreterare finner stora svårigheter i 
att göra bedömningar av de fall där flickor söker samhällets stöd för att få 
skydd från hedersrelaterat våld. Socialtjänsten uppfattas brista i vetskap om när 
de bör ingripa och på vilket sätt de bör eller kan ingripa för att förhindra och 
förebygga hedersrelaterat våld och hedersförtryck.  
 
 





Kapitel 2 

 21 
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Teori och begrepp 
Avhandlingen har ett fokus på villkor och processer inom hederskulturella 
sammanhang. I strukturer där det förekommer hedersförtryck är villkoren 
olika för kvinnor och män. Som nämnt i föregående kapitel är heder något 
som ägs av männen och som upprätthålls genom oskuldskrav och krav om 
kyskhet för kvinnor och flickor (Wikan 2004). Begreppet kön och dess inne-
håll bildar därför det mest centrala teoretiska ramverket i en analys av be-
rörda flickors villkor och processer. Därtill länkas teori om hederskulturella 
maktstrukturer. I begreppsbildningen kring hederskulturella sammanhang 
vidrör jag nedan teorier om kultur och jag kopplar kulturella värderingar till 
normers innehåll. Teoretiskt utgår jag ifrån att maktstrukturer kan länkas till 
hur normer införlivas och reproduceras.  

Vad är kön? 
Teorier om kön med en fenomenologisk ontologi gör det möjligt för mig att 
upptäcka könsspecifika villkor. En fenomenologisk förståelse av kön innebär 
i detta avseende att ”kategorin” kön som separerande princip utgår från en 
biologisk olikhet men att innehållet i och betydelsen av kategorin kön är nå-
got som skapas i mellanmänskliga relationer. De könsspecifika villkoren blir 
således skönjbara genom att se hur ”könet görs” i interaktioner mellan aktö-
rer (jmf  Widerberg 2001, Haavind 1992). 

Socialt ”kön” utgår från kroppen 
Litteraturvetaren Toril Moi (1997) har vänt sig till Simone de Beauvoirs Det 
andra könet från 1949 i sitt svar på frågan om vad en kvinna är, och därmed 
också frågan om vad kön är. Moi analyserar Beauvoirs text utifrån en feno-
menologisk förståelse och hennes tolkning leder fram till det begreppsinne-
håll jag vidare teoretiskt använder mig av. 

Moi uppger att Beauvoir uppfattade att en given koppling mellan de bio-
logiska könen och bestämda genusuppsättningar var tecken på en förtryck-
ande ideologi, där kvinnan blev just ”det andra könet”12. Beauvoir skiljer tyd-
ligt mellan biologi och sociala normer men enligt Moi går det inte att 

                                                      
12  På franska ”Le deuxieme sexe”; kön nummer två.  
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använda begreppen kön och genus på hennes kategorier. I Det andra könet tar 
Beauvoir avstamp i den biologiska kroppen, och konstaterar att: ”…kroppen 
(är) inte ett ting utan en situation: den är vårt grepp om världen och konturen av våra 
projekt” (Beauvoir 1949 i Moi 1997).  

Kroppen som en situation, menar Moi, är Beauvoirs sätt att förmedla att 
kvinnans biologi ger henne en viss roll i artens fortplantning, som är mer 
riskfull, tidskrävande och betungade än mannens roll. Den fysiologiska 
funktionen kvinnan har i reproduktionen är dock inte hennes öde och behö-
ver inte döma kvinnor till evig underordning. Moi har tolkat det som att 
kroppen är det perspektiv från vilken människan upplever omvärlden. Biolo-
gin ger individen olika förutsättningar och möjligheter för att uppleva denna 
omvärld. Kroppen är också basen från vilken individen erfar omvärldens 
respons och bemötande och får en erfarenhet av sig själv och hur världen är 
beskaffad. Kroppen befinner sig med andra ord i en dialektisk interaktion 
med omgivningen.13 Beauvoir uppfattar dock inte att en kvinna skulle vara 
summan av sin kropp, de förutsättningar som kroppen ger henne och de 
erfarenheter hon gjort av omvärldens bemötande av denna, det vill säga 
biologiskt kön och genus tillsammans, utan hon är något mera.  

Toril Moi (1997) förklarar att våra liv får mening genom våra handlingar 
och vårt sätt att bemöta omvärlden. Beauvoir menar, enligt Moi, att kvinnan 
alltid befinner sig i en process där hon skapar sig själv, utifrån erfarenheter 
av vad hon anses vara och erfarenheter av tidigare respons. Moi menar att 
levda erfarenheter ganska nära motsvarar en individs totala subjektivitet, det 
vill säga det sätt personen förstår sina handlingar och sin situation. Den 
levda erfarenheten är däremot inte jämförbar med situationen i Beauvoirs 
”kropp som en situation”. De levda erfarenheterna ingår däremot i situe-
ringen. I utsagan om att ”kroppen är en situation” finns också en feno-
menologisk förståelse av begreppen ”människa” och ”kvinna” som innebär 
att människan gör sig till människa (genom att ha ett medvetande till skillnad 
från djuren) och kvinnan gör sig till kvinna. Moi ser det som att Beauvoir upp-
fattar att vi inte kan bestämma någons kön oberoende av den situation 
människan befinner sig i vid det tillfället. En kvinna är enligt Beauvoir ett sätt 
att i världen leva sin förkroppsligade situation. För Beauvoir är termen 

                                                      
13  Simons (2002) menar att Beauvoirs begrepp kroppen som en situation inte bara 

omfattar kön utan också problematiserar rasism och etnocentrism. Beauvoirs 
texter i ”American Dilemma” (1948) visar enligt Simons på hennes medvetenhet 
om att människor bemöts och upplever omvärlden på olika sätt beroende på 
vilken ”färg eller ras” denna kropp har. Beauvoir påpekar i texten att svarta till-
skrivs defekter och negativa attribut genom system av segregering och diskrimi-
nering.  
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genus14 ointressant eftersom hon ser ”kön” som handlingen att uppfatta 
kroppen som ett objekt.  

Den ”könade” processen 
I linje med Toril Mois begreppsuppfattning (ovan) så anser socialpsykologen 
Hanne Haavind att psykologiska föreställningar om ”kvinnligt” och ”man-
ligt” utgår ifrån att det finns två olika sorter av mänskliga kroppar (Haavind 
1993). Dessa kroppar står alltid i relation till varandra genom att den ena 
sorten framträder som just en sort, först i ljuset av den andra. Att män och 
kvinnor ser sig som olika förbinds med mer än de kroppsliga skillnaderna. 
Detta kan sägas vara ett svårdefinierat ”något” som finns inne i kroppen och 
som säger till individen att ”han är man” och ”hon är kvinna”. Haavind 
menar att detta ”något” för kvinnor är motsatser till detta ”något” för män. 
Feministisk teori om identitetsutveckling har utmanat att detta könsspecifika 
”något” – en kärna av manlighet eller kvinnlighet skulle vara medfött och 
kroppsligt inneboende psykologiska könsskillnader (Haavind refererar till 
Judith Butler 1990). Haavind (1993) menar att det inte finns en sådan 
”kärna” som binder alla kvinnor samman i ”likhet” och skiljer kvinnor från 
män i en gemensam ”olikhet”. Hon menar att vi själva skapar vår identitet 
som kvinna eller man, när vi reflekterar över vem vi är och när vi agerar på 
olika sätt i samspel med andra i olika situationer och omständigheter. Pojkar 
och flickor, kvinnor och män placerar sig på var sin sida av motsättningen 
man kontra kvinna, när de enligt Haavind ”skapar sig själv” genom att reflek-
tera över vem de är, sin identitet. Skapandet av sig själv, att ge sig en identi-
tet, blir således den process som också skapar två olika kön. Att vara man 
och att vara kvinna är med andra ord identitet i två olika utgåvor. Haavind 
(1993) tar här avstånd från att det skulle finnas ”kvinnoegenskaper” eller 
”mansegenskaper” som individen reflekterar emot. Istället är det så att 
individen reagerar med ett avståndstagande eller ett vidkännande av det hon 
upplever i mötet med omvärlden och reflekterade föreställningar om vem 
hon är och vill vara byggs upp. Dessa föreställningar lägger grunden för nya 
reflektioner i form av erkännande eller avvisande. Reflektionerna sker i 
förhållande till könens uppdelning, att vara man är motsats av att vara 
kvinna. Kvinnors och mäns reflektioner skiljer sig således åt genom att det 
finns en distinktion mellan könen. Denna distinktion innebär en värdering 

                                                      
14  Antropologen Gayle Rubins (1975) skiljer kön, den faktiska fysiska kroppen, 

från gender (genus på svenska) som är tolkningar och uppfattningar om 
kroppen. Begreppen kön och gender utgår båda från den biologiska kroppen, 
men gender förklaras som den betydelse kroppen har i sociala och kulturella 
kontexter. Gender är de sociala normer som formas kring de olika biologiska 
könen och som är resultatet av en social produktionsprocess (Rubin 1975). 
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av människor utifrån en struktur av kulturell betydelse. Bedömningar om att 
en kvinna är kvinna, menar Haavind, sker utifrån denna struktur och om 
hon passar in i kategorin kvinna.  

Det kvinnliga ”subjektet” 
Det Toril Moi och Hanne Haavind beskriver ovan är hur den biologiskt be-
stämda kvinnan ”gör sig” till kvinna genom att anta egenskaper förknippade 
med kvinnlighet. Processen beskrivs av dem båda som gensvar i mötet med 
det som utgör en norm, det vill säga det manliga. Genom satsen ”Ergo, Re-
sisto Sum” – Jag Motstår alltså Är Jag till vill teologen Anne-Louise 
Eriksson (1995) undvika att ”mannen” och ”kvinnan” ses som två ontolo-
giska kategorier istället för den samma; den mänskliga. Eriksson bidrar med 
en utgångspunkt som gör det möjligt för kvinnor att betrakta sig som kvin-
nor och som självständiga subjekt utan att det bygger på ett motsatsförhål-
lande mellan könen. Hon tar avstånd från ett särartstänkande där kvinnor på 
grund av sitt fysiska kön underordnas män i en patriarkal samhällshierarki.15 
Denna underordnande kategorisering, som är en typ av marginalisering, 
betyder inte att kvinnor är essentiellt annorlunda än män, menar Eriksson. 
Det beskriver däremot att det finns en maktdominans i strukturen. Att kon-
strueras som marginell betyder att konstruktionen utgår ifrån en norm som 
är konstruktionens centrum. Om en kvinnoidentitet konstrueras som en 
motsats till en mansidentitet, finns ingen möjlighet till att vara subjekt ge-
nom en sann autentisk kvinnlighet menar Eriksson. Om omgivningens 
kriterium av vad det innebär att ”vara kvinna” utgår från en patriarkal köns-
ordning, är det ”den betraktande blicken” som konstruerar henne som 
kvinna och som undergiven mannen. Eriksson förstås med ”den betrak-
tande blicken” mena vad Simone de Beauvoir förklarat som en jämförelse 
mellan könen där kvinnan blir till den Andre; Man föds inte till kvinna, man blir 
det. Inget biologiskt, psykologiskt eller ekonomiskt öde avgör utformningen av den gestalt 
som den mänskliga honan får i samhället. Det är civilisationen i dess helhet som formar 
det mellanting mellan hane och kastrat som kallas kvinnligt. Det är bara via andra som 
individen kan konstitueras som den Andre. (de Beauvoir 1949:325) 

Eriksson (1995) vill istället utgå från den ”inre erfarenheten” av vad det 
innebär att finnas till; att existera som människa, som grund i skapande av 
ett kvinnosubjekt. Hon betonar här att fokus inte ska ligga på ”kvinnors” 
specifika erfarenheter av att finns till, eftersom vi då redan fastslagit kvinnor 
som en separat kategori. Det handlar istället om individens inre erfarenheter 
av vad det innebär att existera. Inre erfarenheter är alltid individuella och 
kan därför varken verifieras eller falsifieras av andra.  

                                                      
15  Den ”patriarkala strukturen” beskrivs senare i denna text.  
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Det finns dock en styrka i att kvinnor relaterar till varandra i sin 
konstruktion av sig själva eftersom de har vissa gemensamma erfarenheter 
av vad det innebär att ”uppleva världen” konstruerade som kvinnor genom 
den betraktande blicken. Eriksson söker därför efter ett kvinnligt subjekts-
skapande som både tillåter variationer mellan kvinnor och en egen unik ut-
gångspunkt. Eriksson menar att det är möjligt att finna ett kvinnojag som 
utgår från en inre upplevelse av vad det är att vara och uppleva sig själv som 
ett självständigt subjekt. Möjligheten finns i att göra motstånd mot omgiv-
ningens syn på henne som kvinna. Hon myntar här satsen ”Ergo Resisto 
Sum” – Jag Motstår alltså Är Jag till. Eriksson menar att kvinnor som mot-
står betraktarens blick, genom att vägra leva upp till de förväntningar som 
vilar på henne genom könskonstruktionen, istället skapar ett nytt sätt att be-
traktas som kvinna utifrån sina inre erfarenheter av vad det är att existera. 
Enligt Eriksson blir kvinnosubjektet också till genom att kvinnor, med er-
farenhet av att det går att göra motstånd och därigenom bli betraktade som 
kvinna, medvetet uppmuntrar varandra. De kvinnor som gör motstånd 
deltar i en systematisk destabilisering och förändring av den värdeladdade 
hierarkiska könsmaktsstrukturen.  

 
Jag har förstått det som att Toril Moi (1997) i tolkning av Beauvoir också 
inbegripit ”en betraktande blick” (jmf  Eriksson 1995) i sitt könsbegrepp. 
Den betraktande blicken bestämmer att någon är kvinna och inte man och 
enligt Moi skulle då en kvinna ”bli till” genom att ge rätt gensvar. När Anne-
Louise Erikssons (1995) resonemang sätts i relation till Mois könsbegrepp 
ser de båda ut att utgå från det samma men Eriksson tycks vilja förändra 
eller eliminera denna könskategorisering. Eriksson vill skapa ett alternativ till 
att det manliga och det kvinnliga blir till i en dikotomi. Eriksson önskar att 
kvinnor (och män) väjer undan från den betraktande blicken genom att und-
vika att ge rätt gensvar och istället ge gensvar som ger könen nya innehåll.  

Vad är kultur och normer? 
Hur människor betraktar könsolikheter skiljer sig mellan olika kulturer, 
grupper, samhällen samt situationer (Holter 1962). Villkoren för de berörda 
flickorna står därmed i relation hur kulturella värderingar (jmf  Kurkiala 
2005) anger betydelsen av och synen på könstillhörighet. Kulturbegreppet 
berörs här genom att betrakta hur kultur kopplas till civilisation (Heller 
1999). Teoretiskt landar jag i en antropologisk förståelse av kulturbegreppet 
som kopplar ”vardagslivet” till värderingar och normativa ståndstaganden. 
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Kulturbegreppet och civilisation 
När kön betraktas som en social konstruktion eller som ett socialt uttryck i 
relation till andra, återfinns de ovan nämnda giltiga uttrycken eller normer 
om kön som individen har att förhålla sig till, i den ”kultur” personen 
socialiseras i. Begreppet kultur är länkat till begreppet civilisation, menar 
filosofen Agnes Heller (1999) och inget av dessa begrepp kan definieras 
precis menar hon. Kultur kan vara det samma som civilisation, i betydelsen 
av att vara en ”kulturkrets” som lever tillsammans. Kultur kan separeras från 
civilisation och då vara en specifik civilisations ”kulturella uttryck”. Termen 
civilisation kan på motsvarande sätt innefatta både sig själv som eget be-
grepp och termen kultur. Heller menar att begreppet civilisation i sina olika 
definitioner alltid refererar till ”vardagsliv”, livet så som det levs och utveck-
las av människor i samspel. Detta vardagsliv styrs och organiseras genom ett 
system av sinsemellan förbundna normer och regler. Varje individ behöver 
lära sig att förstå och använda dessa normer och regler, som ett villkor för 
att kunna liva ett vuxet liv, som självständig i sin omgivning. 

Heller (1999) beskriver tre olika former för hur begreppet ”kultur” kan 
uppfattas. Kultur kan för det första uppfattas som ”högkultur” för att skilja 
ut viss kultur som mer eftersträvansvärd. Heller refererar till Hannah Arendt 
som beskrivit att det var romarna som ”uppfann” kulturbegreppet i sina 
hänvisningar om vad de ärvt från Antikens greker i fråga om att vara 
civiliserade. Här skildes inte mellan kultur och civilisation. Att vara sofistike-
rad var det samma som att vara assimilerad med en ”finkultur” och vara 
okultiverad var en skavank som kunde åtgärdas med assimilering. Med 
assimilering ska här enligt Heller, förstås som att i ett öppet system anamma 
och inkorporera något genom att dissimilera sig från något ”annat”. Detta 
”andra” måste finnas som en motpol, en kontrast, för att det eftersträvans-
värda ska bli tydligt.  

Kultur i sitt andra koncept, beskriver Heller (1999) som ”den kulturella 
diskursen”. Kultur ska då uppfattas som kommunikation. Detta språkliga och 
tankemässiga utbyte behöver inte resultera i konsensus kring vad som är kul-
tur, utan det är deltagande i sig som gör kultur. Den kulturella diskursen krä-
ver att det finns en grupp av likasinnade, som i gemenskap har denna ”goda” 
konversation. Detta ”tänkande” kan separeras från dagliga handlingar. Att 
vara kultiverad innebär i detta sammanhang att delta i intellektuella reflekte-
rande konversationer. Diskussionerna behöver inte befrias från värderingar 
eftersom den ideala formen bygger på allas lika möjlighet att delta. Kultur är 
i detta koncept något som vi gör i mötet och i konversationen med andra.  

 
Det tredje sättet att uppfatta kultur är enligt Heller (1999), utifrån det antro-
pologiska kulturbegreppet. Det antropologiska kulturbegreppet kommer 
vidare att vara den begreppsdefinition som används i studien. Heller 
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refererar till filosofen György Markus uppfattning om att alla livsstilar är 
kultur och att varje människa och varje ”folkstam” har kultur. Varje grupp 
av människor lever på ett sätt som är aningens annorlunda än andra liknande 
grupper och helt olika från många andras levnadsstil. Detta levnadssätt kan 
beskrivas som gruppens (civilisationens) kultur. Medvetenhet måste dock 
finns om att detta kulturbegrepp utgår från en politisk och normativ position. 
Att studera kultur på detta sätt bygger på att sätta en norm för vad som ska 
till för att erkänna en kultur som en sådan. Till detta läggs ett (politiskt) 
erkännande om att denna kultur har lika rätt som andra (kulturer) att bli 
erkänd och då också lika värd. Här i ligger ett jämförandeperspektiv. Om 
varje kultur måste bli erkänd för sig själv, kan de dock inte bli jämförda med 
varandra. Paradoxalt är att jämförelse i sig kräver kvantitet och att tala om lika 
”värda” kräver att en norm finns för hur ”värde” ska uppfattas och bedömas.  

 
Ovanstående antropologiska kulturbegrepp återfinns hos Mikael Kurkiala 
(2005). Kurkialas kulturbegrepp innefattar det normativa, föreställningsvärl-
den och moralsystemet. Kulturella värderingar bildar bas i hur människor 
tolkar sin omgivning, handlingar och sin livssituation. Kurkiala hävdar att en 
förståelse av den kultur som omger människor är viktig faktor vid betrak-
telse av människors handlingar. Kulturen är en ”värdegrund” som delas av 
ett kollektiv och som skänker legitimitet till vissa handlingar och avvisar 
andra handlingar.  

Normbegreppet och makt över normer 
Värderingar (om till exempel kön) producerar normer som anger hur grup-
pen/kollektivet bör leva tillsammans. Reproduktion av normer betraktas 
också som en förutsättning för att en specifik grupp eller kultur ska kunna 
fortleva. För att se sammanhanget kring berörda flickors villkor använder jag 
mig av en teoretisk referensram där makt att avgöra vilka normer som ska 
vara gällande kopplas till hur normer reproduceras och införlivas av indivi-
der och grupper.  

Rättsfilosofen Nils Kristian Sundby (1978) beskriver vad normer är ut-
ifrån att hans normbegrepp är ett relationsbegrepp och att begreppet alltid 
därför bör följas av norm för någon/något. Sundby utgår ifrån att en 
”norm” betecknar ett meningsinnehåll som han kallar för en ”normativ ut-
saga”. Denna utsaga/meningsinnehållet är förankrat i bestämda typer av 
språkhandlingar eller knutna till personer eller grupper. Grupper internalise-
rar en normativ utsago och intar ett förhållningssätt om ett visst beteende. 
Att frångå dessa normer bemöts med ett kritiskt förhållande och eventuella 
sanktioner. Normen består därmed inte bara av den normativa utsagan utan 
är en norm för något i kombination med det internaliserade förhållningssättet 
som baseras på dess meningsinnehåll. Sundby menar att en norm inte är det 
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samma som beteende. Däremot verksätts ett beteende på grund av en norm, 
som en reaktion på normefterlevnad eller normbrott. 

Att normen blir en norm för en grupp genom internaliseringen av utsagan i 
gruppen sker i kraft av en särskild ”normeringskompetens”. Normer som 
fastlägger villkoren för produktionen av nya normer, eller tillskriver vissa 
individer kompetens att ange vilken norm som gäller, kallar Sundby kompe-
tensnormer. De är metanormer eller ”normer om normer”. En hos flera 
gemensam förståelse i internaliseringen och om innehållet av en norm är en-
ligt Sundby en social norm. Han ser en grupps internalisering av normer som 
en mängd parallella löpande individuella internaliseringar.  

 
Sundby (1978) beskriver makt som möjligheter eller förmågor av ett visst 
slag, som kan realiseras genom att utöva makt. Genom att ha makt genomför 
individen en förändring i sin omvärld. Han uppfattar att gruppers makt är 
samverkan mellan individers makt. Sundby menar att social makt är norma-
tivt grundad, utifrån att en central del av maktens ursprung återfinns i 
normers existens. Detta kan tolkas som att den som råder över vilka de gäl-
lande normerna är, har en social makt. Normativ makt kan förstås som 
kompetens tillsammans med en ”fysisk rådighet” och existensen av kompe-
tensnormer är ett grundläggande villkor för denna formen av maktutövning. 
Den som tillskrivs kompetens (genom kompetensnormer) utövar makt ge-
nom att bestämma över de normativa utsagorna. Maktutövningen kan resul-
tera i ändringar av normativa förhållanden eller av fastställande av en ny 
norm. Produkten blir bland annat en påverkan av beteende och icke-beteende.  

Enligt Sundby bedöms ofta handlingar i en social samvaro utifrån en 
föreställning om vad som är en rimlig balans (av till exempel förtjänster) 
eller likhet (avseende till exempel fördelning). Detta har föregåtts av en 
gemensam internalisering av normer till något som Sundby uppfattar som 
”rättfärdighetsprinciper”. Uppstår en situation där någon har en större för-
tjänst eller en speciellt fördelaktig situation, finns en tendens till att krav 
ställs om olikheten/orättvisan begrundas på ett tillfredsställande sätt. Om 
det finns ideologiska förankringar inom en organisation, eller civilisation, 
och dess förhållande till omvärlden är gott, uppstår känslor av lojalitet och 
solidaritet mellan makthavare och undersåtar, också i fråga gentemot gäl-
lande normer.  

Sundby (1978) menar att kompetensnormerna skapar en regelstruktur i 
en grupp eller en civilisation. Kompetensnormerna anger i de flesta mo-
derna samhällen kompetens utifrån ett legaliserande auktoritetssystem. Posi-
tionerna är bestämda utifrån generella regler, i de flesta fall med fasta krite-
rier, och ofta är de skriftligt formulerade. Underlaget för utövandet av makt 
är opersonligt, där utövaren uppfyller kriterier som till exempel att vara ut-
nämnd till en speciell befattning. Den legitima makten är därmed knuten till 
en speciell position och inte till en speciell person. Kompetensnormer kan 
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också härröra från traditioner om vilka som utifrån givna kännetecken anses 
ha auktoritet. En patriarkal regel- och maktstruktur är ett exempel på en 
traditionell auktoritet.  

Patriarkat och familjestruktur 
I anslutning till att makt kopplas till normer om hur medlemmar bör leva 
sitt vardagsliv, berör jag här teoretiska modeller av patriarkala strukturer och 
patriarkala familjer. De berörda flickorna förutsätts leva i mer eller mindre 
patriarkala familjer och familjen betraktas här som en form av maktstruktur. 

Med patriarkat avses en hierarkiskt ordnad struktur av makt där män är 
överordnade kvinnor och kvinnor blir förtryckta av män för att de är kvin-
nor (Juteau-Lee 1995). Bland männen i ett patriarkalt system kan finnas en 
inbördes hierarkisk positionering som ger olika mycket makt och kvinnor 
kan på en individuell nivå uppleva olika former av och olika mycket förtryck. 
Dock har alla män fördelar av att befinna sig i ett system av övertag över 
kvinnor (Guillaumin 1995). Råder patriarkala regler underordnas kvinnor 
inom såväl ekonomiska, politiska och lagstiftningsmässiga system som inom 
kulturella och sociala system. Att definieras som man i stället för att definie-
ras som kvinna är således mer fördelaktigt.  

Maktutövningen i patriarkatet anses vara ”legitim” eftersom traditionen 
berättigas och understöds av föreställningar om att utvalda män har vissa 
förmågor och här finns en tro på att detta ger dem en given särställning 
(Sundby 1978). Här handlar både de styrande och de styrda utifrån internali-
serade kompetensnormer. Till skillnad mot legaliserande system, så baseras 
kompetensnormerna på sedvana. De styrande är då ofta begränsade från att 
införa nya rättsregler utan har som uppgift att fastslå med auktoritet vad 
som redan enligt traditionen är rättsregler. 

 
Den patriarkala familjestrukturen är enligt psykiatern Riyadh Al-Baldawi 
(2003) ett maktorgan som bevakar familjens intressen i relationen till omgiv-
ningen. Familjestrukturen bygger på en inre hierarki där män överordnas 
kvinnor och äldre generationer överordnas yngre generationer. Al-Baldawi 
beskriver att fadern som familjeöverhuvud står högst i rang och den yngsta 
dottern befinner sig längst ned i hierarkin. Denna familjestruktur förkom-
mer i samhällen som till exempel Mellanöstern och Nordafrika (Al-Baldawi 
2003). Etnologen Annick Sjögren (1993) beskriver hur ”traditionsbundna 
samhällen” (som de nämnda av Al-Baldawi), till skillnad från individcentre-
rade moderna civilisationerna, präglas av en gruppcentrerad ideologi.16 I den 
                                                      
16  Sjögrens framställning beskriver grundläggande ideologier vilka inte direkt bör 

översättas till beskrivningar av hur samhällen i sin praktik ser ut. Psykologen 
Carol Gilligan (1988) anser till exempel att de som beskriver Västvärlden som 
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gruppcentrerade ideologin ligger betoning på de mellanmänskliga relatio-
nerna och individen måste inordna sig i en social enhet, till exempel famil-
jen. I denna struktur ligger moral och regler om livsstil utanför individen 
och representeras ofta av den primära gruppen –familjen. Individen är såle-
des inte självständig utan en del av en enhet som hon inte kan kopplas bort 
från (Sjögren 1993). 

Hedersbegreppet och våld i hederns namn 
I detta sammanhang anges normer som förespråkar heder och kyskhet. För-
fattaren Theodor Kallifatides (2001) har beskrivit begreppet heder utifrån 
det grekiska ordet ”filotimo” som betyder ”att älska sin ära”. Kallifatides 
hämtar här sin begreppsbildning från den ortodoxa kristendomen. Han 
beskriver en tradition som säger att människor utan heder inte går att lita på 
och kan inte tas på allvar. Av en människa utan heder förväntar man sig det 
sämsta. Kallifatides pekar på att heder är förbundet med mannen och att 
skam (frånvaro av heder) är förknippat med kvinnan. En man utan filotimo är 
ingen riktig man, likaså är en kvinna utan skam ingen riktig kvinna. En man med 
filotimo föraktar den skamlösa kvinnan och en kvinna med skam i kroppen föraktar en 
man utan filotimo. Med andra ord, heder och ära är något för män, medan kvinnans lott 
blir skuld och skam. Hennes ära är hans ansvar. (Kallifatides 2001: 46-47) 

Hederskontexten 
Med hederskontext menar jag det samma som hederskulturella samman-
hang. Carol Delaney är antropolog och har studerat ”hederskultur” i Turkiet. 
Hennes bidrag ger en fördjupning av hedersbegreppet innehåller och vilka 
utsagor (jmf  Sundby 1978) normer om heder inrymmer. Delaney (1987) 
hävdar att heder/skam är sammanväxt med syn på sexualitet som i sin tur 
hör samman med teorier om fortplantningen. Synen på fortplantningen eller 
”hur liv blir till” skiljer sig/förklaras på olika sätt i olika kulturer och i olika 
religioner. Hon menar att paralleller finns mellan Islam, Judendom och 
Kristendom, som alla är monoteistiska, de har alla bara en Gud. Denne ende 
guden ses som skapare av liv. Den monoteistiska läran om hur den ende 
Guden skapat liv skiljer sig från modern vetenskap där man och kvinna 

                                                                                                                        
enbart individcentrerad inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till individers 
behov och beroende av interpersonella relationer. Gilligan tar avstånd till att 
självständighet och oberoende sätts i motsats till beroende och bundenhet. Hon 
menar att relationer kan verka hindrande för personlig frihet likväl som de ger 
människor mening och emotionell tillfredsställelse. Även den västliga individen 
deltar i kollektiva enheter som till exempel familjen. 
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tillsammans medverkar i fortplantningen. Delaney ser här en koppling mel-
lan monoteism och monogenisism som ideologi. Ideologin om monogeni-
sism understödjer mäns överordning över kvinnan eftersom detta kan relate-
ras till en kulturell syn på heder menar Delaney.  

I de studier Delaney gjort i Turkiet har hon funnit att det inom Islam 
finns en monoteistisk-monogenetisk koppling till en symbolisk logik gäl-
lande begreppet ”heder”. Hon lyfter fram att kvinnor anses ha ”öppna 
kroppar” och män anses ha ”slutna kroppar”. Kvinnor kan därför bli orena 
och förstås delas upp i ett madonna – hora komplex. Symboliken i 
monogenisismen återfinns i Koranens tal om säden som livgivare och jorden 
som underlag för växtlighet. I Koranens Sura17 2:223 står det att ”Edra hust-
rur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter behag, men uträtten 
ock något gott för er räkning.” Delaney tolkar detta som att mannen är sä-
den och kvinnan är jorden där det växer. Således är det endast mannen som 
skapar liv och kvinnan är en åker; en plats där det växer. Kvinnans ägg i 
fortplantningen är därmed exkluderat och mannens spermie är det enda 
som skapar barn. Delaney skriver att en kvinnas värde (i byn hon studerat) i 
Turkiet inte beror på i vilken omfattning hon är fruktsam. Inte heller utgör 
detta kärnan i hennes personlighet. Värdet länkas till om kvinnan anses 
kunna vara garant för en viss mans säd. Det handlar om att vakta så att 
ingen annan kan ”förorena” henne. Detta verkar även som en garanti för 
faderskap. Delaney hävdar att symboliken rör även ägandeskap eftersom 
åkrar alltid ägs av någon. Rätten till en viss kvinnas kropp ges till en viss 
man. Maken har ”äganderätten” efter att fadern vaktat åkern från tillträde, 
och haft äganderätt, under flickans uppväxt. Att ha heder innebär således för 
en man att vakta så att ingen annan har tillträde till hans kvinna. En kvinna 
kan inte ha heder menar Delaney eftersom hennes kropp inte tillhör henne 
själv. En kvinna kan däremot vakta sig mot att inte framstå som skamfull eller 
att någon otillbörlig har tillgång till hennes kropp (Delaney 1987). 

Olika perspektiv på hedersrelaterat våld 
I specifikationen av avhandlingens begreppsinnehåll gällande så kallat 
hedersrelaterat våld vill jag beröra frågan om huruvida skillnader finns mel-
lan våldhandlingar i heders namn och våld mot kvinnor förstått som uttryck 
för en universell patriarkal maktordning. 

Den tidigare nämnda sociologen Åsa Eldén är en av dem som menar 
att det inte finns några reella skillnader mellan hedersrelaterat våld och 
andra former av övervåld mot kvinnor. Eldén (2003) utgår i sin analys från 
att mäns våldshandlingar mot kvinnor (åter)skapar kulturella före-
ställningar om kön och könsmaktsordning. Hon uppfattar hedersmord 
                                                      
17  Koranen, svensk ordalydelse från översättning av K.V. Zetterstéen. 
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som grova våldshandlingar kopplade till en kulturell föreställning om en 
splittrad kvinnlighet (vilket tidigare nämnts). Eldén anser att våld mot kvin-
nor i alla kulturer ska ses som yttringar av en patriarkal struktur. Det som 
Eldéns egna informanter (kurdiska och arabiska flickor) anger som kultu-
rella förklaringar till förtryck, menar Eldén är informanternas kontrastbild 
till en föreställning om ”svenska kvinnor/flickor” som jämställda och fria. I 
den ”svenska kulturen” upprätthålls i flickornas föreställning normer om 
kvinnors lika värde och den ”svenska kulturen” är inte (i jämförelse med de-
ras egen) patriarkal. Enligt Eldén handlar det om att det finns en diskurs om 
hedersrelaterat våld. I hennes analys framställer informanterna sitt förtryck i 
termer av hederskultur eftersom att denna diskurs är tillgänglig för dem.  

I Eldéns analys finner jag paralleller till framställningar som gjorts av 
bland annat en brittisk kvinnoorganisation, Change. I en rapport från 
organisationen Change till Kvinnoforums18 konferens om hedersrelaterat 
våld 2004 beskrivs hur våld med referens till ”hederskulturer” i Storbritan-
nien nästan uteslutande blivit förknippad med etniska minoriteter, invand-
rare, flyktingar och då särskilt grupper med traditionsbunden och muslimsk 
bakgrund (Kvinnoforum 2004). Change ser detta som problematiskt efter-
som det kan innebära en stigmatisering av dessa grupper. Författarna menar 
att det reducerar ”kultur” till något som är karaktäristiskt för minoritets-
grupper istället för att betraktas som något som omfattar alla samhällen. 
Change framhåller istället att begreppen ”heder” och ”skam” finns i alla kul-
turer och att begreppen i alla samhällen reglerar och upprätthåller beteen-
den, syn på manligt och kvinnligt samt berör unga som gamla. Men vad som 
anses vara hedersamt eller skamfullt är olika inom olika sociala grupper och 
oftast förändras begreppen över tid (Kvinnoforum 2004). 

I föregående kapitel nämnda sociolog Anja Bredal (2004) föreslår att 
samma perspektiv anläggs på olika förtryck och olika former av våld mot 
kvinnor. Bredal anser att våld mot kvinnor i alla ”kulturer” har att göra med 
kön och könsmaktsstruktur att göra. I analyser av våld och förtryck bör man 
därför använda samma skala för förklaringar. Där Åsa Eldén tycks vilja und-
vika att minoritetskvinnors förtryck ”kulturaliseras” i högre grad än majori-
tetens kvinnoförtryck, föredrar dock Bredal att ”kulturalisera” majoriteten 
lika mycket som minoriteten. Bredal uppmanar majoriteten att se på sig själv 
med samma blick som man ser på andra.  

 

                                                      
18  Kvinnoforum är ett idéburet kunskapsföretag som arbetar med information, 

utbildning, forskning, klientarbete och förändringsarbete för att förbättra vill-
koren för kvinnor ur ett genderperspektiv. Kvinnoforumgruppen utgörs av Stif-
telsen Kvinnoforum och dess kunskapsföretag Gender Management Institute 
AB. www.kvinnoforum.se 
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I föregående kapitel presenterades etnologen Unni Wikans (2004) begrepps-
apparat kring hederskultur. Wikan har liksom Åsa Eldén en konstruktivistisk 
förståelse av kulturbegreppet19 men Wikan anser att det finns skillnader i be-
vekelsegrunderna mellan det våld som utövas i hederns namn och andra for-
mer av våldshandlingar. Wikan (2004) menar att hedersvåld ska ses i ett 
kulturellt sammanhang där en specifik hedersideologi upprätthålls. Nor-
merna innehåller värderingar om kön och sker i ett patriarkalt sammanhang. 
Dock är hedersmordet enligt Wikan ett uttryck för en specifik rationalitet. 
Jag tolkar det som att Wikan menar att hedersvåldet som handling finns 
inom ramen för ett speciellt system, det vill säga det hederskulturella 
sammanhanget. Våldshandlingen kan både vara en reaktion på efterlevnad 
av hedersnormer och en reaktion på ett brott mot hedersnormen.20 Vad 
Unni Wikan beskriver är att hedersrelaterat våld är en form av patriarkalt 
våldsutövande mot kvinnor som har sina särskilda bevekelsegrunder. Moti-
ven för det hedersrelaterade våldet är enligt Wikan kopplade till den av 
gruppen/familjen kollektivt ägda hedern.  

I boken “Generous Betrayal. Politics of  Culture in the New Europe” på-
pekade Wikan (2002) att generaliseringar å ena sidan kan leda till stigmatise-
ring av dem som beskrivs21 och att generalisering av kultur å andra sidan kan 
vara ett motdrag mot att individualisering (av våld som kvinnor utsätts för) 
kan fungera som bagatellisering. Wikan menar att båda perspektiven i och 
för sig är sanna men båda är också helt fel. Wikan uppmanar därför 
majoriteten att se på andra så som man ser på sig själv, vilket jag tolkar som 
att hon söker en ”rationalitet” bakom handlingar av hedersrelaterat våld. 

Wikans beskrivning av det hedersrelaterade våldet stöds av etnologen 
Mikael Kurkiala (2005). Kurkiala är kritisk mot Eldéns analys där han menar 
att hon driver tesen om att allt våld kommer från ”ett universellt patriarkat 
som uppbärs av svenska män i lika stor grad som talibaner eller heders-
mördare” (Kurkiala 2005:191). Detta blir i Kurkialas mening en enfaktors-
analys. Han önskar istället att hedersrelaterat våld ses i sitt sammanhang där 
en kulturell värdegrund aktivt och explicit legitimerar och uppmuntrar våld 
och förtryck av kvinnor. Kultur dödar dock inte utan det är människors 
handlingar som dödar. Människors handlingar kan därmed inte heller 
reducerar till bara kulturella värderingar utan andra faktorer kan spela in 
som till exempel tryck från omgivningen och känsla av utanförskap 
(Kurkiala 2005).  

                                                      
19 Kultur är föränderligt och kan fyllas med olika innehåll eftersom det utgörs av 

värderingar, förhållningssätt och idéer (Wikan 2004)  
20  Jmf Nils Kristian Sundbys (1978) Genom internaliserade normer sätts ett bete-

ende igång som en reaktion på normefterlevnad eller normbrott.  
21 Denna kommentar ligger i linje med organisationen Change, nämnd ovan. 
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Inledningsvis beskrevs att FN i en resolution (UN Document 
E/CN.4/2002/83) slår fast att det hedersrelaterade våldet liksom andra for-
mer av våld mot kvinnor sker i patriarkala maktsammanhang och att sär-
skilda kännetecken finns för det våld som enligt beteckningen sker i hederns 
namn. Kvinnoforum har sedan 2002 i ett europeiskt samarbete arbetat med 
frågan kring hedersrelaterat våld. De definierar hedersrelaterat våld som en 
form av våld riktat mot kvinnor inom ramen för patriarkala familjstrukturer, 
grupper och samhällen. Avsikten i våldsutövningen är skyddandet av ett 
socialt konstruerat värderings- och normsystem samt traditioner baserade på 
heder. Våldsakten sanktioneras inte bara genom förövarens kultur utan för-
väntas även av hans/ hennes familj, samt i vissa fall också av offrets familj 
(Kvinnoforum 2003).  

Min begreppsdefinition av det hedersrelaterade våldet utgår från FNs re-
solution som liksom Kvinnoforum menar att våldet sker inom ett system 
med särskilda normer och värderingar om heder. Jag kommer att använda 
mig av Unni Wikans begreppsinnehåll och Mikael Kurkialas beskrivning där 
våldets förstås i relation till en hederskulturell värdegrund då dessa bådas 
begrepp omfattar det norm- och värderingssystem som hänsyftas till i FNs 
definition av ”hedersrelaterat våld”.  
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Kapitel 3 

Metod 

Forskningsdesign 
Jag har valt fallstudien som metod i meningen att jag analyserar ett fall av 
gruppen flickor som i Sverige växer upp i ett hederskulturellt sammanhang 
och som inte uppfyller de förväntningar och krav som personer i flickornas 
närmaste omgivning ställer på dem. Detta är både en studie av en enskild 
flickas erfarenheter och de processer hon sätter i gång för egen del. Det är 
också en studie av det norm- och värdesystem som hon gör motstånd mot 
och som hennes föräldrar, syskon, släktingar och den man hon gifter sig 
med och hans släkt agerar i enlighet med. Detta är vad jag tidigare har beskri-
vit som ett system med en hederskulturell värdegrund (jmf  Kurkiala 2005) 
Genom att göra motstånd mot förväntningar och krav sätts processer igång 
i flickans omgivning. Intentionen är att belysa flickans processer i sitt 
kontextuella sammanhang och de processer som sätts i gång hos personer i 
hennes omgivning. Min forskningsdesign är den kvalitativa fallstudien 
(Merriam 1994: 21-22).  

I fallstudien handlar det om att identifiera ett avgränsat system som kan 
betraktas som ett exempel på en större grupp av händelser, personer eller 
processer (Smith 1978, Adelman, Jenkins & Kemmis 1983). Det vill säga att 
en fallstudie av en företeelse utgör ett exempel på denna typ av företeelser i 
stort. Fallstudien är beskrivande för att fånga in kontexten och omgivningen 
eftersom man utgår ifrån att kontexten inte kan urskiljas från de element 
som rör händelserna (Yin 1984). Guba & Lincon (1981:371) menar att en 
fallstudie kan beskriva egenskaper hos den klass av företeelser som fallet är 
exempel på. Det studerade ”fallet” ingår i den ’grupp’  flickor som beskrivs i 
rapporterna22 från storstadslänens länsstyrelser (Merriam 1994: 24). Det vill 
säga ”fallet” och de berörda flickorna i rapporterna lever i hederskontextuella 
sammanhang. Enligt mig kan närmare kunskap om detta ”fall” och hennes 
villkor när hon gör motstånd bidra till en bättre förståelse av flickor som 
lever i hedersförtryckande strukturer och dessa flickors villkor när de är i 
konflikt med sina familjer för att de inte vill svara upp emot släktens för-
väntningar. Metoden kan användas för att komma fram till en helhetsinrik-
tad förståelse av de enheter man studerar och för att kunna utveckla mer 

                                                      
22 Tidigare nämnda Länsstyrelserapport 2002:13, Länsstyrelserapport 2002:23, Läns-

styrelserapport 2004:4 
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generella teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala struk-
turen och det social skeendet (Becker 1968).  

  
Fallstudien gäller en flicka vars berättelse stäcker sig över en tidsperiod från 
uppväxt till senare tonår. Mina planer när undersökningen inleddes var att 
intervjua tre flickor och deras stödpersoner där såväl flickans erfarenheter 
som relationen mellan flickan och stödpersonen skulle belysas. Av olika skäl 
som redovisas nedan (i Tillvägagångssätt och metodologiska överväganden) 
var det inte möjligt att få tag i tre informanter. Istället fann jag en flicka som 
var villig att intervjuas med nio månaders mellanrum. När hon kontaktades 
om att bli intervjuad en andra gång tolkades hon, bland annat som följd av 
de förändringar som skett vad gäller hennes självbild, anse att andra flickor/ 
unga kvinnor borde ta del av hennes erfarenheter för at ta lärdom av dem. 
Denna förändring påverkade även mina frågor och perspektiv på studien. 
Det blev genom denna flickas fall möjligt att se de förändringar hon liksom 
personer i hennes omgivning genomgår liksom anledningarna till detta.  

 
Utgångspunkten för processerna är flickans handlande. Det är hon som 
sätter igång förändringar och det är genom hennes berättelse som jag beskri-
ver hennes överväganden, handlingsutrymmen och strukturella samman-
hang. Genom flickans berättelse görs en tät och omfattande beskrivning av 
processen och händelserna. Det som tolkas är innebörden av kulturella nor-
mer och regler, samhälleliga värderingar, djupt liggande attityder och upp-
fattningar (Guba & Lincon 1981:119). Via fallstudiens deskriptiva form på-
visas komplexiteten i en situation där många faktorer spelar in (Olson i 
Hoaglin mfl 1982:138-139).  

Den kunskap som fallstudien genererar kommer vara utvecklad genom 
min tolkning. Genom tolkningarna för jag in min egen erfarenhet och 
förståelse. Den slutprodukt som fallstudien presenterar avser belysa situatio-
nen för den ’grupp’ flickor/unga kvinnor som jag haft i åtanke. Genom att 
göra en fallstudie av en flicka i en hederskultur som gör uppbrott från sin 
familj avser jag kunna presentera användbara och djupgående insikter om de 
situationer flickor i hederskulturer kan befinna sig i samt också kunna bidra 
till en kunskap om hur flickor i dessa situationer tolkar och förstår händelser 
och processer. Till den tidigare kunskap om ” flickor som lever i heders-
förtryckande strukturer och som är i konflikt med sina familjer för att de 
inte vill svara upp emot släktens förväntningar” läggs ny information vilket 
ger möjlighet till naturalistisk generalisering23.  

 
Den flicka jag följer hade under denna period en stödperson, som även är 
min kunskapskälla i att förstå de sammanhang flickan är i. Eftersom min 
                                                      
23  Se Naturalistisk generaliserbarhet (extern validitet)senare i detta kapitel. 



Kapitel 3 

 37 

utgångspunkt också berör samhällets ansvar, så är stödpersonens roll i 
processen en särskild fråga. Stödpersonen har en direkt och indirekt roll. 
Förutom att stödpersonen bidrar med sina influenser i flickans processer så 
synliggör stödpersonens arbete hur samhället bemött flickan i olika situatio-
ner. Detta blir i studien beskrivet genom flickans och stödpersonens möte 
med socialtjänsten. Båda dessa aspekter av stödpersonens roll beaktas i stu-
dien. Fallstudiens empiri består således av kvalitativa intervjuer genomförda 
år 2001 och år 2002 med en flicka/ung kvinna som jag kallar Eleen och 
intervjuer med en stödperson, kallad Mouna i studien, som arbetar i 
organisationen ”C”.  

Materialet i denna fallstudie är omfattande då det förutom Eleens egna 
upplevelser även innefattar beskrivningar av hur ett flertal olika personer i 
den unga kvinnans omgivning hanterat händelser. Den unga kvinnans be-
rättelse och stödpersonen berättelse om kvinnan skildrar familjemedlem-
mars ageranden, kvinnans make och hans familjs ageranden samt agerande 
från släktingar utanför den närmaste ”kärnfamiljen”. I berättelserna beskrivs 
också de officiella myndigheternas (socialtjänstens) hantering av händelser i 
Eleens berättelse. Materialet är rikt på beskrivningar och spänner över en 
tidsperiod på flera år av flickans liv. Det tar sin början i händelser som före-
gått flickans uppbrott med mer än två år och sedan beskriver tiden fram till 
det andra intervjutillfället år 2002. Materialet beskriver således Eleen från ca 
15 års ålder till att hon fyllt 18 år. Då jag lärde känna henne var hon 17 år. 

Tillvägagångssätt och metodologiska över väganden  
Undersökningen startade i en förfrågan som gick ut år 2001 till tre olika fri-
villigorganisationer24, här kallade organisation ”A”, ”B” och ”C”, som i sin 
verksamhet möter de flickor som studien berör. Jag hade fått kännedom om 
organisationerna via personliga kontakter. Förfrågan innehöll önskemål om 
att intervjua flickor som de i sin verksamhet hade kontakt med samt att 
intervjua de stödpersoner som aktivt och kontinuerligt arbetar med flickor 
och unga kvinnor med denna problematik. I förfrågan fanns kriterier kring 
den problematik jag önskade studera; flicka i konflikt med sin familj där 
problematiken var relaterad till en hederskontext som familjen önskade upp-
rätthålla. Samtliga tillfrågade frivilligorganisationer sa sig vara positiva till 
studien. Som nämnts ämnade jag initialt tre flickor och respektive flickas 
stödperson. De tre flickorna skulle fångas upp i urval från organisation ”A”, 
i urval från organisation ”B” och i urval från organisation ”C”.  

Organisation ”A” visade sig ha kortvariga relationer med de aktuella 
flickorna och oftast i skedet då flickan var i färd med att lämna familjen. Att 
                                                      
24  Av identifikationsskyddande skäl namnges inte dessa föreningar.  
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intervjua en flicka i detta läge ansåg jag vara olämpligt av hänsyn till flickan. 
Organisation ”B” hade vid tidpunkten för förfrågan mer långvariga kontak-
ter med flickor i hederskontexter. Organisation ”B” sökte under en längre 
tid efter flickor som var villiga att delta i studien, men meddelade sedermera 
att samtliga tillfrågade flickor avböjt ett deltagande. Att göra fallstudier hos 
organisation ”A” respektive organisation ”B” var med andra ord inte möjligt 
av dessa beskrivna anledningar.  

Organisation ”C” gav däremot besked om att de hade möjlighet att sätta 
mig i kontakt med flickor som ställde sig positiva till att delta i studien. 
Eftersom organisation ”C” har kontakt med flickorna under länge tid öpp-
nade detta upp en möjlighet att denna organisation kunde sätta mig i kon-
takt med flera flickor. Min kännedom om denna organisations aktivitet var 
initialt begränsad. Organisation ”C” leds av kvinnor med invandrarbakgrund 
som bedriver råd- och stödverksamhet till flickor och kvinnor med 
invandrarbakgrund. 

Via denna förfrågan fick jag kontakt med Mouna som var verksam som 
stödperson. Mouna hade ett särskilt ansvar för de flickor och yngre kvinnor 
som sökte stöd hos organisation ”C”, eftersom Mouna var projektansvarig 
för en gruppverksamhet för flickor.  

Urval 
Urvalet av flickor som det skulle vara möjligt att intervjua skulle göras bland 
de flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som nyligen etablerat 
en kontakt med en stödperson på organisation ”C”. Genom att välja dem 
som hade en nyetablerad kontakt ville jag komma så nära den kritiska punk-
ten som det var möjligt; konflikten mellan en flicka och hennes familj. Urva-
let var således ett ändamålsinriktat urval (Goets & LeCompte 1984) som 
gjordes utifrån uppsatta kriterier.  

• Att de är aktuella för en pågående stödinsats hos föreningen 
• Att kontakten med föreningen är relativt nyetablerad 
• Att deras situation belyser problematiken kring utsatta invandrar-

flickor i hederskulturer (Flickor i konflikt med familjen rörande nor-
mer om kyskhet och heder. De är utsatta för våld, hot eller kränk-
ningar av familjen för att de brutit mot eller tar avstånd från dessa nor-
mer. om kyskhet och heder.)  

• Religion och ursprunglig geografisk härkomst är ovidkommande.  

Av de flickor som fanns i organisationens stödverksamhet och som passade 
kriterierna, gjordes ett urval av de stödpersoner som hade kännedom om 
flickorna. Detta urval baserat på personlig kännedom (Goets & LeCompte 
1984) gjordes utifrån att; 
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• Flickan kunde bedömas vilja delta i studien 
• Flickan kunde bedömas som så pass stabil att hon orkade och kunde 

beskriva vad hon varit med om 
• Flickan kunde bedömas ha etablerat en kontakt med organisationen 

som troligtvis skulle pågå under en länge tid 
 

Bland de flickor som av stödpersonerna bedömdes uppfylla dessa kriterier 
gjordes en förfrågan. De flickor som passade in i urvalskriterierna informe-
rades om studiens syfte och hur materialet i studien skulle användas samt att 
materialet skulle avidentifieras för deras säkerhet. Den första som samtyckte 
till delta i studien var en 17 årig ung kvinna som två månader tidigare lämnat 
sin make efter att han misshandlat henne och som efter detta tvingats fly 
från sin egen familj för att hon befarade bestraffning för sitt agerande. Den 
unga kvinnan gav sitt samtycke till att själv berätta sin historia samt sam-
tycke till att stödpersonen intervjuades om hur hon såg på den unga kvin-
nans berättelse och det stödarbete som påbörjats.  

 
I samarbete med organisation ”C” påbörjades ytterligare två fallstudier i 
perioden som följde. En 19årig ung kvinna som samtyckt till deltagande 
intervjuades i en första fas. Denna unga kvinna valde dock att inte fullfölja 
sitt deltagande. Hon uppgav sig vara rädd att hennes medverkan skulle bli 
ett hinder för hennes försök att återförenas med familjen som hon tidigare 
brutit upp ifrån. En tredje fallstudie påbörjades med en 21årig ung kvinna. 
Denna påbörjade fallstudie avbröts dock kort därefter då kvinnan uppgav 
att hon inte kunde fortsätta att berätta om sina erfarenheter för att smärt-
samma minnen väcktes som hon önskade lägga bakom sig och att detta 
hindrade henne från att gå vidare i sitt liv. Efter att dessa två påbörjade fall-
studier avbrutits gjordes ett flertal försök av organisation ”C” att finna ytterli-
gare flickor/unga kvinnor som passade urvalets kriterier. Vid denna tidpunkt 
för studien fann dock inte organisationen några flickor som kunde bedömas 
så pass stabila att de orkade och kunde beskriva vad de varit med om.  

En ny förfrågan om flickor till studiens urval gick då till organisation 
”B”. Organisation ”B” undersökte ytterligare en gång intresset för delta-
gande i studien bland de hos organisationen aktuella flickorna och gav 
därefter ett negativt besked.  

  
Mot bakgrund av dessa erfarenheter genomfördes en del ändringar av studi-
ens upplägg. På grund av begränsande tidsramar för studiens genomförande 
och efter metodologisk konsultation med forskare på den vetenskapliga 
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institution25 där jag befinner mig beslutades att fokus skulle läggas på en fall-
studie. Att studien endast omfattar en flickas berättelse är begränsande och 
metodansatsen kan anses okonventionellt men är inte helt unik. Exempelvis 
har Falshaw och Browne (1999) genom att studera en persons historia över 
en längre tidsperiod visat att kunskap om ett ”fall” är relevant för andra per-
soner vars historier innehåller liknande erfarenheter, bakgrundsfaktorer och 
handlingsöverväganden.  

Fallstudien av en persons historia möjliggjorde i min studie en djupare 
analys där ett brett omfång av faktorer kunde tas i beaktande. Att en fallstu-
die av en specifik företeelse belyser företeelsen i sig kan liknas vid att upp-
leva ”igenkännande” i en självbiografi (Moi 1996). När någon berättar om 
sig själv belyser den samtidigt andras situationer eftersom det finns en 
allmängiltighet i allas personliga erfarenheter. Toril Moi menar att 
igenkännandet i en persons livshistoria säger något om dem som ”känner 
igen sig” och dem som har liknande erfarenheter (Moi 1996). En beskriv-
ning av en flickas erfarenheter och villkor av att leva i ett hederskulturellt 
sammanhang kan således belysa andra flickors erfarenheter och villkor när 
flickorna känner igen sig i dessa beskrivningar. Beskrivningar av en flickas 
erfarenheter och hennes sociala och kulturella villkor gör det möjligt också 
för andra att lära sig mer om villkoren för flickor i hederskulturella samman-
hang. Beskrivningarna av en flickans historia kan därför bidra till att till 
exempel socialtjänstens företrädare i möten med de berörda flickorna kän-
ner igen beskrivningar av hedersförtryck och villkor för dessa flickor. 

 
I nämnda fallstudie av Falshaw och Browne (1999) kunde de kopplingar 
som gjorts mellan vissa bakgrundsfaktor, beteenden och konsekvenser för 
studieobjektet överföras till den ’grupp’ som studien haft i åtanke. Falshaw 
och Browne använde sig av en funktionalistisk analysmodell. I olika sekven-
ser av den studerade personens historia undersökte de om kopplingar kunde 
göras mellan bakgrundsfaktorer/omständigheter och personens beteenden, 
varvid de sedan undersökte konsekvenser av personens beteende. Vidare 
byggde Falshaw och Browne samman dessa sekvenser genom att göra 
kopplingar mellan hur olika konsekvenser av ett beteende lett till nya 
omständigheter. Sammanlänkande av olika undersökta sekvenser kan beskri-
vas ha illustrerat processer i den studerade personens historia. 

 
Utifrån detta resonemang tillfrågades den 17 åriga unga kvinnan (som nu 
hunnit fylla 18 år) som redan intervjuats om hon var villig till att låta sig in-
tervjuas igen. Hon lämnade sitt samtycke varvid hon och stödpersonen på 
Organisation ”C” intervjuades cirka nio månader efter det första 
                                                      
25  Frågan diskuterades bland annat vid ett vetenskapligt seminarium på Institu-

tionen för socialt arbete, Stockholms universitet 
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intervjutillfället. Att flickans historia kom att sträcka sig över en ytterligare tid, 
då stora förändringar skett sedan det första mötet, gjorde det möjlig att 
fånga in hennes erfarenheter, processer och överväganden samt också de 
processer som hennes ageranden satt igång i omgivningen. 

Senare i detta kapitel beskrivs hur jag operationaliserat denna studies teo-
retiska analysverktyg till en stegvis modell. Min analysmodell kan liknas vid 
Falshaws och Brownes utifrån att jag i sekvenser (olika händelser) analyserar 
en flickas agaranden (beteende) som respons på omgivande omständigheter 
och sedan undersöker vilka konsekvenser dessa agaranden fått för flickan. 

Intervjuerna 
Under 2001 genomfördes två intervjuer. Först intervjuades stödpersonen 
Mouna enskilt. Hon ombads beskriva Eleens bakgrund och de händelser 
som lett fram till att denna unga kvinna sökt stöd hos frivilligföreningen 
samt hur stödpersonens och Eleens relation sett ut fram till intervjutillfället. 
Öppna frågorna ställdes till stödpersonen utformad utifrån en semistruktu-
rerad intervjuform där strukturen låg i att olika teman berördes; flickans 
bakgrund och familj, relationer mellan flickan och familjemedlemmar samt 
andra signifikanta personer i hennes omgivning, händelser som föregått och 
följt konflikten med familjen, stödpersonens bild av Eleen och slutligen 
stödarbetet och relationen mellan Mouna och Eleen.  

Kort därefter intervjuades Eleen enskilt. Denna intervju var likaledes 
semistrukturerad med öppna intervjufrågor utarbetade från teman; flickans 
bakgrund och familj, relationer mellan flickan och familjemedlemmar samt 
andra signifikanta personer i hennes omgivning, händelser som föregått och 
följt konflikten med familjen, Eleens beskrivning av motiv till hur hon hand-
lat vid dessa händelser och slutligen stödarbetet och relationen mellan 
Mouna och Eleen. 

Vid dessa första intervjutillfällen hade Eleen och stödpersonen Mouna 
som tidigare nämnts känt varandra i ca två månader. Eleen hade tagit kon-
takt med organisationen i förhoppning om att få stöd efter att ha lämnat sin 
make vilket hade lett till att hennes familj hade avvisat henne och hon fruk-
tade bestraffning från familjen. Eleen och Mouna hade under denna första 
tid haft daglig kontakt via möten, via telefon eller genom gemensam kontakt 
med socialtjänsten som gjort ett omhändertagande och placerat Eleen på ett 
jourhem. 

 
Under 2002 genomfördes två uppföljande intervjuer. Först intervjuades 
Eleen och Mouna i en gemensam intervju. Avsikten var här att få ett mate-
rial som kunde spegla ett möjligt samspelet mellan Eleen och Mouna. En 
gemensam intervju förmodades kunna illustrera interaktionen mellan dem 
båda. Analytiskt ville jag se denna interaktion och använda den för att kunna 
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förstå flickan genom att undersöka hur Eleens förståelse av sina erfarenhe-
ter presenterades om Mouna i intervjun med sina kommentaren förstärkte 
eller ifrågasatte Eleens berättelse. Under intervjun var det företrädesvis 
Eleen som besvarade intervjufrågorna och Mouna hade en tillbakahållen 
roll. Intervjun kom därför att likna en enskild intervju av Eleen (med Mouna 
närvarande i rummet). 

Intervjun var semistrukturerad utifrån teman; vad har hänt under den 
gångna tiden, hur ser relationerna till berörda personer i omgivningen ut (fa-
milj och make), hur har relationen mellan Eleen och stödpersonen fungerat 
samt hur ser Eleen på sin nuvarande situation och framtiden. Under inter-
vjun uppkom nya teman som främst berörde de processer som Eleen befun-
nit sig i och nu stod i samt teman som berörde Eleens självreflektion och 
syn på hur hon tyckte sig ha förändrats. Till dessa teman ställdes följdfrågor 
för att få så rikliga beskrivningar som möjligt.  

 
Kort efter intervjuades stödpersonen Mouna i en öppen enskild intervju. 
Det tänkta analytiska greppet med att i föregående (gemensamma) intervju 
fånga interaktionen mellan stödpersonen och Eleen följdes upp genom att 
Mouna ombads reflektera över hur Eleen vid det föregående tillfället 
presenterat sin berättelse. Därefter fick Mouna reflektera över Eleens berät-
telse i sin helhet och den eventuella förändring som Eleen genomgått. Stöd-
personen ombads även reflektera över den relation de haft under stödarbe-
tets gång och hur Mouna såg på de processer som Eleen vidrört vid den 
tidigare gemensamma intervjun. Följdfrågor ställdes till Mouna som berörde 
stödpersonens egen förståelse av Eleen, hennes sammanhang. Mouna tillfrå-
gades även om hon i Eleens berättelse funnit referenser till stödarbete med 
andra flickor i liknande processer och hur Mouna utifrån detta såg på sin 
egen roll som stödperson. 

Under den tid som förflutit mellan år 2001 och år 2002, hade Eleen och 
Mouna haft en tät och regelbunden kontakt. Inledningsvis var kontakten 
daglig och efter några månader något glesare. Vid tiden för de uppföljande 
intervjuerna hade de kontakt via telefon eller möten cirka en gång i veckan. 

 
Intervjuerna med flickan genomfördes i en ”skyddad lokal” för att kunna 
trygga hennes säkerhet och anonymitet. Intervjuerna med stödpersonen 
genomfördes i föreningens lokal. Varje intervju omfattar 2–2½ timmes 
material. Intervjuerna bandades och transkriberades. Eleen och Mouna fick 
läsa intervjuutskrifterna för att ge kommentarer eller korrigera eventuella 
felaktiga utskrifter. Utskrifterna godkändes av informanterna och samtycke 
lämnades av dem båda till att materialet fick användas i studien.  

Det transkriberade materialet har bevarats på flyttbara medier som förva-
rats inlåsta. Materialet som redovisas genom citat från intervjuerna har i be-
gränsad omfattning språkligt och grammatiskt korrigerats för att underlätta 
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läsbarhet. Korrigering av språk har även syftat till att säkerställa Eleens ano-
nymitet. Då Eleens berättelse är förbundet med hot mot hennes säkerhet 
har ett fåtal omständigheter rörande Eleens bakgrund och berättelse utläm-
nats eller förändrats. De omständigheter som ändrats har inte varit centrala 
för analysen av berättelsen.  

Empirin – Eleens berättelse  
Jag vill göra en kort sammanfattning av vad som beskrivs vid intervjuerna. 
Vid det första intervjutillfället är Eleen 17 år men lagligt myndig genom 
giftermål. Hon har bott i Sverige sedan tidigt i barndomen tillsammans med 
sin familj. Eleen berättar att hon gift sig med en man som familjen uppfat-
tade som lämplig, men som hon inte kände. Mannen har samma ursprung 
som Eleens familj och kommer från samma hemland. Han har fram till för-
sta Sverigebesöket, då han träffar Eleen, bott i hemlandet. Efter giftermålet 
bor Eleen med mannen och hans släktingar i ”det gamla hemlandet”. Efter 
en tids vistelse i landet blir Eleen anklagad, av maken och hans familj, för att 
ha varit otrogen vilket leder till att Eleen blir instängd och misshandlad av 
maken. Efter att ensam ha återvänt till Sverige, berättar hon om sina 
upplevelser för föräldrarna, som inte säger sig tro på henne. Då mannen 
kommer till Sverige och föräldrarna vill förmå henne att leva med mannen, 
fruktar Eleen för sitt liv och sin hälsa. Hon flyr från hemmet och söker hjälp 
hos föreningen där hon får kontakt med Mouna. 

 
Figur 1. Berörda sammanhang fram till och med flickans uppbrott från fa-
miljen och närmast efterföljande tid. 
 

 

 

 

När jag vid andra intervjutillfället träffar Eleen igen har det som nämnts gått 
nio månader. Hon har under den första tiden efter uppbrottet bott i ett 
familjehem och sedan flyttat till en tillfällig andrahandslägenhet. Efter en 
tids konflikter med mannen där hon varit avskild från gemenskap med 
familjen har Eleen återupptagit relationen till maken som nu bor hos henne. 
Föräldrarna och Eleens systrar har efter Eleens försoning med maken åter-
knutit kontakten med henne. Eleen befinner sig nu i situationen där hon 
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söker en permanent bostad då hennes lägenhetskontrakt upphör. Social-
tjänsten uppfattar att hennes tidigare akuta hjälpbehov, att skyddas från 
maken och föräldrarna, inte längre är aktuellt och uppmanar henne till att 
lösa sin bostadssituation på egen hand.  

Empirin består som nämnts också av intervjuer med stödpersonen 
Mouna. I analysen av detta materialet har jag undersökt vilka betoningar och 
tolkningar stödpersonen gjort med tanke på att hon genom sitt arbete har en 
förförståelse av den företeelse som Eleens berättelse illustrerar. Mounas ut-
sagor och förståelse har används som en spegling mot Eleens egna utsagor 
och förståelse. Materialet från intervjuerna med stödpersonen Mouna har 
därvid varit en kunskapskälla för att förstå och kunna tolka Eleens egen be-
rättelse. Denna del av empirin har dessutom analyserats separat för att få en 
förståelse av Mounas betydelse i Eleens processer samt för att tydliggöra 
Eleens behöv av stöd och hjälp i olika skeenden av den beskriva perioden. 
 
Figur 2. Berörda sammanhang från och med flickans försoning med maken 
och familjen. 

 
 
 

 

Etiska över väganden 
I sökandet efter informanter till studien ställdes jag inför olika etiska dilem-
man. Hur skulle jag kunna finna flickor som befann sig i en hotad situation 
men som frivilligt ville delta i studien? Först föranledde min förförståelse 
om hederskulturens mekanismer av kontroll via hot och våld, till ett anta-
gande att det kunde vara svårt att på egen hand hitta en lämplig informant. 
Dels baserades antagandet på att flickor aktuella för studien av rädsla inte 
skulle ge sig till känna vid ett allmänt upprop efter informanter dels fanns en 
risk för att jag med min begränsade kunskap om hederskulturens mekanis-
mer inte skulle kunna bedöma om jag utsatte dem för ytterligare fara om 
studien blev ”allmänt känd” via ett sådant officiellt upprop. Jag valde seder-
mera att överlåta en del av urvalsprocessen till de frivilligorganisationer som 
samtyckt till att delta i studien. Det var således organisationen ”C”s företrä-
dare som tog den första kontakten med flickan Eleen och presenterade 
denna studie. Flickan Eleen fick via stödpersonen information om att stu-
dien avsåg skildra hennes historia genom hennes egna ord. Vid det första 
sammanträffandet med mig preciserade jag att studien även avsåg skildra 
hennes historia via stödpersonen Mounas återberättelse.  
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I den information om studien som gavs dels till flickan dels till 
stödpersonen gjorde jag en avvägning. Syftet med studien samt hur slutpro-
dukten kan komma att spridas preciserades med tydlighet. För att därutöver 
undvika att informanterna under intervjuerna leddes till att ge de svar som 
de föreställde sig jag var ute efter, delgav jag dem inte information om vilka 
teoretiska perspektiv jag utgick ifrån samt hur jag avsåg bearbeta materialet 
vid tolkningen av det. Att jag skulle göra tolkningar av informationen fram-
gick dock med klarhet. 

 
Flickan gav sitt samtycke till att hennes berättelse skulle komma att användas 
i studien. Hon motiverade sitt deltagande med att hon var angelägen om att 
andra flickor ska slippa genomgå det hon genomgått. Hennes egen ange-
lägenhet kan ha haft påverkan på sättet hon återberättade sin historia. Flick-
ans uttryckssätt och betoningar har därmed särskilt undersökts och i analy-
sen har olika tolkningar beaktats i relation till berättelsens huvudmening.  

Ett liknande etiskt dilemma är att jag kan riskera att påverka informan-
ternas svar om jag uppvisar ett alltför starkt engagemang i frågeställningarna 
eller situationen som studeras (Merriam 1994: 189-193). För att undvika på-
verkan användes en öppen intervjuform där flickan och stödpersonen 
Mouna ombads beskriva och återberätta händelser. De följdfrågor som ställ-
des av mig var för att klargöra och för att få mer detaljerade beskrivningar 
samt för att fånga händelsers kronologi. I intervjusituationen försökte jag att 
nogsamt bevaka mitt eget kroppsspråk och mina reaktioner så att inte infor-
manterna uppfattade att deras svar förstärktes eller avvisades.  

Ramar av trygghet kring en intervju kan innebära ett ytterligare etiskt di-
lemma. Fallstudien är beroende av att skapa en upplevelse av förtroende i 
samtalet för att kunna fånga det studien avser fånga (Merriam a.a). Trots 
yttre försäkran om trygghet vid intervjutillfällena, var jag angelägen om att 
samtidigt inte förmedla en övertro hos informanterna på att samtalet är 
konfidentiellt. Detta gällde särskilt flickan Eleen. Jag menar att det är viktigt 
att informanten inte ”luras att säga” mer än hon senare kan eller vågar stå 
för. Jag angrep dilemmat genom att inledningsvis påminna informanterna om 
vad har de samtyckt till att tala om för att skapa ett underliggande medvetande 
om vad informationen skulle användas till. Det första intervjutillfället var mitt 
första möte med flickan Eleen. Under tiden som förflöt mellan intervjutill-
fällena hade jag inte någon kontakt med flickan. Stödpersonen Mouna hade 
jag träffat vid ett tillfälle före första intervjun, för att vidtala föreningens del-
tagande i studien. I övrigt var stödpersonen okänd för mig. Mellan intervju-
tillfällena hade jag vid några tillfällen kontakt med stödpersonen Mouna.26 

                                                      
26  Som tidigare nämnts avsåg studien initialt omfatta intervjuer med flera flickor 

varför jag hade kontakt med Mouna i sökandet efter fler flickor. 
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Jag menar att denna kontakt inte kom att förändra förutsättningarna i den 
andra intervjuomgången då samtalets fokus var Eleens berättelse.  

 
Materialet från intervjuerna med stödpersonen betraktar jag, vilket tidigare 
nämnts, som en ytterligare kunskapskälla för att förstå och tolka Eleen. I 
empirikapitlen påminns läsaren därför om att ytterligare information än den 
som redovisas i respektive kapitel, har analyserats och därför influerat mina 
tolkningar. För att det sedermera tydligt ska framgå för en läsare hur jag 
använt stödpersonens berättelse som kunskapskälla hänvisas till empirikapit-
let ”Företrädaren” där detta material särskilt bearbetats. Avsiktligt har också i 
samtliga empirikapitel de återgivna berättelserna och analysen av dessa tyd-
ligt skiljt åt, så att en läsare inte ska finna sig tvivlande om vad som är själva 
informationen och vad som är min tolkning av den (Merriam 1994). 

 
I en fallstudie måste jag behålla de avgörande detaljer och omständigheter 
som gör berättelsen unik, eftersom tolkningarna är beroende av empirins 
äkthet. Anonymiteten är således ett av fallstudiens största dilemman 
(Merriam 1994). För att kunna bevara flickans anonymitet så har uppgifter 
med möjligt igenkännande av hennes person förändrats. Mer känsliga 
uppgifter har utelämnats istället för att ändras. Jag menar att detta är en nöd-
vändig försiktighetsåtgärd. Eleen är ett fingerat namn och endast jag har 
vetskap om hennes deltagande, förutom hon själv och stödpersonen. Fall-
studiens empiri består visserligen av djupintervjuer med två olika informan-
ter men berör likväl ett enda fall – Eleens historia. Skydd av flickans integri-
tet och anonymitet har därför även inneburit att stödpersonen har fått finge-
rat namn och att frivilligorganisationen är inte namngiven.  

I bearbetningen av materialet och i analysen har innehållet i informanter-
nas berättelser vägs fram och tillbaka. Jag har i denna process haft hjälp av 
min handledare som kontinuerligt granskat mina tolkningar. Avgörelsen av 
vad som uteslutits eller inkluderats har dock varit min egen. I dessa avgörel-
ser har jag utgått ifrån studiens olika teoretiska perspektiv. Besluten om vilka 
tolkningar som framstår som mest rimliga har sålunda vilat hos mig. Under 
analysprocessens gång har jag haft möjlighet att diskuterat preliminära 
”fynd” i materialet med kollegor samt med representanter för frivilligorgani-
sationer och socialtjänst. Dessa har dock aldrig haft tillgång till materialet 
under arbetets gång. Jag hoppas med det ha undvikit att påverkas av intres-
senter som vill styra över vilken riktning tolkningar och resultaten lett mot 
(Merriam 1994). 
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Analysmodell 
Mitt val av fallstudie som metod baseras på att det ger en möjlighet att över 
tid och rum fånga in processer i relation till den kontext där händelser sker. 
Merriam (1994:25) tyder Cronbachs (1975) begrepp ”Tolkning i kontext” 
som att en företeelse eller situation undersöks som ett angreppssätt för att 
belysa samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller 
situationen. Foreman (1948:419) menar att fallstudien är särskilt användbar 
när frågeställningen innebär att ett fokus sätts på de mönster av tolkningar 
som tillhandahålls av informanten eller när studien avser bestämma det 
specifika mönster som viktiga faktorer i ett givet fall bildar. 

Jag gör en könsspecifik analys och använder en modell utvecklad av so-
cialpsykologen Hanne Haavind. Enligt Haavind (1992) reagerar en kvinna 
med bekräftelse eller avvisande av det hon upplever och bygger upp en re-
flekterande föreställning om vem hon är och vem hon kan och vill vara. 
Könet skapas, enligt Haavind (1993), i reflektionen och i mötet med om-
världen och genom våra handlingar. Könet blir synligt i samspel mellan män 
och kvinnor, i samspel kvinnor emellan och män emellan. I interaktionen 
sker en kontinuerlig förhandling om vad könet har för mening och innehåll. 
Haavind (1992) visar utifrån fyra aspekter, hur den könade koden kan bli 
synlig i betraktelsen av mänskligt samspel och genom individers personliga 
berättelser. Först bör berättarens upplevelse och förståelse av de för henne 
relevanta sociala och kulturella villkoren lyftas upp. Även om samhällets villkor 
är olika för olika kvinnor och olika män, möts alla av könade villkor. 
(Haavind 1993). Den könade koden syns sedan i de aktuella relationerna till 
andra män och kvinnor, med betoning på hur man själv och andra är 
involverade (Haavind 1992). I möten mellan män och kvinnor kan de 
tillsammans eller var för sig, fullfölja eller motarbeta betydelsen av mäns 
dominans och kvinnors underordning. I varje situation bör vi därför söka 
efter tecken som visar på vem som får sin vilja igenom och på vems bekost-
nad (Haavind1993). Detta kan synliggöra vem som tillskrivs makten att styra 
över villkoren och vilka normer som är gällande. En individs egna specifika 
intentioner och hur handlingsmönster ifråga utnyttjas, motarbetas eller und-
viks är likaså det präglat av könsspecifika villkor menar Haavind (1992). 
Kvinnors och mäns vägar till bekräftelse som personer är beroende av var-
andra på sätt som både förutsätter och utnyttjar olikhet och makt. Antingen 
inordnar vi oss och anpassar oss efter villkoren eller så motarbetar vi könsord-
ningen. En individs personliga förhållningssätt till könsordningen kan, enligt 
Haavind, synliggöras i en analys av personens intentioner och avsikter.  

Omgivningens svar på vårt förhållningssätt är likaledes könskodat 
(Haavind 1993). Den könade koden går därför att skönja i giltiga uttryck för 
vem man är och vem som vinner andras bekräftelse (Haavind 1992) Dessa giltiga 
uttryck kan förstås som normer för manlighet och kvinnlighet. Vi kan se dem 
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om vi betraktar vilka möjligheter och begränsningar som omgivningen ger 
till en individ att, för sig själv och inför andra, framstå som kvinna eller man. 

I denna del som kan kallas den relationella könskonstruktionen vill jag 
vidare undersöka om det finns ett möjligt alternativt sätt att förhålla sig, som 
inte behöver innebära att kvinnokönet skapas som underordnat. Religions-
filosofen Kirsten Grønlien-Zetterqvist (2002) har inspirerats av Toril Mois 
tolkning av Beauvoirs teorier och Grønlien-Zetterqvist tar fasta på hur kvin-
nan konstrueras som objekt som motsats till mannen som subjekt. I sin av-
handling har GrønlienZetterqvist påvisat hon hur en kvinna kan finna fram 
till sitt kvinnojag genom handlingar av motstånd riktade mot ”den betrak-
tande blicken”; patriarkatets uttryck och dess förväntningar om kvinnlighet. 
Hon har utgått ifrån Anne-Louise Erikssons (1995) tes ”Ergo, Resisto Sum” 
(Jag Motstår alltså Är Jag till). Operativt kan man enligt Grønlien-
Zetterqvist, i kvinnors beskrivningar och berättelser om sina erfarenheter 
genom satsen analytiskt undersöka hur/om kvinnor gör motstånd mot nor-
mer om kvinnlighet och hur/om kvinnor i mötet med andra kvinnor delar 
erfarenheter av motstånd och lär sig av varandra.  

Tillämpning av modellen 
Studiens frågeställningar som berör makt- och könsordningen i fa-
milje/släktstrukturen präglad av ett hederskodex, flickans processer i förhål-
lande till och konflikter med denna struktur och omgivningens respons på 
flickans handlingar.  
Jag har tolkat Haavinds (1992) modell som att de två aspekterna relevanta so-
ciala och kulturella villkor och aktuella relationer kan framträda i en analys av: 

• Hur ser maktstrukturen ut? ; d.v.s. en förståelse av Eleens familj och 
levnadsvillkor 

Jag har vidare förstått att interaktionen mellan olika personer i Eleens berät-
telse kan fungera som beskrivning av Haavinds aspekt giltiga uttryck för vem 
man är och vem som vinner andras bekräftelse. Jag kommer således att analysera 
omgivningens gensvar mot Eleen via:  

• Hur agerar Eleen? d.v.s. en förståelse av händelser och hur kön kon-
strueras i handling 

Jag vill även fånga in hur Eleen kan tänkas ha förstått sina handlingar och 
hur hon föreställt sig konsekvenser av och gensvar mot hennes agerande. Jag 
analyserar således Haavinds aspekt egna specifika intentioner genom att under-
söka: 

• Hur motiverar Eleen sina handlingar? d.v.s. vilka förställningar kan 
tänkas driva henne. 



Kapitel 3 

 49 

Eleens förståelse och bedömning av sin situation står i stark relation till hur 
hon ser på sig själv. Hennes självbild kan framträda med hjälp av Haavinds 
analysmodell, och gör det också möjligt att skönja en eventuell förändring 
och utveckling av den personliga identiteten under den tid som hon har 
kontakt och stöd med Mouna. Jag vill här göra ett tillägg till Haavinds aspek-
ter och undersöka om Eleen genom sina handlingar ser på sig själv som en 
oberoende individ. Jag rör mig med detta från de faktiska handlingarna över 
till en existentiell nivå och använder mig därför av Grønlien-Zetterqvists 
filosofiska analysaspekt, Jag blir (ett subjekt) genom att göra motstånd mot ”den 
betraktande blicken”, och analyserar genomgående Eleens berättelse utifrån; 

• Gör Eleen motstånd mot omgivningens bild av vad det är att vara 
kvinna? d.v.s. gör hon sig till ”ett subjekt” och betraktar sig som indi-
vid?  

• Delar hon erfarenheter av motstånd med andra kvinnor? Lär hon sig 
av andra kvinnors motstånd?  

Bearbetning av materialet och tillvägagångssätt vid analys 
Fallstudiens empiri finns bearbetad i fyra kapitel. Materialet från intervju-
erna med Eleen finns i de tre inledande empirikapitlen. Det fjärde empirika-
pitlet berör stödpersonen Mounas beskrivning av Eleens historia samt stöd-
personens förhållningssätt och stödarbete.  

Empirin i kapitel 4 och 5 utgör studiens huvudmaterial och intervjuerna 
med Eleen har bearbetats för att nå en heuristisk förståelse av Eleens berät-
telse. Mina tolkningar har gjort utifrån en pendling mellan berättelsen som 
helhet och dess olika delar, en så kallad heuristisk cirkel (Føllesdal et al. 
2001: 145). Delarna kan sägas dels representera Eleens relationer till olika 
personer i sin omgivning och dels olika händelser och processer under de 
tidsperioder som beskrivs.  

 
Steg 1 i tolkandet genom pendling mellan helhet och delar var att få en bild 
av hur Eleen ser på olika personer i sin omgivning. Ur materialet lyfte jag 
samman olika referenser till enskilda personer som Eleen beskrev. Dessa 
beskrivningar blev till olika skildringar av Eleens relation till respektive per-
son. Skildringarna sammanfogades sedan till en mer helhetlig beskrivning av 
hur omgivningen via relationer till Eleen var strukturerad.  

 
I steg 2 har jag undersökt hur avgränsade beskrivna händelser och processer 
kan förstås i relation till berättelsen som helhet. I varje händelse och process 
har jag sedan undersökt den relationella strukturen som steg 1 givit mig. 
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I steg 3 har sedan använt mig av ovan beskrivna modell och analyserat hel-
heten utifrån; 

• Hur ser maktstrukturen ut? 
• Hur agerar Eleen? 
• Hur motiverar Eleen sina handlingar?  

Min redogörelse av analysen i kapitlen ”Eleen och uppbrottet” och ”Eleen 
och försoningen” följer i huvudsak de tre första analysansatserna. 

 
I steg 4 har jag analyserat Eleen i berättelsens olika kontext utifrån; 

• Om Eleen kan tolkas göra motstånd mot omgivningens bild av vad 
det är att vara kvinna? 

Analysangreppet som avser skönja eventuellt ”subjektskapande genom mot-
stånd” presenteras avsiktligt i ett eget empirikapitel.  

 
Genomgående görs mina tolkningar utifrån den förförståelse jag har av 
”flickor i hederskulturer”. Mina tolkningar av Eleens berättelse har således 
provats gentemot den förståelse av fenomenet som jag tidigare haft. Det kan 
beskrivas som en heuristisk subjekt-objekt-cirkel (Føllesdal et al. 2001: 145). 
Tolkningarna av mitt studieobjekt ”Eleen” har gjort att jag genom analysen 
erhållit en fördjupad förståelse av fenomenet (Guba &Lincon (1981:371). 

 
Materialet i kapitlet ”Företrädaren” har inledningsvis bearbetats på ett lik-
nande sätt. De intervjuer jag gjort med stödpersonen Mouna har bearbetats 
likt steg 1, 2, 3 och 4 utifrån perspektivet av vad som utgör Mounas förstå-
else av de olika aspekterna. Jag har vidare bearbetat detta material utifrån ett 
steg 5 som inneburit ett reflekterande över hur Eleens beskrivning och 
Mounas beskrivning överensstämmer eller skiljer sig. I ett steg 6 har jag 
analyserat hur stödpersonens förhållningssätt står i relation till hennes be-
skrivna förståelse av Eleens berättelse. 

I kapitlet om företrädaren presenteras först materialet från intervjuerna i 
en kronologisk ordning av händelser, processer och samtalsteman som be-
rörts. Presentationen av analysen av detta material frångår däremot struktu-
ren av analysmodellen. Jag har istället valt att integrera de olika aspekterna 
med varandra för att här kunna lägga ett fokus på vad steg 5 och 6 visat i 
relation till steg 1, 2, 3 och 4. Jag lyfter i denna analyspresentation fram de 
huvudsakliga teman som intervjuerna kretsat kring.  
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Trovärdighet, kvalitet och  
naturalistisk generaliserbarhet 

Fallstudiens och resultatens giltighet kommer beskrivas i termer av kvalitet, 
trovärdighet och naturalistisk generaliserbarhet eftersom det är en kvalitativ studie 
som utgår ifrån en ontologi som menar att varje enskild individ har sin egen 
verklighetsuppfattning.27 Någon fullkomlig och säker kunskap om världen 
kan således inte uppnås. Att tala om ”inre validitet” utifrån en frågeställning 
om i vilken mån resultaten stämmer överens med verkligheten, framstår då 
också som missvisande. Genom en hermeneutisk förståelse kan vi däremot 
göra vissa kunskapsanspråk. 

 
Kunskap om företeelser kan erhållas via ”bilder” av människans tolkningar 
av upplevelser av världen och företeelser i den. Valideringen av den kunskap 
som fallstudien hävdar sig frambringa blir således möjlig vid en granskning 
av hur rikligt och på vilket sätt dessa ”bilder” är återgivna och om tolkning-
arna av bilderna framstår som rimliga. Jag väljer därför att förstå validitets-
begreppet utifrån en betydelse av trovärdighet i studiens genomförande 
(Merriam 1994:177-178). I fallstudien är jag inte ute efter att visa kausala 
samband eller lagbundenheter, utan jag strävar efter en förståelse av tolk-
ningar gjorda vid olika tidpunkter. Alla tolkningar kan sägas vara 
rekonstruktioner eftersom de innehåller reflektioner utifrån erfarenheter. 
Tolkningar görs också utifrån vars och en personliga erfarenheter av 
sammanhang. Att kontrollera resultatens reliabilitet genom återupprepning 
av studien skulle med andra ord leda till andra svar. I denna kvalitativa 
fallstudie handlar eftersträvandet av reliabilitet, förstått som sammanhang 
mellan studiens resultat och informationen i flickans berättelse, istället om 
strävandet efter en god kvalitet (Merriam 1994: 181). Kvalitet betyder för en 
fallstudie att resultaten tydligt kan kopplas till de sammanhang de är häm-
tade ifrån och att de betyder något, det vill säga har en mening (Goets & 
LeCompte 1984:216). 

Generaliseringar (extern validitet) i andra forskningsmetoder är specifice-
rade på sannolikhetsnivåer. Att generalisera från ett fall som valts ut från en 
ändamålsenligt urval framstår i detta perspektiv som omöjligt (Merriam 
s.183-185). Jag vill istället använda begreppet naturalistisk generaliserbarhet som 
enligt Stake (1978) kan vägleda men inte förutsäga. I fallstudien av flickan 
                                                      
27  Jmf Hacking (2000) s. 42. Hacking refererar till Berger och Luckmann som i 

”Den sociala konstruktionen av verkligheten” menar att upplevelsen av världen 
konstrueras som något annat för var och en av oss i våra sociala sammanhang. 
Allt är inte sociala konstruktioner, utan att det finns en existens oberoende av 
vår uppfattning om objekten. Däremot är vår uppfattningar och de innebörder 
vi tillskriver dessa ting socialt konstruerade. 
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Eleen letar jag efter mönster som kan förklaras med hennes erfarenheter 
och/eller den kontext som omger henne. När dessa mönster blir igenkända i 
andra och nya sammanhang är naturalistisk generaliserbarhet möjlig. Det är 
således frågan om att finna naturliga samband mellan fallstudiens mönster 
och sammanhang som berör den berörda ’gruppen’ flickor.  

Trovärdighet (inre validitet) 
Den kvalitativa fallstudiens trovärdighet kan tillgodoses genom att arbetssätt 
och analysprocess noggrant presenteras så att läsaren kan bedöma 
tolkningarnas rimlighet (Lincon & Guba 1985). I denna fallstudie beskriver 
jag nogsamt tillvägagångssätt och de olika steg som tagits i arbetsprocessen. 
Analysmetodens olika steg och den vägledande teorierna för analysen 
presenteras. Jag efterstävar en transpararens så att läsaren i analysen själv ska 
kunna bedöma om mina tolkningar följer presenterad analysmetod. Empiri-
kapitlen är disponerade så att de bygger vidare på tidigare gjorda analyser.  

De tolkningar jag presenterar i analysavsnitten har speglats utifrån olika 
perspektiv. Det vill säga jag har tolkat samma företeelse och sammanhang ur 
flera olika perspektiv. Jag menar att trovärdigheten har tillgodosetts genom 
att jag i tolkningsprocessen bollat mellan flickans perspektiv och stödperso-
nens perspektiv , mellan informanternas perspektiv och ”sunt förnuft” samt 
mellan situationsbeskrivningar och berättelsens större sammanhang. Detta 
innebär att empirikapitlen innehåller vissa upprepningar av vad som redan 
berörts eftersom jag tar med mig analysen från en nivå till nästa. Detta har 
varit ett medvetet val för att öka tydligheten och följbarheten i analysen.  

Trovärdighet eftersträvas genom att rikligt med citat från intervjuerna 
presenteras i empirikapitlen. Jag menar att detta möjliggör en bedömning 
om att mina tolkningar är rimliga och att jag sedan i analysen beaktat andra 
möjliga tolkningar av flickans och stödpersonens utsagor. Mina tolkningar 
av hur flickan Eleen och stödpersonen Mouna förstår olika händelser och 
processer är färgade av mina egna erfarenheter och förförståelse. För att 
tillgodose trovärdigheten i mina tolkningar har jag redovisat min egen för-
förståelse genom det beskrivna kunskapsläget gällande företeelsen. Jag har 
även redovisat mina utgångspunkter för studien och de teoretiska perspekti-
ven jag använt mig av.  

I arbetsprocessen med fallstudie återvände jag till mina ”kunskapskällor” 
(flickan och stödpersonen) för att trygga en trovärdighet i materialet. Den 
interna trovärdigheten i den information som lämnats av flickan och stöd-
personen har kontrollerats av dem själva. Jag återkom vid det andra intervju-
tillfället till ämnen som berörts och tolkningar som gjorts vid det första 
intervjutillfället. Informanterna fick med detta bedöma om deras tolkningar 
återgetts på ett för dem trovärdigt sätt.  



Kapitel 3 

 53 

Alla intervjuer har bandats och transkriberats varefter flickan och stöd-
personen har läst och granskat återgivningen av deras berättelser.  

Kvalitet (reliabilitet)  
Trovärdigheten och kvaliteten hänger nära samman (Merriam 1994:181). Jag 
har ovan beskrivit att jag redogjort för mina utgångspunkter i analyserna, 
vilket ur kvalitetshänsyn innebär att läsaren kan följa mina resonemang och 
se den position jag antar i tolkningsprocessen. Det teoretiska perspektivet 
som utgår från kön som något relationellt konstruerat och som ligger till 
grund för min analysmetod, har tidigare används av andra forskare för att 
studera kvinnors handlingsutrymmen och förståelse av sitt sammanhang.28  

Jag använder således ett generellt teoretiskt perspektiv för att studera en 
mer specifik företeelse. Vidare har jag för att vidga perspektivet även använt 
mig av teorier som fångar in andra aspekter som kan vara av betydelse. De 
teorier om ”kultur” (Heller 1999) och ”normer” (Sundby 1978) som analy-
sen vilar på är allmänt omfattande teorier som i min fallstudie används för 
att undersöka det mer specifika. 

En god kvalitet kan visas genom tydligt sammanhang mellan resultat 
(tolkningar) och de berättelser som informanterna lämnat (Goets & 
LeCompte 1984). Jag har genom att tydligt visa hur arbetsprocessen och 
analysprocessen gått till velat försäkra mig om att berättelsen följer i samma 
spår av ”mening”. Utifrån den hermeneutiska cirkeln mellan delar och hel-
het har jag resonerat mellan olika möjliga tolkningar tills jag menar mig fun-
nit överensstämmelse mellan delarnas mening och helhetens mening. Ju mer 
jag förstått av flickans handlanden, sett utifrån hennes sociala och kulturella 
villkor i avgränsade händelser ju mer har jag förstått helheten. 

Kvalitetskravet har ytterligare kunnat tillgodoses genom det empiriska 
materialets spännvidd över beskriven tid och i beskrivningar av olika händel-
ser och relationer. Tolkningarna är gjorda på basis av två olika personers be-
rättelser om samma företeelse. Dessa berättelser speglas mot varandra för 
att uttyda mening och sammanhang. Tolkningarna är dessutom gjorda ut-
ifrån material som insamlats vid olika tillfällen. Intervjuerna har dessutom 
bidragit med olika typer av beskrivningar eftersom flickan och stödpersonen 
dels intervjuats enskilt och intervjuats i en gemensam intervju. På detta sätt 
har jag kunna undersöka hur/om de konstruerar olika typer av förståelse 
beroende av varandras närvaro eller frånvaro.  

                                                      
28  Det teoretiska perspektivet används bland annat av Hydén (1996).  
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Naturalistisk generaliserbarhet (extern validitet) 
Kvalitativa fallstudiers processer är vanligtvis induktiva och jag menar att 
detta också är mitt angreppssätt. Insikter om och förståelse av företeelsen 
genereras ur information som fås via flickans berättelse och detta har sin 
grund i berättelsen kontextuella ram. Stake (1981:35f) anser att fallstudien 
kan ge kunskap som är grundad i kontexten av företeelsen. Denna fallstudie 
fokuserar på en särskild företeelse; flickors processer av motstånd i heders-
kontexter. Fallstudiens design är utformad så att jag genom att få djupgå-
ende förståelse av en flickas upplevelse av företeelsen, kan åskådliggöra vad 
som är viktigt för företeelsen på ett mer allmänt plan. Länken häremellan 
handlar om den gemensamma kontexten och att fallstudies flicka ingår i och 
har hämtats från en ’grupp’ flickor som lever hederskulturella sammanhang 
och som riskerar utsättas för våld om de gör motstånd mot normer och 
regler. Att så noggrant som möjligt återge flickans egna beskrivningar samt 
att så utförligt som möjligt presentera mina tolkningar av dessa återgivningar 
är således en förutsättningen för att genom denna flickas berättelse kunna 
utkristallisera mönster som kan leda till ny kunskap om den ’grupp’ flickor 
som flickans berättelse belyser.  

De resultat som presenteras genom fallstudien är mer att betrakta som 
perspektiv och kontextbunden information än generaliserbara sanningar 
(Patton1980:283). Jag hoppas att de tolkningar och mönster som fallstudien 
presenterar är så tydligt beskrivna att de kan fungera som arbetshypoteser i 
det praktiska arbetet med de flickor vars villkor och sammanhang belyses 
genom Eleens berättelse. Som arbetshypoteser (Cronbach 1975:124) kan studi-
ens resultat i framtiden utvärderas. Det kan då bli frågan om en så kallad na-
turalistisk generalisering av det som fallstudien visat. Möjligheter för en 
naturalistisk generaliserbarhet har tillgodosett genom att jag i empirikapitlen 
givit en detaljerad beskrivning av den kontext undersökningen genomförts i 

I denna fallstudie finns en nära koppling mellan forskningen och den 
praktiska verklighet där stödpersonen möter flickor som Eleen. De mönster 
som studien beskriver har varit föremål för ett flertal diskussioner som jag 
sedermera haft med personer inom olika kvinno- och frivilligorganisationer 
samt personer inom socialtjänsten. Igenkänningsgraden har varit hög. 
Främst menar jag att studiens resultat kan vara vägledande i framtida betrak-
telse av den beskrivna företeelsen.  
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Empirikapitlens disposition 
Kapitel 4 ”Eleen och uppbrottet” 
Kapitlet berör Eleen där hon kort efter att hon brutit med sin familj och 
make, berättar om sin uppväxt under tonåren, hennes giftermål och senare 
uppbrott. Kapitlet fokuserar på Eleens beskrivning av de händelser eller 
processer som föregått.  
 
Kapitel 5 ”Eleen och försoningen” 
Detta kapitel berör Eleen under de nio månader som förflutit samt de pro-
cesser hon fortsatt utvecklas igenom. Både förhållandena runt Eleen och 
Eleen själv har genomgått förändringar. Eleens berättelse beskriver en tid i 
ensamhet efter uppbrottet, hur hon sedan försonats med maken och famil-
jen och hur hennes liv sedermera kommit att se ut.  
 
Kapitel 6 ”Eleens processer” 
I detta kapitel undersöker jag huruvida Eleens egen självbild bekräftas eller 
avvisas av dem som funnits i hennes närhet under olika perioder. Jag har ut-
gått ifrån de tidigare gjorda analyserna i föregående kapitel, och med dessa 
analyserar jag även vilka processer kring självuppfattning Eleen kan tänkas 
ha gått igenom och befinner sig i. Jag analyserar hur ser Eleen på sig själv 
och kontrasterar detta med en analys av hur olika personer i hennes omgiv-
ningen kan tänkas se på Eleen. Det första avsnittet berör ”Uppbrottet” och 
därefter följer ett avsnitt som behandlar ”Försoningen”. 
 
Kapitel 7 ”Företrädaren” 
Materialet utgörs av intervjuer med stödpersonen Mouna som beskriver 
Eleen och hennes. Här avtecknas stödpersonens bild av och tolkning av det 
sammanhang som Eleen växt upp i, Eleens agerande och förståelse av hän-
delserna kring uppbrottet samt de processer som Eleen genomgått och de 
processer som Eleen befinner sig i vid det sista samtalet med stödpersonen. 
I materialet beskriver stödpersonen också sin egen roll och hur hon ser på 
arbetet och relationen till Eleen. Härigenom synliggörs Mounas förhållnings-
sätt i olika situationer.  
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Kapitel 4 

Eleen och uppbrottet 
I det inledande avsnittet ligger fokus på Eleens beskrivning av de händelser eller 
processer som föregått och lett fram till att hon brutit med make och familj. 
Hennes berättelse presenteras genom citat från en inledande enskild intervju.  

I nästföljande avsnittet analyserar jag flickans framställning. För att fånga 
helhet och sammanhang har jag i bearbetningen speglat materialet mot stöd-
personens berättelse om motsvarande händelser. Förståelsen av materialet inne-
fattar således vissa uppgifter från stödpersonen Mouna vid Organisation ”C”.  

Eleens berättelse 

Livet före uppbrottet 
Eleens familj 
Eleens familj invandrade till Sverige när Eleen var ett litet barn. I Sverige 
finns större delen av hennes släkt och hon beskriver att pappas och mam-
mas släkt är sammanlänkade i en gemensam ”familj”. Hennes definition av 
familj inkluderar därför de släktingar som bor i samma stad och som hon, 
föräldrarna och syskonen har tät kontakt med. Eleen är yngst i syskonskaran 
och har en bror och flera systrar. Några av syskonen har flyttat från hem-
met. Av de systrar som flyttat hemifrån, är alla utom en syster gifta. Eleen 
uppger att hon och hennes familj är religiösa och att de ofta går till försam-
lingens lokal. För familjen har församlingen och dess påbud om hur 
rättrogna ska leva stor betydelse, menar Eleen. Det visar sig bland annat 
genom hur familjen ser på val av partner och genom deras syn på äktenskap. 

 
Om sin uppväxt säger Eleen, att hon förväntades fråga sin pappa om lov för 
de saker hon ville företa sig. Detta beror enligt Eleen på brodern Benjamins 
relation till en morbror. 
Eleen: Det ligger så här till hemma hos mig... Om jag vill gå ut så frågar jag min 
pappa. Pappa kan säga att det är okej, men om min bror sedan säger jag inte får, då får 
jag inte gå ut. Det är min bror som bestämmer om vad som ska gälla hemma. Min mor-
bror har mycket att säga till om. Det är han som gjort att min bror kan bestämma så 
där mycket hemma… Min morbror har makten i familjen. Jag vet inte varför han har 
det eller varför mina föräldrar låter honom bestämma.  
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Morbrodern har vid ett tillfälle som Eleen känner till beordrat Benjamin 
att misshandla Eleens syster för att hon brutit mot familjens regler om att 
inte umgås med män.  

 
Eleen beskriver sin mamma som nitiskt övervakande. Eleen säger sig ha 
upplevt en överdriven kontroll från mamman. 
Eleen: En gång var jag i badrummet och duschade. Mamma kom hem och ropade men 
jag hörde inte. Hon ringde runt till alla mina kompisar och sen ringde hon till polisen och 
anmälde mig försvunnen.  

Av Eleens systrar är det två som framträder i hennes berättelse. Den 
äldsta systern, Viann, har gift sig med en man utsedd för henne enligt för-
äldrarnas önskemål. Hon beskrivs av Eleen som dottern som har gjort det 
som förväntats av henne. Den andra systern har dock frångått normerna. 
Systern Mercedes har förskjutits av föräldrarna och släkten för att hon blivit 
kär i en man och flyttat ihop med honom utan att vara gift. Mercedes sambo 
kommer enligt Eleen aldrig att accepteras av släkten, dels på grund av att 
systern dragit skam över familjen och dels för att mannen har en annan 
religiös bakgrund än familjen. Eleen berättar om hennes brors agerande 
efter att systern ”rymt” med mannen hon var förälskad i.  
Eleen: När min bror såg henne tillsammans med hennes kille så misshandlade 
Benjamin henne. Han slog henne så att hon fick blåmärken. Mercedes gjorde en polis-
anmälan. Det blev rättegång och han fick en dom, jag vet inte vad.  

 
Mercedes omnämns flera gånger i Eleens historia och omständigheterna 
kring systerns uppbrott, säger Eleen, har påverkat hennes eget agerande i 
denna berättelse.  
Eleen: Jag vet inte hur de tänkte…men de sa att det var mitt fel och jag trodde på det. 
Men det är som att de tycker att allt som händer i familjen är mitt fel. 
Eleen upprepar vid flera tillfällen hur stor skada Mercedes agerande haft på 
familjens heder och hur detta sårat föräldrarna för ”att de älskade henne [sys-
tern] så mycket”. Även efter att brodern Benjamin fått sin dom för att ha 
misshandlat Mercedes och systern förskjutits av familjen, var ”skandalen” 
påtaglig för familjen. Släktens anseende var skadat uppger Eleen. 

 
Eleen gifter sig  
Eleen berättar att hon blev hembjuden av systern Viann och presenterad för 
en man som bodde i familjens ”gamla hemland”. Eleens släkt var bekanta 
med mannens familj och han var på tillfälligt besök i Sverige. Eleen beskriver 
hur mannen, Yusuf, verkade fatta omedelbart tycke för henne. Eleen beslu-
tade sig för att acceptera frieriet från Yusuf  som hon nätt och jämnt kände. 
Eleen: Vi träffades hos min syster och han blev kär vid första ögonkastet. Han friade 
till mig redan första dagen. Jag träffade honom på en måndag…det var då han friade. Jag 
var ute och träffade honom på tisdagen och onsdagen. På torsdagen kom han hem till mig 



Kapitel 4 

 59 

och friade en gång till. Han pratade med mina föräldrar och sen på lördagen var det 
förlovning. 

I sin berättelse vill Eleen framhålla att det är önskan om kärlek från för-
äldrarna som är motivet till att hon gift sig 
Eleen: Även om jag inte har något med saken att göra, tar jag på mig skulden. Jag 
tycker att det är mitt fel. Så för att rätta till Mercedes misstag… jag var tvungen att göra 
något åt saken. Så jag tänkte att om jag gifter mig så skulle folk sluta snacka skit. Då 
skulle familjens rykte bli mycket bättre och det skulle inte finnas någon skam längre.  
Ja, så jag gifte mig för deras skull. Det är inte bara det... Mina föräldrar har alltid hatat 
mig. Alltså inte hatat, men de har alltid älskat mina systrar mer än mig.  

Livet som gift 
Det nygifta paret 
Paret förlovade sig i Sverige och gifte sig kort därefter i de båda familjernas 
”hemland”. Det var beslutat att de skulle bo hos Yusufs familj under en tid, i 
väntan på att maken fick uppehållstillstånd i Sverige så att de tillsammans 
kunde bosätta sig i Sverige. Eleens mor stannade under en kortare tid sedan 
resten av bröllopssällskapet rest hem till Sverige. Den första tiden tillsam-
mans med Yusuf  och svärfamiljen var enligt Eleen ”okej”. Efter att ha tagit 
avsked av mamma, blir Eleen hotad av mannen.  
Eleen: Det var dagen vi körde mamma till flygplatsen. Efter att vi har skjutsat henne så 
sa min man till mig; Nu finns det ingen som kan skydda dig! Det var då jag började 
tänka… Vad har JAG gjort? Jag har inte gjort någonting! Vi åkte tillbaka hem. 
Hemma började han skälla ut mig och skrika.  
När Eleen efter mammas återresa levde ensam med makens familj förändra-
des deras sätt att behandla henne.  
Eleen: De var jättejobbiga. Jag fick inte gå ut ensam, en man var tvungen att följa med 
mig. Jag fick inte prata med någon och jag fick inte ta på mig vad jag ville. Hans bror 
bestämde vad jag skulle ha på mig. Inte min man! Hans syster tog mina kläder hur som 
helst. Hon bestämde ’hur’ jag skulle prata och ’vem’ jag skulle prata med. 

När Yusuf  och hans familj vid ett tillfälle skulle resa för att besöka vän-
ner frågade Eleen om hon kunde få bli kvar i hemmet. Yusuf  gav henne 
tillåtelse under villkoret att hans syster stannade kvar med henne. Under 
tiden som resten av familjen var bortrest så besökte en av Yusufs manliga 
kusiner dem vid flera tillfällen. När sedan Yusuf  och svärföräldrarna återvänt 
blev Eleen av svägerskan anklagad för att ha varit otrogen med den manliga 
kusinen. Eleen säger att svägerskan inte vet vad som hände med kusinen.  
Eleen: Hans syster var inte ens med. Hon var svartsjuk för att jag får bättre kontakt 
med killar än med tjejer. 
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Dessa anklagelser leder enligt Eleen till misshandel.  
Eleen: Då började han låsa in mig i rummet. Jag fick inte prata med hans faster eller 
hans [tjej]kusin. Han trodde att jag varit otrogen med hans kusin när han var 
borta…Men det är inte sant, jag är oskyldig. Yusuf  låste in mig i rummet två veckor … 
Han slog mig ofta. Han tog stryptag och slängde mig in i väggen.  

Eleen säger att maken inte var intresserad av några bevis på att hon var 
oskyldig. Hon beskriver händelserna som en stor orättvisa då hon uppfattar 
att hon varit ärlig mot mannen.  
Eleen: Jag hade berättat för honom hur jag lever och att jag umgås med killar. Även om 
det inte är något mellan oss. Det är mina kompisar som jag umgås med. Jag berättade 
precis allt jag har gått igenom. Då sa han att han tyckte att det var helt okej. Men nu 
kommer han och anklagar mig för det jag har gjort innan jag förlovade mig.  

Eleens flykt och jakt på hjälp 
Eleen försöker lämna mannen och ta sig till Sverige.  
Eleen berättar att hon förutom att ha blivit inlåst och utsatt för misshandel 
också isolerades från kontakt med släktingar och kompisar i Sverige. Vid 
några tillfällen fick hon dock följa med Yusuf  på besök hos hans släktingar. 
Eleen beskriver att hon efter en tid lyckades övertyga maken om att få träffa 
en av sina egna släktingar, Laleh, som arbetade på ett sjukhus i staden. Eleen 
säger att hon använde som förevändning att Laleh hade något som tillhör 
Eleens mor och som modern glömt under sitt besök i landet. Eleen säger att 
Yusuf  tillät detta men under villkoret att hon var övervakad.  
Eleen: Till slut… skjutsade han mig till sjukhuset där Laleh jobbar. Han sa: Du har 
3 minuter på dig att hämta din mammas grejer och komma tillbaka. Hans syster följde 
med mig in.  

Eleen återger hur hon tagit Laleh ”åt sidan” för att berätta att hon blivit 
slagen och inlåst. Laleh trodde på henne och Eleen fick vänta i ett rum me-
dan hon kontaktade en religiös ledare (här benämnd som ”präst”).  
Eleen: Så hon gick och pratade med honom. ”Prästen” kom dit och sa att jag inte skulle 
gå därifrån utan att jag skulle stanna kvar tills han har pratat med min man. Jag stan-
nade inne i rummet och väntade. Jag hade låst in mig för att de inte skulle komma in. 
Yusufs mamma, hans syster och han kom dit och de började skrika. Sen satte vi oss och 
pratade, jag, ”prästen” och Yusuf. Då sa Yusuf  att han vill skilja sig. Jag sa att det var 
helt okej för mig men ”prästen” tillät inte det. Han sa att vi var för upprörda för att 
kunna bestämma oss.  

Eleen beskriver sedan att de andra skickats hem och att hon själv fick bo 
hos Laleh. Efter några dagar kom maken dit och berättade att han beställt 
en flygbiljett till Eleens hemresa. Eleen återvände sedan ensam till Sverige.  
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Föräldrarnas reaktion 
Tillbaka i Sverige berättade hon om misshandeln men inte om otrohets-
anklagelsen för sina föräldrar.  
Eleen: Han hade misshandlat mig, när vi var i (hemlandet)… Men mina föräldrar 
trodde inte på mig. De tog det som ett skämt…de har knappt träffat Yusuf. Men de tror 
på honom mer än de tror på mig . Mig har de levt med i 17 nästan 18 år och ändå tror 
de inte på mig. Utan de tror på någon som de knappast har träffat och knappast känner.  

I ett inledande försök för att försöka vinna föräldrarnas sympatier för ett 
avståndstagande från makens misshandel, argumenterade Eleen för att ma-
ken använt henne för att kunna bosätta sig i Sverige och att hon var ett me-
del för att få uppehållstillstånd.  
Eleen: De skämtade om det. De trodde det var barnsligt att tänka så.  
Eleen uppger en besvikelse över att mamma inte trott henne om misshan-
deln och Eleen anser att hennes föräldrar aldrig sett på henne som trovärdig.  
Eleen: Nej, det har hon aldrig gjort det. Från att jag har var 6 år gammal har inte 
mina föräldrar trott på mig. 

 
Hon säger att hon fått bilden av sig själv som inte trovärdig. Eleen menar 
även att hennes situation framstår som osannolik för personer utanför hen-
nes familj.  
Eleen: Det här är mitt största problem... att ingen tror på det jag säger.… Kanske är 
det på grund av allt jag har gått igenom. Det verkar omöjligt att allt detta hänt en tjej i 
min ålder. Så de flesta tror att jag ljuger om det. De tror inte att det har hänt på riktigt, 
eller att det skulle kunna hända..  

  
Eleen fick veta att Yusuf  var på väg till Sverige. Hon uppger att hon var 
rädd för vad som kunde hända då maken möter hennes föräldrar. Eleen 
befarade att han skulle neka till misshandeln samt framföra anklagelser om 
att Eleen varit otrogen. I detta läge polisanmälde Eleen maken för misshandel. 
Hon fick veta att polisen inte kunde ingripa så länge mannen inte befann sig 
i Sverige. Efter detta besked tog Eleen kontakt med socialtjänsten och berät-
tade att hon var rädd för vad som skulle hända om familjen samlas. Hon var 
rädd för hur familjen skulle hantera Eleens ovilja till att leva med Yusuf.  
Eleen: Jag har haft kontakt med socialen tidigare. Det var familjeproblem, när min 
syster hade rymt hemifrån. 
Nu kunde de inte ge mig hjälp innan de tagit kontakt med mina föräldrar. De sa: Ty-
värr kan vi inte hjälpa dig, eftersom du inte är 18 än. Om de skulle ta kontakt med 
mina föräldrar…Om mina föräldrar skulle få veta att jag har gjort polisanmälan och att 
jag har sökt hjälp hos socialen…Då skulle det bli kaos! Min bror skulle bli förbannad 
och jag vet inte vad han skulle kunna göra. 
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Hon anger att ett skäl till rädslan var att hon visste att en kvinnlig släkting i 
hemlandet hade ”försvunnit” och troligen dödats efter att hon misstänkts 
för otrohet. Hon var även rädd för andra än brodern och återkommer här 
till sin morbror. 
Eleen: Det var han som sa till min bror att han skulle slå min syster, när hon rymt 
hemifrån. 

 
Eleen får kontakt med Mouna på frivilligorganisationen 
Från polisen hade Eleen fått telefonnumret till en kvinnojour. Efter att ha 
lämnat socialkontoret ringde hon till jouren och sa att hon var en kvinna 
som blivit misshandlad. Eleen säger att hon var rädd för mannen och ”vågade 
inte vara med honom igen” och var mycket angelägen om att söka skydd innan 
Yusuf  hunnit träffa hennes föräldrar. Kvinnojouren upplyste henne om att 
de inte kunde erbjuda henne skyddat boende för att hon var under 18 år och 
hon var hänvisad till socialtjänsten. Jouren sa sig förstå dilemmat i kontakten 
med socialtjänsten och förmedlade telefonnumret till Organisation ”C”.  
Eleen: Så jag ringde och pratade med Mouna. Jag sa till henne att jag måste ut härifrån 
på en gång. Senare samma dag skulle min man komma och vi skulle ”sitta och prata”. - 
Mina föräldrar skulle tvinga mig att gå hem med honom!  

Mouna gav henne besked om att hon skulle kontakta socialsekreteraren 
Eleen pratat med och sedan återkomma. Eleen gick hem och fann att maken 
Yusuf  kommit till Sverige och att han nu var hemma hos hennes föräldrar.  
Eleen: När jag var ute, träffade min pappa honom. Yusuf  hade kommit hem till oss 
utan att ringa eller någonting. När jag kom in i huset såg jag honom sitta där. De satt 
och skrattade högt och hade jättekul. Min pappa tvingade mig att sätta mig bredvid 
honom. Vi skulle sitta och prata och diskutera om vad som hade hänt. De trodde inte ett 
enda ord av allt jag sa…Yusuf  hade kommit hem till oss och pratat med min pappa och 
sagt till honom att jag ljög om allt: Han hade inte låst in mig och han hade inte slagit 
mig, sa han. Och min pappa trodde på honom! Och därför försökte de få oss tillsammans 
igen. Jag kände det som att alla var emot mig. Till och med min familj!  
 
Eleen får hjälp hos socialtjänsten  
Företrädaren Mouna på frivilligorganisation ”C” hade vid denna tidpunkt 
ännu inte träffat Eleen utan talat med henne på telefon då hon ringt och 
sökt hjälp. Företrädaren kontaktade en socialsekreterare som bekräftade den 
tidigare tolkningen av situationen; att inte agera utan samtycke från föräld-
rarna som ansågs kunna avgöra vad som var bäst för Eleen. 

I samtalet med socialtjänsten betonade Mouna att det förelåg en 
hotsituation och att Eleen riskerade att utsättas för våld från någon i famil-
jen om hon inte fick skydd29. Eleen kunde komma att straffas för att hon 
ansågs ha skymfat familjens heder och för att hon genom att lämna maken 
                                                      
29  Från enskild intervju med Mouna, se kapitel 7. 
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gjort händelsen ”offentlig”. Mouna vidhöll att Eleen vid en familjesamman-
komst kunde bli beordrad att gå tillbaka till en man som misshandlar henne. 
Socialtjänsten gjorde en omprövning och biföll en jourplacering.30 Eleen 
berättar att Mouna ringt henne och sagt att socialtjänsten ändrat sitt beslut 
och att socialjouren väntade på henne. Eleen begav sig till socialjouren som 
tog henne till ett jourhem.  

 
Vid tillfället för denna intervju bor Eleen kvar i jourhemmet och har i 

stort sett daglig kontakt med Mouna som bland annat följer med som om-
bud vid Eleens besök hos socialtjänsten. Eleen kommenterar hur hon tror 
att socialtjänsten påverkats av att Mouna blivit hennes företrädare. 
Eleen: Nu hjälper de mig lite mer, för att [föreningen] pratar med dem hela tiden. 
[Föreningen] har samma kultur som mig, så de förstår. En svensk skulle inte förstå 
mig på samma sätt, för att de inte har samma kultur som mig. De vet inte hur det ligger 
till när det gäller...traditioner och heder och sånt…Ja de [föreningen] förstår mig. Och 
kanske tror de på mig för att de vet hur det är. 

Efter uppbrottet 
Församlingen och dess syn på äktenskap och skilsmässa 
Efter att ha lämnat maken funderar Eleen över möjligheterna till att skilja sig 
från Yusuf. Eleen berättar att hon riskerar att församlingen tar avstånd ifrån 
henne om hon skiljer sig. En skilsmässa godtas inte av församlingen enligt 
Eleen, om inte den ena partern tar på sig skulden för otrohet. En av Eleens 
systrar, Mercedes, har som nämnts förskjutits av familjen efter att hon valt 
att leva med en man hon inte är gift med. Att mannen har en annan religion 
än familjen förstärker bara beslutet att förskjuta systern.  
Eleen:.. [Mercedes har] ingen kontakt med familjen. De pratar inte med henne efter 
att hon lämnade hemmet för hans skull. Det är ännu hårdare traditioner.  

 
Eleen berättar att hon har starka tvivel till om hon ska fullfölja en skils-
mässa. Hon vet att hon enligt svensk lag kan begära skilsmässa men säger att 
hennes församling inte kommer godta en skilsmässa utan orsak. 
Eleen: Ja, men det som är svårt för att jag har gift mig religiöst. För mig skulle det inte 
vara någon idé att skilja mig enligt svensk lag, om inte jag kan bli skild enligt församlingen.  

 
Familjen försöker åstadkomma återförening  
Efter att Eleen jourplacerats, uppsökte hon tillsammans med Mouna sitt 
hem för att hämta kläder. Eleen förväntade sig att bli insläppt och att 
företrädarens sällskap skulle ge säkerhet och trygghet.  
                                                      
30  Beslut om omhändertagande enligt ”Lag om särskilda bestämmelser om Vård av 

Unga” (LVU) och bistånd genom plats i ett hem för tillfälligt boende, ”Jourhem”. 
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Eleen: Min pappa öppnade dörren och så fort han såg mig blev han sur. Han stängde 
han dörren men öppnade den igen och sa: Om du vill ha dina grejer så får du betala vad 
bröllopet och resan kostat.  
Sedan smällde han igen dörren och vi fick gå. Jag blev chockad. Min pappa har aldrig 
reagerat så där.  

 
Eleen beskriver hur pappan under hennes uppväxt givit efter i diskussioner 
om hennes önskemål. Eleen säger att pappas förordningar under uppväxten 
var striktare än hon önskade vilket resulterade i att hon bröt mot reglerna 
under tonåren (sedan hon var cirka 15år). 
Eleen: Jag var isolerad, men det var inte så att jag måste vara hemma och städa 24 tim-
mar. Jag fick gå ut med kompisar...jag kunde prata med min pappa och övertyga honom 
om att jag ville ut. Men jag fick inte vara ute mer än till klockan sju. Men under de se-
naste två åren smet jag ut hemifrån och kom hem dagen efter. De märkte det, men de sa 
ändå ingenting. De tröttande till slut på att jag smet ut varje dag. Jag tycker att jag har 
fått leva åtminstone en liten tid av mitt liv som jag vill… Som jag haft det under ton-
åren… det var inget liv! Jag tycker att jag ska få leva så som jag själv vill. Det är inte 
mina föräldrar som ska leva mitt liv så… jag tycker inte att de ska bestämma hur jag 
ska leva. 

 
När Eleen bodde i jourfamilj tog den äldsta systern Viann kontakt med 
henne. Viann föreslog ett möte mellan Eleen, Yusuf  , Eleens föräldrar och 
en av makens bekanta i Sverige. Viann sa att hon ville medla sämja med 
familjen. Eleen ville tro på goda avsikter men blev förvånad över Vianns 
agerande då systrarna tidigare inte stått varandra nära. Eleen gick till mötet 
som hon inte upplevde ledde till någon förändring.  
Eleen: Vi satt hemma hos henne och diskuterade. Jag fick inte säga mina åsikter. De 
bestämde att jag skulle ge min man en chans. De bestämde att jag kunde flytta hem igen 
om jag dagen efter gick ut med min man ensam. De ville vi skulle prata ensamma… Jag 
kunde inte vara med honom. Jag sa till honom att jag hatar dig , jag tål inte dig, jag vill 
inte vara med dig. Han blev sur och åkte dit han bodde…  

Tolkning av berättelsen 
I denna del gör jag tolkningar av Eleens berättelse så långt. Texten har delats 
in i sektioner utifrån de olika sammanhangen Eleen befunnit sig i. Inled-
ningsvis behandlas omständigheterna Före bröllopet som tar sin början i vad 
jag sett som Eleens uppväxtvillkor. Därefter följer en sektion som berör 
tiden med maken Yusuf  och hans familj I hemlandet. Den tredje sektionen 
fokuserar på händelserna efter att Eleen återvänt hem och möter sin familj, 
ett möte som leder till Konfrontation och avvisande. Sist behandlas den första 
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tiden då Eleen bor i ett jourhem och försöker hantera en situation där hon 
är Avskiljd från familjen. 

Före bröllopet  
Familjen och dygden 
Eleens bild av och relation till föräldrarna under uppväxten och tonåren 
framträder genom berättelsen. Under tonåren förväntades hon tillfråga sin 
far om lov för de saker hon ville företa sig, ett förhållande som kan tänkas 
vara förväntat med tanke på att han är hennes förälder. Dock är det fadern 
Eleen refererar till som den som tillfrågades och inte modern. Faderns ord 
och beslut väger således tyngre än moderns och jag förstår detta som att 
fadern i egenskap av att vara man är familjens överhuvud. Modern har haft 
uppgiften att övervaka och kontrollera att Eleen inte överskridit de regler 
som satts upp för henne. Eleen menar själv att förhållningsreglerna varit 
strikta och att hon upplevt att hon varit isolerad. Kontroll av flickors dygd 
och ärbarhet ingår sannolikt i en ”god och uppfostrande mors” ansvar. 
Eleen beskriver hur hennes mor ringt till polisen om hon inte vetat var 
Eleen befunnit sig. Jag har tolkat det som att det finnas starkt styrande nor-
mer kring vad som är ”lämpligt beteende” för Eleen och kvinnorna i famil-
jen. Fadern är i Eleens beskrivning den beslutande föräldern men han visar 
större flexibilitet kring följandet av uppsatta regler. Modern beskrivs i kon-
trast mot detta som överdrivet kontrollerande. 
  
De styrande normerna om ”lämpligt beteende” framträder bland annat ge-
nom hennes systrar. Den syster som misshandlats har som nämnts förskju-
tits efter att själv ha beslutat att leva med en man av annan religion utan att 
vara gift. Systern Mercedes har som jag ser det ”straffats” både genom våld 
och isolering, för att ha ”brutit sig ur” familjens givna plats för henne som 
dotter. Exemplet tyder på att familjen förväntas ha bestämmanderätten över 
döttrarnas val av partner och om de ska gifta sig. Jag har genom Eleens be-
skrivning tolkat det som att Eleens familjs tillhörighet till församlingen i 
Sverige och församlingens regelverk är en betydande maktfaktor. Eleen har 
genom församlingen fått förmedlat till sig att det inte är accepterat att leva 
med en man som ogift eller att välja en man med en annan religion. Enligt 
församlingen kan hon inte heller tillåtas skilja sig utan synnerligen starka 
skäl. Församlingens regler har på så sätt verkat inskränkande för ett fritt val 
av partner utifrån kärlek. 

 
Normer om kvinnlighet 
Eleens berättelse visar att våldet används som medel för kontroll när det 
gäller kvinnor, men hon säger inget om hur mäns eventuella övertramp kon-
trolleras eller bestraffas. Dessa av familjen uppsatta levnadsregler eller normer 
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som medlemmarna förväntas rätta sig efter förverkligas inte bara utifrån hot 
om bestraffningar vid övertramp. Jag anser att den positiva bekräftelsen av 
dem som inrättar sig efter normerna är ett lika starkt incitament för kontroll. 
Personer bekräftas när de uppfyller förväntningar som läggs på de ”roller” 
eller positioner personerna tillskrivs; mor/far, dotter/son, kvinna/man. I 
Eleens beskrivning av relationerna till familjemedlemmarna och i hennes 
sätt att hantera deras bemötande av henne, framträder normer om ”kvinn-
lighet”. Under uppväxten har familjen begränsat Eleens handlingsutrymme 
och strävan mot självständighet eftersom normerna anger att hon som flicka 
förväntas ha oskulden i behåll då hon gifter sig. Eleens mammas agerade 
genom förmaningar och övervakning, har förmedlat ”en modell” för hur 
Eleen förväntades uppträda för att bli uppskattad och accepterad. Mammas 
roll anser jag ha varit att se till att Eleen inte getts tillfälle att överskrida 
dessa normer.  

 
Släktskapet med makten 
Familjens relation till den omgivande släkten och då särskilt Eleens morbror 
visar enligt mig på en hierarki. Morbrodern är den som har makt. Makten 
hos denna morbror är förknippad med fruktan och våld, som är medlen 
med vilka han kontrollerar att släkten inordnar sig efter hans beslut. Eleens 
rädsla för att morbrodern skulle straffa henne, hade dels samband med ryk-
ten om att en kvinna i släkten ”försvunnit” och dels att Eleen var rädd för 
sin bror Benjamin. Eleen uppger att hennes bror misshandlade hennes sys-
ter Mercedes på order från morbrodern. Benjamin förstärker således normer 
som kontrollerar flickors beteende genom att indirekt utgöra ett hot om våld 
för de kvinnor som går över gränserna. Brodern Benjamin agerar i allians 
med morbrodern. Eleens framställan tyder på att hon menar att brodern i 
vissa sammanhang har ett större inflytande i familjens angelägenheter än 
hennes far. 

 
Jag misstänker att moderns ihärdiga kontroll av Eleen har samband med 
mammas släktskap till den strikta morbrodern. Mammans släkting synes 
starkt förespråka att normer om heder efterföljs och att kvinnorna ska kon-
trolleras eftersom familjens anseende återspeglas i kvinnors beteende. Mam-
man är den som direkt implementerar normerna om lämpligt uppförande 
för Eleen. Pappan ser ut att ha en svagare ställning i släkten än den man som 
kan räknas till mammans ursprungsfamilj. Eleen nämner hur hennes bror 
kan ändra på beslut och löften som pappan gjort till henne. Det kan vara 
rimligt att anta att Eleens pappa i det här avseende kunnat vara mer överse-
ende och tillåtande mot Eleens egna önskningar eftersom pappan befinner sig 
på ”längre avstånd” från maktcentrum än sonen, Eleens bror, och mamman.  
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I Eleens beskrivning av händelserna målas en bild upp av en släkt som styrs 
av en patriarkal maktstruktur där bevarandet av familjehedern anses vara 
central. Bilden visar en struktur där vissa män har beslutsmakt och anger 
vilka regler som gäller för män med lägre status än dem och för kvinnorna i 
familjen. Jag tolkar det som att Eleens närmaste familj, bestående av föräld-
rar och syskon med respektive partner och barn, inrättar sig i släktens makt-
struktur. Som tidigare påtalats så kontrolleras eventuella övertramp av regler, 
genom våld och hot om våld. Jag förstår det som att släkten agerar för att 
bevara ett system inrättat utifrån normer om makt, anseende och de olika 
könens position och villkor. Enligt mig betraktas inte Eleen som en 
självständig individ utan som en del av släkten där beslut tas för hela grup-
pen av vissa utsedda män. 

 
Eleen ”testar” gränserna 
Eleens ageranden illustrerar hur hon över lag är kritisk mot föräldrarnas 
kontroll. Eleen försökte under tonåren på olika sätt undgå mammas kon-
troll. Att hon ”smitit ut” och också varit borta över natten kan ha bidragit 
till att mammas kontroll ökat. Om Eleens ageranden betraktas som ”tonårs-
trots” framstår kontrollen av Eleen och misstron mot henne som föräldrar-
nas skäliga respons på att Eleen varit en tonåring som brutit mot 
förhållningsregler som kan betraktas som helt rimliga. Jag menar att Eleens 
föräldrar, likt andra tonårsföräldrar, velat hindra sin tonårsdotter från ett 
destruktivt beteende och skydda henne från fara. I Eleens beskrivning synes 
dock föräldrarnas kontroll och särskilt mammans övervakning ha ett ytterli-
gare innehåll. Eleen uttrycker en upplevelse av ofrihet när hon beskriver att 
hon inte ”haft något liv” och att hon varit isolerad. Övervakningen av 
Eleens rörelsefrihet under tonåren kan utifrån ovan beskrivna köns- och 
maktstruktur sättas i relation till att hon är flicka och inte pojke eftersom det 
finns särskilda förhållningsregler som syftar till att bevaka hennes oskuld 
som i sin tur är symbolen för familjens heder. Eleens beskrivning av barn-
domen och tidiga tonår visar på hur hon, när hon hade möjlighet, förhand-
lade med fadern om villkor för sin egen ”frihet”.  

När Eleen inte kunde förhandla så valde hon att ”smita ut”. Att föräld-
rarna inte ingrep trots vetskap menar jag att Eleen tolkat som en slags tole-
rans och överseende med hennes ”gränsöverskridande”. Jag anser att Eleen 
under dessa omständigheter både försökte ”töja på gränserna ” om vad som 
var lämpligt beteende för unga flickor och att hon ”överskred gränserna” 
genom att smita ut och vann således utrymme för att utöva egna intressen. I 
detta avseende anser jag att Eleens gränsöverskridningar kan betraktas som 
ett motstånd mot de könsnormer som familj och släkt vill upprätthålla.  
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Giftermålet 
Eleens äldsta syster Viann är gift med en man som familjen utsett och denna 
syster lyfts fram som den primära förebilden för ”hur en kvinna ska vara” 
och hur också Eleen förväntas finna sig i att beslut om henne fattas av andra 
än henne. Eleen blev presenterad för sin blivande man hos den äldsta sys-
tern. Efter en veckas bekantskap förlovar sig Eleen med mannen, som inte 
bor i Sverige. Att Eleens äldre syster sammanförde henne med mannen, en 
man som på förhand kan antas vara ”godkänd av släkten” genom sin bak-
grund, tyder enligt mig på att mötet mellan Eleen och mannen var planerat 
och avsiktligt. 

Eleens förmåga eller oförmåga att leva upp till omgivningens förvänt-
ningar och normer tar sig uttryck i hennes självbild. Eleen tycks se på sig 
själv som det svarta fåret. Föräldrarna har förmedlat att hon inte är trovärdig 
och att hon haft negativt inflytande på sin syster som anses ha följt Eleens 
dåliga exempel på normbrytande beteende och rymt. Eleen har belastats 
med skuld och hon skuldbelägger sig själv. Hon drivs dessutom av föreställ-
ningen att hon är mindre älskad av föräldrarna än sina systrar. 

 
I skandalen kring systern Mercedes ”gränsöverskridningar”, drog Eleen för-
del av att inordna sig i rollen som en flicka med ”korrekt uppförande”. Med 
tanke på att Eleen tagit sig friheter, agerat med olydnad mot föräldrarnas 
förhållningsregler och töjt på gränserna för vad hon som flicka fick eller inte 
fick göra är det rimligt att anta Eleens eget rykte som ”kysk flicka” var 
skamfilat. Hon hade med andra ord inte agerat som det förväntades av 
henne. När Eleen presenterades för en av familjen ansedd som passande 
äktenskapskandidat, bestämde hon sig för att säga Ja till förlovningen. Hen-
nes acceptans av Yusufs frieri blir som jag ser det en kontrast till sitt eget 
tidigare beteende. Genom att redan efter en vecka acceptera mannens frieri 
och förlova sig, förmådde Eleen genom sin förlovning att dra uppmärksam-
heten till sig och från skandalen kring den förskjutna systern. Förlovningen 
innebar en möjlighet för familjen att återupprätta sin skamfilade heder ge-
nom att den yngsta dottern gifter sig vid ung ålder och med en lämplig man. 
Eleen uppnådde genom detta ett erkännande från föräldrarna som hon upp-
ger sig ha saknat.  

 
Familjens kärlek och kanske större frihet? 
Eleen uttrycker själv hur hennes intentioner handlar om föräldrarnas kärlek 
och familjens acceptans. Hon förstod att hon kunde få kärlek och bekräf-
telse om hon levde upp till förväntningarna som fanns på henne som ung 
kvinna. Eleen betonar att hedern betyder mycket för familjen, och Eleen såg 
här en möjlighet till att bidra till att familjen framstod som hedervärd. Hon 
har sannolikt sett exempel på att andra bekräftats efter att de har agerat på 
liknande sätt, vilket gjort att hon införlivat denna övertygelse. Eleens äldre 
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gifta syster kan ha varit förebilder. Systern Viann rättar sig efter förutsatta 
regler för hedervärt uppträdande och blir enligt Eleen respekterad för detta. 
Denna syster visar på vägen till bekräftelse från föräldrarna och hur Eleen 
också bör vara för att ha en plats ”inom” familjegemenskapen. Eleens inten-
tioner och handlingsmönster anser jag därför bör ses i relation till familjens 
levnadssätt och vilka roller som i hennes uppfostran förmedlats vara ”god-
kända” och uppskattade. 

 
Eleen vill dock inte vara precis som Viann. Jag anser att Eleen genom sin 
delaktighet i beslutet att gifta sig med Yusuf, visade hur hon ville styra över 
villkoren för hur, när och delvis med vem hon skulle gifta sig. När Eleen 
talar om sin uppväxt och hur hon övervakats och kontrollerats, så beskriver 
hon det som att ”hon inte haft ett eget liv”. Eleen har påtalat att hon ville ha 
större frihet och ville kunna bestämma över sitt eget liv. Jag menar att Eleen 
föreställde sig att ett liv med Yusuf  skulle ge henne större handlingsfrihet. 
Jag har därför tolkat det som att Eleen trodde att hon genom äktenskapet 
skulle undslippa föräldrarnas kontroll.  

I hemlandet  
Makens familj 
Under den första tiden efter giftermålet levde Eleen hos makens familj. Ma-
ken och hans familj upprätthåller till synes samma normer och syn på heder 
och lämpligt beteende för kvinnor som Eleens egen familj. Enligt mig visar 
Eleens berättelse att det fanns en striktare kontroll av att hon följde dessa 
normer om lämpligt uppträdande. Eleen fick till exempel inte gå ut utan att 
någon övervakade henne och någon annan än hon själv bestämde hennes 
klädsel. I hemlandet deltog hela hans familj i övervakningen och jag tolkar 
det som att hon som ingift kvinna fick lägst rang i familjens hierarki.  

 
Eleen får erfara att det inte är individens egen skyldighet att efterfölja regler 
utan hon upplever hur ansvaret är kollektivt. Jag tyder det som att Eleen till 
en början försöker anpassa sig och motiveras av att vistelsen är begränsad 
fram till att maken får uppehållstillstånd i Sverige. Anpassningen krävde, för 
att inte överskrida reglerna, en viss självkontroll hos Eleen. Jag ser att Eleens 
bild av hur livet som gift skulle bli inte stämmer med de förväntningar som 
mannen visade sig ha. Eleen reagerar över skillnaderna i sättet att se på en 
ung kvinnas rätt till att besluta om rörelsefrihet och beslut om vad hon ska 
ha för kläder på sig. Hon berättar att hon beskrivit sitt liv före äktenskapet 
för maken och hon uppfattas tro att maken accepterat och således inte för-
väntar sig att hon ska förändra sig. Det Eleen illustrerar är ett ”glapp” mel-
lan hennes bild av sig själv och det sammanhang där hon vuxit upp och 
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socialiserats, och makens önskade bild av henne, en uppfattning som upp-
kommit i ett sammanhang med helt andra normer om kvinnors frihet. 

Maken tycks ha ansett att Eleens roll var att lyda honom och han förvän-
tade sig att hon inte skulle agera så ”fritt och självständigt” som hon be-
skrivit sig ha gjort före giftermålet. Eleen beklagar sig över den mycket strik-
tare kontrollen i hemlandet, men hennes utrymme för att handla annorlunda 
var starkt begränsat. 

 
Rykten och sexualitet 
Eleen var i sin egen beskrivelse ständigt påpassad av någon i makens familj. 
Eleens svägerska fick i uppgift att övervaka Eleen medan resten av familjen 
var bortrest. Genom berättelsen har jag sett att Eleen under familjens resa 
fick ett tillfälligt ökat handlingsutrymme. Eleen träffade vid någon tidpunkt 
makens manliga kusin när svägerskan inte övervakade henne. Eleen beskri-
ver hur hon får ”bra kontakt” med killar. Jag tolkar händelsen som att Eleen 
blivit uppvaktad av kusinen.  

Uppvaktningen från kusinen skedde i en situation där inte maken hade 
möjlighet att övervaka henne. Eleen hävdar att hon inte bedragit maken. Det 
går inte utifrån Eleens beskrivning att uttolka huruvida hon tillät uppvakt-
ningen. Möjligheten finns att Eleen i mötet med kusinen uppträdande på ett 
sätt som mer liknat hennes sätt att umgås killar och manliga kompisar under 
uppväxten i Sverige. Detta kan i så fall av svägerskan ha tolkats som att 
Eleen visade en positiv respons på kusinens uppvaktning. Jag har förstått det 
som att anklagelserna, oavsett sanningshalten i beskyllningarna, satte Eleen i 
fokus istället för svägerskan som misslyckats i sin uppgift att kontrollera 
Eleen. Makens misshandel och isolering av henne sanktionerades dessutom 
av hans familj genom att de inte ingrep.  

 
Eleen och maken tolkar troligtvis händelsen kring ”otroheten” olika bero-
ende på vilka normer de socialiserats med kring kvinnors och mäns uppträ-
dande. Eleen sammankopplar trohet/otrohet med en handling. Något ska ha 
skett för att anklagelserna ska vara befogade. Eleens syn på otrohet anser jag 
har präglats av hennes uppväxt i Sverige. Hon säger sig också haft manliga 
vänner som hon umgåtts med ”utan att det varit något mellan dem”. Eleen 
tycks mena att endast hennes handlingar eller icke-handlingar avgör 
huruvida hon var oskyldig eller inte. För maken blir misstanken och ryktet 
om att något har hänt tillräckligt. Tillfälle har funnits för att något skulle 
kunna ha hänt. Makens syn på händelsen visar hur kvinnans ärbarhet är 
omgivningens sak att kontrollera och garantera. Jag har förstått detta som att 
en kvinna inte uppfattas kunna garantera sin egen ärbarhet. Eleens ord om 
att inget hänt med hans kusin räcker således inte, eftersom tillfälle funnit då 
de lämnats ensamma och obevakade. 
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Eleen söker stöd från religiös företrädare 
När Eleen misshandlades och isolerades av maken var hennes utrymme för 
motstånd och handling minimalt eller obefintligt. Eleen resignerade inte 
utan sökte efter stöd utanför Yusufs familj. När hon fick stöd av en religiös 
auktoritet, en ”präst”, kunde hon ta sig ur den trängda situationen. Jag ser 
hennes agerande som Eleens motstånd mot makens och svärfamiljens bild 
av henne som skyldig. Hon motsatte sig de normer som föreskrev att hon 
måste straffas och kontrolleras för att hon som kvinna framstått som otrogen.  

Att involvera en medlare med religiös anknytning visade sig vara taktiskt 
oberoende av om det varit Eleens ursprungliga avsikt eller ej. Makens familj 
är knutna till samma samfund som Eleens familj och religiösa ledare kan 
därmed antas ha en stark auktoritet. Trots att Eleen sett hur hennes för-
skjutna syster fördömts efter att ha överskridit flera av församlingens före-
skrifter, så hade hon tilltro till ”prästen”. 

 
Den person som först kom att hjälpa Eleen var en av hennes egna släk-
tingar. Troligt är att släktskapet till Eleens familj hade betydelse för att Laleh 
inte direkt avvisade Eleen. Lalehs agerande visar att hon trodde på henne 
och att Eleens berättelse om misshandeln var rimlig. Att Laleh är en kvinna 
kan också ha varit av betydelse. Maken tillät Eleen att besöka henne efter att 
ha hållit Eleen isolerad under en tid, kanske för att en kvinna inte borde 
utgöra ett hot mot honom. Möjligt är även att maken inte ansåg sig kunna 
neka Eleen en kontakt med en egen släkting och att han senare var tvungen 
att hörsamma ”prästens” uppmaning. ”Prästen” som auktoritet visade ma-
ken att han inte kunde avfärda Eleens rädsla som osanning och ”prästen” 
skapade istället ett utrymme för förhandling. ”Prästen” förmådde även 
Yusuf  till att tillåta henne att återvända hem. Eleen fick på så sätt bekräftelse 
på att hon var trovärdig och att maken inte hade rätt att behandla henne 
kränkande. Eleens agerande visar på hur hon hittar en strategi, att hitta möj-
liga bundsförvanter, för att ta sig ur belägenheten och till ett sammanhang där 
hon hade fler möjligheter till att få makt över sin situation. Flykten från 
kränkningarna visar enligt mig på ett slags opposition mot den kontroll som 
maktstrukturen, i detta fall maken och hans familj, utövade mot henne. Jag 
tolkar det som att Eleens möte med ”prästen” ökande hennes förtroende 
för att samfundet/ församlingen kunde ge henne det stöd hon behövde. 

Konfrontation och avvisande  
Föräldrarnas reaktion och ”halva historien” 
Eleen beskriver att föräldrarna inte trodde henne när hon sa att maken miss-
handlat henne. Enligt Eleen ville de höra Yusufs framställning av händel-
serna i hemlandet. Det kan tolkas som att föräldrarna hade större tilltro till 
mannens ord än Eleens. I hennes historia väger makens ord tyngre och han 
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beskrivs som den som har rätt att avgöra vad som är ”sant”. Vad inte Eleens 
egen berättelse förtäljer är om föräldrarna redan hade nåtts av ryktena om 
Eleens påstådda ”otrohet”. Jag anser det som möjligt att föräldrarna haft 
telefonkontakt med Yusufs familj i samband med Eleens återresa. Föräldrar-
nas avvisande av Eleen kan utifrån en sådan eventuell kännedom tolkas som 
deras sanktion av Yusufs våld.  

Misstron mot Eleens historia om misshandeln kan även tänkas ha sam-
band med att Eleen under tonåren av förändrarna inte ansetts ha varit 
tillförlitlig då hon trotsat förhållningsregler och ”smitit ut” när hon inte fått 
träffa kamrater. Hennes utsago om misshandeln kan därför ha uppfattats 
som en ”lögn” i avsikt att bli fri från maken. Oavsett tolkning så erbjöd sig 
inte föräldrarna att stödja henne i konflikten med maken.  

Eleen dolde att maken anklagat henne för att ha varit otrogen. Skälet till 
Eleens ”lögn” kan ha varit att föräldrarna inte trodde henne om misshan-
deln och därför inte skulle antas tro på att hon var oskyldig. Eleen kan också 
ha antagit att de skulle antas tro maken om att anklagelsen var sann och då 
stödja hans behandling av henne.  

Jag ser att Eleen trodde otrohetsanklagelserna skulle stärka makens posi-
tion gentemot henne, då hon uppfattat maktstrukturen i sin familj och ma-
kens allians med hennes far. Det är även under dessa förhandlingar som Eleen 
argumenterar för att maken bara vill utnyttja henne för att få uppehållstill-
stånd i Sverige. För att förbättra sin egen maktposition gentemot mannen 
väljer Eleen, på ett för henne funktionellt sätt, vilka delar av historien hon 
förmedlar till föräldrarna.  

 
Eleen säger sig inte förstå varför föräldrarna föredragit att lyssna på maken 
som de inte kände lika väl som henne. I skenet av att hon redan som ton-
åring av föräldrarna betraktats som icke trovärdig framstår hennes försök till 
att få föräldrarna att inte invänta Yusufs version innan de avgjorde vad som 
var ”sant” som naivt. Att föräldrarna avvisar Eleens skildring av händelserna 
i hemlandet förstås av mig dels bero på den tidigare misstron mot Eleen. 
Dock menar jag att det också kan ha samband med att Eleen ansågs som 
mindre trovärdig för att hon är kvinna och att de ville invänta Yusufs, man-
nens, skildring av händelserna.  

 
Möte med myndigheters syn på familjen och individen 
När Eleen kommit hem till Sverige var hon styrkt i sin ståndpunkt att lämna 
mannen. Hon bad om föräldrarnas tillåtelse till att få slippa leva med maken. 
Jag har tolkat det som att Eleen ville flytta hem till föräldrarna istället. Att 
föräldrarna avfärdat hennes berättelse om makens misshandel aktualiserade 
Eleens rädsla för att bli bestraffad med våld av morbrodern och brodern 
Benjamin. Jag vill därför påstå att det fanns två anledningar till att Eleen 
sökte hjälp utanför familjen. Främst fruktade hon att familjen inte skulle 
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acceptera att hon lämnat Yusuf  och att hon ville slippa ut ur äktenskapet. 
Jag ser det som att hon var rädd för att familjen skulle välja att försöka be-
vara hedern genom att tvinga henne att leva med maken mot sin vilja. 
Därutöver var hon verkligt rädd för att bli utsatt för våld om det blev känt 
för familjen och släkten (framför allt morbrodern) att Yusuf  anklagat henne 
för att ha varit otrogen. Otrohetsanklagelsen ser ut att vara en gränsöverskrid-
ning av en viss annan dimension eftersom den aktualiserar frågan om bevarandet 
av familjehedern i starkare grad än Eleens ”olydnad” under tonåren.  

Eleen framhåller att hon var rädd för maken. När hon vände sig till poli-
sen blev hon trodd på som person men avvisad för att polisen ser till situa-
tionen som sådan. Polisen kunde inte i förebyggande syfte skydda henne 
mot maken innan han kommit till landet. De bekräftade dock hennes rädsla 
genom att ta emot polisanmälan om brottet som skett i utlandet.  

Villkor om att föräldrarna skulle kontaktas innan socialsekreteraren 
kunde ge henne skydd menar jag har samband med att socialtjänsten sedan 
tidigare hade kännedom om familjen. Eleen beskriver att hon träffat social-
sekreteraren i samband med att hennes syster Mercedes rymt hemifrån. 
Socialsekreteraren förstås därför ha haft kännedom om att Eleen tidigare 
trotsat föräldrarnas förhållningsregler genom att rymma och vara borta över 
natten. Jag tolkar det som att socialsekreteraren av denna anledning var 
misstänksam mot Eleens berättelse. Socialtjänsten synes ha velat verifiera 
Eleens utsago om rädsla för maken. Jag tolkar det som att socialsekreteraren 
inte heller var benägen att tro att dessa föräldrar, som hon kände till sedan 
tidigare, skulle kunna utgöra ett potentiellt hot mot Eleen. Genom att social-
sekreteraren inte förlitade sig på Eleens ord utan ville söka lösa situationen 
genom att samarbeta med föräldrarna, förmedlade hon att Eleen är en del 
av familjen och inte en självständig individ.  

 
Eleen fortsatte att söka hjälp trots att omgivningen gång på gång förnekade 
hennes upplevelse av att ha blivit kränkt och av att befinna sig i underläge. 
När Eleen vänder sig till kvinnojouren får hon besked om att de inte kan 
hjälpa henne för att hon är under 18 och då måste eventuellt skyddat bo-
ende hos dem bifallas av socialtjänsten. Hennes situation tas dock på allvar 
av dem. Kvinnojouren förmedlade kontakt till Organisation ”C” som jouren 
visste bistår även yngre flickor som ombud. Avgörande för Eleen blir att 
Mouna anser att Eleens situation är mycket farlig och att hon behöver ome-
delbart skydd. De betraktar från första stund henne som en egen individ och 
att det kan finnas motstridiga intressen mellan Eleen och hennes familj ut-
ifrån den maktstruktur som råder. 

 
Barn, flicka eller kvinna? 
Eleen blir avvisad flera gånger då hon söker stöd för att ta sig ur en maktlös 
position. Föräldrarna förnekar händelserna, polisen kan inget göra och 
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socialtjänsten behandlar henne som ett barn utan att överväga huruvida de 
bör skydda henne från hennes egna föräldrar. Eleen blir i min föreställning 
inte bara ett offer för maktstrukturerna inom sin och makens familjer. Hon 
utsätts dessutom för en maktlöshet då hon vänder sig till det svenska samhäl-
let för stöd. Hennes historia avvisas med tvivel och hon erkänns inte tilltro. 
Hon betraktas som ett barn och får därför inte föra sin egen talan. Omgivning-
ens bild, det vill säga socialtjänstens bild av henne som den unga flickan, 
försätter henne i min mening i en maktstruktur där hon var i underläge. 

 
Eleen gav sig inte, vilket tyder på att hon motsatte sig bilden av henne som 
barnet. Hon kontaktade en kvinnojour vilket tyder på att hon haft kunskap 
om att de kan skydda kvinnor som utsatts för våld. Jouren kunde inte ta in 
henne på grund av hennes unga ålder, men de förmedlade kontakten till 
Organisation ”C” som de kände till bistår även minderåriga flickor. Via 
Mouna som företrädare för föreningen får Eleen som tidigare beskrivits 
hjälp från socialtjänsten.31 När Eleen sökte efter stöd från omgivningen 
argumenterade hon utifrån att hon är vuxen, hon är en kvinna som har rätt 
att göra egna val samt rätt att inte bli utsatt för våld eller att bli kränkt. De 
första som egentligen lyssnar till henne och bemöter hennes som en kränkt 
kvinna är företrädarna för kvinnojouren och Organisation ”C”. Dessa bådas 
verksamheter handlar i huvudsak om att arbeta för kvinnors lika rättigheter. 
Kvinnojouren kan bara indirekt hjälpa henne på grund av sina bestämmelser 
kring ålder, men de ser det väsentliga; hennes särskilda utsatthet på grund av 
att hon är ung kvinna. Detta könsperspektiv är även det dominerade för 
Organisation ”C”. Socialtjänsten behandlade henne som ett barn och för-
stod således inte vad hon sa till dem. Socialtjänsten, som är det offentliga 
organ vars uppgift är att skydda barn när de far illa, såg inte Eleen utifrån att 
hon är flicka och att villkoren för flickor är annorlunda än för pojkar. Hade 
Eleen varit pojke, menar jag att det kunde ha funnits potential för förhand-
ling i konflikten med föräldrarna, eftersom pojkars gränsöverskridanden inte 
på samma sätt knyts till familjeheder. 

 
Mannens ”sanning” är överordnad? 
Föräldrarna avvisar både Eleen historia om misshandeln och benämner henne 
som barnslig. Gensvaret förmedlar vem som ges tillit. När maken senare kom-
mit till Sverige och besöker föräldrarna visar pappan att det är mannen som 
har hans sympatier. Jag ser det som att Eleens pappa visar att han väljer att 
tro på mannen och ger Eleen intrycket att maken är mer värdefull för pappa 
än den egna dottern. Mannen står därmed mellan henne och föräldrarna. 
Makens högre status i föräldrarnas och i pappans ögon förmedlar enligt mig 
                                                      
31  Olika förhållningssätt i frivilligorganisationens bemötande och socialtjänstens 

bemötande diskuteras i avhandlingens slutdiskussion. 
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en överordning av män över kvinnor. Balansen i systemet rubbades i och 
med att Eleen lämnade mannen och inte accepterade misshandeln och 
således underordningen som kvinna. Föräldrarnas misstro mot Eleen och 
misshandeln hon säger maken utsatt henne för, kan också tolkas som be-
kräftelse av familjens bild av henne där hon tidigare tagit sig friheter. Att 
överträda gränserna för vad som anses vara hedersamt uppträdande för 
flickor har jag tolkat som otillåtet i det sammanhang där Eleen befinner sig 
och flickor som inte går att kontrollera anses lösaktiga och därmed inte tro-
värdiga. Åter förmedlas till Eleen att hon inte är trovärdig, att hon bär skuld 
för att ha brutit mot regler om lämpligt beteende och att hon därför inte är 
värd att älskas. Den självbild som Eleen haft sedan barndomen av att vara 
det svarta fåret stärks ytterligare. 

 
Den förlupna dottern 
När Eleen återvänt från familjens gamla hemland hade pappa inte längre 
överseende med Eleens normöverskridelser. Händelsen då pappan avvisade 
henne vid dörren när hon besökt hemmet kort efter ”uppbrottet” pekar på 
att Eleens förhandlingsposition i relationen till pappa försämras efter gifter-
målet. I den kontext Eleen befinner sig i tolkar jag att detta har samband 
med att Eleen genom äktenskapet inte längre var faderns ansvar utan ma-
kens. Pappan är inte längre den som kan råda över vilka övertramp som kan 
tolereras. Pappans avvisande tyder på att Eleen, när hon är en gift kvinna, 
betraktas med andra ögon. Genom giftermålet har hon blivit kvinna istället 
för flicka. Jag menar att hon nu betraktas som vuxenansvar och därför inte 
tillåts bete sig ansvarslöst. Jag menar att händelsen visar hur Eleen vid denna 
tidpunkt, inte såg hur det som hänt påverkat de större sammanhangen kring 
henne. Eleens perspektiv var avskärmat till att gälla hennes och pappans 
barn- och föräldrarelation. 

 
Familjehederns centrala betydelse var tydlig för henne och här fanns en möj-
lighet att återupprätta familjens rykte efter Mercedes. Dock verkar inte 
Eleen se pappas avvisande i ett sammanhang påverkat av Eleens flykt från 
hemmet och maken, utan hon tolkar det, enligt mig, som bevis på att vara 
mindre älskad än systrarna. I Eleens bild av sig själv blir hon ”den skyldiga” 
utan att hon förstår sambanden kring varför hon ges denna roll. Eleen ver-
kar inte uppfatta att hon agerat på ett sätt som inte stämmer överens med 
”de giltiga uttryck” som bildar norm i familjen om ett accepterat och 
uppskattat beteende. Eleen har agerat normöverskridande även tidigare då 
hon ”smitit ut” trots förbud. I min tolkning ser hon dessa tidigare 
normöverträdelser som ”accepterade” då föräldrarna inte sagt ifrån. Eleen 
tycks inte ha sett att pappans avvisande hörde samman med att hon genom 
sitt uppbrott och separation från maken gjort sina normöverskridningar 
offentligt kända i deras släkt och i makens släkt. Jag tolkar det som att det 
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fanns en betydelsefull skillnad mellan Eleens uppbrott och tidigare 
överträdelser av normer som kunde ”ses mellan fingrarna” av hennes för-
äldrar. Ytterligare en aspekt av händelsen är den omständighet att Eleen 
hade sällskap med stödpersonen Mouna och att Eleen på så vis demonstre-
rade för fadern att det fanns en ”utomstående” som både kände till Eleens 
uppbrott och som stödde henne i hennes agerande. Det är tänkbart att 
Eleen hade blivit insläppt av fadern om hon kommit ensam, men den möj-
ligheten kan jag inte närmare uttala mig om. 

Avskild  
Försoningsförsök 
Ett försök att försona Eleen med maken gjordes kort efter att Eleen fått en 
plats i ett jourhem. Initiativet tas enligt Eleen av systern Viann som bjuder 
in Eleen till att träffa Yusuf  hemma hos henne. Jag menar att inbjudan från 
systern kan ha gjorts på uppdrag från föräldrarna och att invitationen kan 
tolkas som exempel på mekanismer som mobiliseras för att återskapa 
familjesystemet. Eleen infann sig till mötet och deklarerade tydligt att hon 
ville ut ur äktenskapet med Yusuf. Hon beskriver hur hon kände sig över-
körd då familjen redan på förhand beslutat att hon skulle försonas med Yusuf.  

I Eleens berättelse syns inte om hon gick till detta möte med någon 
rädsla för att bestraffas eller att utsättas för våld. Inte heller nämner hon att 
hon efter mötet var rädd för att straffas för att hon så tydligt avvisat förso-
ningsförsöket från familjen och maken. Sedan hon fått hjälp av organisation 
”C” och socialtjänsten till att lämna hemmet tycks Eleen inte längre uttrycka 
en rädslan för hot och våld från morbrodern eller brodern. Eleens synes 
istället fokusera på att få familjens ”tillåtelse” till att lämna Yusuf. Invitatio-
nen till mötet ser ut att ha varit familjens försök till att återställa ordningen 
och att om möjligt begränsa kännedomen om Eleens uppbrott till den 
”närmsta familjen”.  

 
Det går att göra motstånd 
I Eleens berättelse om ”uppbrottet” har jag sett hur Eleens reaktioner och 
handlingar går att tolka som motstånd mot omgivningens bild av henne som 
flicka och kvinna. Under uppväxten motsatte hon sig i viss grad till att hon 
kontrollerades genom familjens förordningar om hur anständiga flickor ska 
uppföra sig. I släktens hemlandet reagerade hon med motvilja på en allt 
striktare bevakning av hennes uppträdande som också inkluderade sättet 
hon klädde sig på. Eleens strategi för att kunna fly efter misshandeln och 
otrohetsanklagelserna kan enligt mig även den förstås som ett ifrågasättande 
av bilden av henne som ett ”objekt” andra har rätt att styra och besluta om.  

I Sverige sökte Eleen efter nya ”bundsförvanter” och valde att börja 
söka dem bland officiella myndigheter som hon visste skulle kunna hålla 



Kapitel 4 

 77 

familjen på avstånd. Eleen tog initiativ till att polisanmäla maken. Jag ser 
polisanmälan som en stark markering av motstånd mot bilden av henne som 
en underlägsen kvinna som förväntas finna sig i en mans kränkande behand-
ling av henne. 

  
Hennes företagsamhet kan ha influerats av att hon sett ett exempel i sin 
syster Mercedes som polisanmält brodern Benjamin som misshandlat henne. 
Eleen vill inte förknippas med Mercedes då hon förskjutits av familjen. I 
min tolkning representerar systern ändock en alternativ bild av kvinnlighet 
för Eleen. Systern motsatte sig familjens/männens beslutsrätt över henne 
både genom sitt val av man och genom den senare polisanmälan mot bro-
dern. Systerns handlingar och överträdelser av de normer som gäller för 
kvinnor i familjen, tjänar som ett exempel på att det går att göra motstånd och 
överleva. Även om Mercedes utsatts för fysisk misshandel och för utfrys-
ning, så har hon visat att hon anser sig vara en individ som har rätt till sina 
egna beslut. När systern polisanmälde broderns misshandel reagerade ”sam-
hället” och dömde brodern. Systern visade Eleen att hon som enskild och 
som kvinna i det svenska samhället kan göra motstånd mot och reagera på 
övergrepp samt få stöd för detta. 
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Kapitel 5 

Eleen och försoningen 
Detta kapitel berör de nästföljande nio månaderna. Både förhållandena runt 
Eleen och Eleen själv har genomgått förändringar vilket texten kommer att 
visa på. Kapitlet inleds med Eleen berättelse om livsvillkor och syn på an-
givna normer och nya omständigheter. Hennes berättelse presenteras via ci-
tat. Då citaten kommer från en gemensam intervju med Eleen och stödper-
sonen Mouna, inkluderas vissa av stödpersonens kommentarer i materialet. 
Det efterföljande avsnittet är min analys av berättelsen.  

Förhandling , försoning , gemenskap  
och självständighet 

Eleens väg mot försoning 
Försoningen med familjen via maken 
Familjens rektioner på hennes uppbrott har återberättats för henne.  
Eleen: Till och med min syster [Viann] och min pappa, sa till Yusuf: ”Skilj dig från 
henne och du kommer få det bättre”. 

Eleen bodde i ett jourhem som efter en tid övergått till att vara familje-
hem32. Hon beskriver hur kontakten med hennes familj sett ut.  
Eleen: Ingenting i början, förutom med min syster (Mercedes) och det var problem mellan 
mig och min syster också…  
Sen, i slutet av mitt boende där i familjehemmet, fick jag kontakt med min man. Jag bru-
kade ringa men han bara la på, för han ville inte prata med mig. Sedan började han 
ringa. Han brukade leka och säga att ”jag skickar skilsmässopapper, vi ska skilja oss” 
och att det var klart. Och sedan sa han ”nej jag ska inte skilja mig”. Sen så visade det 
sig att han bara sa så för att såra mig och få mig att tänka om och säga förlåt.  
Jag ville se vart vi kunde komma, var vi stod. För jag visste ingenting. Jag visste inte om 
jag ville vara med honom eller utan honom. Vi började träffas och det var så jag fick kon-
takt med min familj. När de hörde att det började bli bättre mellan mig och min man.  

                                                      
32  Eleen hade inledningsvis fått en tillfällig plats i ett av socialtjänstens kontrakterat 

”jourhem” för omhändertagna ungdomar. Eleen bodde kvar på samma plats se-
dan socialtjänsten beslutade att omhändertagandet skulle fortlöpa under en 
längre tid, det vill säga platsen blev av socialtjänsten kontrakterad som ”familje-
hemsplacering”.  
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När Eleen och Yusuf  återförenats lät hon maken flytta in i den andrahands-
lägenhet hon flyttat in i efter familjehemmet. Eleen beskriver att det funnits 
en allians mellan maken och föräldrarna. 
Eleen: Egentligen var det inte mitt beslut i början… Allt jag har gjort i mitt liv, var 
bara för att göra min familj stolt över mig. Jag ville att de skulle sluta säga; Du är som 
din syster, du gör fel. Så jag ville bara bevisa för dem att jag inte är som andra. Jag är 
mig själv. Det var därför jag gjorde det jag gjorde. På sätt och vis, gjorde jag som de ville 
för att de skulle vara stolta över mig. Så det var deras beslut att vi skulle bo ihop. Det 
var inte tal om att det var mitt beslut... Min familj älskar honom [Yusuf] för han bru-
kar alltid sitta och skämta. De tycker att han är så jävla rolig och så. Så de brukar 
lyssna på honom. Det är det som är bra.  

 
En reviderad tolkning av ”uppbrottet” 
Eleen får frågan om hur hon ser på sina upplevelser under uppbrottet. 
Eleen: Det var sjukt. Jag vet att de skulle kunna gjort någonting dumt men…Det var 
sjukt att jag skulle vara rädd för dem, för de är inte värda någonting för mig. Jag bryr 
mig inte… Även om de skulle komma fram till mig idag och säga; Jag ska döda dig för 
att du har varit otrogen… skulle jag inte bry mig.  

Hon refererar till situationen där släktingar (morbrodern och brodern) 
utgjort ett hot mot henne genom makens anklagelser om att hon varit otro-
gen. Morbrodern har flyttat till familjens gamla hemland. 
Eleen: Förut…Det är det som är fel med mina föräldrars uppfostran. De uppfostrar oss 
att tänka på vår morbror. ”Om du gör någonting fel då kommer han döda dig. Om du 
gör si gör han så…” De får in i våra hjärnor att han är farlig, och att man ska vara 
rädd för honom. Nu är jag ” stor flicka” och fattar att han inte är så farlig. På samma 
sätt som lagen är på männens sida, är den också på min sida. Så tänker jag.  
Stödpersonen Mouna kommenterar här Eleens ståndpunkt.  
Mouna: Det är det som är skillnaden i Sverige. I hemlandet hade de mycket makt, där 
kunde göra vad de vill. 
Eleen uttalar sig i sammanhanget även om sin mors förhållningssätt till mor-
brodern.  
Eleen: Det är ändå min mammas bror och hennes familj och jag respekterar henne för 
det. Jag skulle inte heller ge upp mina syskon, oavsett om de var kriminella eller inte. 
Ändå… vet hon vad jag tycker om honom och hennes andra bröder. Jag tycker inte om 
dem och deras sätt att prata. 

Trygghetens murar 
Rollen som kvinna och förväntningarna på henne 
Eleen illustrerar hur det finns förväntningar på henne genom att tala om 
barnafödande. Hon uppger att hon utsätts för press från både maken och 
den egna familjen om att bli gravid och få barn.  
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Eleen: De skulle bli jättestolta om jag fick barn…Faktiskt! För de tjatar hela tiden att 
vi ska få barn. Men jag… jag tycker om barn och jag vill ha barn någon gång, men jag 
vill inte få barn förrän jag har fått körkort och eget jobb. För att annars får jag släpa på 
barnvagnar i tunnelbanan och på bussar och det är inte så lätt. Jag har varit med mina 
syskon och deras barn och det är inte så lätt. Jag vill inte vara som dem. …De målar 
upp en underbar bild. Jag tänker att jag fortfarande är ung. Han [Yusuf] vill ha barn. 
Han tjatar på mig hela tiden. Det är inte mitt fel! En gång blev han sur på mig för att 
jag fått min mens. Han blev jättesur på mig. Han ville inte prata på mig på en hel dag.  

 
Eleen och församlingens maktstruktur 
Redan i Eleens berättelse om ”uppbrottet” framkom hur Eleens livssituation 
och möjligheter till att bli accepterad efter separationen från maken påverka-
des av samfundet som familjen tillhör. Företrädaren har beskrivit att då för-
hållandet till familjen var bruten uppsökte Eleen sin församling för att 
därigenom ha någon form av kontakt med familjen. Eleen svarar på frågan 
om varför hon tror att församlingen låter män bestämma. 
Eleen: För att han är mannen. Vi hade faktiskt en diskussion i familjen om varför en 
man har mer makt än en kvinna. De hade olika religiösa argument. Okej, jag kan gå 
med på att Gud har skapat mannen före kvinnan. Därför ska mannen ha makten.  
Men varför får mannen gå ut och göra allt möjligt som att supa och komma hem mitt i 
natten? Och kvinnan ska sitta hemma? Varför ska det behöva vara så? Varför ska 
kvinnan alltid få skulden för det som händer? Om en kvinna skiljer sig, skyller de all-
ting på kvinnan. Det är kvinnans fel att hon kunde inte behålla mannen. Jag vet en man 
som har skilt sig och nu är han förlovad. Men den här mannen betalade pengar… han 
kunde skilja sig efter tre månader. För församlingen är det synd att skilja sig… Egentli-
gen tar det flera år. Skilsmässa accepteras inte om det inte varit frågan om otrohet… Än 
idag snackas skit om henne [frun]. Och alla vet att det är hans fel. Jag vet att det är han 
som ljög, för han följde med och lämnade henne till jobbet på morgonen och sedan häm-
tade han hem henne från jobbet. När skulle hon haft tid att vara otrogen?  

 
Äktenskapet och umgänge med kamrater 
Eleen berättar om hur hennes och makens relation fungerar och hur hon 
önskar att den skulle se ut. 
Eleen: Jag håller på och tjatar på honom hela tiden att; - Vi kan väl gå ut till en 
restaurang och leva livet? Varför inte? Han kommer hem och sätter sig och äter nötter och 
lägger sig sedan och sover. Va Fan är det för liv? Vi lever som ett gammalt par redan. 
Jag vill leva livet. Jag vill lära honom att vi kan gå ut innan vi skaffar barn och blir fast 
hemma resten av våra liv. Så vill jag inte ha det…Min man brukar alltid bestämma. 
Om jag ska gå ut säger han: 
–Folk kommer titta på dina kläder, ska du gå ut så? Men jag svarar: 
–Låt dem titta! Det är deras ensak. Om jag trivs så här så går jag ut så här. 
Jag vill lära honom att det är mitt liv och jag vill leva som jag vill, för jag har aldrig fått 
leva så som jag ville. Nu vill jag bestämma det… Ibland låter han inte mig gå ut med 
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mina kompisar sent på kvällen, då är det inte lätt. Men om jag bara spelar sur, inte pratar 
med honom, så säger han: ”Ja, men du får göra vad du vill”. Så då ringer jag min kompis.  

 
Umgänget med kompisar och att gå ut på kvällen är något som också föräld-
rarna opponerar sig mot. Eleen uppger att makens bild av hennes umgänge 
överensstämmer med föräldrarnas. 
Eleen: Det är alltid någon som bestämmer vad jag ska göra, vart jag ska, med vem jag 
ska umgås. De har bestämt det… Som att mina föräldrar tyckte inte om min kompis. 
Det har förbättrats. Nu har jag tvingat dem att acceptera att hon är min kompis. 
När vi är ute sent på kvällen, så säger han [Yusuf] att jag kan inte vara ute sent i 
Sverige för att man ser folk som super, röker och jag vet inte vad… Han har hört för 
mycket från mina föräldrar. De säger till honom att det finns många kvinnor som blir 
våldtagna och han lyssnar ju på dem. 

Eleen tar riktning mot självständighet 
Beroende eller oberoende 
Som beskrivits började Eleen under makens och hennes separation träffa 
Yusuf  då hon ville förmå honom att gå med på skilsmässa. Hon skildrar hur 
hennes syn på maken förändrats.  
Eleen: Den är ändrad jättemycket. Förut var han en stor lurv och ett djur. Han är inte 
sån nu. Nu är han som en liten kyckling. Förut var det han som hade makten och han 
försökte hela tiden bestämma vad jag skulle göra. Men när han först kom hit så jag polis-
anmälde honom. Och jag tog kontakt med [föreningen] och allt möjligt. Då började 
han fatta att han inte kan göra så som han gjort i [hemlandet]. För där var lagen på 
mannens sida. Mannen får göra vad han vill med kvinnan. Kvinnan har inte rätt att 
säga någonting. Men när han kom till Sverige började han fatta att här kan han inte 
göra så. För här står lagen på kvinnans sida också. 

 
Eleen frågas om hur hon ser på förändringen i relationen med maken. Hon 
uppger att maken nu står i beroendeställning till henne.  
Eleen: Mouna brukade sitta och prata om att jag behövde inte vara beroende av någon. 
Det har jag med mig idag. Det är det jag vill bli och jag tänker fortsätta med det. Det är 
just därför jag har bestämt mig för att jobba och att studera, för att inte vara beroende av 
någon. … De har fått mig att fatta att jag har makt, att jag kan förändra. 
Varje gång han säger att jag gör någonting fel säger jag; ”Lägg nycklarna på bordet och 
gå ut. Det här är mitt hem, det är jag som betalar hyran, jag vill inte ha dig 
här.”…Han har börjat fatta, om jag vill göra någonting så ska jag göra det. Oavsett om 
han vill det eller inte. Jag brukar inte bry mig så mycket om honom, när han inte ger sig. 
Han vet att jag har lätt för att lämna honom. Det skulle även vara bra om han lämnar 
mig. Då skulle jag kunna leva mitt liv. Ibland så kan jag ångra så jävla mycket att jag 
har gift mig.  
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Eleen kommenterar omständigheten kring makens beroende av henne för 
sitt uppehållstillstånd.  
Eleen: Han vill inte ha uppehållstillståndet bara för att ha det. Han saknar sin 
mamma men han vill inte lämna mig... han vill ha uppehållstillstånd för att kunna 
skicka en inbjudan så att hon kan komma hit.  

 
Eleen förhåller sig till kärlek och parrelationer 
Eleen beskriver hennes och makens relation och att hon saknar en kärleks-
relation. 
Eleen: ..finns det ingen kärlek. Kärlek det är att ge. Inte ta… då ska han göra allt för 
att göra så som jag vill, för att ge mig det jag vill ha. Och om det är något som han vill ha 
ska jag ge mitt liv för att ge honom det. Det är vad kärlek är. Det finns inte nu. Det gör 
inte det.  
Han är gammalmodig…  

 
Eleen var under tonåren lite förälskad i en av sina kompisar.  
Eleen: Jag tyckte om den här killen, han var också från [hemlandet]. För det första vet 
han hur det är och hur man tänker där. För det andra han har hållit till här i Sveriges 
nästan hela sitt liv…Han var normal. Det var jättebra. Han respekterade mig för den 
person som jag var.  

 
Eleen tillfrågas på om hon tror att föräldrarna hade brutit kontakten om 
hon valt denna man istället för Yusuf.  
Eleen: Ja…eller inte, med tiden skulle de börja prata med mig. Deras enda problem är 
att min syster är tillsammans med en som inte har vår religion. Och det var just därför 
allt det här hände. Men… eftersom den här killen har samma religion som oss skulle det 
inte ha varit ett lika stort problem. Så jag tror att med tiden skulle de ha kommit på att 
det inte var något problem. 

Eleen banar väg för andra 
En ny position och förändringar i maktstrukturen 
Eleen säger att hennes mål med att få föräldrarnas kärlek har blivit uppfyllt 
och hon får den bekräftelse hon saknat främst från pappa och den äldsta sys-
tern Viann. Dagliga telefonsamtal från pappa och Viann ser Eleen som om-
sorg och inte som kontroll. Eleen reflekterar över att hon ser en förändring.  

 
Eleen: Nu har min syster och jag vi har kommit varandra jättenära. Jag är hemma hos 
henne nästa varenda dag. Jag finns där med barnen och så. De räknar med mig. Förut 
kunde mina föräldrar räkna upp alla i familjen men hoppa över mig. Som att jag inte 
fanns för dem. Men nu räknar de med mig. De behandlar mig fortfarande annorlunda 
jämfört med hur de behandlar mina andra systrar men det är ändå bättre än hur det var 
förut. De respekterar mig mycket mer än vad de gjorde förut. De brukar fråga mig hela 
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tiden. Om de behöver något, då brukar de ta råd från mig, konstigt nog. De har fattat 
att jag har blivit äldre, att jag kan ta egna beslut, att det finns grejer som de inte vet fast 
de är tio –tretton år äldre än mig. De har levt i en instängd miljö och inte fått gå ut och 
så. De levde som i [hemlandet] liksom. De vet inte hur man ska leva egentligen. Jag har 
för det första levt här i Sverige och för det andra var jag för det mesta ute. Så jag lärde 
mig mer av samhället…Och har något som de vill ha! Även om de är äldre än mig. 
 
Under den inledande tiden av Eleens konflikt med familjen hade Eleen 
ingen kontakt med någon ur familjen förutom den förskjutna systern 
Mercedes, som hon träffade i hemlighet.  
Eleen: Nu är det mycket bättre. De fick inte veta att jag hade kontakt med min syster, 
för att annars skulle de inte prata med mig heller. Men nu vet de att jag brukar prata 
med henne och hon brukar komma hem till mig och så. Och Yusuf  hjälper henne att 
försonas med min familj också. Han pratar med min pappa och med min mamma. 

Tolkning av berättelsen 

Eleens prioritering  
Förhandlingar om försoning 
Eleen menar att Yusuf, under den tid hon stod fast i vilja att lämna 
äktenskapet, blev uppmanad av pappan och systern Viann att skilja sig från 
Eleen. Uppmaningen kan tänkas höra samman med ett försök till att be-
vara/återupprätta familjehedern då situationen påminner om händelserna 
kring Eleens syster Mercedes. Systern försköts från familjen efter att hon 
förklarat som bärare av skam. Om Yusuf  var den som begärde skilsmässa 
kunde Eleen på grund av sina ageranden göras till den skyldiga, den som be-
läggs med synd och skam. Yusuf  och hans familj skulle då framstå som 
”drabbade” av Eleens skamfulla beteende. Om sedan Eleens egen familj tog 
avstånd från henne hade familjen kunnat skärma sig från skammen genom att 
förskjuta Eleen. Jag har förstått det som att familjen parallellt med denna upp-
maning till Yusuf  försökte få Eleen att ändra sig och försonas med maken.  

  
Eleen har beskrivit en tillvaro där hon varit avskild från familjen den första 
tiden efter uppbrottet. Jag har tolkat det som att Eleen vägt två alternativ 
mot varandra. Det ena var att kapa all kontakt med maken och leva ett liv 
där hon fattar alla beslut rörande henne själv. Detta skulle vara på bekostnad 
av att all kontakt med hennes familj var bruten. Det andra alternativet var att 
finna sig i att leva med den man hon lämnat för att han misshandlat henne 
men med detta vinna familjens sympatier och återupptas som en del av ge-
menskapen.  
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Eleen sökte sig till församlingen där hon visste att hon skulle stöta ihop med 
sina föräldrar. Jag ser ”kontaktsökandet” med familjen, som Eleens sätt att 
undersöka sina möjligheter till förhandling om villkoren för en eventuell för-
soning. Vid dessa sammanträffanden, tolkar jag det som att familjen 
förmedlat att villkoren för ett återupptagande i familjegemenskapen, var att 
hon försonades med maken. Familjen förmedlade vad som var ”det enda 
möjliga beslutet”. Eleen tar sedermera också ett beslut om att kontakta ma-
ken. Efter ett övervägande beslutar hon sig för att låta Yusuf  flytta in i den 
andrahandslägenhet hon efter familjehemsvistelsen bodde i.  

Jag skulle dock inte vilja kalla detta för Eleens val, eftersom situationen 
innehöll villkor som inskränkte hennes personliga ”frihet att välja”. Jag be-
stämmer mig därför för att kalla detta för Eleens prioritering. Att återförenas 
med föräldrarna och bli en del av familjegemenskapen var det viktigaste för 
Eleen och hon prioriterade därför detta framför att kapa all kontakt med 
maken som utsatt henne för våld och kränkningar.  

I uppbrottet berörde jag att Eleens beslut om att acceptera giftermålet 
med Yusuf  mycket väl kunde varit en väg för att undslippa föräldrarnas kon-
troll och att hon föreställde sig att livet som gift skulle ge henne en större 
frihet. Erfarenheterna från livet med Yusuf  i hemlandet, där livet som gift 
inte alls blivit som hon föreställt sig, menar jag har spelat en viktig roll för 
hennes prioritering. Jag anser att Eleen sett en möjlighet i att ett liv med 
Yusuf  i Sverige, ändå kunde vara uthärdligt och ge henne en viss frihet efter-
som hon numer befinner sig på sitt eget revir och inte i hemlandet där 
Yusufs kränkande behandling av henne backas upp av hela omgivningen. 

 
Önskan om att bli sedd som individ 
Eleen uttrycker att hon velat visa att hon inte vill jämföras med någon an-
nan. Jag anser att Eleen genom detta uttryck, tillskriver sig själv ett värde. I 
detta anger hon också en önskan om att inte förknippas eller jämföras med 
systern Mercedes som har dragit skam över familjen. Detta har jag tolkat 
som att Eleen vill ses som den person som gör ”rätt val” i familjens ögon, 
vilket skulle särskilja henne från Mercedes och hennes ”felaktiga val” att leva 
ogift med en man som familjen inte accepterar.  

 
Det Eleen avstår från, genom att prioritera ett erkännande från familjen ge-
nom försoning med maken, är möjligheten till en kärleksrelation med en 
man hon själv väljer. Eleen beskriver att hon under tonåren tyckt mycket om 
en av hennes manliga kamrater vilket jag tolkar som att hon haft drömmar 
om en kärleksrelation som föräldrarna hade kommit att acceptera. När hon 
beskriver hur ”ingen egentligen lever det liv de vill leva” förstår jag det som 
att hon har en tydig medvetenhet om vad hon har försakat genom att först 
gifta sig och sedan försonas med Yusuf. Jag anser att Eleen betraktar sig 
själv som en individ och att hon vill erkännas av andra som en individ. I 
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situationer där hon riskerar att liknas vid andra och därmed beskrivas som 
en del av en underlägsen kategori, gör hon motstånd. Hon synes för mig 
göra motstånd mot att bli betraktad som en ”icke person”.  

Att finna sig till rätta i nya sammanhang  
Att finna sig till rätta som maka 
Före uppbrottet motiverade Eleen sitt beslut att gifta sig utifrån att hon 
sökte familjens bekräftelse och kärlek. Eleen verkar se en möjlighet till 
ytterligare bekräftelse/kärlek genom att göra omgivningen till viljes genom 
att föda ett barn. Jag menar att detta är en stark förväntan, ett uttryck för 
kvinnlighet, i Eleens kontext. En följd av att Eleen får barn, är enligt min 
tolkning, att hon skulle bli mer låst till hemmet och mindre självständig. 

Omgivningens förväntningar om att Eleen och Yusuf  snart ska skaffa 
barn, sätter som jag förstår det en prägel på dem som ungt par. Eleen tycks 
sträva efter att finna en balans i det liv hon lever och hon försöker se kom-
promisser i att leva med maken. Hon verkar inte vilja rätta sig efter familjens 
förväntningar om hur unga par ska leva, utan uppfattas ha en bild av ”par-
liv” så som det kan se ut i en samtida sekulariserad kontext. Hennes beskriv-
ning av hur hon vill leva, att hon och maken kan gå ut och roa sig, stämmer 
snarare in på en bild av dem som moderna ungdomar. Jag tolkar det som att 
Eleen uttrycker en ovilja till att gå in i ett föreställt vuxenliv när hon betonar 
att hon fortfarande är väldigt ung. Här står hon i konflikt med maken, som 
helst ser att de får barn tillsammans så snart som möjligt. Jag tolkar det som 
att Eleen gör motstånd mot förväntningarna på henne och hon sätter ett 
motvärn mot andras bild av henne som den gifta kvinnan. Hon handlar 
istället utifrån sin alternativa bild av ett modernt parförhållande.  

 
Eleen kan sägas ha resignerat i strävan efter att finna en relation med 
ömsesidig kärlek. Beskrivningen av Eleens relation till maken visar dock 
enligt mig att hon inte kapitulerat utan vill styra över hur relationen ska se 
ut. Hennes uttalande om hur hon ”spelar sur” och därmed får sin vilja ige-
nom skildrar hur hon försöker manipulera honom och hur hon därigenom 
ruckar på gränserna för mannens kontroll genom att testa och ibland 
överskrida normer om förväntat beteende. Att försöka göra maken svartsjuk 
kan uppfattas som hennes strategi för att skaffa sig ett maktmedel. Eleen 
uppfattar sig inte ha något att förlora på att töja på gränserna. Om mannen 
blev mer eller helt självständig i det svenska samhället skulle det ge henne 
själv större frihet. Jag ser på detta som att Eleen nu har tillräckligt med själv-
förtroende för att inom ramarna för äktenskapet, börja förändra sina villkor 
för samlivet med Yusuf. Att lämna Yusuf  är inget alternativ, eftersom hon 
då igen skulle mista familjens omsorg, men Eleen har en förbättrad förhand-
lingssituation. Hon utnyttjar den för att utöka sitt handlingsutrymme och sin 
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känsla av autonomi. Hon gör således motstånd mot att maken betraktar 
henne utifrån förväntningar om att hon ska upprätthålla normer om 
kvinnlighet som gör henne till underlägsen honom. 

 
Att finna sig till rätta som dotter 
Föräldrarna lyssnar nu mer på henne men vänder sig till Yusuf  som besluts-
fattaren. Sannolikt ser Eleen fördelar av Yusufs position gentemot föräld-
rarna då det ger henne ett erkännande. Hon blir som makens hustru bekräf-
tad för att hon valde rätt när hon återförenades med Yusuf.  

Eleen kan tolkas ha en ny tilltro till att föräldrarna accepterar och värde-
sätter henne, vilket får henne att omtolka relationerna i familjesystemet. 
Eleens självbild har ändrats från ”det svarta fåret” till en uppskattad och vär-
desatt ärbar gift kvinna. Eleen förvärvar här en bekräftelse genom att till-
passa sig de normer som föräldrarna gör gällande, vilket enligt mig bidrar till 
upplevelsen av uppskattning och till en ökad självvärdering. Jag tolkar det 
som att Eleens upplevelse av sig själv som älskad får henne att åter tro på att 
föräldrarna med tiden kan tillåta det mesta, liksom de ”sett mellan fing-
rarna” under hennes uppväxt. Eleen filosoferar över föräldrarnas förmåga 
att förlåta och hon tror att de till och med skulle ha kunnat acceptera en 
man hon själv valt under förutsättningen att de hade samma religion.33  

 
Eleen tycks ha distanserats sig från insikten om att återföreningen har ett 
pris; Eleens anpassning till uppsatta normer. Det är här svårt att avgöra om 
Eleen kan separera hypotetiska resonemang från faktiska omständigheter. I 
situationen där Eleen beslutade sig om giftermålet såg hon det inte som ett 
reellt alternativ att fritt välja en kärleksrelation. Jag anser sålunda att Eleen 
har en medvetenhet om att föräldrarnas eventuella acceptans av en man hon 
förutsättningslöst valt själv inte var något faktiskt alternativ för henne, men 
att hon tillåter sig själv att drömma. Hennes hypotetiska resonemang säger 
mig att hon anser att hon bör ha rätt till att själv välja partner. Hon befäster 
att hon är en autonom individ genom att visa på hur orätt det är att hon 
befunnit i en situation där hon tvingades försaka en möjlig kärleksrelation.  

 
I relationen till maken tillskriver sig Eleen en viss makt genom hans bero-
ende av henne i form av anknytning för hans uppehållstillstånd och för att 
hon står för lägenhetskontraktet. Eleen framhåller hur gärna hon vill vara 
oberoende och vill kunna stå på egna ben genom att få ett arbete. Jag har 
ovan nämnt att jag anser att Eleen har en medvetenhet om att det sätts grän-
ser för henne. De gränser som sätts för henne är andra än de som sätts för 
                                                      
33  Eleens resonemang pekar här på att Yusuf var ”utvald” till henne i förväg och 

att de avsiktligt presenterats för varandra. Äktenskapet kan således ha varit mer 
eller mindre ”arrangerat” (Jmf Bredal 2004).  
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hennes bror, med andra ord är det beroende av kön; att hon är flicka eller 
ung kvinna. Hon torde därför vara medveten om att hon, om hon vill leva 
inom familjegemenskapen, alltid kommer befinna sig i ett beroende till 
familjens godkännande eller avvisande av hennes göranden. Jag ser det som 
att Eleen är en del av ett familjesystem där graden av en persons oberoende 
eller självbestämmande är villkorad. En fullständigt frigörelse och ett totalt 
oberoende torde därför inte kunna uppnås om individen samtidigt vill förbli 
en del av gemenskapen i ett system som villkorar hennes medlemskap.  

 
Den bild som offentligt visas av Eleen passar nu bättre ihop med förvänt-
ningar som vilar på henne i egenskap av att vara kvinna. Gentemot släkt, be-
kanta och medlemmar i församlingen framstår Eleen som den förlupna dot-
tern som återbördats till familjen och i och med detta införlivat givna nor-
mer. Internt i familjen har Eleens position förändrats och hon gör fortsatt 
motstånd mot normer som anger en underordning för kvinnor. Eleen talar 
inte längre om sig själv som den som får skulden för allt ont som inträffar, 
utan lyfter istället fram hur hon känner uppskattning. Jag menar att Eleens 
tidigare skuldkänslor har minskat och att hon har ett förbättrat självför-
troende. Hon har också som nämnts börjat tillskriva sig själv ett högre värde 
genom Yusufs beroendeställning. Som nämnt använder hon ibland detta 
övertag för att manipulera honom. Eleen ser sitt övertag som en bekräftelse 
av att hon är värdefull och att hon befinner sig i en situation där hon har 
viss makt. Eleen tillskriver sig också ett högre värde än tidigare genom att 
trycka på att ”kvinnor i Sverige” inte behöver finna sig i en underordnad 
ställning eller i kränkande behandling.  

En ny tillvaro med nya perspektiv  
Eleen positionerar sig  
Eleen tycks ha börjat känna en viss solidaritet med systern Viann och även 
med sina mamma. Eleen har förebilder omkring sig som lever upp till givna 
förväntningar och hon ser att när hon liknar sin syster Viann och inte 
överskrider uppsatta normer så får hon bekräftelse på att hon duger och är 
accepterad. I Eleens berättelse framträder Viann som en förebild för den 
traditionella kvinnorollen. Uppskattningen Eleen får från omgivningen då 
hon hjälper Viann ger intrycket av att hon har anpassat sig till normer om 
traditionell kvinnlighet. Detta bidrar inte bara till ett ökat självförtroende. 
Vianns uppskattning är en bekräftelse på att Eleen uppfyller de förvänt-
ningar som åläggs henne i egenskap av att vara kvinna.  

 
Eleen nämner inte brodern Benjamin som hon tidigare varit rädd för under 
uppbrottet. Den fruktade morbrodern finns inte längre i närmiljön och där-
med har troligen Benjamins inflytande över den närmsta familjen minskat. 
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Eleen befinner sig i en situation som hon uppfattar som tryggad från att ut-
sättas för hot från denna morbror. Det nya sammanhanget gör det även 
möjlig för henne att omtolka de tidigare hoten från morbrodern. Efter 
försoningen med maken och familjen, har Eleen funnit en ”plats” för sig i 
familjestrukturen. I min förståelse ser sig Eleen mer som en bland andra 
kvinnor i familjen. Strukturen runt henne har som jag ser det inte förändrats 
men platsen Eleen funnit ger henne ett annat perspektiv än det hon haft 
innan uppbrottet.  

Delar av den individualitet som Eleen uttryckt genom att göra motstånd 
mot förväntningar uppmuntras. De äldre släktingarna efterfrågar hennes råd 
vilket tyder på att en uppluckrad åldershierarki och att även könsmaktord-
ningen inte är helt strikt, då en yngre kvinna kan tillfrågas om råd av en 
äldre man. Jag förstår att hennes erfarenheter av uppbrottet nu kan ses som 
en tillgång för hela familjen. Eleens erfarenheter ger henne också makten att 
komma med råd om hur familjemedlemmarna ska tackla mötet med det 
svenska samhället. Detta ser jag som ett tecken på hur Eleens agerande kan 
bidra till att förändra strukturen i hennes omgivning. Eleen har blivit en ”er-
faren” kvinna som tillfrågas om råd. Eleen tycks ha en förnyade självbild där 
hon ser sig som älskad. Jag anser att detta bidrar till att Eleen har mod till att 
ytterligare ifrågasätta vad som anses vara rätt och fel. Min tolkning är att 
hennes erfarenheter av uppbrottet och stödet och tilltron hon fått av 
stödpersonen Mouna, givit henne styrka att försöka påverka sin omgivning. 
Liksom då Eleen lärde av systerns Mercedes exempel på att det går att göra 
motstånd, har Eleen nu erfarit att hon själv kan förändra villkoren runt sig. 

 
Eleen och församlingen 
Eleen tycker att församlingen ger henne en gemenskap. Församlingen gav 
henne också en plattform för att söka sig tillbaka till familjen. Eleen anser 
att församlingens regler är acceptabla så länge som lika gäller för lika. Jag har 
tolkat detta som att Eleen anser att det livsrum av frihet som församlingens 
regler föreskriver henne som kvinna, är tillräckligt för att hon ska känna sig 
”fri”. Eleen strävar inte efter ett universellt mått av frihet utan hon vill ha 
den frihet som hon enligt församlingen har rätt till. Eleen protesterar där-
emot mot att kvinnor behandlas på ett sätt som Eleen uppfattar står i strid 
med det i religionen påbjudna och hon visar således att hon ser en ”köns-
ordning” i församlingen.  

Det församlingen anser är riktigt gällande kvinnors och mäns beteende 
antar också hennes familj som normer för ett hedersamt liv. Till dels 
accepterar hon ordningen utifrån religiösa argument men reagerar starkt 
mot en dubbelmoral. Hon finner att församlingen tenderar ha större överse-
ende med mäns agerande och felsteg. Församlingens makt i hennes familj 
begränsar hennes liv, liksom det gjort tidigare, men hon visar på att hon ser 
igenom maktstrukturen och reagerar på patriarkal dominans och utnyttjande 
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av kvinnors underordning. Exemplet som Eleen berättar om visar att män 
tillskrivs högre värde än kvinnor och därmed är mäns vittnesbörd överordnad 
vilket gör att deras normöverskridelser tolereras i högre grad. Hennes erfaren-
heter genom uppbrottet och samtalen med företrädaren om maktstrukturen, 
anser jag har bidragit till att hon initierat diskussioner i familjen kring ojämlik-
het mellan könen och att Eleen börjat ifrågasätta församlingens ställnings-
tagande när det gäller förfarandet kring skilsmässor. Jag tolkar det som att 
Eleen kan acceptera församlingens normer för hur män och kvinnor bör vara 
och uppträda, men att hon inte är villig att gå med på det som kan vara fak-
tiska konsekvenser av en patriarkal dominans. Hon visar här hur hon konkret 
gör motstånd mot att betraktas som mindre värd för att hon är kvinna och 
inte man. Genom att initiera diskussioner kring församlingens förehavanden 
agerar hon som en autonom individ med självskriven rätt att ifrågasätta.  
 
Ett förändrat förhållningssätt 
Ovanstående exempel visar att det inte bara handlar om faktiska föränd-
ringar i Eleens levnadsvillkor. Jag anser att Eleens ”tänkande” och resone-
rade kring vissa frågor också förändrats. Att Eleen bekräftas inom familje-
systemet har gjort att hennes självförtroende ökat och att hon, som jag ser 
det, tillskriver sig ett högre egenvärde. Jag anser att detta syns i dubbel be-
märkelse i Eleens förändrade förhållningssätt gentemot församlingen. Under 
tiden i hemlandet fick hon stöd från en ”präst” för att kunna fly och under 
isoleringen sökte hon hjälp till att återknyta kontakten med familjen via 
familjens församling. Hon framhåller därför sina erfarenheter av försam-
lingen som i huvudsak positiva. Församlingen har hela tiden varit och fort-
sätter att vara viktig för Eleen. Förhållandet till församlingen är likaväl inte 
odelat positivt. Den ökade självsäkerheten gör att hon också vågar ifråga-
sätta förhållanden som hon tidigare inte uppfattats protestera över. Att 
Eleen förhåller sig kritisk hör enligt mig samman med ett bättre självför-
troende och således en större trygghetskänsla. Ursprunget till vad Eleen är 
kritisk till kan som jag ser det länkas till en ökad medvetenhet om makt-
strukturer och betydelsen av könstillhörighet. Eleen har under det gångna 
året successivt satt ihop sammanhang och länkat olika agerande med olika 
reaktioner eller ibland sanktioner. I hennes berättelse efter ”försoningen”, 
sätter hon i högre grad in händelser i ett sammanhang av vem som styr över 
vad och hon visar att hon ser en systematik i detta. Jag menar att Eleen så-
ledes är medveten om att församlingen har ett patriarkalt maktsystem och 
att detta resulterar i olika normer för kvinnor och män. 

 
Eleen har också förändrat sitt sätt att förhålla sig till familjens agerande mot 
dem som bryter mot gällande normer. Före uppbrottet och även som nämnt 
senare har Eleen inte velat blivit förknippad med den förskjutna systern 
Mercedes. Hon önskar få familjen att försonas med Mercedes och uppvisar 
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en solidaritet med systern, som ”uteslutits” ur både familjen och gruppen. 
Jag ser hur hennes egna erfarenheter av att ha varit gränsöverskridande, och 
trots detta blivit förlåten, nu påverkar henne. Eftersom Eleen och systern 
Mercedes under uppbrottet inte hade några att prata med förutom varandra 
hittade de en gemensam plattform. Hon höll det först hemligt att hon hade 
kontakt med systern för att hon var rädd att hon skulle bli sedd som lika 
skamfull. Efter att föräldrarna nu återupptagit kontakten med Eleen har hon 
fortsatt att träffa Mercedes. Eleen döljer inte längre att de har kontakt och 
hon säger att föräldrarna vet om detta. Även Eleens make träffar Mercedes 
tillsammans med Eleen. Då hennes föräldrar inte förmanar henne att bryta 
kontakten med systern eller att liksom dem ta avstånd, tolkar Eleen detta 
som en slags acceptans. Yusuf  har tagit initiativ till att samtala med Eleens 
pappa om att förlåta Mercedes. Eleen är mycket hoppfull om detta eftersom 
hon uppfattar att maken har föräldrarnas gehör. 

Kanske har Eleen en ny insikt om vad det inneburit för Mercedes att be-
finna sig utanför familjegemenskapen. Genom Eleens fortsatta ”öppna” 
kontakt med Mercedes efter försoningen demonstrerar hon en solidaritet 
gentemot systern. Eleen använder sig av erfarenheten från isoleringen och 
erfarenheten av att kunna bli förlåten. Modet att förändra sina egna villkor 
blir således till ett försök att förändra strukturerna som förtrycker även 
andra kvinnor. Eleens väg till den acceptans hon har av föräldrarna, kan 
således sägas ha banat väg för att hennes syster kan komma att återupptas i 
familjegemenskapen. 
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Kapitel 6 

Eleens processer  
I detta kapitel undersöker jag huruvida Eleens egen självbild bekräftas eller 
avvisas av dem som funnits i hennes närhet under olika perioder. Jag har ut-
gått från de tidigare gjorda analyserna i föregående kapitel och utifrån dessa 
analyserar jag vilka processer kring självuppfattning Eleen kan tänkas ha gått 
igenom och befinner sig i. Jag gör således en fördjupad analys av hur ser 
Eleen på sig själv och kontrasterar detta med en analys av hur olika personer 
i hennes omgivningen kan tänkas se på Eleen.  

Uppbrottet 

Eleen under tonåren 
Den deltagande individen 
Hennes berättelse beskriver hur det under uppväxten funnits förhållnings-
regler som begränsat hennes umgänge utanför familjen och att hon förvän-
tats uppträda och vara på ett givet sätt för att bekräftas. Hon uppger själv att 
hon upplevt att hon isolerats under strikta förhållningsregler. Villkoren synes 
vara baserade på en hederskodex där det avgörande är att Eleen är flicka och 
inte pojke. Enligt hederskodexen bekräftas Eleen som en riktig flicka om hon 
inrättar sig efter villkoren. Förhållningsreglerna lämnade inte Eleen någon 
möjlighet att själv välja på vilket sätt hon ville vara flicka. Eleens familj har 
konfirmerat och uppmuntrat utmärkande beteenden eller ”karaktärsdrag”. I 
omgivningen betraktelse av Eleen blir hon ett objekt som förväntas passa in 
i en mall. Som individ kan hon inte ställa sig utanför den värld hon existerar 
i. Hon måste alltid på något sätt förhålla sig till de normer om kvinnlighet 
som omgivningen anger.  

 
Eleen uppfattar sig ha haft förmåga till att kunna driva igenom vissa önske-
mål i kompromiss med de förhållningsregler som satts upp för henne. I för-
handlandet med fadern, i egenskap av (den närmsta) familjens manliga över-
huvud, synliggörs hur hon till viss del tilläts att ha en egen vilja och att hon 
hade en begränsad möjlighet till att påverka de villkor som styrde hennes 
handlingsutrymme. Förhandlingssituationerna var ett möte mellan Eleens 
egna vilja och de normer om önskvärd ”kvinnlighet” som hennes familj vill 
upprätthålla. Jag menar att Eleen gavs en möjlighet till att uttrycka en egen 
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vilja och således vara en egen individ. Dessa förhandlingar bidrog till att 
skapa Eleens självuppfattning eftersom de reglerade det uttryck hon som 
individ tilläts ha. Genom Eleens deltagande i dessa förhandlingar blev hon en 
individ med egen vilja. Den individ som ger sig till känna genom deltagande 
i förhandlingar menar jag har bekräftats av föräldrarna. Eleen och föräld-
rarna (främst fadern) var till synes överens om det uttryck hennes 
individualitet fick ta. 
 
Den motståndshandlande individen 
Eleen har även erfarenhet av att ibland ha trotsat förhållningsregler. Hon 
beskriver till exempel att hon ”smitit ut” när hon förbjudits träffa kompisar. 
Eleens olydnad har delvis bemötts med korrektion från föräldrarna. Jag har 
tolkat det som att Eleens olydnad kan ha bidragit till att moderns kontroll 
och övervakning ökade. Hon blev sedermera också skuldbelagd för sitt age-
rande och hennes beskrivning kan tolkas som att hon fick rollen som det 
svarta fåret. Jag anser att föräldrarna med detta har förmedlat att det finns 
en otillåten typ av individualitet. 

Vid vissa tillfällen ignorerade eller brydde sig inte föräldrarna om att hon 
varit olydig. Eleen förstås ha tolkat dessa eftergifter för brott mot förhåll-
ningsregler som att föräldrarna hade en viss acceptans av hennes uttryck för 
den egna vilja. Utebliven bestraffning tolkad som en eftergift menar jag kan 
förstås som att Eleen ansåg sig kunna genomdriva sin egen vilja och vara en 
självbestämmande individ. 

Eleens trots av förhållningsregler har vid vissa tillfällen skett när hon inte 
kunnat förhandla för att få göra något efter egen vilja. Jag ser det som att 
Eleen aktivt opponerat sig mot de villkor som regerat henne. I de avseenden 
där dessa förhållningsregler kan kopplas till hur familjen menar att flickor 
förväntas uppträda till skillnad från förväntningar som vilar på pojkar, tolkar 
jag Eleens olydnad som ett motstånd mot normer om kvinnlighet. Eleen 
agerade efter egen vilja utan att låta sig hindras av de förväntningar som 
vilade på henne och hon vägrade vara det könsspecifika objektet. I dessa 
situationer blev Eleen till en självbestämmande individ genom motstånd mot 
förhållningsreglerna.  

Eleen söker sig bort från föräldrahemmet 
Eleens acceptans av frieriet 
Eleen har en erfarenhet som säger att hon bör agera som systern Viann och 
gifta sig med en man som accepteras av familjen för att bli bekräftad och 
älskad. Hon hade som jag ser det också lärt sig att brott mot hederskodexen, 
likt systern Mercedes kärlekshistoria, bestraffas och är förenat med risk för 
förskjutning ur familjegemenskapen. När Eleen efter en veckas bekantskap 
med Yusuf  bestämde sig för att säga Ja till att förlova sig med honom 
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tillmötesgick hon betingelser som bekräftas som de riktiga för fina flickor. 
Hon gestaltade sig som den unga kvinna hon av familjen förväntades vara. 
Det kan också tolkas som att Eleen med denna akt gottgjorde för sina tidi-
gare handlingar av olydnad. Inför familjen befäste Eleen med förlovningen att 
hon inte längre gjorde motstånd mot familjens livsstil och förhållningsregler.  

 
Förlovningen beskrivs inte ha föregåtts av vare sig protester mot att gifta sig 
eller förhandlingar med föräldrarna om villkoren för detta. Om det inte 
hade varit för att Eleen säger att hon själv bestämde sig för att gifta sig 
skulle acceptansen av frieriet ha kunnat tolkas som Eleen helt givit upp ett 
motstånd mot att vara familjens fina flicka. Vad som dock framkommer i 
berättelsen är att hon trodde att hon skulle få en större handlingsfrihet som 
gift vuxen kvinna och att hon skulle erhålla ett ökat självbestämmande. Istäl-
let för att vara ett ”objekt” som andra tar beslut om blev Eleen en aktör, en 
individ med egen vilja, genom att vara delta i beslutet om förlovningen. Jag 
anser att Eleen kan ha uppfattat att Yusuf  gick att förhandla med sedan han 
sa sig ha accepterat hennes förflutna och ”hur hon var”. Hennes agerande 
kan därför, enligt mig, tolkas som att hon såg äktenskapet som ett medel för 
att få ett större utrymme för sin egen vilja. 

 
”Den unga hustrun” 
Under vistelsen i släktens hemland får Eleen erfara att hon övervakas av 
både maken och hans familj. Jag har tolkat det som att kontrollen avsåg 
garantera att hon höll sig inom de ramar som reglerar lämpligt uppförande 
för kvinnor. Eleen fick inte gå ut utan att någon i svärfamiljen fanns med, 
hon fick inte själv bestämma sin egen klädsel och hon förväntades be sin 
make om lov innan hon gjorde något. Eleen var således ständigt påpassad 
och Yusuf  tycktes anse att Eleen skulle lyda honom och inte ha en egen 
vilja. Hennes utrymme för att vara en individ genom deltagande i beslut var 
således minimalt. Hon gavs inte några möjligheter till att förhandla om hur 
hon skulle agera eller att förhandla om möjlighet till att uttrycka sin person-
lighet. I detta sammanhang betraktades Eleen som lika med (=) de förvänt-
ningar som vilade på henne; hon existerade som ”den unga hustrun” och 
hon tillhörde sin make. Jag menar att Eleen verkar ha förstått hur hon för-
väntades agera som kvinna i detta sammanhang men hon uttrycker att hon 
kände ett motstånd mot dessa förväntningar. Eleen gjorde vad som förvän-
tades av henne, det vill säga hon frågade sin make om lov när hon ville 
stanna hemma istället för att följa honom på en resa. Eleen opponerade sig 
inte mot denna förväntning vilket enligt mig har att göra med att Eleen har 
erfarenhet av att hon bör fråga om lov.  
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Den uppvaktande kusinen 
Då maken var bortrest träffade Eleen sin makes manliga kusin som visade 
sig intresserad av henne. Kusinen uppvaktade henne och jag har tolkat det 
som att Eleen blev smickrad. Jag menar att kusinen genom uppvaktningen 
gav Eleen intrycket av att han överskred det sätt han i sammanhanget torde 
ha förväntats betrakta henne på. Kusinen förhöll sig med andra ord inte till 
henne på samma sätt som Yusufs övriga familj. Eleen verkar ha uppfattat att 
kusinen såg henne som den unga kvinna hon ville vara istället för att be-
trakta henne som Yusufs hustru. Eleen avvisade inte med tydlighet kusinens 
uppvaktning och agerade således inte så som det förväntas av en hedervärd 
kvinna. Att hon inte direkt avvisade uppvaktningen tolkar jag som ett ”icke 
uppfyllande” av förväntningar. Eleen sa tyst ”Ja” till något hon förväntades 
svara ”Nej” till och befäste att det är hon som själv avgör hur hon ska 
handla. I handlingen så gjorde hon sig till en individ med egen vilja och för-
måga att fatta beslut i olika situationer.  

 
Efter makens hemkomst från resan återges Eleens agerande och umgänge 
med kusinen som otrohet mot Yusuf. Hon hade i omgivningens ögon inte 
uppfyllt de förväntningar som vilade på henne vilket var villkoren för att 
hon skulle bli betraktad med acceptans. Jag menar att Eleen förväntades 
avvisa eventuell uppvaktning från män. Det hade inte någon betydelse för 
Yusuf  eller hans familj att Eleen bedyrat att ”inget hänt med kusinen”. Att 
bedöma av Yusufs reaktion var Eleens oövervakade umgänge med kusinen i 
sig tillräckligt. Jag förstår det som att Yusuf  dömde hennes agerande som 
otillåtet. Eleen gavs ingen möjlighet att framföra sin egen förståelse av 
händelsen och blev inte erkänd rätten till att framföra ett försvar. Bestraff-
ningen mot Eleen var både fysiskt och psykiskt våld samt att hon isolerades 
från kontakt med någon utanför makens hem. Yusufs familj sanktionerade 
hans rätt till att bestraffa henne. Eleen blev betraktad som ett ”objekt” och 
hon fråntogs möjligheten till att vara en individ.  

 
Eleen söker en utväg 
Som nämnts har Eleen från barndomen erfarenhet av att kunna förhandla 
med fadern och att ha möjlighet till att få eftergifter istället för bestraffning. 
I hemlandet hade hon ingen möjlighet att smita ifrån bestraffningen så länge 
omgivningen sanktionerade sättet hon behandlades på. Hon gavs i detta 
sammanhang ingen möjlighet att förhandla eller att få eftergifter för ageran-
den som ansågs bryta mot förhållningsregler. Jag anser att Eleen med detta 
får nya erfarenheter av hur hennes motstånd mot att uppfylla villkoren och 
förväntningarna kan bli bestraffat. Eleen har uppgivit hur hon starkt mot-
satte sig Yusufs och svärfamiljens utdömande av bestraffning utan att hon 
fick framföra ett försvar eller presentera sin egen tolkning av händelserna. 
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Jag menar att hon genom detta förstått att hon var tvungen att finna stöd 
hos någon som var beredd att lyssna och tro på henne.  

Eleen agerade som det förväntades av henne genom att fråga sin make om 
lov till att få besöka en av sina egna släktingar, Laleh. Jag ser det som att hon 
förhandlade med Yusuf  vilket ledde till att han tillät besöket. Yusufs syster 
gavs åter i uppdrag att övervaka Eleen. Jag ser det som ett ytterligare uttryck 
av motstånd hos Eleen att hon smet från denna övervakning för att kunna 
berätta vad som hänt för Laleh. Jag menar att hon med detta befäste att hon 
ansåg sig vara en individ med rättigheter till acceptans och rätt att bli hörd. 

 
Laleh var en kontakt utanför makens familjesfär. Att Eleen sökte upp henne 
och berättade om misshandeln kan tolkas som ett motstånd mot att hon 
förväntas finna sig i situationen. Lalehs tilltro till Eleens berättelse ser jag 
som en form av stöd för detta motstånd. Genom att sätta Eleen i kontakt 
med ”prästen” visade släktingen att hon inte sanktionerade Yusufs behand-
ling av Eleen. Den ”präst” som Eleen och Yusuf  samtalar med är i min 
tolkning en bundsförvant som ger Eleen möjlighet till att kunna förhandla. I 
förhandlingen blev Eleen delaktig och hon blev därmed en individ med 
egen vilja. ”Prästen” lyckas övertala Yusuf  att låta Eleen återvända till sin 
egen familj i Sverige. Eleen fick här göra en eftergift genom att acceptera 
”prästens” motstånd till skilsmässa mellan makarna. Jag anser att Eleen ge-
nom händelsen upplever att det går att förhandla med Yusuf. För att kunna 
förhandla måste hon ha uppbackning från någon med auktoritet över maken. 

Efter hemkomsten 
Den ”lydiga” dottern? 
När Eleen återvände till föräldrahemmet i Sverige berättade hon att hon 
blivit misshandlad men dolde otrohetsanklagelsen för föräldrarna. Jag har 
tolkat det som att Eleen sökte föräldrarnas sympati och att hon bad om 
deras beskydd från maken. Eleen följde enligt mig grundregeln om att fråga 
föräldrarna (fadern) om lov. Vad hon bad om lov till var att få lämna maken 
Yusuf  och att få återgå till att vara en del av sin egen familj. Detta kan ses i 
kontrast till att hon inte deklarerade att nu hade hon lämnat Yusuf  och nu 
tänkte hon leva ensam. Genom sitt sätt att närma sig föräldrarna gjorde hon 
sig till deras dotter igen. Att dölja otrohetsanklagelserna tjänar enligt mig till 
att hon framställde sig som en fin flicka. Jag ser det som att hon ville und-
vika risken att associeras till systern Mercedes eller att förknippas med 
händelser där hon själv varit den ”olydiga dottern”. Eleen gjorde sig till den 
slags dotter hon av erfarenhet trodde att föräldrarna kunde tänka sig ta till 
nåder. Eleen kan också tänkas ha dolt otrohetsanklagelserna utifrån att hon 
under tonåren blivit betraktad som det svarta fåret. Eleen hade således tidi-
gare erfarenhet av att inte bli lyssnad till. Denna erfarenhet blev enligt mig 
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ytterligare stärkt i släktens hemland och Eleen kan ha förstått att hon riske-
rade att åter bli dömd till bestraffning utan att bli hörd om huruvida hon 
menar att hon varit otrogen mot Yusuf. 

 
Eleen söker följaktligen föräldrarnas stöd i ett ställningstagande mot Yusufs 
agerande där han behandlat henne som ett mindre värt ”objekt”. Jag ser det 
som att Eleen med detta vill bli erkänd som en individ med rätt att göra 
motstånd mot kränkande behandling. Eleens motstånd består här i att hon 
har lämnat maken och släktens hemland. Utifrån sammanhanget var detta 
att bryta mot förväntningarna. Jag menar att Eleen vädjade om eftergifter 
för denna olydnad och i och med detta ett stöd för motståndet. Eleen synes 
här ha varit beredd att förhandla med föräldrarna. Hon erbjöd sig att i deras 
ögon bli deras dotter igen om hon slapp fortsätta vara Yusufs hustru. Föräld-
rarna var inte intresserade av att höra på hennes framställan om vad som 
hänt och de ville invänta Yusufs ankomst. Äktenskapet med Yusuf  hade 
således förändrat sättet på vilket de betraktar Eleen. Det ser ut som att 
föräldrarna ansåg att Eleen inte kunde betraktas som en förhandlingspart-
ner, de vände sig istället till hennes make. I denna handling behandlade 
också Eleens föräldrar henne som ett ”objekt” och tillbakavisade följaktligen 
individen som gjorde motstånd mot att vara Yusufs hustru. 

 
Eleen söker en bundsförvant 
När Eleen inte fick stöd från föräldrarna för sitt motstånd och inte heller 
gavs möjlighet att förhandla sökte hon stöd utanför hemmet. Av Eleens 
beskrivning av sammanhanget framgår att Eleen förväntades underordna sig 
föräldrarnas beslut. Att Eleen inte finner sig i detta utan går ut för att söka 
stöd hos andra, menar jag kan se som att hon motsätter sig föräldrarnas 
överordning som beslutsfattare i hennes liv. Från uppväxten hade Eleen 
erfarenhet av att ”smita ut eller rymma” när hon inte gav utrymme till att 
förhandla. Att söka en bundsförvant när hon inte blir lyssnad till kan ha 
varit en erfarenhet som hon tagit med sig från händelserna i hemlandet. 
Eleen vände sig först till polisen och anmälde Yusuf  för misshandeln i hem-
landet. Genom handlingen så befäste Eleen sitt motstånd mot att inordna 
sig efter förväntningarna.  

 
När sedan Eleen söker upp socialtjänsten menar jag att hon söker skydd 
från det potentiella hot som hennes föräldrar utgör. Hotet utgjordes av 
eventuella bestraffningar för motståndet mot att inordna sig efter 
förväntningarna. Jag menar att Eleen också sökte stöd för att kunna ta sig ur 
äktenskapet. Jag har tolkat det som att Eleen sökte efter en möjlig bundsför-
vant och att hon ville ha stöd i motståndet mot föräldrarnas beslutanderätt.  

Eleen beskriver att socialsekreteraren inte uppfattat det underliggande 
hotet i situationen. Jag har tolkat det som att socialtjänsten betraktade henne 
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som dottern i en familj där föräldrarna var de ansvariga. Socialtjänsten verkar 
ha menat att det låg i Eleens intresse att komma i samförstånd med föräld-
rarna och sålunda var de inte beredda att stödja Eleens motstånd. Social-
sekreteraren erbjöd sig istället att förhandla med föräldrarna, det vill säga att 
bli en bundsförvant i förhandlingar. Socialsekreteraren tycks också med detta 
överlåta till föräldrarna att bedöma huruvida Eleen behövde skyddas från 
Yusuf  när han anlände till Sverige. Eleen tycks ha uppfattat att socialtjänsten 
inte skulle agera som hennes bundsförvant i en förhandling.  

 
Vem kan ifrågasätta socialtjänsten? 
Eleen kontaktade en kvinnojour som hon hade fått information om vid be-
söket hos polisen. När hon vände sig till kvinnojouren presenterade hon sig 
som en kvinna som blivit misshandlad och som behövde skydd från sin 
make. Jag anser att Eleen förutsatte att hennes reaktion mot Yusufs kränk-
ningar var berättigad. Att kontakta kvinnojouren förstår jag som en form av 
motstånd mot att finna sig i och acceptera socialsekreterarens obenägenhet 
till att agera enkom utifrån Eleens egen beskrivning av situationen.  

Eleen ansågs vara omyndig. Kvinnojouren menade att deras möjlighet till 
att erbjuda Eleen skydd från maken var begränsat eftersom underårigas vis-
telse på kvinnojouren ska godkännas av socialtjänsten. Eleen var sålunda ut-
lämnad till socialtjänstens bedömning av hennes skyddsbehov. Eleen fick här 
också erfara att det möjligen fanns en misstro mot henne själv på grund av 
socialsekreterarens tidigare kännedom om hur hon som tonårig varit ”oly-
dig”, smitit ut och varit borta över natten. Som nämnts hade inte socialtjäns-
ten uppfattat situationen med makens ankomst till Sverige som farlig, utan 
de ville förlita sig på föräldrarnas goda omdöme. Kvinnojouren var inte be-
redd att gå utanför sin reguljära arbetsrutin för att å Eleens vägnar utmana 
socialtjänstens bedömning. Kvinnojouren förmedlade information om en 
frivilligorganisation de visste skulle kunna ta uppdraget att utmana social-
tjänsten bedömning av situationen. Jag har tolkat det som att jouren såg 
Eleens dilemma från aspekten av att hon var omyndig. De erkände henne 
rätten att som dotter i familjen göra motstånd mot både föräldrarna och 
socialtjänstens föreställningar om situationen.  

 
I första telefonkontakten med Organisation ”C” förklarade Eleen att hon 
riskerade att straffas för att hon hade skämt ut släkten och skadat deras 
anseende. Eleen exemplifierade det genom att berätta om sin morbror och 
att en kvinnlig släkting i hemlandet troligen blivit dödad efter att brutit mot 
hederskodexen. Eleen fruktade förutom bestraffning att tvingas in i en posi-
tion där hon förutsattes finna sig i att föräldrarna tog beslut som var emot 
hennes egen vilja. Eleen beskrev också hur hon inte upplevt sig förstådd 
samt att ha blivit avvisad av socialtjänsten när hon vänt sig till den.  
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Efter att ha hört Eleens berättelse bedömde stödpersonen Mouna från 
frivilligföreningen att bestraffning var en trolig respons från familjen. Stöd-
personen hade vid denna tidpunkt inte någon kännedom om hur Eleen 
agerat som tonåring och att hennes motstånd mot föräldrarnas förhållnings-
regler kunde ha bidragit till att socialtjänsten avvisat hennes begäran om 
stöd. Stödpersonen Mouna hade enligt mig en förförståelse av vad motstånd 
mot förväntningar och överträdelser mot normerna kan innebära i en 
hederskontext. Mouna gav Eleen besked om att hon skulle kontakta social-
tjänsten igen för att försöka få beslutet om att inte skydda Eleen från hennes 
föräldrar ändrat. I kontakten med socialtjänsten ifrågasatte stödpersonen 
socialsekreterarens förståelse av Eleens situation och tolkningarna av föräld-
rarna som samarbetsvilliga. Stödpersonen tydliggjorde Eleens underläge 
genom att begripliggöra Eleens situation utifrån hederskodexen och släktens 
hierarkiska struktur. 

 
Jag har tolkat detta som att Mouna blev Eleens bundsförvant, när hon sa sig 
vara villig att bestrida föräldrarnas makt över situationen och över Eleen. Jag 
vill således beskriva Mouna som en bundsförvant i motståndet. Stödpersonen 
utgick helt ifrån Eleens egen berättelse och ser ut att ha tolkat det som att 
Eleen inte var beredd att nöja sig med att bli erkänd inom ramarna för vad 
som bekräftas av familjen som godtagbart och älskvärt. Jag menar att 
Mouna istället bekräftade den bild som Eleen skapar av sig själv när hon gör 
motvärn och representerar sig själv som en individ med egen vilja. Här tycks 
Mouna överlag ha uppfattat Eleens motstånd i positiva termer.  

 
Yusufs ”hustru” 
När Eleen kom hem och möttes av föräldrarna och maken som anlänt, hade 
de redan beslutat att hon och Yusuf  skulle återförenas för att leva tillsam-
mans. Jag har förstått det som att Eleen förväntades finna sig i beslutet om 
återförening. Föräldrarna och maken tog beslut om hennes liv utan att låta 
Eleen vara delaktig i beslutet. Hon tilläts inte heller protestera mot makens 
beskrivning av samlivet i hemlandet och jag menar att hon kan ha undvikit 
konfrontation för att hon var rädd för att otrohetsanklagelserna skulle fram-
föras. Eleen gavs ingen möjlighet till att förhandla och jag tolkar detta som 
att hon betraktades vara Yusufs hustru. Hon kan sägas ha varit fångad inom 
ramen för denna existens och var utan möjlighet till att uttrycka sin egen 
individualitet.  

 
I retrospektiv synes eftergifter för ”olydnad” under Eleens uppväxt ha blivit 
beviljade om vetskapen om olydnaden varit en intern angelägenhet mellan 
Eleen och hennes föräldrar. Omständigheterna kring systern Mercedes kan 
tolkats ha varit mer offentliga och när morbrodern fick kännedom om detta 
så fick brodern Benjamin i uppdrag att straffa Mercedes. Utifrån detta 
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resonemang torde Eleens uppbrott från maken Yusuf  ha varit en 
överträdelse av förväntat beteende som inte kunde hållas inom den närmsta 
familjen. Som tidigare nämnts ser jag hur Mercedes ageranden och Eleens 
ageranden under uppbrottet var gränsöverskridningar av en viss dimension 
som särskilt aktualiserade frågor om familjeheder. Eleens föräldrar förstås 
ha varit angelägen om att få en återförening till stånd för att inför släkten 
befästa att Eleen var Yusufs hustru. 

Under kvällen fick sedermera Eleen ett telefonsamtal från stödpersonen 
Mouna med besked om att socialtjänsten omprövat sitt beslut. Hon valde att 
lämna hemmet och jag menar att hennes agerande kan ses som ett motstånd 
mot den föreställning om henne som föräldrarna och maken utgick ifrån.  

Eleen i utanförskapet 
Eleen stadfäster motståndet 
En kort tid efter uppbrottet besökte Eleen hemmet med stödpersonen 
Mouna. Eleen har beskrivit hur hon menade att Mounas närvaro skulle vara 
till stöd för henne. Jag ser det som att Eleen inte uppfattade att hon skulle 
uppleva sig vara i underläge när hon har en bundsförvant med sig. Mot för-
väntan blev Eleen avvisad av fadern som inte lämnade något utrymme till 
förhandling. Utifrån Eleens beskrivning av att hon chockerades av faderns 
aggressiva reaktion har jag förstått att hon sett det som möjligt att fadern går 
att förhandla med. Enligt mig avvisade fadern Eleen för att hon vid besöket 
fortsatt vägrade att finna sig i familjens beslut om en återförening med ma-
ken Yusuf. Jag menar vidare att stödpersonens närvaro vid besöket, som en 
bundsförvant för detta motstånd, kan ha förstärkt faderns reaktion. Jag me-
nar att Eleen vid händelsen fick erfara att hon inte gav något utrymme till 
att bli insläppt och kunna förhandla när hon stod fast i sitt beslut om att 
fortsätta göra motstånd. 

 
Systen Viann bjöd in Eleen till ett familjemöte. Eleen säger sig ha trott att 
hon på mötet skulle få möjlighet att få lägga fram sin mening om varför hon 
lämnat Yusuf. Jag har förstått det som att Eleen hoppades kunna förhandla 
med föräldrarna om deras acceptans till en skilsmässa. Jag menar att Eleen 
såg möjligheten till att få uttrycka sina egna intressen genom att vara delta-
gare i en eventuell förhandling. Eleen tycks ha agerat som hon lärt sig under 
uppväxten, det vill säga hon blev tillsagd att närvara och svarade genom att 
lyda. Som tidigare nämnts berör hon inte att hon skulle ha varit rädd för att 
träffa familjen under dessa omständigheter. Eleens fokus hade här förflyttats 
från rädsla från repressalier (våld från bror eller morbror) till att handla om 
att hon ville ut ur äktenskapet med Yusuf. 
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Eleen gick ensam utan stödpersonen Mouna till denna träff. Detta kan 
tyda på att Eleen ville framstå som förhandlingsbar och att hon inte alltför 
starkt ville framhäva sitt motstånd.  

Jag har tolkat det som att familjen under detta möte förutsatte att hon 
skulle inordna sig utifrån de förväntningar som ålåg henne som Yusuf hustru. 
Familjen gav henne inte någon möjlighet till att förhandla. Hennes möjlig-
heter till att vara den hon var före bröllopet, en deltagare i förhandlingar, var 
som jag ser det förändrad. Eleen fick med detta dessutom på nytt erfara att 
när hon träffar familjen helt utan stöd från någon bundsförvant så har hon 
svårt att få göra sin röst hörd.  

Hon lämnade mötet när det framgick för henne att hon inte hade någon 
möjlighet att förhandla så länge hon stod fast vid beslutet om att inte åter-
förenas med Yusuf. Eleen uppgav att hon efter detta möte avsåg leva ensam. 
Efter att ha knutit kontakt med stödpersonen hade hon fått kunskap om att 
det finns alternativ för henne. Hon hade fått en bundsförvant i Mouna som 
var beredd att skydda henne och stödja henne i att ifrågasätta familjens be-
slut och den mall de ville passa in henne i.  

 
Eleen som ”subjekt”? 
Berättelsen visar att Eleen överskrider ramarna i mallar för den fina flickan 
och Yusufs hustru när hon inte låter förväntningarna hindra henne. För att 
kunna bryta sig loss från den betraktande blicken som gör henne till ett ”objekt” 
krävs att något eller någon visat henne på en alternativ blick. Det som jag för-
stått fått henne att överskrida dessa normer är hennes erfarenheter av att 
”det går att göra annorlunda”. Hon har sett Mercedes göra motstånd och lärt 
sig att det är möjligt att överskrida normerna men till ett högt pris. Mercedes 
representerar enligt mig en alternativ blick. Jag vill dock påpeka att Eleen inte 
vill identifiera sig med systern. Jag anser att Eleen inte själv är medveten om 
att Mercedes företräder en alternativ föreställning om kvinnlighet och indivi-
dualitet. Jag menar däremot att Eleen kan ha influerats av systern till att göra 
motstånd på ett omedvetet plan. Systern Mercedes är således inte Eleens 
vägledare till att upptäcka att hon blir till ett ”subjekt” genom att vägra leva 
upp till förväntningarna i mallen för duglighet som kvinna. 

 
Eleen fick stöd av en religiös företrädare i hemlandet, en händelse som jag 
antar är symboliskt signifikant med tanke på betydelsen av tillhörigheten till 
församlingen för familjen. Jag anser också att hennes tillvägagångssätt när 
hon fortsätter att söka stöd visar att hon har en stark övertygelse om att hon 
som individ har rätt att besluta om sitt eget liv. Eleens beskrivning visar att 
hon anammar normer som står i strid med den mall som hennes familj för-
väntar sig att hon lever upp till. Jag förmodar att hon kan ha införlivat nor-
mer som understödjer individualitet genom sin skolgång och i umgänget 
med kamrater utanför familjekretsen. Hennes agerande framstår följa 
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individualistiska normer i det samhälle där hon levt under sin uppväxt 
(Sverige). I sammanhanget av de könsspecifika villkor som familjen satt upp 
framstå hennes agerande som mycket gränsöverskridande. 

Eleen gör motstånd genom sina gränsöverskridningar och jag menar att 
hon genom detta motstånd är ett ”subjekt” och inte ett ”objekt”. Jag anser 
emellertid att Eleen inte till fullo inte ser ”subjektet” i sig själv. I min tolk-
ning av berättelsen om uppbrottet så fångas Eleen i den objektifierande blicken. 
Hennes ”subjekt” hamnar i ett tillstånd av förvirring för att hon inte nått en 
insikt om att det finns en maktstruktur som gör henne till ett ”objekt”. 

Försoningen 

Att välja familjen framför ensamhet 
”Frihetens avigsida”? 
Eleen har beskrivit hur hon tagit kontakt med systern Mercedes och att de 
båda sökt sig till varandra i en slags samhörighet. Motståndet mot att följa 
förväntningarna från föräldrarna torde ha varit en komponent i den ”nya” 
gemenskapen med systern. Således blev Eleen erkänd av systern Mercedes 
som den individ hon framstår som genom att göra motstånd. 

Jag har tolkat det som att Eleen genom samvaron med systern fick en in-
blick i hur livet tedde sig från hennes perspektiv. Systern Mercedes kan sägas 
symbolisera ett livsval av motstånd mot förväntningar och motstånd mot de 
normer som familjen vill upprätthålla. Systern har för detta av familjen blivit 
bestraffad genom att förskjutas. Det vill säga i familjens betraktelse så finns 
inte ”dottern Mercedes” längre eftersom hon inte kan beskrivas inom ra-
marna för hur en dotter ska vara och agera.  

I min tolkning erfor Eleen via systern vad det innebär att under en längre 
tid leva utanför familjegemenskapen, således vad det innebär att inte vara 
erkänd som dotter. Eleen säger att hon inte vill vara som Mercedes och jag 
menar att hon med det också uttryckte att hon inte ville dela Mercedes öde. 
Eleens beskrivning säger mig att hon inte såg sig själv kunna leva utanför 
familjegemenskapen och utan erkännelse från föräldrarna. En samvaro och 
gemenskap med systern Mercedes, där de båda fortsatt gjorde motstånd, 
verkar inte ha varit ett tillfredsställande alternativ för Eleen. Jag har förstått det 
som att Eleen ville bli erkänd av föräldrarna och att erfarenheterna från denna 
period bidrog till att Eleen beslutade sig för att på nytt försöka förhandla. 

 
Eleen söker forum för förhandling 
Eleen kom att möta familjen vid några tillfällen då hon gick till församling-
ens lokal. Jag anser att Eleen medvetet sökte sig till sammanhang där hon 
skulle träffa föräldrarna och att hon med detta försökte förhandla om de på 
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några villkor kunde acceptera henne som en del av familjegemenskapen 
igen. Föräldrarna och särskilt fadern visade enligt Eleen att de tog avstånd 
från henne. Jag har tolkat det som att familjen signalerade att Eleen inte 
kunde erkännas eftersom hon vid denna period var individen som proteste-
rade och gjorde motstånd genom att inte underordna sig familjens beslut 
om att återförenas med Yusuf. Eleen fick som jag förstår det klart för sig att 
hon skulle bli erkänd som deltagare i förhandlingar om hon av familjen 
kunde beskrivas som Yusufs hustru. Jag menar att Eleens inställning till 
Yusuf  kan ha ändrats just för att hon uppfattat dessa signaler från föräldrarna. 

 
Eleen påtalar att hon inledningsvis kontaktat Yusuf  per telefon för att hon 
ville att han skulle acceptera en skilsmässa. Enligt Eleen var det viktigt för 
henne att församlingen accepterade skilsmässan och hon preciserar att nå-
gon part då måste ta på sig skulden för otrohet. Jag ser det som att Eleen 
försökte förhandla med maken om en möjlig skilsmässa. Hon bad som jag ser 
det att Yusuf  skulle erkänna henne dels som förhandlingspartner och dels 
som individen som ville motsätta sig föräldrarnas vägran till att låta henne 
vara något annat än Yusufs hustru. Eleen beskriver hur Yusuf  vägrat att skilja 
sig och att han istället velat få henne att tänka om och be honom om förlå-
telse. Jag har tolkat det som att maken ville förmå Eleen att ta på sig skulden 
för situationen hon försatt Yusuf  i igenom att lämna honom. Yusuf  begärde 
med detta att Eleen skulle inträda i beskrivningen som ”hustrun” som agerat 
felaktigt. En ursäkt från Eleen öppnade som jag ser det vägen mot förhand-
lingar om hon med det slutade motsätta sig beslutet om en återförening.  

 
Under vistelsen i familjehemmet hade Eleen regelbunden kontakt med stöd-
personen Mouna. Mouna och Eleen hade vid ett flertalet tillfällen samtal om 
att hon har möjlighet till att förändra och Eleen uppmuntrades till att tänka 
på sig själv som en oberoende individ. Jag har tolkat det som att Mouna för-
medlade att det fanns alternativa vägar till erkännelse från familjen.34 I min 
tolkning har Mouna varit en bundsförvant som stödde och uppmuntrade 
den individ som framträder genom motstånd mot förväntningar. När Eleen 
under denna period sökte kontakt med föräldrarna i församlingen och när 
hon därefter även började träffa Yusuf  gjorde hon det utan att ta med sig 
Mouna som bundsförvant och stöd. I mötena med maken och senare med 
familjen igen framträdde Eleen som deltagaren i förhandling och hon var med 
detta beredd att ge avkall på motståndet.  

 
Eleen gör avkall på motståndet 
Eleen säger sig ha träffat Yusuf  vid flera tillfällen för att undersöka om hon 
kunde tänka sig att leva tillsammans med honom. Jag har tolkat det som att 
                                                      
34  Dessa referenser till stödpersonen återfinns i kapitel 7 om ”Företrädaren”. 
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hon prövade huruvida han kunde behandla henne på ett annat sätt än i hem-
landet. Eleen gick med andra ord in i en förhandling med sitt eget motstånd. 
Eleen säger sig ha upptäckt att Yusuf  var beroende av henne. Han skulle 
troligen inte, när han inte hade sin egen familj kring sig, kunna behandla 
henne illa. Eleen började efter dessa möten överväga en återförening. Jag 
menar att Eleen möjligen sett att hennes ursprungliga föreställning om ett 
liv med Yusuf  i Sverige var tänkbar.  

 
Jag anser att Eleen gjorde en prioritering baserad på de erfarenheter hon 
hade fått under tiden som avskiljd från familjen. Hon visste att ett liv utan 
familjen kunde komma att likna Mercedes situation och hon hade sedermera 
erfarit att Yusuf  kunde tillåta henne att vara en deltagare i förhandlingar. 
Eleen kallar inte återföreningen med maken för sitt ”fria val” eftersom hen-
nes familj hade ställt detta som villkor för hennes erkännande som en del av 
familjegemenskapen. Vid närmare syning av Eleens överväganden tycker jag 
mig emellertid se en medvetenhet hos henne. Hon accepterade inte villkoren 
rakt av och hon verkar inte ha velat bli en bricka i ett spel som styrs av 
andra. Eleen gjorde således motstånd mot att totalt inordna sig efter famil-
jens beslut om att paret skulle återförenas. Jag menar att Eleen nått en med-
vetenhet om att hon inte var utan egen makt över sitt öde. Hon såg 
förmodligen att hon i relationen med Yusuf  kunde få vara individen som 
deltar i förhandlingar och att hon med detta också skulle ges viss möjlighet 
till att förändra bilden av hur hans hustru beskrivs. Inför föräldrarna tillpas-
sade Eleen emellertid sig själv in i en given beskrivning; Yusufs hustru.  

 
”Det är ingen som lever det liv den vill leva” säger Eleen. Utifrån detta utta-
lande anser jag att Eleen blivit medveten om att hon, oberoende av vilket val 
hon gör, inte kommer uppnå den erkännelse hon strävar efter. I Eleens fa-
milj kopplas erkännelse och bekräftelse till tillpassning i en given beskrivelse. 
Den som likt Eleens syster Mercedes gör motstånd mot anpassning och är 
något helt annat än den givna beskrivningen, riskerar att av familjen bli be-
traktad som en ”icke person”. Den som likt systern Viann uppfyller alla 
villkor riskerar att inte erkännas vara något utöver den mall hon tillpassat sig 
i, det vill säga att inte erkännas en individualitet. Jag har sett hur Eleen vill ta 
avstånd ifrån att infogas i en mall av givna beskrivningar samtidigt som hon 
insett att hon också måste tillpassa sig. Enligt mig så strävar hon fortsatt 
efter att erkännas som en individ som går sin egen väg. I situationer där hon 
riskerar att liknas vid andra och därmed beskrivas som det ena eller det 
andra så gör hon motstånd. Hon bestrider således att hon en gång för alla 
accepterat villkoren fullt ut. Jag har tolkat det som att Eleen tror att det 
finns utrymme till att förändra så länge hon kan balansera mellan dessa 
ytterligheter. Hon ser det fortsatt som möjligt att få ett friare liv trots att hon 
återförenats med Yusuf. 
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Att vara Eleen och att vara ”Yusufs hustru” 
”Den farliga morbrodern” 
Enligt Eleen är morbrodern farlig och han utdömer bestraffning i form av 
våld mot dem som inte håller sig inom ramarna. Jag tolkar det som att 
föräldrarna använt varningar om morbrodern som medel för att sätta grän-
ser för Eleen under hennes uppväxt. Uppmaningar om att frukta mor-
brodern visar enligt mig att morbrodern haft en maktposition där han som 
släktens överhuvud angivit vilka normer om lämpligt uppträdande som ska 
vara gällande. Föräldrarnas varningar har följaktligen avsetts tjäna till att upp-
rätthålla normer i en maktstruktur som utgår från utövande av våld. Föräld-
rarnas avvisande av Eleens försök till att förhandla om att få leva utan 
maken har jag även tolkat som ett upprätthållande av dessa normer. Eleens 
motstånd mot att följa förväntningar kan sålunda ses som en utmaning av 
maktstrukturen och normerna i sig, vilket jag menar styrker hennes utta-
lande om att morbrodern troligen hade bestraffat henne när otrohetsankla-
gelserna blev kända.  

Eleens föräldrar har till synes inte varit benägna överge upprätthållandet 
av strukturen och jag har tolkat det som att de fortsatt inordnar sig i 
makthierarkin. I den bild som offentligt visas av familjen gentemot släkt och 
bekanta så framstår Eleen efter återföreningen som Yusufs hustru. Eleen kan av 
omgivningen betraktas ha inrättat sig själv efter förväntningarna och hon ger 
därmed intryck av att ha inordnat sig i hierarkin där morbrodern har makten.  

 
Eleen uttalar sig emellertid om att hon nu tar avstånd från morbrodern. 
Hon kan till synes visa detta öppet för föräldrarna. Att inte längre bry sig 
om vad morbrodern anser om henne tolkar jag som en form av motstånd 
där Eleen utmanar maktstrukturen. Föräldrarna tycks dock inte uppfatta 
Eleens avståndstagande som ett motstånd som bör bekämpas. Jag menar att 
det kan ha att göra med att Eleen inför föräldrarna framställer det som att hon 
efter personlig mognad ”insett” att rädslan för morbrodern varit en barnslig 
föreställning. Hoten om den farliga morbrodern återges i efterhand som 
föräldrarnas sätt att säga: ”om du inte är snäll, kommer de farliga trollen och 
tar dig”. Eleen kan sägas vilja distansera sig från att bli betraktad som ett 
barn.35 Genom att påpeka att hon nu är en ”stor flicka” presenterar hon sig 
sedermera som en mer vuxen person som inte längre tror på ’farliga troll’. 
Insikten om att föräldrarna under uppväxten brukat varningar om mor-
brodern för att hindra ”olydnad” kan ha förmått henne att rekonstruera 
bilden av morbrodern så att han nu framstår som mer harmlös. Med denna 

                                                      
35  Vid det tidigare intervjutillfället avspeglade sig detta i att föräldrarna kallat henne 

”barnslig” då hon försökt hänvisa till svensk lagstiftning kring uppehållstillstånd 
för att slippa leva med mannen. Se kapitel 4 : Eleen och uppbrottet  
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rekonstruktion av morbrodern skapar Eleen en bild av sig själv som mindre 
naiv och mer mogen än den flicka som trodde på alla varningar. Jag har 
tolkat det som att det är denna framställan av den vuxna kvinnan som 
bekräftas av föräldrarna och således förstås inte hennes kritik mot mor-
brodern som ett motstånd mot maktstrukturen i sig.  

 
Jag finner att hennes förminskning av morbroderns farlighet innehåller en 
flertydighet eftersom hon inför mig som intervjuare och i närvaro av 
stödpersonen Mouna fortsatt betonar att morbrodern utgjorde ett reellt hot 
mot henne vid uppbrottet. När Eleen säger att hon förstått att morbrodern 
inte är så farlig tillägger hon att det har samband med lagstiftningen i 
Sverige. Eleen säger sig ha förvärvat en insikt om att hon också har rättighe-
ter som kvinna. Hon synes ha tagit fasta på vad stödpersonen Mouna 
förmedlat; lagar om lika rättigheter utgör ett hinder för mäns utövade av 
makt mot kvinnor.36 I denna framställan så förminskar hon morbroderns 
farlighet eftersom hon erfarit av hur samhället, socialtjänsten via stödperso-
nen, kom till hennes undsättning när hon upplevde sig hotad med bestraff-
ning. Jag har tolkat det som att Eleen tillskansat sig en trygghet i att samhäl-
let skulle ingripa om morbrodern utövade hot eller våld mot henne. Eleen 
konstruerar här sig själv som individen som får stöd från det omgivande 
samhället när hon gör motstånd mot de förväntningar som familjen och 
släkten har på henne. Hon har som jag ser det tagit fasta på att hennes ut-
tryck för individualitet och kvinnlighet har ett ”lagligt stöd”.  

 
Nya motstånd mot nya förväntningar 
Eleens berättelse visar att barnafödande är ett uttryck för gifta kvinnors 
kvinnlighet. Kvinnlighet kan på så sätt sägas vara sammanlänkat med att bli 
mor. I Eleens familj förväntas den ogifta kvinna inte uttrycka kvinnlighet 
genom barnafödande. Felaktigt uttryck för kvinnlighet kan innebära be-
straffning eller avvisande vilket familjens förskjutning av systern Mercedes 
visat. Jag har förstått det som att Eleen förväntas bekräfta beskrivningen av 
sig själv som den gifta kvinnan genom att uttrycka sin kvinnlighet via moder-
skapet. Rätt uttryck för kvinnlighet innebär bekräftelse från omgivningen 
och jag har följaktligen tolkat det som att uteblivna uttryck för kvinnlighet 
kan medföra avsaknad av bekräftelse. Möjligheter till alternativa uttryckssätt 
för en kvinnlighet som passar inom ramen för familjens beskrivning av den 
gifta kvinnan synes vara mycket begränsade. Om Eleen inte uttrycker sin 
kvinnlighet via barnafödande riskerar hon att på nytt uppleva den avsaknad 
av bekräftelse som hon säger kännetecknat hennes uppväxt.  

Eleen tycks vilja skapa ett alternativt uttryck för kvinnlighet inom ramen 
av benämningen den gifta kvinnan. Hon försöker förmå maken Yusuf  att 
                                                      
36  Dessa referenser till stödpersonen återfinns i kapitel 7 om ”Företrädaren”.  
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anamma en livsstil som utgår ifrån beskrivningen av dem som ett modernt 
par. Jag ser det som att Eleen vill ha makens stöd i att göra motstånd mot 
förväntningarna om att de ska leva som ett traditionellt par. Eleen motsätter 
sig Yusufs begränsningar av hur hon vill uttrycka sin individualitet och 
kvinnlighet. Jag har tolkat det som att hennes provokationer, där hon spelar 
an på makens svartsjuka, är en form av förhandlingar med Yusuf. Till synes ger 
Yusuf  med sig och det verkar som Eleen har förmåga att övertyga maken 
om att låta henne få sin vilja igenom vilket enligt mig liknar den beskrivning 
hon gjort av den tidiga relationen mellan henne och fadern. Eleen tillåts med 
andra ord uttrycka en individualitet baserat på motstånd mot föreställningar 
om lämpligt beteende via deltagande i förhandlingar med maken.  

 
Som tidigare nämnts uppfattar Eleen sig inte ha något att förlora på att töja 
på gränserna. Hon är inte rädd för att gå över gränsen eller att Yusuf  ska bli 
våldsam mot henne. Hennes oräddhet bör kunna hänga samman med en 
vetskap om att det finns ”flyktvägar”. Eleen använder till och med argument 
om att hon har stöd från Mouna och frivilligorganisationen för att ”hindra” 
maken till att bestämma över henne. Jag har även förstått att Eleen under 
uppbrottet från familjen erfarit att hon skulle kunna klara sig själv om Yusuf  
valde att lämna henne. Eleen har troligen en föreställning om att familjen 
inte skulle klandra henne om det var maken som valde att lämna äktenska-
pet. Hon ser sig med andra ord ha uppfyllt sin del av överenskommelsen med 
familjen när hon återförenades med maken. Hon kan beskrivas av andra som 
Yusufs hustru men bestrider i relation till maken innehållet i denna beskrivning.  

 
”Mannen” och ”Kvinnan” 
Eleen har beskrivit att föräldrarna vänder sig till Yusuf  i avgörande frågor 
som rör båda makarna. Hon säger också att det är bra att hennes föräldrar 
lyssnar på och uppskattar maken. Med andra ord så ser Eleen fördelar av 
detta. Att Eleen gentemot föräldrarna visar gillande för deras sätt att fram-
häva Yusuf  tolkar jag som att hon bekräftar maken som Mannen. I den akten 
gör hon sig samtidigt till Kvinnan; den som tar ett steg tillbaka och finner sig 
i de beslut som fattas av hennes make. Jag ser detta som Eleens tillpassning 
av sig själv inom givna normer om könens positionering gentemot varandra. 
Hon synes få bekräftelse från föräldrarna när hon stadfäster maken som 
Mannen och sig själv som Kvinnan. Ju mer Eleen inträder i beskrivningen 
av henne som ”hustrun/kvinnan” och ju mer hon själv beskriver sig utifrån 
dessa ramar desto mer uppskattning erhåller hon från föräldrarna.  

 
Familjens beskrivning av vem Eleen är och tillåts vara utgår följaktligen från 
hennes relation till maken och hennes plats i familjens struktur; Eleen är 
hustrun och Eleen är dottern. Andras beskrivning av Eleen som individ har 
med andra ord färdiga premisser som utgångspunkt. När hon svarar upp 
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mot familjens förväntningar, det vill säga när hon framträder enligt dessa 
beskrivningar, så etablerar hon så att säga sin närvaro. Hon erkänns med 
detta tillträde till diskussioner som förs i familjen. Jag ser hur det givit henne 
ett forum där hon kan vara delaktig i förhandlingar om frågor som berör 
hennes liv. Eleen blir således betraktad som den deltagande individen förut-
satt att hon svara upp mot givna beskrivningar vem den individen är.  

 
Eleen framhåller hur hon inte avser svara upp mot förväntningarna om att 
bli gravid. Hon säger sig har lärt sig från stödpersonen Mouna att hon bör 
skapa en plattform varifrån hon inte behöver vara beroende av familjen eller 
maken. Samtalen med stödpersonen Mouna kan således ha bidragit till att 
Eleen beskriver sig själv som mer oberoende.37 Eleen betonar att hon inte tän-
ker vika sig för pressen från föräldrar och maken och oberoendet skulle 
därmed kunna tolkas som att inte söka samtycke från omgivningen för sina 
förehavanden. I hennes självbild synes hon gå utanför de ramar som 
bestämmer familjens beskrivning av henne. Hon anser sig vara något mer 
utöver dessa beskrivningar och ha en individualitet som hon själv skapar. 
Det kan därför betraktas som ett motstånd mot att begränsas till premis-
serna i beteckningarna Yusufs hustru eller dottern.  

 
Eleen vill hitta egna uttryckssätt  
Eleens resonemang kring familjens och församlingens livsstil tyder på en 
medvetenhet om att hon förväntas vara på ett visst sätt för att hon är 
kvinna. Genom att ifrågasätta församlingens ställningstagande till skilsmäs-
sor och genom att kritisera församlingens ”präster” för att eventuellt accep-
tera mutor utmanar Eleen familjens könsnormer. Eleen har betonat att hon 
inte är som andra utan är ”bara sig själv” vilket jag tolkar som att hon tar 
fasta på individen och att individen bör bli bedömd utifrån sina egna premis-
ser. Hon ser ut att använda sig av diskussioner om religion och församlingen 
för att förändra familjens bild av henne. Jag har tolkat det som att Eleen 
genom detta söker föräldrarnas bekräftelse för den individualitet som hon 
skapar utanför premisserna för kvinnlighet. Jag har förstått det som att 
Eleen blivit medveten om att det går att ifrågasätta det ”förgivet tagna” och 
med stödpersonen Mouna diskuterar hon hur familjen rättar sig efter de 
normer som församlingen upprätthåller. 

 
Den unga Eleen förväntas finna sig i att föräldrarna avgör vilka kompisar 
som hon kan umgås med. Hon kritiserar föräldrarnas bedömningar av hen-
nes kompisar och att Yusuf  i föräldrarnas ställe tagit över uppgiften att kon-
trollera hennes umgänge. När Yusuf  försöker begränsa hennes umgänge 
eller hindra att hon går ut trotsar Eleen honom tills han ger med sig. Jag ser 
                                                      
37  Dessa referenser till stödpersonen återfinns i kapitel 7 om ”Företrädaren”. 
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det som att hon därmed gör motstånd mot att föräldrarna sätter upp normer 
om lämpligt eller olämpligt umgänge. Genom att trotsa föräldrarna säger 
hon sig ha tvingat dem att acceptera hennes kompis, som de tidigare varit 
skeptiska till. Enligt mig menar sig Eleen som individ (både som ung flicka 
och i äktenskapet) vara berättigad till att själv göra bedömningar och 
avgöranden kring kamratumgänget. Jag menar att Eleen uppfattar sig ha fått 
en viss acceptans för att hon inte till fullo uppfyller de förväntningar som 
vilat på henne och att hon genom detta har utrymme till att ha en 
individualitet.  

 
Eleens tillmötesgående av det uttryck hon förväntas ha som vuxen kvinna, 
det vill säga att intressera sig för barnuppfostran och att delta i hushålls-
arbete, ger henne utrymme till att vara en individ inom familjegemenskapen. 
I samvaron med systern Viann och hennes barn kan Eleen sägas förberedas 
inför att tillmötesgå förväntningarna om att få egna barn. Eleen uttrycker att 
hon inte vill ha barn ännu men att hon trivs med att hjälpa systern med hen-
nes barn. Eleen skapar här ett uttryck för individualitet genom att vara ”den 
som hjälper till”. Eftersom hon erhåller systerns och familjens uppskattning 
tycks hon uppfatta detta uttryck av vem hon är som accepterat i ett längre per-
spektiv. Jag menar att denna acceptans är övergående eftersom familjen kan 
tolkas se det som att Eleen är på väg att uppfylla förväntningarna om att få 
egna barn.  

 
Vem är hon nu, vem har hon blivit? 
Under uppbrottet erfor Eleen att hon avvisades från familjegemenskapen 
när hon gjorde motstånd. Genom att ha erhållit ett visst stöd från polisen, 
kvinnojouren och socialtjänsten har Eleen erfarit att hennes motstånd kan 
ses som berättigat av olika samhällsinstanser. Dessa instanser har som jag ser 
det bekänt existensen av individen som opponerat sig mot att andra än hon 
själv fattar beslut om hennes liv. Individen som gör motstånd och som inte 
kan beskrivas inom ramarna för de normer och den livsstil som familjen vill 
upprätthålla, har dock enligt mig särskilt erkänts av stödpersonen Mouna. 
Erkännandet av individualitet genom motstånd har Eleen med andra ord främst 
fått i relationer till personer utanför hennes egen familj. Jag har tolkat det 
som att erfarenheterna från tiden då hon var separerad från familjen och 
maken, stärkte detta uttryck för ”individen Eleen”. Strävan för ett återupp-
tagande i familjegemenskapen föranledde sedermera Eleen att ge vika i sitt 
motstånd. När Eleen svarade upp mot vissa förväntningar fick hon emeller-
tid erfara att hon tilläts vara delaktig i förhandlingar och diskussioner. Den 
delaktiga individens existens erkänns med andra ord av familjen, medan den 
motstridiga individens existens avvisas.  
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Efter försoningen med maken och föräldrarna synes Eleen på ytan anpassat 
sig till den livsstil som familjen vill upprätthålla. När jag via Eleens berättelse 
tolkat hur familjen kan tänkas uppfatta henne, finner jag att hon ger in-
trycket av att distanserat sig från den trotsiga Eleen som var olydig. Från 
föräldrarnas perspektiv ser nu Eleen ut att svara upp mot de förväntningar 
som vilar på henne. Eleen framstår i flera avseenden som Yusufs hustru och 
den vuxna dottern som familjen utan risk för skam kan visa upp för omgiv-
ningen. Föräldrarna synes enligt mig bekräfta att Eleen accepteras inom 
familjegemenskapen när hon uppträder som unga gifta kvinnor förväntas 
göra. Eleen bekräftas som den deltagande individen.  

Berättelsen visar emellertid att Eleen i familjens interna relationer fort-
satt opponerar sig mot en traditionell livsstil och det sätt som familjen 
betraktar henne på. Jag ser det som att Eleen använder sig av den berätti-
gade delaktigheten för att uttrycka sitt motstånd mot att hon förväntas vara 
på ett visst sätt. Hon visar detta när hon uppträder som den som ”hjälper 
till” hos systern Viann istället för att uppfylla förväntningarna om att få egna 
barn. Eleen försöker också förändra sättet som hennes man betraktar henne 
på och hon går ut och träffar kompisar istället för att vara hemma med ma-
ken eller familjen. Eleen kan sägas sträva efter att synas utöver ramarna för den 
deltagande individen. I och med att släktingar och äldre familjemedlemmar 
vänder sig Eleen för att få råd om olika samhällsinstanser, kan hon sägas få 
ett visst stöd för en individualitet som baserats på motstånd. Eleens berät-
telse visar sålunda hur hon förmått skapa ett litet utrymme för acceptans av 
individen som inte svarar upp mot alla förväntningar. 
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Kapitel 7 

Företrädaren 
Mouna arbetar på organisation ”C” vars verksamhet riktar sig till flickor och 
kvinnor med invandrarbakgrund. Hon beskriver att hennes uppgift är att 
vara ett praktiskt och psykosocialt stöd för de flickor och kvinnor som vän-
der sig till föreningen samt att, som deras företrädare, fungera som ombud38 
i mötet med olika samhällsinstanser. Mouna kom till Sverige för mer än 15 
år sedan från ett land där det är vanligt att familjer har en hederskulturell 
värdegrund.  

Materialet består av tre intervjuer med stödpersonen Mouna, varav en är 
den gemensamma intervjun med Mouna och Eleen. Materialet i de inle-
dande avsnitten är hämtat från en intervju med Mouna som genomfördes då 
hon och Eleen haft kontakt i ca två månader.39 Efterföljande avsnitt innehål-
ler Mounas beskrivningar av händelser som utspelat sig under de nio måna-
der som passerat mellan intervjutillfällena. Mouna beskriver också de 
processer som pågått under denna tid och processer som fortsatt pågår. Här 
finns citat från två intervjuer; den gemensamma intervjun med Eleen och 
Mouna och en enskild intervju med Mouna, som gjordes ca tre veckor se-
nare. Citaten är i huvudsak hämtade ifrån den enskilda intervjun och i noter 
anges vilka citat som hämtats från den gemensamma intervjun. Materialet 
innehåller också några citat från Eleen, framförda som ordväxlingar mellan 
företrädaren och Eleen i den gemensamma intervjun. 

 
I detta kapitel analyseras stödpersonen Mounas tolkningar av Eleen självför-
ståelse och flickans sätt att hantera de händelser och processer som berättel-
sen beskriver. Jag undersöker om Mouna, med sin förförståelse och erfaren-
heter av arbete med flickor i situationer liknande Eleens, kan tillföra ytterli-
gare aspekter för en förståelse av de processer som Eleen genomgått. I 
materialet beskriver stödpersonen också sin egen roll och hur hon ser på 
arbetet och relationen till Eleen. Härigenom synliggörs Mounas förhåll-
ningssätt i olika situationer. Genom att tydliggöra detta avser jag undersökta 
vilka influenser stödpersonen kan ha givit Eleen.  
                                                      
38  Mouna var i rättslig mening Ombud, men jag kommer att i denna text referera 

till henne som Stödperson eller Företrädare. 
39  Denna period är de två månaderna fram till intervjutillfället, under vilken Eleen 

och Mouna träffades 1-2 gånger i veckan samt hade telefonkontakt däremellan. 
Denna del av Mounas berättelse om Eleen sammanfaller med de sammanhang 
som i tidigare kapitel benämnts ”Konfrontation och avvisande” samt ”Avskild”.  



Företrädaren 

114 
 

 
Det inledande avsnittet består av stödpersonen Mounas beskrivning av 
Eleens historia vilket avser avteckna ombudets bild av och tolkning av det 
sammanhang som Eleen växt upp i, Eleens agerande och förståelse av hän-
delserna kring uppbrottet samt de processer som Eleen genomgått och står 
inför vid det andra intervjutillfället.  

Det senare avsnittet innehåller min tolkning av Mounas berättelse om 
Eleen. Jag analyserar dels Mounas förståelse av Eleen och omständigheterna 
kring flickan dels Mounas förhållningssätt utifrån denna förståelse. Avsnit-
ten är indelade i två sektioner där det inledande berör ”Uppbrottet” och 
efterföljande avsnitt berör ”Försoningen”. 

Mouna berättar om Eleen 

Två månader efter Uppbrottet.  
Tribunalen 
Mouna berättar att hon som ”jourhavande” för Organisation ”C”s verksam-
het fått det första samtalet från Eleen till en mobiltelefon.  
Mouna: Hon ringde och berättade att hon har en familj som har värderingar som inte 
stämmer med det som hon lärt sig här i Sverige. Det har varit en konflikt.  

Mouna uppger att Eleen berättat att hon gift sig och sedan bott med ma-
ken i hemlandet.  
Mouna: När hon var där [i hemlandet] misshandlade hennes man henne och låste in 
henne… Hon kom hit till Sverige och han kommer efter hit. Familjen skulle ta hand om 
det som har hänt. Hon berättade att familjen inte har ställt sig på hennes sida… Eleen 
sa att killen skulle komma hem till dem på kvällen för att prata med hennes föräldrar. 
Det var en… Vad heter det? Tribunal? Om varför Eleen har gjort det hon har gjort. 
Föräldrarna tror inte på henne om att hon har blivit misshandlad. Att de ville samlas på 
kvällen för att ”reda ut” det som hänt, det var jättefarligt för henne. Hon kunde inte 
vara kvar hemma. 
Mouna: Man får bara höra hennes version av händelsen. Ändå finns det ett hot från 
familjen, släktingar som är lite ”konstiga”; morbrodern… En kvinnlig släkting som 
bodde i hemlandet försvann … hennes bror har blivit dömd för att ha misshandlat hennes 
syster. Det är inte bara föräldrarna man ska tänka på när det gäller hot. Det finns en 
massa andra personer runt omkring att ta hänsyn till.  

Socialtjänstens bemötande 
Mouna ringde till socialkontoret som Eleen tidigare sökt upp.  
Mouna: De hade sagt till henne att de måste kalla in hennes föräldrar. För att hennes 
föräldrar är villiga att samarbeta. Socialsekreteraren kände familjen väl. De kunde inte 
placera henne innan de pratat med familjen. Därför sökte Eleen vidare efter hjälp. 



Kapitel 7 

 115 

Efter detta besked försökte Mouna kontakta en ansvarig socialchef, då 
denna skulle kunna ta ett annat beslut än den enskilde socialsekreteraren. 
Socialchefen var först oanträffbar, uppger Mouna som efter detta besked 
kontaktade en politiker i ansvarig socialnämnd. Mouna berättar att hon via 
ledamoten i socialnämnden och sedermera socialchefen förmådde få beslu-
tet om att inte hjälpa Eleen omprövat. Eleen erbjöds efter ombudets samtal 
stöd från socialtjänsten40 och ett beslut fattades om att Eleen skulle få en 
plats i ett jourhem.  

 
Otrohetsanklagelser  
I telefonsamtalet med socialsekreteraren fick Mouna veta att socialtjänsten 
tidigare haft flera samtal med Eleens föräldrar och att socialsekreteraren 
kände familjen på grund av det som föregått kring Eleens syster Mercedes.  
Mouna: När jag diskuterade med handläggaren så sa hon att ”Hon gifte sig själv frivil-
ligt”. Det var bra för mig att höra… när jag (vid ett senare telefonsamtal) frågade Eleen 
om varför hon blev misshandlad så svarade hon att det var på grund av att han trodde att 
hon hade varit otrogen. Är man otrogen, är det en jättegrej för sådana familjer… Det 
kan vara att hon överdriver, det är mycket möjligt. Men med tanke på hela denna histo-
ria… Det finns risker för denna människan, för denna tjejen. Med denna typ av värde-
ringar och om de tror att hon varit otrogen så räcker för att de skulle kunna göra henne illa. 
 
Mouna uppger att Eleen förnekade att hon varit otrogen.  
Mouna: Det är en definitionsfråga vad man menar med att vara otrogen. Efter flera 
samtal med Eleen sa hon att hon inte varit otrogen men lite intresserad och smickrad [av 
kusinens uppvaktning].  

Mouna beskriver att hon sagt till Eleen att det kan tolkas som otrohet 
om hon visat intresse för mannen som uppvaktat henne.  
Mouna: Jag tycker att hon är symbolisk för de här [flickorna]. En del utav dem råkar 
väldigt illa ut för att de har inga spärrar. De tycker att det som händer hemma är fel. 
Utanför [familjerna] lär de sig att man kan göra vad som helst, det är acceptabelt. De 
har inga referenser och då gör man massor. 

 
Ge familjen heder  
Enligt Mouna hade berättat Eleen hur hon under de senaste åren flera 
gånger ”rymt” hemifrån och haft flera konflikter med sina föräldrar kring 
det som hon upplevt som överdriven kontroll.  
Mouna: Eleen berättade om sin syster och att föräldrarna påstår att allt som har hänt 
hennes syster, som är några år äldre, är Eleens fel. Varför är det Eleens fel, frågade jag 
mig? Då fick jag känslan av att hon har varit en busunge hemma.  

                                                      
40  Jag har inte närmare gått in och analyserat huruvida det var av betydelse att om-

prövningen gjordes en politiker och inte en socialtjänsteman.  
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Mouna berättar vad Eleen återgett om hur familjen fungerat och vad 
Eleen reagerat över. 
Mouna: Hon är emot det här, att de behandlar henne på detta sätt och har dessa värde-
ringar, typ med killar och… det som jag inte visste gällde många familjer, till exempel att 
först så ska männen äta, när man samlas till fest och så. Sen går kvinnor och äter. Eleen 
förklarade att hon tycker att de uppfattas som ”djur” och att de får äta rester. Genom 
detta ser man att det inte är jämlikt.  

 
Efter att Mouna varit med när Eleens pappa avvisat henne vid dörren initie-
rar Mouna ett samtal om hennes relation till fadern.  
Mouna: Eleen har rymt hemifrån många gånger. Hon trodde att föräldrarna skulle för-
låta henne också denna gång…Ja det här var vanligt för dem. Det hade hänt massor av 
gånger efter händelserna kring hennes syster. Hon förväntade sig inte att pappa inte skulle 
släppa in henne. Hon blev helt chockad… Jag frågade henne hur det kom sig att hon gifte 
sig och jag frågade vad som hänt hennes syster?  

Enligt Mouna svarade Eleen att det hade samband med familjens syn på 
religion och traditioner. Eleen hade valt att gifta sig med en man med 
samma religion för att hennes syster orsakat skandal genom att välja en man 
med annan religion och att leva ihop med mannen utan att vara gift. Mouna 
menar att Eleen ville komma hemifrån och såg giftermålet som en möjlighet 
till detta.  
Mouna: Det var hon själv som ville gifta sig. Fast ville och ville –vad menar man med 
att hon ville? Jag tänker att hon ville komma hemifrån och så valde hon att gifta sig… 
Hon tänkte också att hon skulle gifta sig för att det funnits dåliga rykten om henne. Hon 
hoppades till och med på att hon skulle bli kär i killen som hon gifte sig med. Hon ville 
gifta sig för att familjen skulle återfå hedern. 

Genom Eleens uttalanden om att återupprätta familjens heder, blir det 
enligt Mouna dessutom klart för henne hur central ”hedern” är för familjen. 
Mouna säger sig ha förstått hur starkt Eleens önskan om att bli älskad och 
accepterad präglade både hennes agerande och hennes självbild.  

 
Mouna sökte efter möjligheter till att skapa en förbindelse mellan Eleen och 
familjen eftersom det var centralt för Eleen att inte bli förskjuten eller ute-
stängd av familjen.  
Mouna: Jag ser att det finns mycket bra i relationen mellan Eleen och mamman. Jag ska 
gå till mammas jobb och prata med henne. Eleen har gett tillåtelse till detta, fast hon tror 
inte att jag lyckas.  

 
Mounas uppdrag 
Företrädaren har frågat Eleen vad hon vill ha hjälp med från Organisation 
”C” och fått svaret att hon vill hitta ett jobb och att hon vill bo själv. Mouna 
uppfattar att konflikten med föräldrarna befinner sig långt ifrån en lösning, 
då problemet har pågått i många år och inte bara handlar om händelserna 
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kring Eleens giftermål. Företrädarens bedömning är att Eleen behöver 
vägledning. 
Mouna: Man måste lära henne hur vuxenlivet fungerar. Det är inte bara att gå ut och 
festa och träffa killar. Man måste ta ansvar också.  
Eleen får vara det svarta fåret. Det är viktigt att hon får öppna sig och prata och att hon 
får vuxenförebilder. Att hon får diskutera saker och ting som har hänt och att hon lär sig 
ta ansvar för sina handlingar och vad vuxenlivet innebär. Man måste hjälpa henne till ett 
normalt liv med arbete.  

Nio månader senare.  
Eleen vill vara en del av gemenskapen 
Mouna förklarar hur Eleen slitit med beslutet om huruvida hon skulle åter-
vända till maken Yusuf, vilket Eleen säger var villkoret för att bli älskad och 
bekräftad av föräldrarna.  
Mouna: Hon är väldigt bunden till sin familj. Hennes syster Mercedes är en negativ före-
bild för henne. Hon såg att samma sak som har hänt med henne syster kommer hända 
henne, att föräldrarna kommer att frysa henne ut… Då känner du dig ensam om du 
söker kontakt och inte får det…Hon ville inte tappa kontakten och försökte också… ha 
kontakt med den religiösa församlingen. På så sätt skulle kontakten med familjen också 
komma tillbaka.  
Jag kände att hon var förvirrad, men som en självklarhet ville hon ha sin frihet och att 
hon hade blivit kränkt och misshandlad. Jag såg henne inte som jättestark person –jo det 
är hon, hon är en stark person men samtidigt är hon inte den här typen som säger ”jag 
vill ha de här sakerna och jag kämpar för dem”. 

Eleen nämner i den gemensamma intervjun att hon inte längre behöver 
vara rädd för morbroderns bestraffningar för att ”lagen” i Sverige även står 
på hennes sida.  
Mouna: Det är det som är skillnaden i Sverige. I hemlandet hade de [männen] mycket 
makt, där kunde de göra vad de vill.41  

 
Familjens normer och den religiösa församlingen 
Företrädaren säger sig ha sett att Eleen pendlat mellan viljan av att bli 
oberoende och viljan att försonas med föräldrarna.  
Mouna: Hon har alltid varit väldig, väldigt beroende av familjen, församlingen och alla 
som finns runt omkring… släktingar och kompisar. Så hon var inte alls beredd att av-
bryta kontakten med dem och hoppas att övertyga dem om att hon har rätt, att hennes 
man hade varit orättvis. Under tiden det pågick kände hon sig jättetrött och orkade inte 
med någonting och hon sökte hela tiden kontakt med församlingen.  

                                                      
41  Från gemensam intervju med Mouna och Eleen  
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Vi pratade mycket om religion och församlingen. Hon hade problem och i början ville hon 
skilja sig. Det fick hon inte eftersom det fanns förhinder. Man får skilja sig utifrån förut-
sättningarna att någon av dem har varit otrogen. Först tänkte hon anklaga honom för att 
han ar varit otrogen. Men hon kunde inte bestämma sig för att avbryta kontakten med 
församlingen. Vi har pratat om ”varför hon inte som kvinna…” och hon kände en orätt-
visa i att man inte får skilja sig. Men känslan var inte så himla stark hos henne för att 
ta steget och säga ”jag struntar i det här, jag lämnar allt, tar ut skilsmässa. Jag tar 
strid.” Invändningen över att hon som en artonåring i det här landet får inte skilja sig, 
var inte stark. Hon sa till mig, att det i hennes familj var ”en stor sak” att skilja sig,. 

Mouna uppfattar att Eleen inte upplevde ett tillräckligt starkt motstånd 
mot reglerna för att ta strid och strunta i religionen och gå sin egen väg.  
Mouna: Men församlingens regler de är jättestränga…42 
Eleen: Ja, Ok, vår församling, de är stränga när det gäller religionen. Men de är inte 
strängare än andra. I vissa länder får man inte ens använda kondomer, inte använda 
preventivmedel. Vi får göra det… i Sverige. Det har blivit så här. Man får göra vad 
man vill .43 

Att inte göra motstånd mot församlingen hör enligt Mouna samman 
med Eleens tro. 
Mouna: Hon berättade att tron är stark för henne. Hon upplever att hon gjort saker och 
ting fel och är jätterädd för dem, församlingen. Men förstör de hennes tro? Kan de på-
verka henne på rätt sätt? När hon berättade att det går att ”påskynda en skilsmässa 
genom att betala pengar” var det att se verkligheten. 

 
Att vara en ung gift kvinna 
Mouna berättar hur hon har förhållit sig till Eleens försoning med maken. 
Mouna: Det är upp till henne. För mig känns det som förlust att hon gick tillbaka i 
samma situation. Hon har blivit mogen men… på vilket sätt är det mognad? Kvinnorna 
lär sig hur ska de hantera att bo med en man som de inte älskar. Bara för att hålla 
skenet uppe så att alla är nöjda och glada… Man hörde tydligt att det inte finns kärlek 
[till maken]… det gör mycket ont men det är vårt sätt, vi måste acceptera. Det är hon 
som tar konsekvensen. Om hon skulle lämnat allting bakom sig och efter några månader 
börjat må jättedåligt, så är det hon, inte jag som sitter i situationen. Därför är det viktigt 
att hon bestämmer själv. 

 
Eleen har enligt Mouna hittat strategier för att leva utifrån de förutsättningar 
som ges. Enligt företrädaren kan Eleens livssituation innebära att Eleen bör-
jar leva ett ”dubbelliv” 
Mouna: Man reducerar sig själv eller hittar på något sätt att vara otrogen. Det kan 
hända henne. [Att hon]… som kvinna kommer vara till hands för mannen, laga mat 

                                                      
42  Från gemensam intervju med Mouna och Eleen  
43  Från gemensam intervju med Mouna och Eleen 
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och fixa allting. Och visar utåt att de är lyckliga när de går ut och hälsar på släktingar 
och de kommer och hälsar på dem. Att hon håller masken utåt…spelar en dubbelroll, det 
tror jag.  

Företrädaren tror att Eleen lurar sig själv att tro att hon är lycklig, eller så 
lycklig som hon tror att hon kan vara utan att behöva offra sin relation till 
föräldrarna. Mouna har ständigt återvänt till samtalsämnet kring ”pressen 
om barn” med Eleen, då hon hoppas förmå Eleen att hitta en alternativ 
strategi till att ”spela en dubbelroll”. Ett alternativ till att undgå pressen är 
enligt Mouna att skaffa sig en utbildning. Mouna berättar att hon framhållit 
detta till Eleens socialsekreterare. 
Mouna: Hon ville jättegärna gå hotell- och restaurantutbildningen. Om de kunde hjälpa 
henne att komma in där, kunde hon känna sig självständig. Om hon fick göra någonting 
som hon tycker om, så kan man ”pusha” henne på ett annat sätt. De nappade inte på 
hennes intresse. Hon fick inte den hjälpen och var sysslolös hela tiden. Socialen pressade 
henne hela tiden; ”Du måste hitta ett jobb”. Hon var jättetrött och hon var förvirrad. 
Hon var inte beredd att jobba eller göra någonting.  

 
I samtalskontakten med Eleen säger sig Mouna talat om att Eleens beslut 
om att försonas med maken kan resultera i nya förväntningarna på henne.  
Mouna: För att föräldrarna vet att de kan få henne ännu fastare vid det här förhållan-
det, genom att hon får barn.  

Mouna säger att hon även ser en risk i att Eleen ska frestas att göra ma-
ken och föräldrar till viljes och skaffa barn, genom att det skulle ge Eleen 
den bekräftelse och uppskattning hon säger sig ha saknat. 
Mouna: Då kan du inte studera, du kan inte gå vidare. Då du har små barn kan du 
inte försörja dig själv och du är beroende av någon annan… Och då blir det jättejobbigt 
om du får den här tanken ”jag vill gå vidare i mitt liv och jag vill tvinga de andra att 
respektera mig”. För ett annat sätt som faktiskt funkar är när föräldrarna ser att man 
har utbildning, att man står på sina ben. På något omedvetet sett, visar de respekt då 
också. Då har man lyckats. För annars tror de att man går runt och ligger med vem som 
helst och så. Det är den uppfattning de har.44  

 
Föräldrarnas influenser på maken Yusuf 
Eleen talar om att det är ett problem att maken ofta vänder sig till hennes 
föräldrar om råd och att han låter sig påverkas av det som Eleen ser som 
föräldrarnas skepsis mot hennes kamrater. Företrädaren bekräftar Eleens 
uppfattning om föräldrarnas inverkan på maken.45  

                                                      
44  Från gemensam intervju med Mouna och Eleen  
45 Följande ordväxling från gemensam intervju med Mouna och Eleen 
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Mouna: Det är hans källa till samhället. Han lyssnar på dem. Det här är sådant som 
är jättesvårt. Det är liksom att leva i två världar. Man får vänta och se om han får 
andra värderingar. Så du måste följa med honom.  
Eleen: Nej, jag gör inte det. Ibland låter han inte mig gå ut med mina kompisar sent på 
kvällen. Då är det inte lätt, men jag bara spelar sur och pratar inte med honom. Då 
säger han ”ja, men du får göra vad du vill”.  
Mouna: Man hittar sådan lösningar, man blir sur att det ska vara så.  

 
Att leva i ett parförhållande 
Eleen framhåller att hon står för lägenhetskontraktet och att Yusuf  är bero-
ende av henne för sitt uppehållstillstånd.  
Mouna: Det är egentligen så att du inte bryr dig om honom. Han är beroende av dig och 
hade det varit tvärtom hade du varit beroende av honom.46  

Företrädaren menar sig använda sina egna livserfarenheter och sig själv 
som exempel i arbetet kring att förmå Eleen att reflektera över sin egen 
situation och relationen mellan makarna.  
Mouna: Hon har den attityden, som jag själv hade när jag var jätteung. Om en man 
visade intresse, då tappade jag intresset för honom. …Och själv har jag känt som hon gör 
så här: ”nej jag har aldrig varit med en kille som typ har uppskattat mig” och allt det 
här. Så jag berättade för henne att det var exakt samma sak för mig. Men det kanske 
har det någonting med åldern att göra? Men när man sedan mognar och kommer ur det 
här spelet, då får man andra värderingar. Då ser man saker och ting på ett annat sätt. 
Som sagt, det är vissa saker och samma erfarenheter som återkommer.  

Mouna berättar i den enskilda intervjun att hon i diskussionerna om rela-
tionen mellan Eleen och maken, hävdat att relationen kommer prövas gång 
på gång.  
Mouna: Man hörde tydligt att det är inte kärlek. Om hon hittar någon som hon älskar 
och ser att förutsättningarna är bra för henne så kommer hon att lämna honom. Men om 
det blir inte accepterat i hennes familj, så kommer hon kanske att vänsterprassla.  

 
Förstår Eleen socialtjänstens reservation? 
Efter att Eleen bott ett tag i familjehemmet, ville socialtjänsten flytta henne 
till ett annat boende. Eleen fick först ett erbjudande av dem om en plats som 
hon tackade nej till.47 Företrädaren uppmanade henne att tacka ja till erbjudan-
det, eftersom Mouna säger sig insett att Eleens avvisande skulle undergräva 
uppfattningen om att Eleen var i desperat behov av hjälp från socialtjänsten.  
Mouna: Så sa jag till henne att ” du måste göra det annars missar du det här, så du 
måste göra det. Jag vet att det inte är det bästa och allt det här.” Hon tackade nej först. 

                                                      
46  Från gemensam intervju med Mouna och Eleen  
47  Eleen i gemensam intervju med Mouna och Eleen i maj 2002 
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Men sedan hon tackade ja. Då var det problem med kommunerna att de inte kunde ut-
byta… använda varandras resurser.  

Eleen flyttar sedermera från familjehemmet till en lägenhet med ett kort 
andrahandskontrakt.  
Mouna: Sedan när hon sade att hon vill bo med sin man och att de snart inte har 
någonstans att bo så sa hennes socialsekreterare: ”Nu är det ditt problem, inte vårt 
längre. Du är inte någon som har lämnat hemmet för att du är hotad. Du är som alla 
andra som måste tänka på hur ska man klara sig ekonomiskt och med bostad. Nu kan 
jag inte hjälpa dig”.  

  
Mouna berättar att hon talat om att det i Eleens omgivning finns föreställ-
ningar om vilken hjälp de har ”rätt att begära” från samhället. Mouna refere-
rar till att det bland vissa människor finns missuppfattningar kring hur regler 
och socialförsäkringssystemet fungerar.  
Mouna: Typ att man tror att det är en självklarhet att jag måste få socialbidrag, som en 
skyldighet från dem… Man tänker att det är självklart att kräva dessa saker när man 
inte känner att man tillhör samhället utan bara hamnat i den här situationen… Självklart 
finns den skyldigheten från systemet, men samtidigt det är personens skyldighet att också 
försöka. Så det är ömsesidigt…Det är inte bara att mjölka [samhället på resurser].  

 
Mouna har farhågor om Eleens framtid som inte direkt delas av den social-
tjänst som Eleen har kontakt med. Eleen och maken bor i en andrahands-
lägenhet ur vilken de förväntas flytta inom snarast. Socialtjänsten uppger att 
de inte kan ge dem någon ny bostad utan de måste finna denna själva. Pres-
sen finns också på dem om att bli självförsörjande för att kunna godkännas 
som hyresgäster av ett bostadsbolag.  
Mouna: Jag sa till henne att ”jag tycker att när socialen inte hjälper dig att gå på den 
här utbildningen, då gör det ett misstag. För då är du beroende av dem i många, många 
år. Så kanske man kan bidra medan du går i skolan, sen klarar du dig själv. Under 
kort tid kan man satsat mycket pengar på dig men på lång sikt du har någonting, du 
klarar dig.” Men de gör inte det. Hon är beroende av socialbidrag, man vet inte hur 
länge. Det är felet. 

 
Eleens nya självbild? 
Företrädaren beskriver att den förändring som skett under den tid hon haft 
kontakt med Eleen, främst handlat om att Eleen i större utsträckning än 
tidigare nu ser sammanhang.  
Mouna: Hon har vågat [ifrågasätta tidigare] men som en minderårig, som ifrågasätter 
av naturliga skäl utifrån vad hon har upplevt själv. Nu har hon blivit lite mer formule-
rad... Så att hon ifrågasätter kvinnas roll och männen roll… När hon var ungdom upp-
levde hon regler och orättvisor på ett annat sätt. När man blir vuxen så man ser dem… 
Hon är fortfarande en ungdom men nu kan hon fundera över dem och skaffa sig en åsikt 
om världen. Nu hon är i en process och uppfattar sig som vuxen i [relation till] sin 
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omgivning och sin värld. Så att jag bara hoppas, att hon inte ger efter och får barn. Då 
sjunker hon igen. Det praktiska blir att ta hand om barnet, inte ha bra ekonomi och allt 
det här. Hon kommer att gå under faktiskt om hon inte får någon stark kraft. Men nu 
tar hon steget till den här vuxenansvars- världen. 

Mouna anser att Eleen fått en förändrad självbild i och med att hon ser 
ett maktövertag i relationen till maken. Hennes sätt att uppfatta de villkor 
hon lever under har även förändrats.  
Mouna: Om du inte skulle ha sett förändringar vore det förskräckligt att du skulle bo 
med honom. Men du har sett en del; du kan få plats, du kan polisanmäla honom och du 
kan göra det här och du kan göra det här. Det är som Eleen säger ”det viktigaste är att 
man utbildar sig, skaffa sig ett jobb”.48  

 
Mounas reflektioner över sin roll som stödperson 
I Mounas framställan finns referenser till hennes egen uppväxt och betydel-
sen av relationer till familjen.  
Mouna: Familjen har betytt jättemycket för mig, och det har varit positivt. Jag har känt 
mig trygg. Det gör att man klarar av alla situationer om man vet att man är omtyckt. 
Man tillhör något. Jag menar att, som Eleen haft det…kan det inte ha varit lätt. 

Mouna berättar vidare att hon anser att det är bättre att under en tid 
bryta kontakten med familjen om de hindrar individen från att leva ett liv 
hon själv väljer. Dessa erfarenheter hämtar Mouna från arbetet med andra 
flickor som Eleen. 
Mouna: Men känner man sig stark och anser att ”jag vill leva på den här sättet men 
min familj står i vägen för det. De förstör allt liv.” Då ska man välja annat liv. Om 
man känner sig stark och klarar av att avbryta kontakten då tycker jag att man ska få 
allt stöd. Fast man kanske inte kan avbryta… Det kan ses som en långsiktig process att 
bryta kontakten. Visar man senare att man är duktig, att man klarar sig, så kan man 
hitta tillbaka till förhållandet med sina föräldrar igen…Men det är inte förrän efter flera 
år, tyvärr. Det tar lång tid, om det har gått för långt. Man behöver inte vara orolig för att 
allt är förstört… men det kan ta lång tid. Så jag har förstått att det måste ha varit jätte-
svårt för Eleen.  

 
Den drivande tanken i stödarbetet med Eleen 
Mouna berättar hur hon arbetat i kontakten med Eleen och att det delvis 
handlar om att vara en vuxen reflekterande samtalspartner. Mouna beskriver 
hur hon förhöll sig till Eleen för att etablera en relation. 
Mouna: Jag tänkte att jag skulle försöka vara som en vuxen som betraktar det utifrån. 
Det gällde att komma in i hennes värld och uppleva de här sakerna som hon har upplevt. 
Och berätta för henne hur jag ser på det som en vuxen. Det som hänt är ingenting ovanligt, 

                                                      
48  Från gemensam intervju med Mouna och Eleen i maj 2002 
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men …man kanske ska försöka att se det lite utifrån. Jag bara berättar om vad jag kän-
ner, utan att bestämma över henne. Inte säga ”Så tycker jag att du ska göra det här”.  

Mouna menar att diskussionerna väckt en medvetenhet hos Eleen och 
att hon har en behållning av detta i sitt liv med maken och familjen.  
Mouna: Nu berättar hon att hon tar diskussionerna hemma med sin familj om; varför 
kvinnor ska vara si eller varför ska vi göra så. …Kanske mognar hon? Det är självklart 
att hon gör det…Kanske efter några år i det här förhållandet kommer hon känna att 
”nu slänger jag ut dig, jag klarar mig”. För det beror mycket på att man känner sig 
stark. Det handlar inte bara om att känna sig stark fysiskt utan att man ser att ”jag 
klarar mig”. Nu klarar hon sig inte själv. Hon har inget betyg, hon har inte jobb. Men 
kanske när hon får det så; ”Pang! ut med honom, jag vill leva mitt liv och försöka visa 
mina föräldrar att jag kan klara mig”. Jag försökte att inte fördöma, att inte säga att det 
här är fel och det här är rätt. Bara beskriva hur kan man känna och att det inte är 
några konstigheter med det. Så fritt kan man välja hur man vill leva. Vad vill man ha, 
vad man vill kräva av sina föräldrar. Det handlar om att pusha henne att behålla den 
här attityden att ifrågasätta hur förhållandet ska vara som kvinna och som man. Och så 
har hon ju kontakten med folk som i alla fall tänker på det sättet. 

 
Eleens och Mounas relation 
Deras relation har enligt Mouna byggt på ett ömsesidigt kontakttagande. De 
har haft kontakt i stort sett varje vecka. Under vissa perioder, när mycket 
skett, har de träffats eller talat i telefon dagligen och under andra ”lugna” 
perioder har kontakten varit glesare. Mouna menar att kontakten gett Eleen 
en trygghet. 
Mouna: Hon har ringt och jag har ringt, så att det har varit ömsesidigt. Nu känner hon 
att hon har någon sorts trygghet. Hon har någonstans att vända sig. Det kan var prak-
tiska; köpa dator –någon måste ställa upp. Hon har inte fast inkomst, hon vet att hon 
kan vända sig hit. Eller det kan vara att hon vill prata om något… Vi [Organisation 
”C”] vill vara någonstans att vända sig. Och hon behöver inte formulera sig i någon form 
för att bli accepterad. Som man är - så kan man berätta. Jag tror eller hoppas att om det 
blir svårigheter i hennes liv…så finns någon här.  

Mouna anser att hon lärt sig något från Eleen. För Mouna har detta hand-
lat om att respektera Eleens beslut om att återvända till maken och familjen.  
Mouna: Alla är inte mogna att lämna familjen men att de ändå kanske kan söka hjälp 
och så kan man stödja dem. Jag kan ifrågasätta om jag kunde ha pushat på henne mera, 
på ett annat sätt? Kunde man ha haft samtal på ett annat sätt så att hon kanske inte 
skulle gått tillbaka till honom [maken] ? … Jag kan fundera över hur man kan visa 
respekt och veta gränsen för hur långt vi kan gå, samtidigt som man vill påverka 
dem…Så arbetet handlar om att respektera deras beslut men samtidigt fråga ”vad är det 
för liv du har”? Så jag tänker att det har varit bra.  
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Mina tolkningar av Mounas berättelse om Eleen 
Jag har utgått ifrån hur jag kan förstå Mounas tolkningar avseende; makt-
strukturen kring Eleen, Eleens förhållningssätt och handlande i relation till 
familjestrukturen samt Eleens självbild i förhållande till normer om accepte-
rat beteende. Analysen berör först den del av berättelsen som kretsar kring 
uppbrottet.. Analysen fortsätter sedan med mina tolkningar av Mounas 
förståelse av tiden mellan intervjutillfällena samt den situation som Eleen 
befinner sig i vid andra intervjutillfället. Sist följer ett avsnitt med en analys 
av företrädarens arbete och av relationen mellan företrädaren och Eleen så 
som den framstår för mig. Jag gör här en koppling till vad jag uppfattat som 
företrädarens intentioner i arbetet med Eleen.  

Mounas tolkningar och förhållningssätt vid Uppbrottet 
 

Mounas förförståelse 
Mouna har själv vuxit upp i ett land där bevarandet av familjers heder ge-
nom våld är något vedertaget. Som företrädare för föreningen har hon mött 
många flickor i situationer som inte varit olika Eleens. Företrädaren har en-
ligt mig en förförståelse av sammanhangen som handlar om erfarenhet av så 
kallade hederskulturer. Jag ser det som att Mouna snabbt tolkat det som att 
Eleen befunnit sig i ett sammanhang med en hederskodex. Mouna betraktar 
till synes Eleens familj som en maktstruktur med särskild kontroll över flick-
ors och kvinnors liv. Mounas erfarenhet förefaller vara att flickor inom he-
derskulturer förväntas uppträda på ett visst sätt. De förväntas sätta familjens 
intresse av att upprätthålla hedern framför sina egna intressen. Jag tolkar det 
som att Mouna menar att också föräldrar lever under press från släktingar. 
Föräldrar kan komma att tvinga/pressa en dotter till att följa förväntningar. 
När det gäller Eleen synes företrädaren trycka på att andra än föräldrarna 
anser sig vara berättigade till att straffa Eleen; det är hela släktens ansvar inte 
bara föräldrarnas. Mouna ansåg att situationen var farlig för Eleen för att 
hon gjort motstånd mot regler om hur flickor ska bete sig. Det finns således 
ett system av kontroll som inte bara omfattar kärnfamiljen, vilket Mouna 
betonar genom att lyfta fram morbroderns makt genom brodern Benjamin, 
samt genom att beskriva en familjesammankomst som i sig hotande för Eleen.  

 
I denna kontext synes rykten framstå som lika farofyllda som egentliga hän-
delser eftersom familjens heder är ifrågasatt. Jag ser att Mounas förståelse 
medför att hon ser Eleens uppbrott som ett normöverskridande där Eleen 
gjort motstånd mot kontrollen av normer i systemet. Företrädaren tros 
mena att dessa gränsöverskridningar är brott mot hederskodexen då de kan 
skada hela släktens ära och Eleen löper därför risk för att straffas. 
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Ytterligare en aspekt av Mounas förförståelse är viktig att ta fasta på. 
Mouna menar att dessa flickor, liksom andra flickor under tonåren, söker 
bekräftelse för sin egen personlighet. Detta kan leda till att flickorna som 
individer kan komma att protesterar mot att infogas i en mall. Kontrollen av 
flickor inom patriarkala maktsystem resulterar i vissa fall i att en del flickor 
gör revolt och vill bryta sig loss för att kunna leva mer självständiga liv. 
Mouna har tolkat Eleen som en gränsöverskridare och som en revoltör.  
 
Mounas tolkning av hotet mot Eleen 
Vid första kontakten säger sig Mouna ha tagit fasta på att Eleen säger sig 
vara hotad. Mouna lade vikt vid att ”ingen” enligt Eleen, lyssnade på henne 
och att hon därför befann sig i en utsatt och relativt maktlös position. 
Mounas egen förförståelse av våld mot flickor inom hedersförtryckande 
strukturer ser ut att ha lett företrädaren till att anta att Eleen inte hade nå-
gon möjlighet att kunna förhandla med föräldrarna. Mouna synes ha tolkat 
det som att föräldrarna utgjorde ett hot i sig. Företrädaren påpekar i sam-
band med Eleens beskrivning av hoten mot henne att det kan ha varit så att 
Eleen överdrivit. Mouna tolkas av mig ha vägt ”risken av en överdrift” mot 
Eleens skildring av familjens värderingar och hedersnormer samt utsago om 
att andra kvinnor i släkten straffats med våld för att ha uppträtt ”opassande”.  

 
Jag har förstått det som att Mouna inte tvekade att tro på Eleens rädsla för 
våldsam bestraffning efter att Eleen berättat om otrohetsryktena. Mounas 
egen förförståelse fick henne att ifrågasätta socialtjänstens bedömning trots 
att socialsekreteraren uppgav sig känna till familjen väl.49 Som kort nämnts 
tidigare hade stödpersonen inte från Eleen fått kännedom om hur hon age-
rat under tonåren. Eleen hade uppgett att socialtjänsten hade fått kontakt 
med familjen i samband med konflikterna med systern Mercedes. Jag har 
tolkat det som att Mouna menar att föräldrarna kan ha varit särskilt ange-
lägna att få Eleen bestraffad eftersom de möjligen förväntades visa övriga 
släkten att de inte gav eftergifter för olydnad. Jag anser att Mouna tolkat 
återställandet av ordningen i familjesystemet och därigenom skyddandet av 
familjehedern som släktens främsta intresse. Mouna beskriver hur Eleen vet 
att olydnad mot familjens vilja ger konsekvenser; då systern har förskjutits 
efter att ha valt en ”opassande” man och lever med honom utan att vara gift. 
Eleen har framhållit familjehedern som viktig utifrån sitt eget beslut om att 
gifta sig. Mouna betvivlade som jag ser att föräldrarna var benägna att ställa 
sig på Eleens sida. Jag har tolkat det som att föräldrarna inte var beredda att 
stödja Eleen i hennes motstånd mot maken. Med andra ord stödde föräld-
rarna inte Eleens ifrågasättande av normerna.  
                                                      
49  Möjligt är att Mouna redan i detta läge uppfattat att Eleens vädjan också 

handlade om att hon ville ha hjälp till att ta sig ur äktenskapet med Yusuf. 
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Det är Mouna som framhåller rykten som lika farliga som verkliga över-
tramp och inte Eleen. Eleen ser logiken i bestraffning för verkliga övertramp 
men ser enligt Mouna inte sambandet mellan bestraffning och misstanke om 
övertramp. Mouna synes ha en erfarenhet som säger henne att rykten kan 
vara farliga i sig. Rykten är knutna till anseende, det vill säga hur andra be-
traktar familjen. Jag tolkar detta som att företrädaren menar att en familjs 
anseende inte bevisligen behöver överensstämma med verkliga förhållanden. 
Ett ”gott anseende” innebär således att andra uppfattar att förväntningar in-
förlivas och ett ”dåligt anseende” innebär att andra uppfattar att livsstilen 
inte upprätthålls. I min tolkning handlade Mounas bedömning av hotbilden 
om att Eleens handlande i hemlandet skulle komma att bli känt för släkten i 
Sverige. När det blev offentligt torde föräldrarna inte sett någon möjlighet 
till att ge Eleen eftergifter och därmed dölja hennes förehavanden för den 
övriga släkten. Jag kopplar detta till att familjehedern redan var skadad och 
att familjen sedan tidigare hade släktens ögon på sig. Kanske var det så att 
Eleen inte fick bli en ”ytterligare Mercedes”, eftersom föräldrarna då 
förväntas förskjuta Eleen. Jag menar att detta torde ha förvärrat Eleens 
situation eftersom föräldrarna kan ha varit extra angelägna om agera på rätt 
sätt när det gällde den yngsta dottern Eleen. Jag anser således att Eleen var 
särskilt pressad att leva upp till förväntningarna.  
 
Mouna blir Eleens ombud 
Genom berättelsen synes socialsekreterarens tidigare kännedom om familjen 
vara relaterad till händelserna kring Eleens syster Mercedes. Socialtjänsten 
hade också genom denna kontakt kännedom om Eleen sedan tidigare tonår. 
De sett hade exempel på att Eleen trotsat föräldrarna, rymt hemifrån och 
varit vad Mouna kallar en ”busunge”. Hur socialtjänsten tolkat och hanterat 
situation kring Mercedes framkommer dock inte i berättelsen. Vad som där-
emot framgår är att socialsekreteraren ansåg sig ha en relation till föräldrarna 
och att föräldrarna ansågs vara samarbetsvilliga. Enligt både Eleen och stöd-
personen så ville socialsekreteraren kontakta Eleens föräldrar. Då social-
tjänsten hade kännedom om hur Eleen som tonåring trotsat föräldrarnas 
regler genom att ”rymma hemifrån”, förstås socialsekreteraren ha trott sig 
kunna medla mellan Eleen och föräldrarna och påverka föräldrarna till att ge 
Eleen eftergifter istället för att bestraffa henne för ett trotsigt beteende. Att 
socialtjänsten avsåg angripa problemet genom att sammankalla till ett möte 
med Eleens föräldrar visar enligt mig att socialtjänsten såg situationen som 
ett familjeproblem (för ”kärnfamiljen”). 50 Socialtjänsten synes ha menat att 

                                                      
50  Synen på släkten som potentiellt hot, bör också här ha beaktats för att avfärda 

en ”anhörigplacering”. Placeringar inom nätverk och familj är en förordad 
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föräldrarna i en medlingssituation skulle respektera barnet som en individ 
med egna intressen51 och att de tros ha föreställt sig en förhandling mellan 
två parter med olika intressen. Där skulle barnet Eleen vara en förhandlings-
part och föräldrarna en förhandlingspart. 
 
Jag har förstått det som att Mouna menar att situationen sannolikt inte 
skulle kunna lösas genom att socialsekreteraren samtalade med föräldrarna. I 
Mounas tolkning av Eleens situation framgår att hon menar att Eleen mot-
satte sig särskilda förhållningsregler som syftar till att bevara en familjeheder. 
Stödpersonen förstås ha tolkat det som att Eleen inte ville inordna sig under 
dessa särskilda förhållningsregler och att hon ville frigöra sig från hedersnor-
merna. Enlig Mouna ansåg familjen att Eleens ageranden var brott mot nor-
mer om kyskhet. Att inte Eleen ville låta sig regleras genom normer om heder 
och kyskhet tolkade Mouna som ett ifrågasättande familjens/släktens värde-
ringar. Stödpersonen förstås ha menat att Eleens intressen som individ stod 
i strid med familjens/släktens intressen av att bevara ett system där heder och 
kyskhet värderas högt. Enligt min tolkning har Mouna antagit att föräldrarna, 
uppbackade av släkten, eventuellt med våld avsåg hindra Eleens motstånd.  

 
Mouna synes ha tagit ställning för individen som gör motstånd och hon bör-
jade agera som Eleens ombud, som en företrädare för Eleens intressen och 
behov. Mouna tolkas ha förstått det som att föräldrarna inte betraktade 
Eleen som en möjlig förhandlingspart och företrädaren ifrågasatte därmed 
socialtjänstens syn på föräldrarna som samarbetspartners. Jag har tolkat det 
som att Mouna gjorde denna bedömning utifrån sina tidigare egna 
erfarenheter som sa henne att strukturen med förväntningar vanligtvis är 
tämligen rigid. Mouna menar att Eleen betraktades som dottern enligt särskilt 
angivna normer inom en hederskultur och att hon förväntades vara på ett 
visst sätt och att inget utrymme fanns för att i detta läge förändra sättet de 
betraktade sin dotter. Med detta tros Mouna ha ansett att Eleens ageranden 
stod i strid med de förväntningar som fanns på henne och att Eleen befann 
sig i en hotfull situation. Företrädaren beskriver att hennes utgångspunkt 
därför var att ge Eleen skydd och ta henne ifrån vad Mouna tolkat som en 
omedelbar fara för att utsättas för våld.  
 

                                                                                                                        
riktlinje för Socialtjänsten, särskilt gällande ungdomar med annan etnisk 
bakgrund än svensk. Se SoU2000:77, Schlytter (2004)  

51  Socialsekreteraren hade kännedom om att Eleen gift sig vilket borde ha 
inneburit att Eleen kunde förväntas betraktas som vuxen och myndig. Eleens 
vistades före denna händelse i hemlandet, i väntan på besked om att makens 
uppehållstillstånd i Sverige skulle beviljas. Äktenskapet var i denna bemärkelse 
registrerat hos myndigheterna. 
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Mouna hörsammade Eleens rädsla för morbrodern och brodern utan att 
göra någon uttömmande granskning av situationen. Mouna antar därmed att 
det finns en patriarkal maktstruktur som Eleen är utelämnad till. Mouna 
insisterade på att Eleen av socialtjänsten skulle betraktas som en enskild 
individ med egna rättigheter. Jag har förstått det som att Mouna ville förmå 
socialsekreteraren att se maktstrukturerna i Eleens familj.  

 Situationen kan också tolkas som att Mouna ville få socialsekreteraren 
att betrakta Eleens som vuxen individ och inte som ett barn i familjen där 
föräldrarna ska föra hennes talan. Mouna förstås samtidigt ha förmedlat till 
Eleen om att det är möjligt för henne att betrakta sig som en självständig 
individ. Eleen fick på så sätt konfirmation om att hennes handlande och 
reaktioner mot makens och familjens behandling var berättigade.  
 
Delar av ”sanningen” som strategi 
Eleen var selektiv i den information hon förmedlat till föräldrarna. Hon ute-
lämnade vid första telefonsamtalet att misshandeln varit maken Yusufs reak-
tion på anklagelser om att Eleen varit otrogen. Jag menar att Mouna inte 
reagerade med avståndstagande mot Eleen för att hon utelämnat viktiga 
faktorer. Mouna har överseende med att Eleens historia tar nya vändningar. 
Mouna ifrågasatte inte Eleen eller att vissa delar av historien undanhållits. 
Jag har förstått att Mouna genom att inte ifrågasätta undvek att Eleen ännu 
en gång blev stämplad som ”inte trovärdig”. Det kan betyda att Mouna av-
höll sig från att ytterligare skuldbelägga Eleen. Mouna visar även via sina 
överseenden att hon ser hur Eleen på detta sätt haft strategier för att hantera 
det maktunderläge hon befunnit sig i. Jag menar att Eleens selektivitet istäl-
let bekräftas av Mouna som något förståeligt i den givna situationen. Jag har 
tolkat det som att Mouna har erfarenhet av att ”lögner” kan vara en överlev-
nadsstrategi hos flickor som lever under stark kontroll. Lögnen kan som jag 
förstått det vara ett sätt för dessa flickor att tillskansa sig ett större hand-
lingsutrymme. Initialt ser det ut som att Eleen troligen inte visste vad hon 
kunde eller inte kunde säga till Mouna. Möjligen trodde Eleen att Mouna 
skulle döma henne likt familjen, för att hon agerat ”olydigt”. Eleen berättade 
därför inte med än nödvändigt. Först vid ett senare telefonsamtal, efter att 
Mouna kontaktat socialtjänsten, berättar Eleen om otrohetsanklagelserna. I 
min tolkning så visade Mouna att hon inte dömde utan snarare stöttade 
vissa former ”olydighet” som en form av motstånd. Jag anser att Mounas 
agerande visar hur hon inte bara gav stöd till Eleen som ”motståndskämpe” 
vilket Mouna förstås uppfatta i positiva termer, utan att företrädaren också 
stöttade motståndet i sig som en möjlig väg till förändring av en maktstruktur. 
Företrädarens återgivning av händelseförloppet lyfter fram hur lögn eller 
modifierad sanning kan vara nödvändig för personer i underläge och att det 
inte nödvändigtvis behöver diskvalificera personen som trovärdig.  
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”Det fria valet” – en strävan efter bekräftelse 
Eleen beskriver att hennes motiv till äktenskapet var att vinna föräldrarnas 
kärlek genom att återupprätta en skadad familjeheder. Det som socialtjäns-
ten såg som Eleens ”fria val” satte Mouna i samband med Eleens beskriv-
ning av sin roll i familjen. Mounas tolkning är att Eleen slits mellan en öns-
kan om att vara en del av familjegemenskapen och en önskan om att vara 
oberoende nog att fatta sina egna beslut. Eleens beslut om att gifta sig hand-
lar enligt Mouna om att hon vill öka sitt eget handlingsutrymme och und-
komma familjens övervakning som har samband med de särskilda förhåll-
ningsreglerna om kyskhet. Mouna går inte i direkt konfrontation med Eleen 
om hennes egna uppgivna motiv till giftermålet. Att Mouna sedan ”läste av” 
Eleens motiv till äktenskapet som en självständighetssträvan anser jag har 
samband med företrädarens förförståelse av en kontext där flickor gör mot-
stånd mot alltför stark kontroll. Jag tolkar det som att Mouna har erfarenhet 
av att vissa kontrollerade flickor ser giftermålet som en väg från föräldrars 
kontroll. Dessa flickor synes föreställa sig att de blivande makarna inte kom-
mer att kontrollera dem på samma sätt som föräldrarna. Jag menar att det 
kan ha varit av betydelse för Eleen att Mouna även såg hennes beslut att 
gifta sig som en handling för att frigöra sig från familjen. Det kan enligt mig 
förstås som att Mouna lyfte fram den fria agenten i Eleen som inte är ett 
offer för omständigheterna. Dessutom kan Mounas sätt att tyda samman-
hangen medfört att Eleen ytterligare kom att se på Mouna som ”någon som 
vet vad det handlar om”. Mouna ger intrycket av att mena att de som 
uppfyller alla förväntningar, kan reduceras till sin roll som dot-
ter/mor/hustru. Hon synes mena att de inte är egna individer eftersom hela 
deras framtoning/existens finns inom den beskrivna ramen för deras berät-
tigande. De blir ett med omgivningens beskrivning av dem. Bara personlig-
hetsdrag som anses lämpliga blir bekräftade. Detta kan vara ett tecken på att 
Mouna anser att det är onormalt att inte vilja bryta sig loss från kontroll. Att 
anpassa sig till normer som reglerar den personliga friheten, blir i min tolk-
ning av Mouna, betraktat som suspekt. Jag anser att Mouna inte ser någon 
helhjärtad frivillighet i en sådan anpassning och efterlevnad av giltiga ut-
tryck, utan att kontroll gör det till tvingande normer. 
 
Relationen till pappa efter brytningen med familjen 
Mouna uppger att Eleens reaktion över att ha blivit avvisad av fadern då de 
kommit att hämta kläder, lett henne till att ställa frågor om familjerelatio-
nerna och tidigare familjehistoria. Jag menar att Mouna genom att dra paral-
leller till familjens förskjutning av Mercedes, försökte få Eleen att hur 
relationen mellan henne och pappan påverkats av omständigheterna kring 
själva uppbrottet. Pappas bild av Eleen hade ändrats och därmed också möj-
ligheten att ha överseende med Eleens tvivelaktiga ageranden. Eleen å andra 
sidan förväntade sig troligen att relationen mellan dem ska vara den samma. 
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Faderns oväntade gensvar kan därför ses stått i strid med den bild hon hade 
av deras relation.  

 
Jag tolkar det som att Mouna återspeglade pappas tänkta ”bild” av händel-
sen för att få Eleen att reflektera över sin egen situation från ett ”utifrån” 
perspektiv där Eleen ser hela kontexten. Företrädaren illustrerar, via referen-
sen till hur Eleen flera gånger tidigare rymt hemifrån och blivit förlåten av 
pappan, hur Eleens tidigare gränsöverskridningar hade skett i relationen 
mellan henne och föräldrarna, medan Eleens uppbrott från maken blev en 
angelägenhet för deras båda familjer/släkter samt för svenska myndigheter. 
Jag har tolkat det som att Mouna förmedlar att bekräftelse ges till den som 
uppfyller vissa förväntningar. Bekräftelse och uppskattning synes således 
vara villkorad. Mouna belyser enligt mig att bekräftelse ges för vissa hand-
lingar och till den som genom dessa handlingar återspeglar en viss given be-
skrivning av vem hon anses vara. Situationen illustrerar att Eleen eftersträ-
vade en ovillkorlig bekräftelse och att hon troligen uppfattat faderns efter-
gifter och tolerans med hennes olydnad som att han älskar henne som hon 
är oavsett vad hon gjort. Jag har tolkat det som att Mouna avsåg sätta in 
pappas reaktion i relation till hur familjen förhåller sig till kvinnors gräns-
överskridanden. Möjligheten fanns här att Eleen därigenom kunde se att det 
inte var hennes ”person” som avvisades. Fadern kan istället sägas ha reage-
rat på Eleens vägran att finna sig i den roll som tilldelats henne av familje-
systemet. Mouna synes ha förmedlat att Eleen inte bör ta på sig skulden för 
familjens reaktioner.  
 
Kvinnor emellan 
Mouna beskriver hur Eleen uttryckt en längtan om att bli älskad och upp-
skattad av familjen och därför önskat att få återupptas i familjegemen-
skapen. Mounas svar på detta blir att undersöka om mamman kan vara en 
förhandlingspartner. Eleen var skeptisk då modern varit kontrollerande och 
övervakat henne under uppväxten. Mouna fokuserade på att mamman 
möjligen kunde förstå Eleens belägenhet eftersom att de båda är kvinnor i 
ett familjesystem där kvinnan är underordnad mannen. Mouna synes ha 
egen erfarenhet av att det kan finns allianser bland kvinnor i manligt 
kontrollerade miljöer. Jag ser det som att Mouna antog att det funnits andra 
handlingar av motstånd mot normer om förväntat beteende, redan innan 
Eleens uppbrott. Företrädaren gjorde således ett antagande om att mamman 
kunde förstå varför Eleen gjorde motstånd och att modern skulle stödja 
henne. Jag har tolkat det som att Mouna hyste hopp om att Eleens mamma 
själv skulle bryta mot normerna genom att ha en kontakt med dottern. Jag 
anser därmed att Mouna trodde mamman skulle försöka stödja Eleens strä-
van efter en friare position än hon själv. Jag anser att detta antagande varit 
en missbedömning från Mounas sida. Stödpersonen hade inte uppfattat att 
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den del av släkten som tillhör mammans familj starkare förespråkar heders-
normerna än Eleens pappa. 
 
Församlingen, heder och livsstil 
Företrädaren uppger att Eleen understrukit att familjehedern är viktig för 
hennes föräldrar. Mouna synes koppla samman upprätthållandet av familj-
heder till församlingens påbud om hur flickor och kvinnor bör vara och 
agera. Mouna menar att det finns kontroll genom religion och att normer 
om livsstil sammanfaller med religiös livsåskådning. Enligt församlingens 
synsätt så är kvinnor på ett sätt och män är på ett annat sätt. Jag tolkar det 
som att Mouna introducerade tanken om att församlingens anbefallna livsstil 
är ett maktutövande som reglerar flickors liv mer än pojkars. Mouna tycks 
har sett det som sin uppgift att få Eleen att se hur familjens reaktioner mot 
henne ingått i ett sammanhang där det inte får uppkomma några tillfällen 
för att ifrågasätta en kvinnas trohet och kyskhet. Stödpersonen synes ha 
uppfattat att Eleen initialt inte velat ifrågasätta familjens lojalitet till den 
livsstil som församlingen förespråkar. När Eleen bekände sig som religiös 
samt att hon inte ville ta avstånd från församlingen så ifrågasatte Mouna om 
Eleen hade insikt om vad församlingen väntade sig av henne.  
 
Att se begränsande strukturer för minska skuldbeläggning 
Mounas skildrar att Eleen å ena sidan såg sig själv som syndabock, att hon 
tog på sig skuld för att hon var van till att bli skuldbelagd. Å andra sidan 
trodde sig Eleen ha förmåga att övertyga fadern, menar Mouna och att 
föräldrarna hade ignorerat eller haft överseende med att hon varit olydig. Jag 
tolkar det som att Mouna såg att Eleen uppfattade sig själv som relativt 
självständig och att hon kände sig begränsad. Mouna beskriver också hur 
Eleen tyckte sig ha gjort rätt eftersom hon var oskyldig till otrohetsanklagel-
serna. Enligt Mouna såg Eleen inget fel i att ”vara ute och festa med kompi-
sar” eftersom hon är en ung kvinna i Sverige och är som ”alla andra”. Här 
bör det påpekas att Eleen kontrasterar sin egen upplevelse av att vara 
kontrollerad med föreställd bild av obegränsad frihet. Mouna beskriver hur 
hon menar att Eleen föreställde sig att individer utanför familjen lever helt 
fria utan kontroll vilket talar för att Eleen inte tog i beaktande eller ville kän-
nas vid att ”andra” flickors och pojkars beteende också regleras av föräldrars 
förhållningsregler. Jag har tolkat det som att Mouna påpekar detta för att 
hon har erfarenhet av att flickor som bryter sig loss från familjen kan bli 
”gränslösa” och ”leva ut” efter att de undsluppit familjens kontroll.  

 
Mouna uppger att en del av hennes uppdrag var att vägleda Eleen till att ta 
ansvar för sina handlingar och vara mer vuxen, det vill säga att överväga 
konsekvenser i förväg. Vikten som läggs vid detta visar, enligt mig, hur 
Mouna tolkat Eleen som vilsen och relativt omogen att se på sin egen 
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position i denna makthierarki. Eleen kunde inte här skilja mellan föräldrars 
rimliga förhållningsregler och de särskilda förhållningsregler som knyts till 
normer om heder och kyskhet. Mouna tycks ha menat att det handlat om att 
Eleen behövde få tid för att mogna och ta ansvar som enskild individ. Eleen 
behövde få insikt om att hon formats av det kollektiv hon ingått i. Mounas 
tolkning visar hur Eleen berättigar sitt motstånd genom att betrakta sig som 
en modern tjej i det svenska samhället. Eleen liknade sig vid kamrater utan-
för familjen och vid inte med kvinnorna inom släkten ( inte som Viann eller 
Mercedes). Mouna synes ha velat förmedla att individer utanför familjen 
agerar utifrån ett personligt ansvar för sina handlingar. I Eleens släkt synes 
ansvaret för att individen agerar inom givna ramar vara ett kollektivt ansvar 
och inte ett personligt ansvar. Mouna tolkas ha framhållit för Eleen att 
individer bör ta en personligt ansvar, det vill säga utöva en kontroll över sig 
själv. Företrädaren såg således Eleens situation ur ett längre tidsperspektiv än 
Eleen själv. Jag tolkar det som att Mouna avsåg hejda eventuella oövertänkta 
handlingar från Eleens sida. 

 
Jag menar att Mounas spegling av Eleen som ansvarsfull vuxen skapar en 
motbild till Eleens uppfattning av sig själv som det ”svarta fåret”. I den 
självbild Eleen haft har hon införlivat församlingens normer om hur hon 
ska uppträda som hedervärd kvinna och dessa normer har bekräftats i 
interaktionen med hennes närmsta släktingar. Mouna visar på hur att det är 
möjligt att ifrågasätta dessa normer eftersom Eleen lever i ett samhälle (det 
”svenska”) där det finns alternativa normer och värderingar att tillgå och 
anamma i sin självbild. Jag vill betona att företrädaren, enligt mig, synes ha 
medverkat i en process som bekräftade varje steg Eleen tog mot att upp-
träda som en självständig individ. Mouna refererar till att det handlar om att 
ta ansvar. Mouna lyfte fram Eleens som agent och tonade ned en bild av 
Eleen som ett offer. Jag menar att detta kan ha varit av betydelse i deras 
vidare relation då det kan ha dämpat Eleens eget skuldbeläggande av sig själv.  

 
Mounas intentioner i relationen till Eleen 
Mouna förstås vid denna tidpunkt se som sin fortsatta uppgift att vara en 
reflekterande samtalspartner. Jag har tolkat det som att Mouna försökte led-
saga Eleen i processen att börja betrakta sin egen position och villkor utifrån 
en ny förståelse av den maktstruktur och sammanhang som reglerar dessa 
villkor. Företrädarens uppdrag avsågs som jag ser det också vara att förmedla 
till Eleen att hon kunde överskrida de normer som fanns uppsatta för henne.  

Jag menar att Mouna använt en teknik för att åskådliggöra strukturella 
villkor. När sammanhangen kring Eleens beslut att gifta sig blev tydligare för 
Mouna, reflekterade hon berättelsen tillbaka till Eleen från sitt perspektiv 
och även andras möjliga förståelse av motiven. Företrädarens såg det, som 
jag tolkar henne, som sin uppgift att förmå Eleen att kliva utanför sitt eget 
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perspektiv och förstå hur andra, som socialsekreteraren, kan ha tolkat hen-
nes motiv annorlunda.  

I Mounas förståelse av Eleens motiv och berättelse hade hon möjlighet 
att pendla mellan att förstå den i det kontext som omgett Eleen under hen-
nes uppväxt och att förstå den utifrån socialtjänstens ”svenska” förståelse-
ram. I hennes återspegling av historien till Eleen flyttades perspektiven fram 
och tillbaka. Jag har tolkat det som att Mouna genom denna pendling ansåg 
illustrera sammanhangen och kontexten kring Eleens livsvillkor. Mouna för-
stås med detta vilja förmå Eleen att ställa sig utanför sin egen position och 
greppa hela strukturen som system. Jag anser att Mouna menar att Eleen 
skulle kunna förändra sitt sätt att förhålla sig till maktstrukturen och därmed 
också sitt sätt att hantera det som händer och sitt sätt att agera, om hon fick 
insikt i hur mekanismerna i familjen fungerade. 

Mounas tolkningar och förhållningssätt vid Försoningen  
Villkoren för försoningen 
I den enskilda intervjun framställer Mouna Eleens agerande som ständigt 
förhandlande med familjen om hur mycket hon skulle vara tvungen att an-
passa sig för att få återvända till familjegemenskapen. Mouna beskriver hur 
Eleen har hittat olika strategier för att kunna leva i familjesystemet. Eleen 
anser att hon kan leva i familjegemenskapen och ändå betrakta sig som själv-
ständig och oberoende att fatta egna beslut, uppger Mouna. Mouna beskri-
ver att Eleen visat sig handlingskraftig nog att söka stöd om hennes gränser 
blir kränkta.  

Jag tolkar Mounas beskrivning som att hon menar att Eleen anpassat sig 
efter familjens villkor. Företrädaren synes anse att Eleens kompromiss kring 
livsstil är dyrköpt. Mouna nämner att hon visst tror att ”försoning med fa-
miljen” är möjlig för flickor i situationer som liknar Eleens, men då först 
efter en längre tid. Jag tolkar det som att företrädaren anser att om en flicka 
återförenas med sin familj innan en längre tid gått av bruten kontakt, så 
finns en stor risk att försoning sker på bekostnad av flickans intressen. Det 
vill säga att det ställs stora krav på att flickan återgår till tidigare befästa 
mönster av kontroll från familjen.  

 
Mouna synes tolka begreppet frihet som att ha egen beslutanderätt. Den 
”fria individen” gör således som hon vill och kan fritt välja vem hon vill 
vara. Mouna torde med det mena att den fria individen har möjlighet att 
välja att inte svara upp mot förväntningar. Det vill säga att hon kan uttrycka 
en individualitet genom att göra motstånd mot förväntningar. Att ha sin 
frihet skulle därvid innebära en frånvaro av andras kontroll över individens 
existentiella uttryck. Företrädaren tycks se det som att Eleen inte kan und-
slippa familjens kontroll eftersom hennes föräldrar inte accepterar en individ 
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som inte svarar upp mot förväntningarna. För att kunna undslippa familjens 
kontroll bör Eleen bryta med dem under en längre tid. Mouna ser inte så 
stora möjligheter till att Eleen kan få sin individualitet baserad på motstånd 
bekräftad inom familjegemenskapen. Mouna har förståelse för att Eleen vill 
få familjens bekräftelse och att Eleen synes mena att bekräftelsen som hon 
erhåller utanför familjegemenskapen är otillräcklig. Jag tolkar det som att 
Mouna antar att hon och Eleen har liknande tolkningar av frihetsbegreppet. 
Jag ser dock en viss diskrepans utifrån att jag tolkat att Eleen menar att det 
finns en frihet i att kunna förhandla. I förhandlingar kan hon avgöra om och 
i vilken omfattning hon vill svara upp mot förväntningar som omgivningen har 
på henne. Eleen förstås mena att det går an att leva med viss kontroll om det 
ges tillfälle till att förhandla, medan Mouna menar att kontroll innebär ofrihet. 
 
Jag anser att Mouna ser familjens strävan efter att kontrollera genom normer 
som hindrande till att Eleen ska kunna leva ett helt ”fritt liv”. Mouna kan 
sägas se familjens kontroll som orsak till Eleens situation. Jag tolkar det 
likväl inte som att Mouna menar att familjen som enhet ska bekämpas. 
Mouna lägger vikt vid att istället hitta strategier för att hantera familjens 
kontroll. Eleen behöver ”den goda familjen” som ger bekräftelse och 
tillhörighet. Medvetenhet bör dock finnas om att familjen fungerar som ett 
system som genom uppmuntran eller sanktioner, har makt över gällande 
normer. Mouna uttrycker i den enskilda intervjun att Eleen inte har kraft för 
att i större utsträckning än vad hon gjort, ifrågasätta maktsystemet och för-
samlingens makt i familjen. Mouna anser dock att Eleen har mognat och att 
hon inte agerar lika impulsivt som hon gjorde under den första tiden av 
deras bekantskap. Mouna framhåller att Eleen ser sammanhangen och syste-
matiken i familjesystemets kontrollmekanismer, och att Eleen anser sig kunna 
hantera dessa. Mouna tolkar Eleens självbild så som att Eleen lurar sig själv 
till att tro att hon är lycklig och att hon lyckts få det bästa av två ”världar”.52  

 

                                                      
52  Jag anser att det Mouna ser här är vad Hanne Haavind (1992) beskriver som en 

dold överenskommelse mellan könen. I relationen mellan man och kvinna be-
kräftar parterna de giltiga uttrycken för manlighet respektive kvinnlighet hos var-
andra. När Eleen uppfyller normer för kvinnlighet befäster hon samtidigt att hon 
är olik maken vilket bekräftar de giltiga uttrycken för manlighet hos honom. Jag 
har förstått det som att Eleen känner sig bekräftad som kvinna och att hon med 
det vinner respekt. I min tolkning av Haavind skulle detta betyda att Eleen ”gör 
sig till kvinna” och att hon sedan omtolkar bekräftelsen hon får för detta till en 
konfirmation av henne som individ. Att betraktas som ”värdefull” utifrån ”kvinn-
liga” egenskaper kan således vara att dölja könsskillnaden i sig (Haavind 1992). 
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Livsstil i enlighet med församlingen 
I den gemensamma intervjun kommenterar företrädaren Eleens sätt att upp-
fatta familjens starka knytning till sin församling. Enligt mig menar Mouna 
att församlingens patriarkala maktstrukturerna påverkar Eleens liv. I den 
enskilda intervjun med Mouna tar hon upp tråden kring församlingens infly-
tande på familjen.  

Mouna beskriver att kvinnor kan ha olika strategier för att få utlopp för 
egna behov i ett sammanhang där de av sin familj och omgivning förväntas 
att alltid sätta andras behov före egna och vara till hands för männen. Jag har 
tolkat det som att företrädaren anser att församlingen har en patriarkal 
struktur som institutionaliseras genom normer för manlighet och kvinnlig-
het. Företrädaren anser att församlingens normer om kvinnlighet är ett hin-
der för att Eleen ska utvecklas till en fri beslutande individ. Enligt min me-
ning anser företrädaren att det finns en motsägelse i att samtidigt sträva efter 
individuellt frihet och att följa församlingens påbud. Normer om autonomi 
och församlingens/familjens levnadsnormer pekar åt olika håll. Mouna ten-
derar som jag förstår henne att betrakta det som ett ”antingen eller”. 
Antingen så menar sig Eleen vara lojal med församlingens livsstil och accep-
terar med detta också de normer om lämpligt och hedersamt uppträdande 
som förespråkas för kvinnor. Eller så gör Eleen motstånd mot dessa normer 
om förväntad kvinnlighet och ifrågasätter med det också församlingens an-
befallna livsstil. Företrädaren torde mena att Eleens familj och församlingen 
inte tillåter en modifierad tolkning av hur flickor är eftersom hon förväntas 
leva enligt religiösa levnadsregler. Jag menar att företrädaren i detta inbe-
griper ett avståndstagande från församlingen och Mounas skepsis mot reli-
gion påverkar hennes tolkning av Eleens självständighetsstävanden.53 

 
Enligt Mouna har Eleen via deras diskussioner sett församlingens patriarkala 
struktur men Eleen har hävdat att hon inte vill förlora kontakten med för-
samlingen. Eleen har därför valt att svara upp mot församlingens förvänt-
ningar på henne genom att acceptera deras villkor av förhinder av skilsmässa 
mellan henne och maken Yusuf. Mouna har enligt mig tolkat detta som att 
Eleen velat göra motstånd men att hon inte haft tillräcklig kraft. Jag anser att 
detta avslöjar hur Mouna över lag förhåller sig kritisk till religion och dess 
betydelse för Eleen. Möjligen finns det hos Mouna egna (kanske negativa) 
erfarenheter av hur religion och/eller religiösa samfund kan styra och kon-
trollera sina medlemmar till att inte överskrida normer. Detta får enligt mig 

                                                      
53  Mouna synes icke beakta ett perspektiv där Eleen som Tordis Borchgrevink 

(2002) uttrycker det, väljer bort vissa individuella friheter för att med detta vara 
en del av en religiös gemenskap. Borchgrevink påpekar att troende människor 
enligt religionsfrihetens principen måste ha rätt att bekänna sin religion och ha 
möjlighet till religionsutövning i gemenskaper. 
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betydelse, eftersom Mouna inte ser hur viktig församlingen är för Eleen. 
Den religiösa tro Eleen vittnar om hamnar i skuggan och Eleens egen vilja 
att leva enligt religionen ifrågasätts mellan raderna av Mouna. Jag menar att 
Mouna inte helt vill acceptera att Eleen möjligen vill leva efter församlingens 
normer. Mouna framhåller istället normerna som tvingande för att inte 
Eleen ska uteslutas ur församlingens gemenskap.  

 
Mounas syn på Eleens och Yusufs relation 
Maken och hans reaktioner på livet i Sverige, kan enligt Mouna betraktas ut-
ifrån hans uppväxt i hemlandet, där hans familj och kulturella sammanhang 
bör betraktas som ett system som kontrollerar vad som anses lämpligt 
/olämpligt. Mouna uppger att Eleen inte bör förvänta sig att maken föränd-
ras över en natt. Företrädaren menar att det är naturligt att Yusuf  söker sig 
till hennes föräldrar som ”källa till kunskap” om hur han ska leva i Sverige. 
Jag anser att företrädaren i detta också ser att föräldrarna backar upp Yusuf  i 
val av livsstil. Mouna kan sägas påpeka att det råder överensstämmelse mel-
lan hemlandets normer om lämpligt uppträdande och de rådande normerna 
i familjen i Sverige.  

 
Eleen förespråkar moderna ideal för parförhållandet och kallar maken gam-
maldags när han vill upprätthålla en traditionell livsstil. Jag tolkar det som att 
Eleen vill vara en modernare kvinna vilket ställer krav om att maken ska anta 
en modernare mansroll och inte vara den som kontrollerar hennes förehavan-
den eller umgänge. Mouna tycks initialt ha velat främja en vägledande håll-
ning hos Eleen gentemot maken. Jag tolkar det som att Eleen av Mouna 
föreslås förmå maken att se fördelar i en modernare livsstil (och icke 
traditionell manlighet) som en förutsättning för att Eleen själv ska kunna 
uttrycka sin individualitet (och alternativa tolkning av kvinnlighet). Mouna 
synes således initialt rekommendera att Eleen skulle förhandla med Yusuf. 
Med andra ord kan stödpersonen med denna uppmaning sägas ha uppmunt-
rat Eleen att ”vinna över” Yusuf  till att stödja henne i ett motstånd mot för-
väntat beteende.  

Eleen bemötte stödpersonens propå med att referera till att maken är 
gammalmodig. Mouna tycks därvid dra tillbaka sin rekommendation och in-
stämmer när Eleen säger sig inte tro på en förändring och att Yusuf  inte är 
beredd att släppa sin allians med hennes föräldrar, från vilka han får stöd för 
en traditionell livsstil. Jag menar att Mouna med denna vändning erkände 
Eleen ett tolkningsföreträde gällande vilken strategi för motstånd som var 
möjlig. I min tolkning lämnar stödpersonen frågan om Yusuf  som möjlig 
bundsförvant för motstånd. Istället bekräftar Mouna Eleen när hon utövar 
ett internt motstånd mot förväntat beteende i relationen med Yusuf  genom 
att normalisera detta som en brukad strategi för kvinnor i Eleens situation. 
Eleen blir som jag ser det verifierad av Mouna till att hitta olika uttryck för 
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motstånd i olika situationer. Som hustru till Yusuf  synes visst motstånd vara 
gångbart och som dotter till förändrarna förefaller andra uttryck för 
individualitet vara gångbart. 

 
Eleen agerar likt ett barn då hon försöker manipulera maken för att genom-
driva sin egen vilja. Eleen tycks se detta som tämligen ”oskyldigt”. Jag anser 
att företrädaren tolkar Eleens ”oskyldiga” beteende som ett normbrott mot 
familjens uppfattning om lämpligt uppträdande. Mouna förmedlar inte här 
till Eleen att detta normbrott kan vara riskfullt utifrån erfarenheten om att 
ryktesspridning i sig är förknippat med fara. Möjligt är att Mouna inte längre 
ser någon större fara i ryktesspridning, varför företrädaren är mer bekymrad 
över vad Eleen i framtiden kan komma att göra i sin jakt efter bekräftelse. 
Jag har tolkat det som att Mouna vill göra Eleen medveten om vad hon 
försakar och att Eleens önskan om att ha en ömsesidig kärleksrelation kan få 
henne börjar överskrida ramarna kring den förväntade kvinnligheten på ett 
riskfyllt sätt. Vad jag tidigare påpekat är att jag anser att Eleen hela tiden 
varit medveten om vad hon försakat och kan komma att behöva försaka. 
Företrädaren har däremot inte enligt mig upptäckt att Eleen redan har insikt 
om vad hon ”valt bort”. 

 
Barnafödande 
Företrädaren framhåller att uppmuntran att få barn kan fungera som en 
kontrollmekanism av unga kvinnor i familjer med patriarkala maktsystem. 
Detta ser jag som ytterligare en konkretisering av könsmaktsordning. Jag 
tolkar företrädarens uttalande som en kritik av en norm som anger att unga 
kvinnor bör få barn tidigt i äktenskapet. Av Mounas påpekande har jag för-
stått att normen kan hindra Eleen från att gå ut på arbetsmarknaden. Mouna 
tycks beskriva en norm om att den ärbara kvinnan förväntas stanna i hemmet 
då hon fått barn. Detta kan även tolkas som att en ung kvinna som inte fått 
barn kan uppfattas som ett potentiellt okontrollerbart sexobjekt, en stämp-
ling som mentalt kan fungera kontrollerande. Genom att göra Eleen 
uppmärksam på sådana möjliga kontrollmekanismer, anser jag att Mouna 
uppmanar Eleen att i förväg lägga upp strategier för att kunna hantera pres-
sen och att vara observant på hur hon riskerar att styras genom sitt behov av 
uppskattning från föräldrarna.  

 
Mouna säger inte rakt ut till Eleen att föräldrarna medvetet eller omedvetet 
försöker hindra Eleen till fortsatta gränsöverskridanden genom att framhålla 
att Eleen borde bli gravid så snart som möjligt. Mouna uppmuntrar istället 
Eleen att studera, vilket synes vara en strategi som Mouna förordar utifrån 
egna erfarenheter. Företrädaren tycks vara medveten om att föräldrarnas er-
kännande av hennes individualitet är central för Eleen. Jag har tolkat det 
som att Eleen möjligen fruktar ett nytt avvisande om hon inte uppfyller 
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vissa förväntningar. Mouna delger Eleen sina erfarenheter av arbetet med 
andra flickor och påpekar att det finns alternativa sätt att vinna föräldrars 
bekräftelse och uppskattning. Mouna synes således mena att Eleens föräld-
rar skulle kunna bekräfta Eleen som en modern kvinna om hon skapar en 
individualitet som föräldrarna kan visa upp för omgivningen och känna 
stolthet över. Jag tolkar det som att företrädaren med detta visar på att Eleen 
kan fortsätta att göra motstånd mot barnafödande och att motståndet inte 
behöver innebära att föräldrarna avvisar Eleen för att hon inte uppfyller de 
förväntningar som finns på henne som gift ung kvinna. Företrädaren upp-
muntrar här Eleen till framtida expandering av gränserna eller att hon 
överskrider satta gränser på nytt. Mouna tycks vilja styra Eleen ifrån ett reso-
nemang där Eleen tar alltför stor hänsyn till familjens önskemål. Jag menar 
att företrädaren försöker förmå Eleen till att göra en slags konsekvensanalys 
av möjliga framtida situationer som utgår ifrån Eleens egna personliga be-
hov av frihet. 
 
Mounas tycks ha en tilltro om tålamod hos Eleen. Mouna anser att studier 
och ekonomiskt oberoende från mannen kan bli ett medel för att motstå 
frestelsen att bli bekräftad av familjen genom att göra dem till viljes och bli 
gravid. Jag måste ifrågasätta om Mouna når fram med sitt budskap om att 
Eleen kan finna en alternativ acceptans hos familjen genom studier eller ar-
bete. Mouna säger sig medveten om Eleens starka längtan efter bekräftelse 
från familjen. Mounas alternativ om att vinna erkännande hos föräldrarna 
genom utbildning är dock en långsiktig plan. Jag ställer mig frågan om Eleen 
har tålamod att vänta. Eleen har beskrivit hur hon får uppskattning av famil-
jen då hon hjälper sin syster Viann med hennes barn och denna bekräftelse 
är omedelbar. Mot detta ställs Mounas långsiktiga alternativa plan som Eleen 
inte har några garantier för. Eleen riskerar att under lång tid bli bemött med 
skepsis och sedan inte få någon utdelning för sina ansträngningar. Däremot 
vet hon att hon kommer att bli bekräftad om hon skaffar barn.  

 
Mounas misslyckande?  
I den enskilda intervjun lyfter Mouna fram hur gärna hon önskar att Eleen 
skulle se att hon klarar sig själv och inte behöver anpassa sig till familjen för-
väntningar. Mouna uttrycker att hon delvis ser Eleens försoning med famil-
jen, och således också anpassning till givna regler och normer, som ett miss-
lyckande. Detta är även synligt genom att Mouna förebrår sig själv om hon 
kunde gjort mer eller kunde gjort på något annat sätt i arbetet kring Eleen. 
Mouna synes förknippa delaktighet i förhandling med att Eleen gör eftergif-
ter och därvid avstår från att göra motstånd mot förväntningar. Företräda-
ren tycks ha förhoppningar om att Eleens motstånd inte kommer att kväsas 
av föräldrarna eller mannen. Jag tolkar det som att Mouna menar att Eleen 
inte i längden kommer nöja sig med ett erkännande av den delaktiga 
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individen/kvinnan. Företrädaren oroar sig därför för hur Eleen i framtiden 
kommer att uttrycka ett motstånd. Mouna menar således att det finns en risk 
för att Eleen kommer att söka erkännelse utanför familjesfären. För att inte 
riskera att förlora familjens erkännande kan detta enligt Mouna leda till ett 
dubbelliv. Mouna talar om Eleens mognad utifrån att Mounas arbete, enligt 
henne själv, varit att få Eleen att göra egna val efter att på förhand vägt 
konsekvenserna av olika valmöjligheter. Uppmuntran till att arbeta eller stu-
dera synes Mouna ska leda till att Eleen undviker att börja leva ett ”dubbel-
liv”. Utbildning eller ett arbete menar Mouna kan fungera som ett erkän-
nande av individen som inte bara är hustrun eller dottern. 

 
Mouna uttrycker att alternativet är att Eleen kommer lura sig själv till att tro 
att hon är lycklig. Mouna tycks således se Eleens försoning som ett slags 
misslyckande i hennes arbete som stödperson. Jag anser att Mouna har un-
derskattat betydelsen av de förändringar som skett kring Eleen. I föregående 
kapitel har jag visat hur Eleen blivit medveten om maktstrukturerna i famil-
jen och hur hennes överlevnadsmekanismer med denna kunskap blivit 
strategier att skaffa sig bättre levnadsvillkor. Eleen själv uttrycker tvärtom 
situationen i motsatta ordalag; hon lyckats med sin mission att bli en del av 
familjegemenskapen. Eleen menar dessutom att hon lyckats befästa en själv-
ständighet, både i förhållande till maken och till föräldrarna. Jag har tolkat 
det som att Eleen är väl medveten om vad hon försakat och kan komma att 
tvingas/pressas försaka. Och att hon ändock betraktar sig vara tämligen 
nöjd. Utifrån detta anser jag att Mounas arbete med att medvetandegöra 
Eleen varit ett uppdrag som lyckats.  

 
Företrädarens synsätt kontra socialtjänstens synsätt  
I situationen där Eleen sökte skydd hos socialtjänsten poängterade Mouna 
hotet mot Eleen. Hotet introducerades som en konsekvens av motstånd 
mot normer av förväntat beteende. Sedan företrädaren kontaktat socialtjäns-
ten förstås de ha tolkat det som att Eleen av familjen riskerade att bli 
bestraffad för att hon inte agerade som dotter. Att göra motstånd förknippa-
des således i detta sammanhang med en risk för liv och hälsa. Företrädaren 
synes ha förvissat socialsekreteraren om att det inte fanns någon möjlighet 
för Eleen att (med socialtjänstens stöd) få delta i förhandlingar. Jag har tol-
kat detta som att socialsekreteraren såg Eleen som en ”hjälpsökande” som 
behövde stöd i detta uttryck av motstånd mot familjens förväntningar. Det 
Mouna påvisar är att socialsekreteraren inte såg Eleen som en deltagare i 
förhandlingar med socialtjänsten om hur stödet skulle se ut. Att vara hjälp-
sökande och att vara deltagare synes med detta vara svårt att integrera.  

 
När det sedan blev dags att hitta ett boende efter familjehemmet, fick Eleen 
ett erbjudande från socialtjänsten om nytt boende. Jag har tolkat det som att 
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Mouna menar att socialtjänsten förväntade sig att Eleen skulle anta förslaget 
om boende. Mouna beskriver hur de i efterhand diskuterat hur Eleen först 
avböjt socialtjänstens förslag och att Mouna fått övertala Eleen om att anta 
erbjudandet. Jag tolkar det som att företrädaren förstått att socialtjänsten 
hade kunnat börja betvivla att Eleen verkligen var hotad och därför neka 
Eleen fortsatt stöd om hon inte uppträtt enligt deras bild av en hotad flicka. 
Företrädaren har sedermera haft en diskussion med Eleen om vilka signaler 
hennes avvisade sänt till socialsekreteraren. Jag tolkar det som att Mouna 
gjorde den ”svenska” socialtjänstens förståelse av Eleens situation tydlig för 
henne. Företrädaren kan också ses ha gett Eleen kunskap om hur samhälls-
apparaten fungerar och vad som styr socialtjänstens bedömningar när det 
gäller att tillgodose hennes behov av stöd. 

 
I den nuvarande kontakten med socialtjänsten blir Eleen uppfordrad att 
själv söka sig en bostad och att ta ett arbete för att klara sin egen försörj-
ning. Mouna menar att Eleen behöver ytterligare stöd från socialtjänsten 
som inte enligt företrädaren synes förstå Eleens situation efter försoningen. 
I Mounas återgivning framkommer att socialtjänsten tycks sammanlikna för-
soningen med att Eleen godtagit villkoren för livet inom familjegemenska-
pen. Eleen är därför inte längre att betrakta som hjälpsökande på samma 
sätt som tidigare eftersom hon inte längre vill skyddas från ett liv inom dessa 
villkor. När Eleens fortsatta agerande inte längre innebär uppenbara risker 
för hennes liv och hälsa, så förefaller Eleens motstånd inom familjesfären 
betraktas som en intern angelägenhet för familjen. Mouna tar dock fasta på 
att Eleens fortsatta motstånd innehåller ett riskmoment. Risken består i att 
Eleens fortsatta utveckling som individ hindras av familjen.  

 
Företrädaren menar att Eleen kan komma att välja att bli gravid istället för 
att ta ett arbete hon inte är intresserad av men behöver för att klara sin för-
sörjning. Mouna förordar utbildning som en plattform för utveckling mot 
självständighet. Om Eleen inte få en egen permanent bostad kan Eleen och 
maken nödgas flytta in hos hennes familj eller hos makens släktingar i 
Sverige. Detta skulle i sin tur stärka familjens kontroll över henne. Utifrån 
samma argument så ökar risken att hon tappar motivationen till att studera. 
Jag har tolkat det som att Mouna anser att Eleen fortsatt bör betraktas som 
hjälpsökande som behöver stöd i att göra motstånd. Jag finner här att ra-
marna för socialtjänstens arbete kan vara ett hinder. Den socialtjänst som 
Eleen varit i kontakt med har inte kunnat erbjuda något stöd till henne i det 
interna motståndet inom familjesfären. 

 
Jag förstår det som att Mouna uppmuntrar Eleens bild av sig själv som den 
moderna självständiga kvinnan. Jag utgår ifrån att Mouna menar att Eleens fort-
satta utveckling mot självständighet kan uppmuntras eller motverkas beroende 
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på vilka signaler som ges via det praktiska stöd som Eleen får. Företrädaren 
tycks vilja förmå Eleen att stå emot den omedelbara bekräftelsen som ges 
när hon inrättar sig efter normer om en traditionell kvinnoroll. Eleen upp-
muntras istället att göra val utifrån en långsiktig planering om vad som främ-
jar uppbyggnaden av hennes självständighet. I ett tidigare avsnitt beskriver 
Mouna hur Eleen kände sig trött och inte orkade företa sig någonting. Jag 
menar att Mouna inte uppmärksammat detta som en bristande motivation 
och nedstämdhet. Det finns därför anledning att befara att Eleen att inte 
kommer att kunna fullfölja en långsiktig plan om utbildning. 
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Kapitel 8 

Sammanfattande kommentarer och diskussion 
Syftet med denna studie är att förstå de processer den berörda flickan själv 
genomgått samt satt igång i omgivningen via gränsöverskridande handlingar 
och uttryck. Avsikten är även att studera hur den berörda flickan förhållit sig 
till omgivande livsvillkor och förväntningar samt att se hur villkoren för för-
ändring tett sig för denna flicka. Med avhandlingens syfte i åtanke vill jag i 
detta kapitel avslutningsvis kommentera och diskutera vad jag anser vara 
studiens viktigaste resultat.  

Eleen, en flicka i en hederskontext  
Flickor och unga kvinnor i hederskulturella sammanhang beskrivs leva un-
der hot och tvång i familjer med strängt patriarkala värderingar (Läns-
styrelserapport 2002:13, Länsstyrelserapport 2002:23, Länsstyrelserapport 
2004:4). Flickors umgänge och uppförande (särskilt det sexuella beteendet) 
kontrolleras av familj/släkt som via normer om heder och kyskhet anser sig 
berättigade till att begränsa flickornas handlingsutrymme. I en hedersför-
tryckande struktur kringskärs en flickas rörelsefrihet för att vakta hennes 
rykte så att inte familjens anseende skadas genom skvaller om att flickan kan 
ha mist sin oskuld (Eldén 2003, Länsstyrelserapport 2004:4). I den heders-
kulturella strukturen anses överträdelser av vad som menas vara tillåtet van-
hedrande mot familjen (Länsstyrelserapporter 2002:13, 2002:23, 2004:4). 
Flickor som bryter mot regler om heder och kyskhet, som aktivt motsätter 
sig förväntningar om lojalitet till den hederskulturella värdegrunden (jmf  
Kurkiala 2005) och som motsätter sig seder som till exempel arrangerade 
äktenskap (jmf  Schlytter 2004) riskerar att utsättas för bestraffning genom 
till exempel våld och/eller uteslutning ur familjen. Bestraffningen anses kunna 
återupprätta eller bevara familjens/släktens gemensamma heder (Wikan 2004). 

Av Eleen berättelse framgår att hon befinner sig inom en sådan struktur 
som beskrivs i storstadslänens länsstyrelserapporter.54 Eleen beskriver att 
hennes släkt/familj har en patriarkal maktstruktur där vissa män (i hennes 
släkt en morbror) tar beslut om vilka normer som ska gälla för alla andra. 
Under uppväxten har hennes handlingsutrymme begränsats genom bland 
annat kontroll över hennes rörelsefrihet och hon menar själv att hon varit 
isolerad. Hon har förväntats ta hänsyn till att hennes ageranden och att 

                                                      
54  Rapport 2002:13, Rapport 2002:23, Rapport 2004:4, Rapport 2004:16 
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hennes val av kamrater regleras av särskilda förhållningsregler som handlar om 
heder och kyskhet. När hon brutit mot föräldrarnas förhållningsregler genom 
att rymma och vara borta över natten har detta inte bara inneburit att hon 
själv ansetts vara en ”olydig” tonåring. Hennes ageranden har också reflekte-
rat en negativ bild av hela familjens rykte och anseende. Att Eleens syster 
Mercedes först misshandlats och sedan frysts ut från familjen efter att ha valt 
att leva som sambo med en man av annan religion framstår som ett centralt 
avskräckande exempel för Eleen. Mercedes öde synes ha påverkat Eleens val 
och prioriteringar i olika skeende av hennes berättelse. Vad Mercedes historia 
beskriver är således att våld och förskjutning förekommer som bestraffning i 
Eleens familj när unga kvinnor som bryter mot regler om kyskhet. 

Dottern som förhandlar i hederskontexten 
I ovanstående beskrivning av de berörda flickorna framstår flickor som vill 
bryta sig loss från ett hedersförtryck som relativt maktlösa i vad som ter sig 
som tämligen rigida patriarkala maktstrukturer. För vissa flickor kan detta 
vara en riktig beskrivning. Möjligheten att förändra livsvillkor genom att 
göra motstånd mot normer om kyskhet och heder inom den hedersförtryck-
ande strukturen ter sig som omöjligt. Vad Eleens berättelse visat är att hon 
som tonåring ändock haft ett visst handlingsutrymme inom sin familj. Som 
ung flicka och sedermera som tonåring kunde Eleen få möjlighet att vara 
deltagare i förhandlingar med fadern efter att hon frågat honom om lov för vad 
hon ville företa sig. Jag betraktar dessa förhandlingar som en strategi för 
utökande av handlingsutrymme, och menar att strategierna innehåller ett 
motstånd mot kontrollerande normer (jmf  Ghadimi 2001).  
Villkor för att få vara deltagare i dessa förhandlingar synes ha varit att Eleen 
av familjen betraktades vara dottern. Förfarandet där hon frågade sin far om 
lov, etablerade så att säga deras far- och dotterrelation i en hierarkisk familje-
struktur. Eleens agerande överensstämmer i detta förfarande med bilden av 
henne. Kirsten Grønlien-Zetterqvist (2002) kallar projektionen av föreställ-
ningar om kön för den ”betraktande blicken”. Eleens ageranden stod i detta 
avseende i samklang med de normer om lämpligt beteende som anges för 
flickor i en så kallade hederskultur (jmf  Wikan 2004, Delaney 1987). 

Ett medgivande sprunget i en förhandling utifrån Eleens egna önskemål 
kan ses som en acceptans av motstånd mot vissa hedersnormer. Överträdel-
ser mot hederskodexen kan i annat fall bestraffas eftersom efterlevnaden 
kontrolleras genom våld och hot om våld. För Eleen fanns ytterligare en 
möjlighet (om än begränsad) att utöva ett motstånd mot förväntningar utan 
att för detta bestraffas med våld. Eleen kunde trotsa faderns förhållningsreg-
ler, hon var ”olydig”, utan att bli bestraffad. Jag har tolkat det som att hon fick 
en slags eftergift för dessa regelbrott. Eftergifterna synes också ha villkorats 
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av att hon betraktades vara dottern, då fadern som närmaste familjens 
överhuvud hade ansvar och rätt att besluta om bestraffning eller eftergifter.  

Far- och dotterrelationen 
Som här påvisats hade Eleen ett begränsat handlingsutrymme till att mot-
sätta sig de förväntningar som familjen/släkten hade kring hennes ageran-
den. Med andra ord var hon inte en helt maktlös person. Eleens agerande 
under tonåren förändrade dock inte maktstrukturen i sig. Inte heller kan 
pappans handlingar (att ge eftergifter och ta hänsyn till Eleens önskemål i 
förhandlingar) sägas ha förändrat familjens/släktens maktstruktur. Jag vill 
därför påstå att hennes begränsade handlingsutrymme inte kan betraktas som 
uppluckringar av den beskrivna patriarkala maktstrukturen i familjen/släkten.  

Sammanhanget kring Eleens villkor för ett visst handlingsutrymme 
synliggör emellertid faderns handlingar och mandat att fatta beslut i olika 
situationer. Fadern förstås ha bedömt Eleens normöverskridningar (”olyd-
nad”) och önskemål i förhandlingar utifrån en hederskulturell värdegrund 
(jmf  Kurkiala 2005). Utifrån rådande normer och värderingar var det sedan 
pappas sak att ta beslut. Här torde fadern ha vägt in huruvida Eleens ”olyd-
nad” kunde döljas från resten av släkten och att Eleens motstånd mot rå-
dande normer inte ansågs ha samma proportion som systern Mercedes age-
randen. Faderns handlingar och beslut kan dock inte reduceras till endast 
kulturella värderingar (jmf  Kurkiala 2005). Förutom dessa nämnda om-
ständigheter har jag tolkat det som att faderns beslut om ”eftergifter” 
handlade om Eleens och pappans far- och dotterrelation. Eleen beskriver att 
hon haft en tilltro till att fadern lyssnade på henne vilket jag tolkar som att 
fadern visade sin kärlek till henne. Med hänsyn till att Eleens agerande inte 
hotade förändra maktstrukturen som sådan torde faderns överseenden av 
Eleens ”olydnad” därför höra samman med att han i dessa sammanhang 
satte omsorgen om dottern före principer om att bestraffa varje överträdelse 
av heder och kyskhetsnormer. 

Frihet och giftermål 
I den kontext där Eleen vuxit upp har hon på olika sätt motsatt sig förhåll-
ningsregler om hur hon bör uppträda och agera och hon har också gjort så-
dant som hon förbjudits att göra. Eleen har i mina ordalag utövat ett mot-
stånd. Eleen har bland annat smitit ut för att träffa kompisar när hon förvän-
tades vara hemma om kvällen och genom detta motsatt sig förhållnings-
regler som kan liknas vid tonårsföräldrars rimliga gränssättningar för sina 
barn. I ett avseende kan hennes ageranden betraktas som ”tonårstrots”.  

Hennes överträdelser av dessa förhållningsregler kan i ett annat avseende 
också tolkas som normbrott mot hederskodexen eftersom hon genom att 



Sammanfattande kommentarer och diskussion 

146 
 

vara ”olydig” inte kan betraktas som en fin flicka som ger familjen ett gott 
anseende. Dessutom har Eleen reagerat mot att hon genom familjens 
hederskulturella värdegrund haft särskilda förhållningsregler för bevarandet 
av kyskhet. Som en följd av dessa har hon upplevt sig haft begränsad 
rörelsefrihet och begränsade möjligheter till att uttrycka en personlighet som 
frångår ”mallen” för den fina flickan.  

 
I Eleens utövande av motstånd mot förhållningsregler är det emellertid viktigt 
att beakta att hon har haft en föreställning att flickor som inte lever i heders-
kulturella sammanhang har en avsevärt större frihet och att de är obetydligt 
begränsade av förhållningsregler. Till viss del finns paralleller mellan Eleens 
orealistiska bild av ”andra” tonåringars frihet och Åsa Eldéns (2003) beskriv-
ning av att det hos vissa unga kvinnor i hedersförtryckande strukturer finns 
en föreställning om att det svenska jämställdhetsidealet överensstämmer med 
de verkliga förhållandena i det svenska samhället. Eleen kan ha sammanblan-
dat sina ”ideal” om frihet med den frihet som hon menar att kamrater hade 
och inte hon. Vidare menar Eldén att dessa unga kvinnor använder sig av 
den föreställda bilden av det svenska samhället som jämställt i sina egna fri-
görelseprojekt. Eleen synes ha använt sin bild av vad ”frihet” borde 
innebära, för att legitimera sitt motstånd mot föräldrarnas förhållningsregler.  

 
Emellertid sökte hon sig inte bort från det hederskontextuella samman-
hanget i avsikt att frigöra sig från den upplevda ”ofriheten”. Istället beslu-
tade hon sig för att gifta sig och därmed bli kvar inom ett normsystem som 
begränsade hennes handlingsutrymme. Av berättelsen framkommer att 
Eleen kan ha fattat detta beslut som konsekvens av den bild som skapats av 
henne genom hennes ”olydnad”. Eleen hade fått ett dåligt rykte för att hon 
tog sig olämpliga ”friheter”. För Eleens del var accepterandet av förlov-
ningen i min tolkning inte hennes avkall på en strävan efter större frihet. 
Eleen förstås ha haft en föreställning om att hon som gift skulle ha en större 
handlingsfrihet än den hon haft som ogift. Kanske var även denna bild av 
frihet baserad på en orealistisk bild eftersom hon förstås ha föreställt sig ett 
modernt sekulariserat äktenskap där hon ville undgå förväntningar om att gå 
in i en ”traditionell” kvinnoroll.  

Stöd från bundsförvanter i familjens gamla hemland 
Eleen kunde under tiden efter otrohetsanklagelserna i familjens gamla hem-
land varken förhandla eller utöva motstånd utan risk för bestraffning. Jag har 
tolkat det som att Eleen sökte hjälp för att kunna fly från misshandel och 
isolation samt för att få hjälp till att slippa ur äktenskapet med Yusuf. De 
som i hemlandet bistod henne med hjälp till att komma ifrån misshandels-
situationen var släktingen Laleh och en religiös företrädare för samfundet. 
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”Prästen” fördömde de kränkningar som Yusuf  utsatt Eleen för men avfär-
dade möjligheten till att misshandeln och kränkningar kunde vara grund för 
skilsmässa. Den religiösa ledaren betraktade i detta sammanhang Eleen som 
Yusufs hustru och gjorde genom detta Eleen till en deltagare i förhandlingar 
med Yusuf  om hur villkoren inom deras äktenskap skulle se ut. Genom 
”prästens” auktoritet stod det klart för Eleen att det i detta sammanhang 
inte gick att förhandla om ramarna i sig, det vill säga själva äktenskapet, 
inom vilka Eleen beskrivs som hustrun. Trots att ”prästen” med auktoritet 
tagit avstånd från de kränkningar som Yusuf  utsatt henne för, vilket hade 
kunnat förändra hennes villkor i samlivet med honom i hemlandet, så 
insisterade Eleen på att få komma åka tillbaka till Sverige. Jag menar att hon 
ville söka sig till ett sammanhang, föräldrahemmet, där hon trodde sig kunna 
förhandla om ”ramarna” (äktenskapet). 

Föräldrarnas reaktion aktualiserar ett hot från släkten 
Efter att ha återvänt från släktens hemland ville Eleen återupptas som dottern 
av föräldrarna samt få eftergifter för att ha brutit mot normerna genom att 
lämna maken. Genom hennes äktenskap hade dock den ”betraktande 
blicken” (jmf  Grønlien-Zetterqvist 2002) förvandlat Eleen från att vara 
dottern till att vara någons hustru. Föräldrarnas reaktion visar inte bara att de 
nekade henne eftergift utan att de också efter hennes giftermål nekade att 
betrakta henne som ”dottern”. Så som Yusufs hustru kunde Eleen inte vara 
en deltagare i en förhandling om eftergift. Den tidigare möjligheten som 
funnits i far- och dotterrelationen hade genom äktenskapet upphört. Möjligt 
är att fadern inte längre hade mandat till att ge henne eftergift. 

Enligt ”den betraktande blicken” synes Eleen i detta fall inte kunnat vara 
både hustrun och dottern. Eleen kunde förbli hustrun genom att försonas med 
maken, vilket var något som hon vägrade finna sig i. Eleens flykt från Yusuf  
och önskan om att skilja sig framstår i sammanhanget som en överträdelse 
(av heders- och kyskhetsnormer) av större dignitet än hennes tidigare ”olyd-
nad” i tonåren. Enligt Aylen Akpinar (2003) förekommer det att familjer 
med hederskulturella strukturer vägrar att acceptera att deras döttrar skiljer 
sig trots att kvinnorna misshandlats i äktenskapet. Akpinar menar att detta 
har att göra med att föräldrarna kan utsättas för press från en omgivning 
som anser att frånskilda kvinnor utgör ett hot om att deras egna döttrar ska 
influeras att ifrågasätta förväntningar om lämpligt beteende. Eleens önske-
mål om att få skilja sig från Yusuf  förstås utifrån detta också ha varit ett hot 
mot den patriarkala maktstrukturen i släkten.  

 
I min tolkning var det föräldrarnas misstro mot Eleens framställan om ma-
kens misshandel och att hon förvägrades att lämna honom för gott som 
aktualiserade hennes rädsla för att bli bestraffad med våld. Eleen befarade 
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att henne vägran leva med maken skulle bli en angelägenhet för hela släkten 
och att hon skulle straffas av sin morbror eller bror för otrohetsanklagelser 
framförda av Yusuf  vid sin ankomst till Sverige. Unni Wikan (2004) beskri-
ver heder och brott mot hederskodexen som en kollektiv angelägenhet för 
familjen/släkten. I min mening var det således både en rädsla för våld från 
morbror/bror och en bävan inför att av föräldrarna tvingas vara Yusufs 
hustru som fick Eleen att söka hjälp utanför familjen.  

Stöd från bundsförvanter i Sverige 
Eleens erfarenheter från förloppet kring flykten från hemlandet förstås ha 
varit att hon själv kunde förändra sina villkor genom att söka och finna stöd 
hos bundsförvanter. Eleen kontaktar polisen som hon tror kan skydda henne 
från maken. Polisen kunde inte erbjuda henne skydd men tog emot hennes 
polisanmälan om Yusufs misshandel. Eleens framställan om händelserna i 
familjens gamla hemland bemöttes med tilltro. Utifrån de normer om kvin-
nans jämställdhet som råder utanför familjens/släktens normsystem blev 
därvid Eleen betraktad som en kvinna med legitima skäl till att vilja sluta vara 
hustrun. Polisen tolkas av mig som en symbolisk bundsförvant i och med att 
anmälan gav legitimitet till Eleens beslut om att lämna maken. Likaså betrak-
tar jag den kvinnojour som Eleen senare kontaktade som en symbolisk 
bundsförvant eftersom deras tilltro till hennes framställan om misshandel gav 
ytterligare legitimitet till Eleens beslut att lämna äktenskapet. Emellertid hade 
varken polisen eller kvinnojouren som symboliska bundsförvanter till Eleen 
möjlighet att gripa in i den struktur som Eleens motstånd riktades emot.  

 
För socialtjänsten är det möjligt att gripa in i strukturen då de bedömer att 
barn far illa. Den socialsekreterare som Eleen först var i kontakt med kände 
till hennes föräldrar sedan tidigare på grund av händelserna kring systern 
Mercedes. Socialsekreteraren synes i Eleens fall ha tolkat situationen som en 
konflikt mellan dottern och föräldrarna. Att denna socialsekreterare sa sig 
vilja samarbeta med föräldrarna förstår jag som ett erbjudande om att för-
handla med föräldrarna å Eleens vägnar. Jag tolkar det som att socialsekrete-
raren också ville undvika att föräldrarna upplevde sig förbigångna. Om 
socialtjänsten agerade utan föräldrarnas medverkan riskerade socialsekre-
teraren att konflikten mellan dem eskalerade och att Eleen därvid blev ute-
sluten ur familjen. Astrid Schlytter (2004) menar att socialsekreterare ibland 
avstår från att ingripa med ett omhändertagande i familjer med invandrar-
bakgrund för att de menar att flickor riskerar att förskjutas från familjen.  

Av Eleens beskrivning har framgått att hon tolkade socialsekreterarens 
ämnade kontakt med hennes föräldrar som att tillförlitligheten i hennes egen 
”historia” inte kunde bedömas som tillräcklig för ett ingripande. Socialsekre-
teraren kan ha haft vad Yvonne Sjöblom (2002) kallar ett familjeorienterat 
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synsätt, där familjen betraktas som en odelbar enhet. Sjöblom menar att so-
cialsekreterare med detta synsätt tenderar att lyssna mer på föräldrar än på 
ungdomar när dessa parter är i konflikt med varandra.  

 
Socialsekreteraren förstås som ovan nämnts främst tolkat situationen som 
en konflikt mellan barnet/dottern Eleen och föräldrarna. Det ingripande som 
socialsekreteraren i detta läge begrips ha sett som möjligt var att förhandla 
med föräldrarna om villkoren för Eleen inom ramarna för familjen. I Eleens 
berättelse framgår inte med tydlighet om socialsekreteraren uppfattat att 
Eleen av föräldrarna betraktades vara Yusufs hustru. Möjligt är att social-
sekreteraren på grund av sin tidigare kännedom om familjen trodde sig 
kunna övertyga föräldrarna om att låta Eleen skilja sig från maken och få 
återgå till att vara dottern. Oavsett vilken bild socialsekreteraren uppfattat att 
föräldrarna hade av Eleen, synes hon ha haft en tillförsikt om att föräldrarna 
skulle förlåta Eleen för de normöverskridningar hon gjort. Tilltron till för-
äldrarna bör ha varit grundad i socialsekreterarens tidigare kännedom om att 
Eleen under tonåren varit ”olydig” och sedan förlåtits av föräldrarna. Enligt 
mig borde socialsekreterarens kännedom om föräldrarnas förskjutning av 
dottern Mercedes snarare fått henne att ifrågasätta föräldrarnas förmåga till 
att förlåta. 

I detta avseende synes inte socialsekreteraren ha uppfattat att Eleen be-
fann sig i en utsatt situation just för att hon inte ville vara hustrun. Jag menar 
att socialsekreteraren inte hörsammat att händelserna i familjens gamla hem-
land som lett Eleens ovilja till att leva med maken aktualiserat frågan om 
hela släktens familjeheder.  

Ett ingrepp i ramarna för familjen 
Jag anser att det var av avgörande betydelse att stödpersonen Mouna hade 
en förförståelse av sammanhang där det förekommer så kallat hedersrelate-
rat våld. Mouna satte in Eleens ageranden i kontexten av en patriarkal makt-
strukturs upprätthållande av kyskhetsnormer (jmf  Wikan 2004, Jahangir 
2004) och tydliggjorde att Eleens strävan om att slippa ut ur äktenskapet 
stod i strid med släktens intressen av att upprätthålla en familjeheder. Ge-
nom ett ställningstagande för Eleen som individ tillskrevs hon en tillräknelig-
het, som hon inte fått bekräftad inom familjen. Individperspektivet stod här 
i strid med den gruppcentrerade ideologi som rådde i flickans familj (jmf  
Sjögren 1993).  

Stödpersonen framstod beredd att skydda Eleen från familjens krav på 
efterlevnad av hedersnormer, det vill säga pressen om att återgå till att vara 
Yusufs hustru. Jag tyder det som att Mouna tog ställning för Eleens mot-
stånd. Stödpersonens inträde i Eleens tillvaro innebar således att hon fick en 
bundsförvant i att göra motstånd mot ramarna som definierade henne.  
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Etablerandet av en kontakt med Mouna på Organisation ”C” bidrog till att 
socialtjänsten uppmärksammades på att situationen aktualiserat frågan om 
hela släktens familjeheder. Jag har förstått det som att hörsammandet av att 
ett hot om våld kan komma från den omgivande släkten medverkat till att 
socialtjänsten omprövade sin egen föreställning av föräldrarna som poten-
tiella förhandlingsparter. Mouna manade även socialtjänsten till ett ställ-
ningstagande för Eleen mot föräldrarna. Socialtjänsten var med detta 
tvungen att släppa en eventuell föreställning om att de skulle kunna göra en 
neutral bedömning av de motsatta parternas versioner av händelserna. Astrid 
Schlytter (2004) påpekar i sin analys av praxis kring omhändertaganden att 
socialtjänsten ofta säger sig kunna förhålla sig neurala fram till att de hört 
båda parters framställningar.  

När socialtjänsten ansåg att Eleen måste skyddas från sin egen familj 
(och släkt), blev hennes begäran om stöd befogad. Socialtjänstens ställnings-
tagande för Eleen blev också ett ställningstagande för individen gentemot 
familjeenheten som beslutar över dess medlemmar. Socialtjänsten frångick i 
detta avseende inte betraktelsen av Eleen som barnet/dottern. Snarare så fast-
slår de hennes rätt till att vilja vara dottern och inte hustrun och de påvisar 
enligt mig ett stöd för Eleens motstånd mot familjens förväntningar. Ge-
nom att placera Eleen i ett jourhem gjorde socialtjänsten ett ingripande i 
själva strukturen. De flyttade Eleen ut ur familjen, det vill säga ramarna som 
betraktat Eleen som hustrun och inte dottern.  

Eleen och familjegemenskapen  
Eleen var under en längre tidsperiod utesluten från gemenskapen i sin fa-
milj. När hon sedermera försöker inleda förhandlingar med föräldrarna om 
att återupptas i familjegemenskapen uppsöker hon familjen i den religiösa 
församlingens lokal. Eleen inviterade sedermera inte stödpersonen Mouna 
till att närvara. Jag menar att Eleen bör ha känt en trygghet hos försam-
lingen som inte gjorde stödpersonens närvaro nödvändig. Möjligt är också 
att stödpersonen inte inviterats för att hon kommit att symbolisera motståndet i 
sig. Stödpersonens symbolvärde skulle i så fall kunnat försämra möjlighe-
terna till närmanden i en förhandlingsprocess. 

 
Eleen kom att återupptas i familjegemenskapen efter en försoning med sin 
make. Försoningen föregicks av en övervägningsprocess som jag kallat en 
”prioritering” istället för ett val. Eleen synes ha varit nödgad att prioritera en 
form av bekräftelse framför en annan. Behovet av att bli bekräftad för sin 
egen person, vilket har fått henne att göra motstånd mot förväntningar, 
prioriterades bort till förmån för hennes önskan och strävan efter att få 
föräldrarnas och familjens erkännande. Jag menar mig här se paralleller till 
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Anja Bredals (2004) beskrivning av familjegemenskapen i familjer med en i 
huvudsak kollektivistisk ideologi. Här betraktas familjen som en del av en 
själv och medlemskapet i familjen uppfattas vara grundläggande för den 
egna identiteten. Ett uppbrott från familjen kan då upplevas som extremt 
ensamt och som att individen lever utan(för) sig själv (Bredal 2004). Eleen 
förstås ha velat bli erkänd inom familjesfären som dottern för att undvika 
samma öde som sin syster Mercedes (att genom förskjutning förklaras vara 
en ”icke-person”). Behovet att få vara en del av familjegemenskapen tolkas 
också ha haft en rent existentiell betydelse för Eleen. Utanför familjen var 
hon ingen eftersom det är genom att vara en del av familjen som hon är någon.  

 
För Eleen var familjens erkännande förknippat med villkor om att hon 
skulle försonas med maken. Villkoren innebar att Eleen förväntades svara 
upp mot betraktelsen av henne som hustrun samt ge avkall på sitt motstånd 
genom att be maken om ursäkt för vad hon utsatt honom för. Priset för 
familjens erkännande var således i detta fall flickans bekännelse av skuld. 
Hennes handlingar av motstånd förvandlades till ”brott” eller ”synder” mot 
maken och familjen. I både egna drivkrafter samt i omgivningens förvänt-
ningar (giltiga uttryck) finns koder som beskriver kön, menar Hanne 
Haavind (1992). Könskoderna (innebörden av könsbestämning) kan i dessa 
två avseenden vara överensstämmande eller verka motsägelsefulla. För Eleen 
innehöll familjens erkännande en förväntning om att uppfylla könskoden 
hustrun. Hennes egen drivkraft, att göra motstånd mot denna bestämning, 
innehöll en alternativ könskod som hon fick ge avkall på och deklarera som 
”normbrott”. Villkoren för att Eleen skulle bli återupptagen i familjegemen-
skapen lämnade med andra ord inga möjligheter till bekräftelse för hennes 
egen alternativa könskod. 

Stödpersonen Mounas förhållningssätt 
Mouna lägger stor vikt vid att hennes arbete varit att vara ombud för Eleen i 
samröre med olika myndigheter där Mouna företrätt vad hon tolkat vara 
Eleens intressen.55 ”Företrädarens” intentioner har jag tolkat vara att med-
vetandegöra Eleen om maktdimensioner i familjen samt att höja hennes 
självvärdering som enskild individ. Vid betraktande av Mounas förhållnings-
sätt synes hon mena att individen kan försöka förändra maktförhållandena, 

                                                      
55  Som flickans ombud kan företrädaren sägas ha bedrivit en form av advocacy. Det 

engelska begreppet ”advocacy” kan översättas som befrämjande av, kamp för 
eller till försvar för något. Begreppet kan även uttryckas som ” to advocate” och 
betyda att förespråka, vara förkämpe eller försvarare. Engelsk-svenska svensk-
engelska ordboken (1991)  
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genom att till exempel vara normöverskridande eller att försöka reducera 
maktutövarnas ”kompetens”56 till att fastslå gällande normer.  

Företrädaren har i samtalen med Eleen förflyttat hennes perspektiv mel-
lan olika positioner och olika sammanhang med skilda villkor. Interaktionen 
och samtalen med företrädare ser ut att ha bidragit till att Eleens perspektiv 
vidgats och att en könsmaktsstruktur blivit synlig för henne. Genom att dela 
sin förförståelse om hederskulturer med Eleen så har företrädaren synlig-
gjort en könsstruktur som består av normer för hur flickor och kvinnor bör 
vara, det vill säga beskrivningar av hur kvinnor är. Påtalan om att hederskon-
texten begränsar hur Eleen tillåts uttrycka sin individualitet och kvinnlighet 
kan också ha medverkat till att Eleen medvetandegjorts om att motstånd i sig 
frångår normen om kvinnlighet 

 
Företrädaren har gjort sina egna värderingar synliga. Hon synes värdera den 
individuella friheten högre än gemenskapen i familjen (jmf  Bredal 2004). 
Eleen har av företrädaren uppmuntrats att ta egna beslut och till att inte låta 
sig styras av vad familjen troligen vill att hon gör. Med andra ord har Eleen 
uppmanats till att göra motstånd. I detta har företrädaren kunnat framställa 
Eleens strategier för att skapa sig större handlingsutrymmen som ”nor-
mala”. Att som individ göra motstånd mot ”tvingande” föreställningar om 
vem hon är blir med detta även betraktat som en ”normal drivkraft”. Före-
trädaren synes stödja motståndet i sig och har uppmuntrat och bekräftat Eleen 
i varje uttryck av individualitet som inte svarat upp mot förväntningarna i 
den ”betraktande blicken” (jmf  Grønlien-Zetterqvist 2002).  

 
Jag anser att företrädaren har försökt fungera som en förebild genom att 
dela med sig av egna erfarenheter av motstånd. Företrädaren tolkats ha velat 
representera de kvinnor som frigjort sig från omgivningens förväntningar 
om vad kvinnan borde göra och hur kvinnan borde vara. Anne-Louise 
Eriksson (1995) beskriver hur kvinnor genom att dela erfarenheter av mot-
stånd mot en betraktande blick kan skapa ett kvinnosubjekt som inte är bero-
ende av att se man och kvinna som varandras motsatser. Underförstått kan 
Mouna därför ha ifrågasatt att Eleen kom att prioritera familjegemenskapen 
framför ett liv som kvinna definierad utanför familjesfären.  

Att företrädaren velat framstå som en förebild tros ändock ha bidragit till 
att Eleen såg det som möjligt att bli erkänd som individ och inte reducerad 
till att vara dottern eller hustrun. Aylen Akpinar (2003) påpekar vikten av 

                                                      
56  Med ”kompetens” åsyftas här Kristian Sundbys (1978) beskrivning av kompetens-

normer. Vissa grupper eller individer tillskrivs makt genom till exempel ålder, kön 
och erfarenhet Sundby menar att kompetensnormerna skapar en regelstruktur i 
en grupp eller en civilisation. Vem som tillskrivs ”kompetens” bildar ett under-
laget för utövandet av makt, där utövaren uppfyller några givna kriterier. 
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förebilder. Hon menar att äldre kvinnors uppbrott från sammanhang där de 
förtryckts, inspirerar yngre flickor till sträva efter bättre villkor eftersom de 
synliggörs som uppnåeliga 

Socialtjänstens förhållningssätt efter försoning med familjen 
Eleens berättelse visar att hon, efter försoningen med familjen, fått svårt att 
få gehör för begäran om stöd från socialtjänsten som syftar till att hon ut-
vecklas som oberoende individ. Den socialtjänst som Eleen haft kontakt 
med synes uppfatta det motsägelsefullt att hon vill leva inom familjesfären 
samtidigt som hon säger sig vilja utveckla ett större oberoende från familjen. 
Att Eleen prioriterat att leva inom sin familjesfär kan tolkas som att hon valt 
bort ett liv som oberoende individ. Tolkningen kan i detta fall också betyda 
att Eleen valt att själv upprätthålla den livsstil som familjens normer om 
heder anbefaller. Socialtjänstens begreppsbildning av ”familjen” ser i detta 
avseende ut att omfatta fler än den vuxna Eleen och hennes make. 

Eleens betraktas av socialtjänsten vara vuxen och hon förväntas förfara 
och ta ansvar som en ”individ”. Hon förväntas även kunna fungera 
självständigt, klara egen försörjning samt kunna skaffa en ny bostad. I detta 
avseende ser socialtjänsten ut att definiera Eleens familj som det hushåll hon 
lever i, det vill säga hon och hennes make. Hon blir inte betraktad som en 
del av sin ursprungsfamilj (föräldrar och släktingar) trots att familjens nor-
mer och anbefallna livsstil fortsatt påverkar hela hennes tillvaro. Här avgrän-
sar socialtjänsten sin begreppsbildning av ”familjen”.  

Vilka som inkluderas när flickans ”familj” hänsyftas synes därvid bero på 
sammanhanget. Socialtjänstens förhållningssätt i relation till Eleen förefaller 
dock bli detsamma; Hon kan inte längre förvänta sig att socialtjänsten ska 
stödja henne i ett motstånd mot de förväntningar som hennes familj har på 
henne.  

Eleens medvetenhet om en könsspecifik kontext 
Eleen har under den tid som studien pågått uppvisat en förändring i sättet 
hon betraktar de villkor som omger henne. Vid berättelsens början beskrev 
hon sitt agerande som protester mot att hon kontrollerades och övervakades 
för att familjen önskade upprätthålla en hederskodex. Eleen gjorde dock 
inga direkta kopplingar till att övervakningen legitimeras av omgivningen 
genom en könsmaktsstruktur. Hennes fokus fanns på vad hon fick/inte fick 
och borde/inte borde göra. Vissa överträdelser av förhållningsregler be-
straffades och andra inte. Hon var därför fokuserad på vilken motreaktion 
(bestraffning eller eftergift) som kom av vilken sorts motstånd mot förväntat 
beteende. Eleen inriktade sig således på hur hon kunde göra motstånd och vilka 
villkor som gällde för bestraffningar av vissa handlingar.  
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I berättelsens slut framställer Eleen sina villkor som ”könsspecifika” och 
att hon riskerar bestraffning för att hon gör motstånd. Hon synes ha kommit 
till en insikt om att det är själva trotsande av förväntat beteende som hon 
kan bli straffad för samt att hon förväntas vara på ett visst sätt för att hon är 
kvinna och inte man. 

 
Eleen verkar ha fått en underliggande insikt om att hon som kvinna tillskrivs 
(jmf  Haavind 1992) ett visst beteende och att hon förväntas skapa sig själv i 
överensstämmelse med den ”betraktande blicken” (jmf  Grønlien-
Zetterqvist 2002). Eleen, som numera bor tillsammans med maken, bemöter 
omgivningen och agerar så som de förväntar sig att hustrun ska agera och 
framträda. Som hustrun får hon tillträde till arenor där hon betraktas vara en 
deltagare. Eleen har således funnit en väg till att som deltagare kunna för-
handla i eget intresse. I förhandlingarna gör hon motstånd mot den blick 
som ger hustrun ett givet innehåll. Eleen förändrar omgivningens betraktelse 
av henne genom att vara hustrun men ge det ett annat innehåll. Då denna 
flicka prioriterat att erkännas inom familjegemenskapen kan hon inte ut-
mana hela systemet genom att föra ett ”öppet krig” av motstånd. Hon ut-
övar olika former av motstånd i olika relationer men med det gemensamt att 
motståndet ifrågasätter en given föreställning om kön och den ”betraktande 
blicken”. Hon använder således förhandlingen som bas för motstånd mot förvänt-
ningar. Kanske är detta Eleens strategi att inte samla krafterna till synbara 
protester utan att istället ”dölja motståndet”. Mindre och varierade uttryck för 
individualitet i olika situationer gör motståndet mindre synligt, vilket lämnar 
möjligheter att få eftergift för varje mindre ”normöverträdelse”. Ett samlat 
påtagligt motstånd synes väcka en större reaktion där omgivningen förvän-
tas bestraffa normöverträdaren. Att motståndet blir mindre synligt och 
påtagligt kan såldes minska risken för att motståndet bestraffas. 
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Slutliga kommentarer 
De mönster jag funnit i Eleens processer och hennes villkor för att kunna 
göra gränsöverskridande val och handlingar bör kunna bilda arbetshypoteser 
i det praktiska arbetet med ”flickor som lever i hedersförtryckande struktu-
rer och som är i konflikt med sina familjer för att de inte vill svara upp emot 
släktens förväntningar”.  
 
Ett framträdande mönster har i berättelsen om Eleen varit att hennes villkor 
inte bara handlar om uppsatta regelsystem där handlingar och beteende vär-
deras efter tillåtet eller otillåtet. Tillika handlar det om existentiella vill-
kor som här gjort sig synliga genom normer om kön och heder. För 
Eleen har det haft en avgörande betydelse hur hon har betraktats i olika 
sammanhang. Omgivningen har förväntat sig olika saker av barnet Eleen, 
dottern Eleen och Yusufs hustru. Utifrån dessa olika beskrivningar av en och 
samma person har Eleen också haft olika möjlighet att motsätta sig dessa 
förväntningar. Jag anser att det är av vikt att denna dimension beaktas i 
förståelsen av de berörda flickornas villkor. 
 
I berättelsen framträder dessutom ett mönster kring vad som varit möjligt 
att förändra i olika sammanhang. Genom att finna bundsförvanter inom 
normsystemet (den hederskulturella strukturen) har hon kunnat 
kunna förhandla om villkoren inom de beskrivande ramarna. Under 
uppväxten kan hennes pappa betraktas ha varit hennes förhandlingspartner i 
att avgöra villkoren för dottern Eleen. I familjens gamla hemland blev en 
”präst” (som finns inom det hederskulturella normsystemet) en förhand-
lingspartner i en överläggning om villkor för Eleen som Yusufs hustru. Efter 
Eleens försoning med familjen förhandlar Eleen numer med maken Yusuf  
om vilka villkor som ska gälla för henne som hans hustru. Jag vill beskriva 
dessa som bundsförvanter i förhandling.  

 
För att förändra ramarna i sig (strukturen) och det sätt hon har be-
traktats har det däremot krävts att bundsförvanter utanför normsyste-
met ingripit. Polisen och kvinnojouren har varit symboliska bundsförvanter för 
Eleens motstånd mot att bli betraktad som Yusufs hustru. Stödpersonen 
Mouna från Organisation ”C” kom tydligast att bli Eleens bundsförvant för 
motståndet. Stödpersonen blev Eleens ombud i förhandling med socialtjäns-
ten genom att hon representerade Eleens intresse av att göra motstånd mot 
föräldrarnas ”betraktande blick”. För att en förändring av strukturen som 
definierat Eleen som hustrun skulle komma till stånd krävdes emellertid att 
socialtjänsten grep in. Genom att flytta sitt perspektiv från Eleens närmaste 
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familj och i sammanhanget se den hederskulturella strukturen vände social-
tjänsten från att först ha velat vara en bundsförvant i förhandling till att bli 
en bundsförvant för motståndet .  

 
Studien har vidare givit mig följande ”nycklar” till djupare förståelse av pro-
cesser och villkor inom det hederskontextuella sammanhanget. 

• Flickan använde olika strategier för att utöka sitt handlingsutrymme 
och för att ”göra motstånd” mot förväntningar från omgivningen (fa-
miljen/släkten). Flickan hade således egen erfarenhet av att ”göra 
motstånd”. 

• Att förhandla var en strategi hos flickan. Kunde hon inte förhandla så 
gjorde hon motstånd mot förväntningarna i omgivningens ”betrak-
tande blick”.  

• Att söka bundsförvanter var en strategi hos flickan för att förändra 
sina villkor till att antingen förhandla eller göra motstånd.  

• Under vissa omständigheter kunde inte flickan göra motstånd utan en 
bundsförvant.  

• För flickan var ett erkännande från familjen villkorat med att hon 
skulle svara upp mot ”den betraktande blicken”. Villkor var även att 
hon gjorde avkall på sitt motstånd. 

• Flickans processer mot självständighet förflöt under en längre tid. 
Hennes processer krävde ett långsiktigt stödarbete med kontinuerlig 
uppbackning av hennes motstånd. 

Jag menar att dessa mönster och nycklar kan komma till användning i fram-
tida studier av företeelsen samt vara användbara för att förstå flickor som 
”Eleen” när de söker stöd hos samhällets offentliga företrädare. Jag menar 
att det är särskilt angeläget att i framtida forskning undersöka hur samhällets 
företrädare förhåller sig till flickor och unga kvinnor i hederskulturella sam-
manhang som motsätter sig familjen/släktens regler och förväntningar och 
hur det praktiska arbetet skulle kunna utformas. 
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SUMMARY 

Concerned subject 
This study concerns girls and young women in Sweden who live in commu-
nities and families regulated by norms and values emphasizing honour. 
Among several other countries Sweden has obliged itself  to work for the 
elimination of  crimes and violence against women committed in the name 
of  honour (Resolution on Working Towards the Elimination of  Crimes 
Against Women and Girls Committed in the Name of  Honour. UN Docu-
ment A/C.3/59/L.25). In 2002 the county administrative boards in 
Sweden’s three largest cities was commissioned by the Swedish government 
(Regeringskansliet 2003) to put together reports57 on the status of  this 
particular issue. These reports state that the girls’ lives are restricted by tradi-
tion and custom and that these girls are required to subject themselves as 
the families uphold patriarchal values (Länsstyrelserapport 2002:13, 2002:23, 
2004:4). The families control the girls’ social relations and their conduct 
(specifically conduct that stresses issues of  sexuality) since a girl’s behaviour 
reflects the family’s reputation. By stressing the need to follow norms 
emphasizing honour and chastity, the girls’ range of  behaviour is limited 
(Jahangir 2004, Wikan 2004, Amnesty International Sweden 2004). In a 
structure where women are oppressed, as the social context underline the 
importance of  honourable conduct, a girl’s freedom of  movement may be 
circumscribed in order to guard her from rumours of  lost virginity (Eldén 
2003, Länsstyrelserapport 2004:4). Transgressions of  what is considered to 
be appropriate behaviour are dishonourable for the hole family 
(Länsstyrelserapport 2002:13, 2002:23, 2004:4). Girls who engage in “im-
moral and shameful” acts, who actively show disloyalty towards values 
emphasizing honour (cf. Kurkiala 2005) and who oppose traditions such as 
arranged marriages (cf. Schlytter 2004) are at risk since they may be violently 
punished and/or condemned to exclusion from the family. Such punish-
ments are seen to restore or protect the family’s honour (Wikan 2004). 

 
According to the reports mentioned, the Social Services have denied help to 
numerous girls and young women seeking support (Länsstyrelserapport 
2002:13, 2002:23, 2004:16). These rejections were described as rooted in a 
lack of  cultural knowledge which left the social workers feeling at a loss. So-
cial workers and the Social Services are therefore in need of  an enhanced 
awareness and a better understanding of  the issues described. Fulfilling of  
                                                      
57  Länsstyrelserapport 2002:13, Länsstyrelserapport 2002:23, Länsstyrelserapport 

2004:4  
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the commitment to the United Nations resolution (UN Document 
A/C.3/59/L.25) requires an amplified knowledge “of  oppression commit-
ted in the name of  honour”. This points out the necessity to illuminate the 
conditions for girls and women who live in communities regulated by norms 
and values emphasizing honour, and also the need to problematize how a 
change may take place. Increased knowledge ought to give official authori-
ties (such as the Social Services) a greater ability to estimate the risks in 
situations where girls and young women are threatened by honour related 
violence. The number of  girls and women rejected by the Social Services 
may also decline as familiarity with these issues increases.  

The aim of  the study 
When girls and young women flee, revolt or protest against what they con-
sider to be violations of  their basic human rights, they themselves become 
contributors in a process aimed to change their living conditions. This study 
focuses on girls who refuse to incorporate themselves in a patriarchal struc-
ture which subjects women in the name of  honour. The aspiration is to un-
derstand the terms for possible change. I study this through a qualitative 
case study (Merriam 1994) of  one girl’s story, through the course of  which I 
will describe her contemplations and actions. These occur in a structural 
context, which will therefore be illuminated through her story. This particu-
lar girl’s story exemplifies the situation of  the girls described in the afore-
mentioned reports. She actively rejects demands and requests, put forward 
by her family, to act according to a certain code of  conduct. Her resistance 
is aimed towards the family’s traditional lifestyle and the rules implied by the 
family’s religious association. The girl’s “acts of  resistance” are met by 
responsive reactions from persons in her family and the surrounding com-
munity. I see these actions and reactions as corresponding processes. The 
responsive reactions from others sometimes hinder the girl to act in 
resistance and sometimes promote the girls own progress. As this particular 
girl progresses through acts of  resistance, she is supported by a voluntary 
worker from a women’s voluntary organisation.  
 
The study’s comprehensive aim is to illuminate this particular girl’s conditions, considering 
both surrounding circumstances and terms for transgressional actions and choices. The 
conditions are seen to include the social and cultural structure, the family’s 
requirements and demands, and her range of  behaviour. As mentioned, her 
actions and considerations are linked to the context where they happen. The 
aim is to understand the girl’s processes and the processes of  responsive re-
actions. Transgressional behaviour and choices express themselves as “acts 
of  resistance” and rejections of  demands/requests to act according to a 
certain code of  conduct. They are also expressed as a resistance against 
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confinement to a traditional gender role. Thus this study describes the sys-
tem and structure, the terms of  existence and this girl’s possibilities to act. 
As this study exposes the context surrounding the girl’s considerations and 
actions, it illuminates the conditions for other girls in similar structures and 
contexts, thus making it relevant for other girls living in similar communities 
and families. 

Method and model for analysis 
This is a case study in that I analyse the story of  one exemplifying girl. She 
is one of  many who grow up in Sweden and actively resist and reject the 
honour coded norms and values their families wish to uphold. The intention 
is to illuminate this particular girl’s processes in the light of  the surrounding 
cultural context and also to expose the processes of  responsive reactions ( 
to the girl’s actions). The research design is the qualitative case study 
(Merriam 1994: 21-22). One case, where a specified phenomenon is studied, 
works to enlighten the phenomenon in general (Smith 1978, Adelman, 
Jenkins & Kemmis 1983). Knowledge drawn from this “case” will in my 
opinion lead to a better understanding of  a phenomenon; “girls active resis-
tance and rejection of  a patriarchal structure which subjects women in the 
name of  honour”. The method may be used to develop a comprehensive 
understanding of  the entities studied and to develop general theoretical 
statements about regularities in the social structure and the social course of  
events (Becker 1968).  

  
The study consists of  one girl’s story. It confines the tale of  events in the 
girl’s life from childhood and youth to early adulthood. An intentional selec-
tion (Goets & LeCompte 1984) was made amongst girls that had established 
a relationship with a women’s voluntary organisation, Organisation ”C” and 
who was seen to be affected by honour related violence. Voluntary workers 
at Organisation “C” offer support to girls and women with immigrant back-
ground. Voluntary workers then function as representatives in dealings with 
official authorities (as Social Services). The story is mainly captured trough 
semi structured thematic interviews with the girl. Her story is additionally 
illuminated by corresponding interviews with a voluntary worker at Organi-
sation ”C”. The girl came to meet this worker when she sought protection 
from a family that threatened to punish her for overstepping the boundaries 
that safeguard the family’s honour.  

 
The story is presented in two parts, as the girl and the voluntary worker 
were interviewed at two occasions within a nine months span. Thus the 
empirical base of  the case study is qualitative interviews with the girl I call 
Eleen and the voluntary worker whom I call Mouna. They are carried out 
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during the years of  2001 and 2002. The girl’s own tale of  the events and her 
thoughts are displayed through quotations from the interviews. The tale 
forms a thick and comprehensive description of  the processes and the pro-
ceedings. In my understanding of  the tale I extract the meaning of  cultural 
norms and regulations, collective and/or societal values, underlying attitudes 
and opinions (Guba & Lincon 1981:119). In a similar way the voluntary 
worker’s tale of  the events and her reflections on the girl’s processes are 
displayed and analysed in a separate empirical chapter.  

 
The analysis in done in a step by step model as one layer of  interpretation 
forms the basis for the next layer of  analysis. The analysis departs in an un-
derstanding and a description of  the gender- and power structure, as the 
structure contains a social context in which “honour related” violence take 
place. I analyse how this girl relate to the gender- and power structure and 
how she conduct herself  in this context. I thereafter analyse the reactions 
and responses triggered by her conduct. In this step of  the analysis I use a 
model created by Hanne Haavind (1992). This model makes it possible to 
percept “gender” as a social construction in relationships between people.  

In the following step I analyse the girl’s terms from a perspective of  exis-
tence. I analyse how the girl’s acts of  resistance can be understood as an al-
ternative gender construction. This analysis of  the girl’s processes have been 
inspired by a model created by Kirsten Grønlien-Zetterqvist (2002). She 
claims that an independent “female subject” (not constructed through the 
sex/gender dichotomy) may be constructed in the act of  resisting to incor-
porate “womanliness” as a contrast to “maleness”. An alternative gender 
construction may also be reinforced when women share the experiences of  
resistance in between them. I therefore analyse how the girl avoids to re-
spond to the gender dichotomy in the “correct manner” and instead re-
sponds by giving new alternative meaning to the concept ‘female’ (Grønlien-
Zetterqvist refers to Anne-Louise Eriksson 1995).  

Results and concluding remarks 
The results offered in this case study are not considered as “truths” in gen-
eral, but instead the results are seen as perspectives and as information at-
tached in a context (Patton1980:283). The results are presented as “pat-
terns” and “key tools” and could be used as workable hypothesis (Cronbach 
1975:124) in future research. The patterns and key tools for understanding 
the processes described may also indicate what ought to be done or what 
should be avoided in practice as social workers and others come across the 
phenomenon of  “girls active resistance and rejection of  a patriarchal struc-
ture which subjects women in the name of  honour” (cf. Olson in Hoaglin 
et.al.1982:).  
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The story has presented me with some enlightening “keys” which I believe 
can be used as “tools” to understand the conditions/terms and possibilities 
for change in families and communities regulated by norms and values em-
phasizing honour. As mentioned, the story is presented in two parts. The 
first part begins with the description of  the girl’s childhood and her life 
through adolescence. As a teenager the girl acted in resistance, disobeying 
the rules and regulations put forward by her parents (foremost her father), 
and yet she was not punished for overstepping the boundaries that safe-
guard the family’s honour. I have concluded that the concessions her father 
made for these transgressions should not be seen as fractions in the other-
wise rigid power- and gender structure of  this family. Instead I claim that 
the father made judgements on these transgressions after considering if  the 
daughter’s disobedience could be kept “non- public” from the rest of  the 
extended family/community. I also find that the fathers decisions to “ig-
nore” and to not punish the girl should not only s be understood as judge-
ments based on values that emphasizes honour (cf. Kurkiala 2005). I believe 
that one should look at the parental- child relationship (in this case the father- 
daughter relationship) as a key tool when trying to understand the terms for 
possible acts of  resistance.  

The significance of  values emphasizing honour in the context surround-
ing the family is however apparent in the girl’s decision to get married. She 
claims that her decision was not only based on her own conception of  mar-
ried life as less regulated than her adolescence. The decision also includes a 
awareness of  the family’s damaged honour. As a former disobedient daugh-
ter she would restore the family honour by accepting the proposal of  an 
honourable man. In this matter I have found the girl’s eagerness to please her 
family’s wishes as a key tool to understand the terms of  decisions made in 
contradiction to earlier acts of  resistance.  

The story continues to describe a breakpoint when the seventeen year 
old girl as a recently newly wed leaves her husband (and the house of  his 
parents where she had been living) due to the husband’s physical battering . 
The girl was at first not able to escape the violence as the husband’s family 
supported the battering (of  her). However, as she found an “ally” outside 
the husbands family she was able to flee from the situation. The “ally” (who 
was a religious representative in the association to which her own family and 
her husbands family belonged) helped the girl to negotiate with the hus-
band. This has presented me with two more key tools for understanding the 
girl’s actions. She has previous experience of  negotiations (with her father) and 
under certain circumstances the girl needs the support of  an ally to be able to 
negotiate.  

At this point the girl wanted a divorce and to move back home to the 
parents’ house. The parents did not accept a divorce. They considered the 
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act of  divorce to be a transgression of  norms emphasizing chastity and 
honour. A key tool to understanding the parents’ reaction is, according to 
me, the concept of  how they regard her. As a married woman the girl was her hus-
band’s “wife” and in that sense the parents were not able to negotiate with 
her as their “daughter”. The girl was then rejected from her own family as 
she refused to reconcile with her husband. The first part ends with the girl 
fleeing the parental home and seeking protection at the Social Services. 
Again she seeks allies. At first the Social Services did not want to become 
her ally on the terms put forward by the girl: to continue to resist the par-
ents wishes of  a reconciliation with the husband. The girl then gets in con-
tact with a voluntary worker with previous experience of  “girls active resis-
tance and rejection of  a patriarchal structure which subjects women in the 
name of  honour”. The voluntary worker pointed out that the events of  the 
separation had aroused the question of  protecting the family’s honour as she was seen 
to have engaged in “shameful and immoral” behaviour. I believe this to be 
another key tool to understand the processes of  how the girl’s actions are 
perceived in the context. This voluntary worker became the girl’s ally as she 
openly supported her resistance. Affected by the perspective offered by this 
voluntary worker the Social Services reconsidered their interpretation of  the 
situation and the girl was put in protective care. The Social Services thereby 
became an “ally” too.  

 
In the story’s second part the girl is reunited with her family and her hus-
band. The story describes the girl’s contemplations about a life in seclusion 
from the family and the process of  prioritising among alternative ways of  
action. The girl was excluded from the family until she accepted to reconcile 
with the husband. The girl found the seclusion to be extremely difficult and 
suffering, as if  she was amputated from the entity (the family) that defined 
who she was (cf. Bredal 2004). The family considered her to be a “non-per-
son” when she refused to be the “wife”. She had to incorporate herself  in 
the conformity of  being the “wife” to obtain re-inclusion in her own family. 
I therefore have found terms of  who is included and who is excluded to be a 
significant key tool. An important key tool to understand the girl’s decision 
is also the previous mentioned eagerness to please the parents wishes.  

Whilst this girl continues to live in the community as the “wife” she is 
able to change the concept of  how this particular “wife” is regarded. She 
does this by negotiating with her husband and her parents. In the marital 
relationship she argues that she is capable to live as an independent divorced 
woman. The husband (who not longer is surrounded by his own family) is 
therefore dependent on her “good will” and must allow her a wider range 
of  behaviour. She also initiates discussions with her parents about the gen-
der- and power structure. As the “wife” she has access to these discussions. 
In this forum she introduces her own alternative conception of  “woman-
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liness” arguing that the society outside their own community support a 
more equal gender- power structure. This points out that adaptation to a cer-
tain definition of  existence may give access to discussions about the definition. 
I believe that the knowledge about an alternative gender- power structure is 
an important tool for this girl as she tried to change the terms of  her mar-
riage and the way her family perceive her. I also consider knowledge about an 
alternative gender- power structure to be a key tool for understanding how change 
of  terms might happen.  

 
I have found some prominent “patterns” in the story about this girl. First I 
would like to accent that the conditions determining the outcome of  the 
girl’s processes not only are terms for possible actions and behaviour. The 
dimension of  existence (in the story visible through norms, valuation 
of  gender and the emphasizing of  honour) should also be included as 
a condition. How this girl has been portrayed and/or looked upon has 
significant meaning. The family, the community and the Social Services have 
altered their conception of  her, she has been the daughter and the wife. The 
possibility to change the conditions has varied according to different 
conceptions of  one and the same individual. I believe the dimension of  
existence to be important when trying to understand the conditions of  girls 
living in patriarchal structure which subjects women in the name of  honour.  
 
The story also describes a pattern of  what may be changeable in certain 
situations. By finding “allies” within the normative system (the 
community regulated by norms and values emphasizing honour) she 
was able to negotiate the terms of  living within this system. During 
her adolescence her father was an “ally” as she could negotiate the terms of  
how the daughter should behave. As a married woman she has met two 
different “allies” with whom she has been able to negotiate the terms of  
how the wife should behave. After the abuse from the husband a religious 
representative (which I consider as a person within the system) became her 
“ally”. And since her re-inclusion in the family her husband has become her 
“ally”. I would like to call these persons allies for negotiation.  

 
However, changing the frames of  description (by intervening in the 
structure that defines her) have required the support from allies out-
side the normative system. The voluntary worker pointed out that the girl 
was threatened because she refused to be the wife and because she wanted to 
be the (divorced) daughter. Yet the voluntary workers re-defining of  the girl 
was not enough. It required the interventions of  the Social Services. As they 
put the girl in protective care, they legitimised her right to resist the concep-
tion of  her as the wife. I therefore call the voluntary worker and (the 
representative from) the Social Services for allies in resistance.  
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