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“Det här är ett fritt land för mig” 

En kvalitativ studie om synen på hedersrelaterat förtryck bland utsatta kvinnor och 

professionella socialarbetare. 

 

”This is a free country for me” 

A qualitative study about the views on honour related oppression among oppressed 

women and professional social workers. 

 

Abstract 

With the murder of Fadime in 2002 honor killings and honour related oppression became a subject of 

wide public debate. The question was raised whether the Swedish social services had the knowledge 

and the resources necessary to face the issue with honor related oppression. 

 

This study is about the views on honor related oppression among oppressed women and professional 

social workers and aims to explore the relationship between social worker and client in an honor 

related context. Does the risk of culture clashes pose a problem in dealing with the Swedish authorities 

and do Swedish social workers have the necessary tools to help the, often young, oppressed women 

that seek their aid? This is a qualitative study based on five individual interviews: Two former victims 

of honour related oppression, two professional social workers and one relative of a young girl who 

was the victim of an honor killing.   

 

Observations: 

 The social workers found that they had adequate resources at hand but that awareness among 

employees in the social services needed to be improved. 

 The clients felt that the help they’ve received from the social services was helpful but that 

more information to the public about available resources was necessary along with a better 

understanding of the differences between their own culture and that of the Swedish society.    

 The clients expressed that the realization that they were being oppressed didn’t come 

overnight. Living under strict moral guidelines meant that you simply had to adapt in order to 

stay in the family. Strong family ties also made the separation harder even if it came out of 

necessity. 

Keywords: Honor, oppression, honor related oppression, gender, social work 
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1 Inledning 

Diskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande fri- 

och rättigheterna. Flera internationella deklarationer och konventioner har antagits för att ge 

kvinnor ett fullvärdigt skydd. Enligt dessa är staten skyldig att erbjuda kvinnor skydd, oavsett 

om kränkningarna sker i den offentliga eller den privata sfären. FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna, artikel 3, fastslår att "Alla människor har rätt till liv, frihet och 

personlig säkerhet". Alla människor har rätt att slippa utsättas för förtryck och omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 5). Äktenskap må ingås endast med de 

blivande makarnas fria och fullständiga samtycke (artikel 16:2).  

 

Trots dessa deklarationer finns fortfarande många flickor från patriarkala invandrarfamiljer i 

Sverige som söker sig till socialtjänsten, skolkuratorer eller frivilliga organisationer för att få 

hjälp och skydd i samband med hot och våld från den egna familjen. Flickorna lever ett hårt 

kontrollerat och begränsat liv med våld och hot.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka synen på hedersrelaterat förtryck bland utsatta 

kvinnor och professionella socialarbetare. Vår utgångspunkt är att hedersrelaterade fenomen 

med inslag av våld och tvång är sociala problem. Som socialarbetare är det omöjligt att lösa 

hedersrelaterade problem utan att ha rätt kunskap om var familjens värderingar och normer 

kommer ifrån. Givetvis är det så att de flesta familjer med utländsk bakgrund inte står för 

dessa patriarkala och konservativa värderingar. Denna studie handlar dock om de familjer där 

bakomliggande strukturer och värderingar skapar sociala problem. Familjer som anser att de 

har rätt att bestämma över och kontrollera sina kvinnliga medlemmar. Dessa patriarkala 

strukturer finns och verkar inom alla kulturer även om de kan uttrycka sig på olika sätt. Det 

perfekta samhället existerar inte och liknande normer lever i allra högsta grad även inom det 

svenska samhället. Dessa värderingar blir däremot extra tydliga i strängt religiösa och 

konservativa grupper och familjer.(Moller Okin, 2002, s. 28) I kontakten med ett mer sekulärt 

svenskt samhälle uppstår då en oundviklig kulturkrock.   

 

I dagens samhälle finns det många unga flickor och kvinnor som på grund av påtryckningar 

inom familjen tvingas söka sig till de sociala myndigheterna för skydd. Eventuella 

språkförbistringar, en okunskap om hur det svenska samhället fungerar och avsaknad av stöd 

från anhöriga gör detta till en potentiellt väldigt utsatt kategori klienter. Hedersrelaterade 
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problem skiljer sig också ifrån övriga kvinnofridsärenden genom att det oftast finns en mer 

komplex hotbild. 

 

Det är intressant att veta hur klienterna själva upplever situationen. Vilket sorts bemötande får 

de från socialtjänsten, och är stödet tillräckligt? Det är också intressant att ta reda på huruvida 

synen på hederskultur skiljer sig åt mellan klienter och professionella. Har socialtjänsten en 

tillräcklig kunskap om hedersrelaterade problem för att kunna sätta in adekvata och vettiga 

insatser? Kanske finns det något som borde göras annorlunda.  

Vi vill med denna studie också undersöka de maktstrukturer som leder till hedersrelaterat 

förtryck och våld mot kvinnor inom familjen och hur detta förtryck kan upplevas av den 

utsatte. Ett normbrott kan få allvarliga konsekvenser i ett samhälle med traditionellt 

patriarkala strukturer, något som inte alltid går ihop med svenska normer och lagstiftning. 

Därmed vill vi också undersöka vad som händer när det hedersrelaterade förtryckets normer 

och värderingar kommer i konflikt med de normer som socialtjänsten och andra professionella 

inom det sociala arbetet står för.  
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2 Syfte och frågeställning 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka synen på hedersrelaterat förtryck bland utsatta 

kvinnor och professionella socialarbetare. 

 

 

 

Frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte formulerades tre övergripande frågeställningar: 

1. Hur förhåller man sig, som professionell socialarbetare till kvinnor som utsatts för 

hedersrelaterat förtryck, och vad kan man göra för att hjälpa utsatta kvinnor?  

2. Hur upptäcker kvinnorna att de utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld och på 

vilket sätt söker de hjälp hos socialtjänsten?  

3. Hur upplever kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld bemötandet från 

socialtjänsten? 
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3 Hedersrelaterat förtryck i debatt och forskning 

Det finns ganska gott om både relevant och aktuell forskning på området. Begreppet 

hederskultur är som bekant ett kontroversiellt och omdebatterat ämne vilket också märkts i 

förarbetet till denna studie. Därmed finns en gedigen kunskapsbas att bygga vidare på.  

 

De källor som studien grundar sig på sträcker sig från debattinlägg till akademiska 

forskningsrapporter, således ett brett spektra av material. När man behandlar ett så medialt 

uppmärksammat ämne som hedersvåld är det relevant att, utöver aktuell forskning, också 

beakta icke-akademiskt material. Det är även relevant att redogöra för den rådande synen i 

samhället rörande hedersproblematiken. Vad politiker och tongivande debattörer tycker i 

frågan sätter problematiken i ett sammanhang. Socialtjänstens arbete påverkas av vad som 

händer i samhället. Politiska strömningar och rådande opinion är kanske inte alla gånger 

direkt vägledande, men kan ändå ha en viss inverkan. 

3.1 Patriarkat eller kultur? En polariserad debatt 

När Fadime mördades av sin far den 21:a januari 2002 blev den mediala uppmärksamheten 

enorm. Fallet hade redan innan det tragiska mordet rönt stor uppmärksamhet genom att 

Fadime själv valt att föra kampen för sin självständighet i det allmänna blickfånget.  Dels för 

att uppmärksamma det hedersrelaterade förtrycket och på så sätt förhindra att andra unga 

kvinnor slapp hamna i hennes situation. En annan tanke bakom denna strategi var att hon 

genom att dra uppmärksamhet till sig skulle avskräcka sin far och sina bröder från att göra 

verklighet av mordhoten. Hon framförde i ett tal till den svenska riksdagen, två månader 

innan hennes död, kritik mot den misslyckade integrationspolitiken som hon ansåg var en 

bidragande orsak till hennes familjs agerande. Fadime upplevde att hon hamnade i kläm 

mellan två världar: En familj som hotade och försköt henne och ett samhälle som inte tog 

hennes historia på allvar.(Larsson & Englund, 2004, s. 126) 

 

Mordet gav upphov till en polariserad och i vissa fall infekterad debatt. Immigration i 

allmänhet och integration i synnerhet hamnade i strålkastarljuset samtidigt som manligt våld 

mot kvinnor återigen hamnade på dagordningen. Politiker och debattörer slogs om 

uppmärksamhen på ledarsidor och i morgonsoffor. Ordet ”hedersmord” blev ett begrepp. 

Aylin Akpinar menar att debatten snabbt blev delad i två läger. Medan vissa gav mordet 

kulturella förtecken, och hävdade att Fadimes invandrarbakgrund var det enda väsentliga, 
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ville andra använda sig av en strikt feministisk förklaringsmodell. Man ville helt enkelt förstå 

det obegripliga: Vad det var som fick en människa att kallblodigt mörda sitt eget barn? Var 

det ”patriarkatet” eller ”kulturen” som var syndabocken?(Akpinar, 2003, s. 426) 

 

Akpinar anser att båda dessa ståndpunkter är onyanserade och felaktiga om de hårddras. Att 

helt bortse från kulturens betydelse och endast lägga fokus på ”patriarkatet” innebär att man 

gör det felaktiga antagandet att de patriarkala strukturerna ser likadana ut världen över. Precis 

som samhällsuppbyggnader sett olika ut genom tid och rum kan också de hierarkiska 

strukturerna se annorlunda ut. Akpinar hävdar inte att det inte finns några patriarkala 

strukturer som dikterar förhållandet mellan manligt och kvinnligt i västvärlden. Däremot 

menar hon att de, rent generellt, ser annorlunda ut än i till exempel mellanöstern. Det de båda 

har gemensamt är att mannen i allmänhet är överordnad kvinnan. Akpinar menar däremot att 

de skiljer sig rörande ansvarsfördelningen när det handlar om att tillrättavisa en kvinna som 

bryter mot normen. I en västerländsk kontext har det ur ett historiskt perspektiv i första hand 

varit mannens uppgift att hålla efter sin fru. Något som man i Sverige skulle se som vanlig 

hustrumisshandel utan att tillskriva fenomenet några som helst kulturella egenskaper. Inom 

andra kulturer kan ansvaret däremot falla på kvinnans föräldrar som de facto uppfostrat 

henne. Akpinar konstaterar att det inte är särskilt trovärdigt att uteslutande tala om patriarkala 

strukturer samtidigt som domstolar i Turkiet och andra delar av världen delar ut straffrabatter 

till hedersmord med hänvisning till kulturella seder och bruk.(Ibid, s. 427) 

 

Samtidigt är det felaktigt att enbart tillskriva det hedersrelaterade förtrycket kulturella 

förtecken. Akpinar talar om kulturell fundamentalism när man i debatten vill ge sken av att 

det handlar om två separata värdegrunder knutna till olika kulturer. Allt bygger på en 

föreställning om att det finns en homogen svensk kultur där man inte mördar sina döttrar och 

en ”invandrarkultur” där man gör det. Inom begreppet ”invandrarkultur” får ett stort antal 

individer från alla möjliga delar av världen snällt samsas om utrymmet. Att tala om kultur 

istället för etnicitet gör också att man undviker kritiska röster om rasism samtidigt som man 

behåller ett tydligt ”vi mot de”-perspektiv. Detta förhållningssätt innebär att man ser kultur 

som något evigt och oföränderligt. Detta trots att nationalstater sällan eller aldrig kan påstås 

vara särskilt kulturellt enhetliga.(Ibid, s. 426) Akpinar själv vill föreslå en gyllene medelväg. 

Eftersom vår könsidentitet ser olika ut i olika delar av världen och vid olika tidpunkter i 

historien, fordras en kulturell aspekt i analysen. Detta i kombination med aspekten rörande de 

patriarkala strukturernas inverkan. Resultatet blir insikten om att det finns en patriarkal 
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kulturell kod med stark anknytning till kvinnlig sexualitet där också känslan av 

grupptillhörighet spelar en stor roll.(Akpinar, 2003, s. 430) 

3.2 Kollektivism kontra individualism 

Emre Güngör och Nima Dervish menar i boken Varför mördar man sin dotter? att 

hederskulturens uppkomst i huvudsak kommer av en kollektivistisk samhällsordning (Dervish 

& Güngör, 2009, s. 19). I samhällen där fattigdomen är utbredd och där statliga sociala 

skyddsnät lyser med sin frånvaro måste människor finna trygghet på andra håll. Släkten eller 

klanen får stå för det skydd och tillgodose de behov som staten inte förmår att tillgodose. 

Denna kollektivism uppstår således av ren nödvändighet, människor är i dessa sammanhang 

beredda att gå långt för att hjälpa en närstående eftersom man vet att man kan förvänta sig 

samma hjälp när man själv behöver det.(Ibid, s. 29) 

 

Fenomenet med släktingar och närstående som ställer upp för varandra i vått och torrt är på 

många sätt positivt. Att veta att man har någonstans att vända sig vid svåra tider är något som 

alla människor behöver och eftertraktar. I kontexten hedersförtryck finns dock en mindre 

positiv sida av kollektivismen. Som individ är det lätt att hamna i beroendeställning till 

kollektivet. Samtidigt som släktens gemenskap erbjuder trygghet och hjälp kräver den också 

att den enskilde sätter gemenskapen före sig själv. Kollektivets styrka bygger på en inre 

sammanhållning. Regler och normer måste upprätthållas för att denna gemenskap ska bestå. 

Därmed uppstår ett kontrollbehov. Inom en grupp med starkt patriarkala normer och 

värderingar blir också kvinnorna i gruppen och deras sexualitet en naturlig måltavla.(Ibid s. 

30-31) 

 

Det svenska välfärdssamhället ligger däremot långt ifrån ovanstående exempel på 

kollektivism. I jämförelse bygger vårt samhälle på en form av individualism med stark 

anknytning till kärnfamiljen. Kärnfamiljen som ideologi innebär en annan form av hierarkisk 

ordning där familjen blir en mer sluten sfär. Omgivningens inflytande över familjens 

angelägenheter minskar i takt med att linjen mellan privat och offentligt blir allt skarpare. 

(Akpinar, 2003, s. 426)  

 

Modern samhällsbyggnad med omfattande infrastruktur gör att våra relationer till människor i 

vår omgivning inte får samma betydelse.  Detta innebär inte att vi på något sätt tvingas leva 

ett liv i total ensamhet.  Däremot gör valmöjligheten att vår beroendeställning gentemot vår 
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familj och närstående tydligt reduceras. Här finns det en ganska uppenbar risk för konflikt. 

Inte bara mellan det svenska individsamhället och en kollektivistisk hederskultur utan kanske 

framförallt mellan invandrade föräldrar och deras barn.(Sjögren, 2007, s. 22) 

 

Hedersproblematik kan, till viss del, ses som en generationsfråga. Något som de äldre för med 

sig till det nya landet samtidigt som yngre generationer anammar ett annat synsätt. Det 

svenska välfärdssamhället minskar behovet av släktens hjälp och därigenom även dess 

kontroll över den enskilda individen. Dotterns oskuld blir inte längre en lika avgörande faktor 

för hennes status som framtida hustru. Följaktligen minskar också motivationen till att hota, 

skada eller i värsta fall döda henne ifall hon inte väljer ”rätt väg”. Hedersproblematik blir då 

också en integrationsfråga.  

 

För att ta till sig nya värderingar och perspektiv krävs det att man känner sig delaktig i det 

samhälle där dessa idéer föds. Ur ett samhällsperspektiv blir det därför viktigt att bekämpa 

sociala problem såsom segregation och utanförskap i kampen mot det hedersrelaterade våldet.  

 

Forskningen pekar entydigt på att det finns en kulturell aspekt av hedersproblematiken. 

Riyadh Al-Baldawi tillskriver kulturen en stor betydelse för hur man väljer att definiera 

begreppet ”familj”. Våra familjestrukturer kan i förlängningen ses som de strategier vi 

använder för att organisera vårt samhälle. Här syftar Al-Baldawi inte bara på rollfördelningen 

inom familjen. Det finns även en extern ordning som individen förväntas rätta sig efter när 

han eller hon verkar utanför familjen. Den patriarkala familjestrukturen har sitt ursprung i ett 

traditionellt bondesamhälle där behovet av en klar ansvarsfördelning skapade en strikt 

hierarkisk ordning. I en sådan ordning har mannen ett maktövertag gällande både interna och 

externa relationer.( Al-Baldawi, 2007, s. 110-111) Här betonar också Al-Baldawi att kultur 

inte är något statiskt. Nya influenser och nya förutsättningar gör att människans livsvärld hela 

tiden förändras. Genom att vi människor också hela tiden återskapar och omvärderar våra 

normer och värderingar för att anpassa oss till ”det nya” kommer också det vi kallar för 

”kultur” förändras i takt med att vi gör det.(Ibid, s. 107-108)  

 

Unni Wikan är en norsk professor inom socialantropologi som började forska kring 

hedersrelaterat våld efter mordet på Fadime. Hennes utgångspunkt är att hedersrelaterat våld i 

första hand syftar till att kontrollera kvinnors sexualitet samtidigt som det befäster kollektivets 

rättigheter över individen. Familjekonflikter måste lösas bakom stängda dörrar eller genom 
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medling. Att lämna ut familjens interna angelägenheter innebär den yttersta skammen i många 

etniska miljöer. Centralt är kollektivets rättigheter över individen och individens plikt att 

underkasta sig. Det handlar om strukturer, system och grupperingar som indoktrinerar 

människor till att tro att de finns till för systemets skull.(Wikan, 2005 s, 22)  

3.3 Socialsekreterarnas upplevelser och agerande  

Socialsekreterares agerande i fall med hedersrelaterat förtryck har på senare år varit ett 

populärt forskningsområde. Det hör troligtvis ihop med den mediala exponering som frågan 

om hederskultur i det svenska samhället fått genom flera uppmärksammade mål, inte minst 

mordet på Fadime. Både politiker och journalister blev tagna på sängen inför detta ”nya” 

sociala problem. Då blir det också naturligt att man till slut frågar sig hur socialarbetarna 

själva förhåller sig. 

 

Astrid Schlytter och Hanna Linell har undersökt ämnet i forskningsrapporten 

Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En studie av omhändertagna flickor från 

2008. Deras slutsatser pekar på att det finns en viss beröringsskräck för begreppet ”heder” 

inom socialtjänsten. Man vill gärna undvika att kategorisera utsatta flickors situation som 

hedersrelaterad för att inte agera diskriminerande mot övriga familjemedlemmar. Ett 

förhållningssätt som lätt slår över i en form av kulturrelativism där flickornas situation inte 

uppmärksammas tillräckligt på grund av deras föräldrars ursprung.(Schlytter & Linell, 2008, 

s. 95)  

 

Schlytter och Linell menar att socialtjänstens metoder och resurser för att bemöta 

hedersrelaterat förtryck inte är tillräckliga. Framförallt när det handlar om att identifiera fall 

med hedersproblematik. Detta beror inte nödvändigtvis på att man som socialsekreterare är 

rädd för att uppfattas som fördomsfull. Det kan också handla om okunskap. Det är helt enkelt 

svårare att relatera till människor med normer och värderingar som avviker från de egna.(Ibid, 

s. 95-96) Detta kan i vissa fall leda till att adekvata insatser inte sätts in i ett tidigt skede 

eftersom man inte inser hur hotbilden ser ut. Då ökar också sannolikheten för att flickan ska 

ändra sin historia eller helt ta tillbaka anmälan.(Ibid, s. 71) 

 

Socialtjänstens arbetssätt i fall med hedersrelaterat förtryck präglas enligt Schlytter och Linell 

av ett familjeperspektiv snarare än ett individperspektiv. Den rådande föreställningen är att 

problemen ska lösas med och inom familjen. Detta arbetssätt innebär att man ogärna separerar 
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flickorna från familj och övriga släktingar samtidigt som man minskar betydelsen av den 

kontroll som familjen utövar. Denna oförmåga att skydda förvärrar också flickornas situation 

då det ger familjen möjlighet att utöva nya påtryckningar och hot under ärendets 

gång.(Schlytter & Linell, 2008, s. 89)  

 

Denna bild bekräftas också av Yvonne Sjöblom i den kvalitativa rapporten I skuggan av 

Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld. Att familjeperspektivet råder beskrivs 

även här som ett resultat av att socialsekreterare gärna tolkar situationen utifrån sina egna 

värderingar och socialtjänstens normer.(Sjöblom, 2006, s. 45-46) Man arbetar efter 

utgångspunkten att den utsatta flickan eller kvinnan ska kunna återförenas med sin familj. 

Individens behov får inte samma betydelse. En upplevd konsekvens av detta familjeperspektiv 

är att flickorna många gånger avstår från att söka hjälp innan de fyllt 18 år för att slippa 

vårdnadshavares inblandning.(Ibid, s. 66, 69)      

3.4 Kvinnornas perspektiv  

I Annika Jemteborns fallstudie ”Å stå på sig, på egna ben” får vi följa en flicka och ta del av 

hennes upplevelser av att leva inom en hederskultur. Studien belyser den utsatta flickans 

behov av bundsförvanter, personer att finna stöd hos när det gamla nätverket av föräldrar, 

syskon och släktingar inte längre finns tillgängliga. Bundsförvanterna behöver inte enbart 

vara professionella och myndighetspersoner, även en vän att anförtro sig till kan vara oerhört 

värdefullt.(Jemteborn, 2005, s. 148) Problemet aktualiseras när flickan, Eleen, flyr från sitt 

arrangerade äktenskap efter att ha fått utstå både fysisk och psykisk misshandel av sin nya 

man och hans familj. När hon då inte blir betrodd av sina egna föräldrar, som tar mannens 

parti, uppstår känslor av svek och ensamhet.(Ibid, s. 60-61) 

 

När Eleen söker en bundsförvant handlar det inte bara om att ha någon att gå till för att få 

tröst. Lika viktigt är det att få bekräftelse och att känna sig betrodd. Då föräldrarna och övriga 

släkten förutsätter att hon ljuger eller överdriver behöver Eleen någon som kan ge hennes 

historia legitimitet. Att ta kontakt med socialtjänsten blir ett sätt att skaffa sig en allierad i 

kampen mot släktens hot.(Ibid, s. 98) När socialsekreteraren, i det här fallet, kontaktar 

föräldrarna tar hon istället på sig rollen som Eleens förhandlare. Målsättningen från 

socialtjänstens sida är att lösa konflikten så att familjen ska kunna återförenas. Av Eleen 

uppfattas detta som att socialsekreteraren tar föräldrarnas parti. Hon upplever det som att 

hennes version av händelseförloppet ifrågasätts.(Ibid, s. 148) Jemteborn menar att enskilda 
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socialsekreterares bristande förförståelse angående så kallat hedersrelaterat våld kan bli ett 

hinder i arbetet. Man prioriterar konfliktlösningen före flickans skyddsbehov och förringar på 

så sätt hennes berättelse, vilket gör att hon känner sig ännu mer ensam och utlämnad.(Ibid, s. 

150-151)  

3.5 Problemets omfattning 

Under 2008 genomfördes en enkätundersökning bland elever i årskurs nio inom Stockholm 

stad. Ungefär 2 300 elever tillfrågades, vilket utgör ca 30 % av årskullen. Av dessa 2 300 gick 

1501 i kommunala skolor och resterande 791 i friskolor. Syftet med undersökningen var att 

kartlägga det hedersrelaterade förtryckets omfattning i Stockholmsområdet.(Schlytter et al, 

2009, s. 7) Enkäten berörde hedersrelaterade ämnen som bland annat frågor om bevarandet av 

oskuldsnormen, jämlikhet mellan pojkar och flickor samt omfattningen av kränkningar och 

hot inom familjen. (Ibid, s. 30) 

 

Angående synen på sex före äktenskapet svarade 30 % av flickorna att de instämde nästan 

eller absolut på påståendet ” i min familj förväntas det av mig att jag väntar med sex tills jag 

gifter mig”. Motsvarande siffra för pojkarna var 16 %.  På frågan om de fick gifta sig/bli 

sambo med vem de ville svarade 18 % av flickorna att de hade inskränkningar på valet av 

partner medan 13 % av pojkarna kände igen sig i detta påstående. (Schlytter et al, 2009, s. 45) 

Ett genomgående tema för resultaten är att flickor alltid upplever sig utsättas för fler 

inskränkningar och en mer omfattande kontroll än pojkarna. Vidare finner man att det finns 

ett klart samband mellan dessa inskränkningar och föräldrarnas utbildning, religiositet och 

etniska bakgrund. Som exempel uppger ungefär hälften av flickorna med utländsk bakgrund 

att de lever med ”oskuldsnormer” och förväntas vara oskulder innan de ingår äktenskap.(Ibid, 

s. 82)  

 

Den totala andelen flickor som, enligt studiens kriterier, anses leva efter hedersrelaterade 

normer uppgår till 10 %. Samtidigt menar 7 % att de utsatts för kontroll eller kränkande 

behandling med inslag av hot och/eller våld. Att dessa i huvudsak har lågutbildade föräldrar 

och är bosatta i segregerade områden gör bilden ännu tydligare.(Ibid, s. 85) En undersökning 

av den här typen berättar inte hela sanningen, men kan ändå ge en indikation på problemets 

omfattning. Samtidigt får man en fingervisning om integrationens betydelse för arbetet mot 

hedersrelaterat förtryck i alla dess former. Inte minst på samhällsnivå. 
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3.6 Youngs syn på sociala grupper och förtryck.  

Young diskuterar frågor om rättvisa, demokrati och jämlikhet. Hon har ett kritiskt tänkande 

kring politiska teorier som förutsätter att alla människor är lika värda, men i praktiken innebär 

att man utgår från ett normtänkande som gör att somliga individers erfarenheter och behov 

kommer att osynliggöras och tryckas ner. För att förstå orättvisor i ett samhälle menar Young 

att man först måste förstå vad förtryck är. Förtryck och dominans är två centrala begrepp när 

Young syftar till att beskriva orättvisor. Maktstrukturer får en central roll i Youngs 

förklaringsmodell. Dessa strukturer är bärare och förmedlare av de normer som i 

förlängningen skapar förtryck och orättvisor. Det handlar om fördelningen av materiella 

resurser men även om fördelningen av icke-materiella resurser såsom beslutprocesser, 

arbetsdelning samt kulturella vanor och krav. Hon menar att fördelningsparadigment inte 

nödvändigtvis är begränsat till materiella resurser och nyttigheter. Fördelningsteorier kan lika 

gärna behandla frågor om hur icke- materiella resurser som makt, möjligheter och självrespekt 

bör vara fördelade.(Young, 2004, s. 14) 

 

Hedersrelaterat förtryck kommer, enligt Young, från en omgivande kultur där makt som 

relationellt mönster utövas av männen. Denna kultur skapar i sig en komplicerad samhällig 

struktur där makt och maktutövningar går emot kvinnornas rättigheter.  I det hedersrelaterade 

förtrycket kan man se en kultur med klara gränsdragningar mellan manligt och kvinnligt, det 

är män som fattar besluten och det är kvinnor som måste rätta sig efter dessa beslut. Det är 

män som jobbar och försörjer sina familjer och det är kvinnor som tar hand om barnen och 

huset. Samtidigt är det mannen som är symbolen för mod och kraft. Kvinnors ekonomiska 

beroende är enligt Young ett exempel på ekonomiskt förtryck. Om du som en enskild kvinna 

inte vill gå med på det här, har du ingenstans att bo och ingen som godtar dina normbrott. 

Youngs perspektiv belyser innebörden av olika slags förtryck och orättvisor.  

 

Gruppen är redan utsatt för förtryck på grund av deras kulturella och etniska bakgrund som 

skiljer sig från andra grupper som är dominanta i samhället. Fördomar, diskriminering och 

segregation begränsar deras nyttigheter och möjligheter. Young kallar det marginalisering och 

det innebär att man stängs ute från arbetsmarknaden och andra möjligheter på grund av etniskt 

ursprung. Young anser att marginalisering möjligen är den allvarligaste formen av förtryck. 

(Ibid, s.71)  
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Det är inte bara materiell nöd och fattigdom som orsakar denna marginalisering utan de 

utsatta sociala grupperna lyder även under ett motsägelsefullt förtryck. Om man som nyanländ 

även är i behov av hjälp från det svenska samhället kan det också hända att man kommer i 

kontakt med socialtjänsten. Relationen med socialtjänsten är inte en jämlik sådan. Den 

beroendeställning man hamnar i som hjälpsökande i kombination med de maktmedel 

socialsekreteraren har till förfogande gör att man tvingas göra avkall på sin självständighet. 

Vet man då inte heller varför socialtjänsten agerar som de gör upplevs också ingreppen som 

ännu mer integritetskränkande även om de sker med goda avsikter.(Young, 2000, s. 72-73)  

 

Män som är vana att dominera i sin grupp inser att de, i mötet med de svenska myndigheterna, 

befinner sig i underläge. Detta kan leda till känslor av maktlöshet som gör att de isolerar sig 

ännu mer ifrån samhället i ett försök att skydda gruppens identitet och heder. Den upplevda 

prestigeförlusten kan även resultera i att mannen blir mer benägen att skärpa kontrollen inom 

familjen. Samtidigt innebär det en stor risk för en kvinna att, i det här läget, gå emot gruppens 

normer.  
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4 Metod 

Då uppsatsen syftar till att undersöka olika personers upplevelser av hedersproblematik, har vi 

valt att applicera en kvalitativ forskningsintervju som undersökningsmetod. Detta motiveras 

särskilt av att vi i första hand vill ta fasta på människors upplevelser. Ett genomgående tema 

är hur klienten upplever mötet med socialtjänsten och hur verkligheten ser ut från 

socialarbetarens perspektiv.  

 

Kvale använder sig av uttrycket livsvärld. Han understryker att man som forskare vill se 

världen från den intervjuades perspektiv och därigenom nå ny kunskap.(Kvale, 1997, s. 34) 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer från ett urval samlades så rika och förutsättningslösa 

beskrivningar som möjligt av uppsatsens tema. Det gav oss goda möjligheter att analysera och 

hitta svar på uppsatsens frågor.  

 

I syfte att strukturera själva arbetsupplägget har vi använt oss av intervjuundersökningens sju 

stadier som Kvale formulerar.   

4.1  Intervjuundersökningens sju stadier 

4.1.1 Tematisering  

Det första stadiet är tematisering. Här betonas vikten av att ha ett tydligt formulerat syfte och 

tillräcklig förkunskap innan man påbörjar sina intervjuer. Kvale uttrycker det som att man 

alltid ska svara på frågorna vad och varför innan man går in på hur. För att försäkra sig om att 

den valda metoden är lämplig för undersökningen måste man ha klart för sig vad det är man 

ska undersöka.(Kvale, 1997, s. 91-92) Här bestämde vi oss tidigt för att fokusera på 

upplevelserna hos klient och socialarbetare. Dels för att redan från början få en tydlig 

avgränsning, men också för att ämnet är intressant och relativt outforskat. Att det skulle bli en 

jämförande studie med både klient- och socialarbetarperspektiv var också något som 

bestämdes i ett tidigt stadium. Syftet och frågeställningarna har sedan utformats med detta i 

åtanke.   

4.1.2 Planering 

I planeringsstadiet formuleras ett översiktligt upplägg för att få en överblick i det fortsatta 

arbetet. Undersökningens tidsram och strukturen för intervjuerna fastställs. Vilka ska man 

intervjua och hur många intervjuer som behövs är frågor som med fördel besvaras innan 

själva intervjuprocessen påbörjas. Målet är att gör att genomföra bästa möjliga undersökning 
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med de resurser som finns tillgängliga.( Ibid, s. 95) Vår huvudsakliga planering bestod av att 

först och främst fokusera på syftet och frågeställningarna. När dessa var klara ville vi få 

intervjuerna och transkriberandet genomfört så snabbt som möjligt. Allt för att få så mycket 

tid som möjligt till själva skrivandet och slippa lida av tidsbrist vid slutskedet av arbetet. 

4.1.3 Intervju och val av intervjupersoner 

Det tredje stadiet behandlar själva intervjun. För att få intervjusituationerna att gå så smidigt 

till som möjligt krävs det också att man har en bra och välstrukturerad intervjuguide. Att den 

rymmer alla ämnen som ska avhandlas samt att man har något att luta sig emot ifall 

intervjuerna skulle gå lite trögt. En välkomponerad intervjuguide underlättar också 

analysfasen då man lättare synliggör teman i det insamlade materialet.(Kvale, 1997, s. 121) 

Följaktligen har vi ansträngt oss för att göra en intervjuguide med stark anknytning till 

frågeställningarna, men som samtidigt tillät utsvävningar och improvisation under 

intervjuerna. Vi ville göra allt för att möjliggöra för intervjupersonernas egna upplevelser att 

komma fram så mycket som möjligt. Målsättningen var att få fram en berättelse som inte bara 

var intressant att läsa, utan som även var lätt att analysera. 

 

Vi har genomfört fem olika intervjuer enligt nedanstående sammanställning.  

 

Intervjupersonerna och dessas bakgrund 

1. Anhörig med personlig erfarenhet av hedersförtryck:  

Denna anhörig är nära släkt med en ung flicka som utsattes för hedersrelaterat förtryck. I 

detta fall gick förtrycket så långt att hon till slut blev mördad. Släktingen ger oss ett värdefullt 

”från sidan”-perspektiv, då hon varken är att betrakta som klient eller socialarbetare blir 

hennes synsätt ett annat. Hennes tankar om hederskultur kommer från erfarenheten av att vara 

medlem i en familj där förtrycket varit utbrett. Släktingen kan måla en bild av hur tankarna 

går inom familjen utan att behöva iklä sig en offerroll.  

 

2. Klienter (”Meryem” och ”Laila”): 

Båda är unga kvinnor som, på grund av hedersrelaterat förtryck, tvingats skiljas från sina 

familjer. Kvinnornas bakgrund ser däremot väldigt olika ut. Den ena kommer från en romsk 

familj och den andra har rötterna i mellanöstern. Med detta urval ville vi betona att 

hedersrelaterat förtryck inte är något som nödvändigtvis är knutet till vare sig etnicitet eller 

religion. Vi ville också visa att det hedersrelaterade förtrycket kan uttrycka sig på olika sätt. 

Varje fall är unikt och detta innebär att de utsatta kvinnornas hjälpbehov också kan se väldigt 
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olika ut beroende på omständigheterna. Sättet som de skiljdes från sina familjer ser också 

olika ut. En blev ofrivilligt utfryst och den andra fick mer eller mindre fly för att slippa bli 

bortgift. Utifrån detta förväntades initialt att de båda kvinnorna skulle skilja sig år rörande 

deras relation till familjen idag, samt att även deras förhoppningar om framtiden borde se 

annorlunda ut. 

3. Professionella socialarbetare: 

Slutligen intervjuades även två professionella socialarbetare som på olika sätt kommer i 

kontakt med hederskultur i sitt arbete. Den ena arbetar som socialsekreterare och har hand om 

så kallade kvinnofridsärenden inom en stadsdelsförvaltning med stor andel utrikesfödda och 

socioekonomiskt utsatta grupper. Hon kommer därför ofta i kontakt med kvinnor som lider av 

hedersrelaterat förtryck. Vår andra socialarbetare jobbar på ett skyddat boende. Även hon har 

erfarenhet av hedersrelaterat förtryck. Socialsekreteraren är i huvudsak beställare och 

utredare medan man på ett skyddat boende främst arbetar med att verkställa socialtjänstens 

beställning.  Den ene ska besluta om en lämplig insats och den andre ska utföra insatsen. På 

detta sätt får vi en inblick i båda delar av klientarbetet vilket gör att vi kan få ett bredare 

material för att besvara vår frågeställning. Vi får tillgång till synpunkter från både beställar- 

och utförarsidan av det sociala arbetet. Bredden är också viktig med tanke på studiens 

kvalitativa utgångspunkt. Vi får ta del av båda sidornas upplevelser samtidigt som urvalet ger 

oss möjligheten att ta del av upplevelserna från personer med väldigt olika bakgrund. 

 

Medvetna om de svårigheter som kvinnorna utsätts för och de resurser som samhället förfogar 

över valde vi fem intervjupersoner som alla har erfarenheter om hedersförtrycket på olika sätt. 

Tanken var att olikheterna skulle ge oss en större bredd och en djupare förståelse för hur 

situationen ser ut för både socialarbetare och klient. Därmed knyter urvalet an till syftet och 

ger oss större möjligheter att besvara våra frågeställningar. Släktingens perspektiv ger oss 

också en ytterligare möjlighet att förstå det hedersrelaterade förtryckets mekanismer samtidigt 

som vi får en unik inblick i en familj där hedersrelaterade värderingar råder. 

4.1.4 Utskrift 

Vi har valt att spela in våra intervjuer på diktafon för att sedan återge dessa skriftligt. Här har 

vi givetvis haft textens reliabilitet i åtanke och varit så exakta och noggranna som möjligt 

under transkriberingen. Man bör dock vara medveten om den, ibland ofrivilliga, egna tolkning 

som lätt påverkar utskriften. Som lyssnare kan man omedvetet fastna för vissa teman och 

formuleringar i intervjun och, i värsta fall, läsa av något som inte finns där. Ett sätt att 

motverka detta är som redan nämnts att vara noggrann, något vi också varit. Att ta med allt 
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som sägs, även det som kanske känns oviktigt för stunden är något vi anammat. Vidare har vi 

väntat med analysen tills vi nått det stadiet.(Kvale, 1997, s. 150)  

 

Vi har också, för validitetens skull, försökt vara medvetna om att det är en skillnad på talspråk 

och skriftspråk. Det sociala samspel som uppstår när två personer samtalar försvinner i en 

skriftlig kontext och kan ibland förvränga ordens innebörd. Något som kan vara svårt att 

motverka när man av sekretesskäl vill radera de inspelade intervjuerna så snabbt som möjligt. 

Dock är det viktigt att ha med detta i bakhuvudet när man befinner sig i utskriftsfasen. Det här 

blev inte heller något riktigt problem då vi hela tiden gjorde transkriberingarna nära inpå 

själva intervjuerna. Man har då ett bättre minne av situationen och kan göra en mer korrekt 

tolkning av samtalet.(Ibid, s. 152-153) 

4.1.5 Analys: Narrativ metod 

Valet av analysmetod handlar i förlängningen om hur man väljer att organisera och sålla 

bland det insamlade materialet. Vårt val föll på ”narrativ metod” som redogörs för nedan. 

Detta eftersom den narrativa metoden är tydligt kompatibel med undersökningens syfte.(Ibid, 

s. 172) 

  

Metodvalet motiveras av att denna kvalitativa undersökning baseras på den enskilda 

samtalsintervjun. Den narrativa teorin förklarar hur vi som människor försöker förstå oss 

själva och andra i relation till vår omgivning. Det narrativa perspektivet utgår från hur 

människor tolkar och omtolkar sin verklighet. 

  

”Ett samtal mellan exempelvis en ungdom och en socialsekreterare kan definieras som ett 

institutionellt samtal. Det är i motsats till många vardagliga samtal uppgiftsorienterat till sin 

natur. Det ska leda till att lösa problem och fatta beslut som innefattas av institutionens 

kompetensområde. Det innebär att samtalet kommer att struktureras på ett sätt som är 

anpassat till samtalets åtgärdsinriktade karaktär.” (Larsson/Sjöblom/Lilja 2008)  

 

Den tidigare allmänt rådande uppfattningen att språket endast är ett genomskinligt medium 

genom vilket vi ser en redan existerande verklighet har i denna teori ersatts av tanken att 

språket skapar den sociala verklighet vi upplever. 
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”Det är genom berättelser, beskrivningar och förklaringar – genom språket som en social 

aktivitet – som vi skapar våra identiteter och relationer, värderings- och normsystem och 

även våra organisationer” (Johansson, 2005, s.18) 

 

Berättandet som aktivitet är en grundläggande förutsättning för kunskapsskapande och 

mänskligt tänkande. Genom berättelsen får vi struktur, sammanhang och meningar som, i 

våra erfarenheter om världen, blir överskådliga och hanterbara. Den gemensamma handlingen 

att samtala om ett tema i en livsberättelse skapar ett samspel mellan lyssnare och berättare.  

Det är viktigt att läsa varje berättelse flera gånger och var för sig, för att kunna återberätta och 

få en övergripande förståelse av innehållet. Det är också viktigt att vara öppen och följsam 

under analysen. Genom att fokusera på de viktigaste delarna av texten kan man skapa nya 

berättelser med en viss ordning som kan ge en bättre förståelse för undersökningens syfte som 

i sin tur kan bidra med ny kunskap till läsaren. Intervjuberättelser strimlas sönder till olika 

delar och läsaren förlorar på så sätt kontrollen till kontexten. Det blir vi som författare som får 

tolkningsföreträde. Läsaren har inga andra möjligheter än att utgå från det vi vill förmedla. 

Därför blir det också viktigt att berättelsen redovisas på rätt sätt och med stor 

detaljrikedom.(Sjöblom, 2005, s. 202) 

 

Då vår frågeställning med anknytning till de professionella socialarbetarna i stort handlar om 

upplevelser fordrades en metod som kunde ge dessa upplevelser ett sammanhang. Här 

kommer den narrativa analysen väl till användning då den kan hjälpa till att foga ihop både 

personliga anekdoter och iakttagelser till en linjär berättelse. Något som underlättar analysen 

samtidigt som den färdiga resultatredovisningen blir mer läsbar. I våra klientintervjuer blir 

också den narrativa metoden användbar då vi här vill ta fasta på kvinnornas upplevelser . Dels 

hur de upplevde bemötandet från socialtjänsten men även deras tankar om att leva under ett 

hedersrelaterat förtryck. Den narrativa metoden hjälper oss här att kartlägga händelseförloppet 

och lokalisera viktiga brytpunkter. Intervjuerna blir till berättelser där vissa händelser får 

speciell betydelse.  

4.1.6 Verifiering 

Verifieringsstadiet syftar till att försäkra sig om rapportens kvalitet, att verifiera vår insamlade 

kunskap. Detta görs genom att undersöka reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten i 

våra resultat.(Kvale, 1997, s.207) Reliabilitet och validitet är viktigt att ha i åtanke under hela 

arbetets gång. Reliabilitet syftar till forskningens pålitlighet. Att inte ställa ledande frågor i en 
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intervjusituation eller att inte vara subjektiv i analysen är onekligen viktigt att tänka på. 

Validitet handlar om att försäkra sig om att man verkligen undersöker det man tänkt 

undersöka. Syftet ska hänga ihop med metoden och forskningsläget ska redogöras för med 

korrekta och tillförlitliga referenser. Detta har också beaktats genom hela arbetets gång.(Ibid, 

s. 213-214)  

 

Generaliserbarhet handlar om hur långt man kan gå i sina antaganden. Är de valda 

intervjupersonerna representativa för en större grupp? Egentligen kan ingen av oss tala för 

någon annan än sig själv. Då man, i forskningssammanhang, ofta tvingas göra ett urval blir 

det däremot nödvändigt att göra vissa generaliseringar. Vi har i detta fall använt oss av det 

som Kvale kallar naturalistisk generalisering. Detta möjliggör en jämförelse av det insamlade 

materialet med egen förkunskap.(Ibid, s. 209-210)  

 

Författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter kring ämnet ”hedersrelaterat förtryck” ser 

olika ut. Den ena författaren fick för första gången upp ögonen för problemet via massmedia. 

En viss insikt om problemets omfattning och inverkan på individen har också växt fram under 

studietiden. Han visste däremot väldigt lite om det hedersrelaterade förtryckets bakgrund och 

orsaker. Här har den tidigare forskningen varit en stor hjälp. Det faktum att ämnet varit ett 

populärt forskningsområde de senaste tio åren innebar att det relativt snabbt gått att sätta sig 

in i problematiken. 

 

Den andra författaren kommer från ett land där man som kvinna upplever hederskulturen nära 

inpå. Hon menar att förtrycket i hennes hemland riktar sig mot kvinnor från alla möjliga håll. 

Det kan komma från staten, traditionella värderingar och religiösa tillbud. Genom åren har 

hon kämpat mot förtryck och diskriminering under svåra omständigheter. Hon menar att när 

man förstår problemet med förtryck och kränkningar i ett väldigt fundamentalt och 

konservativt samhälle, inser man att man genom att hjälpa andra svårt utsatta kvinnor även 

hjälper sig själv.  

4.1.7 Rapportering 

Det sjunde och sista stadiet syftar till att få ihop materialet till en vetenskapligt korrekt och 

läsvärd uppsats. Detta innefattar mer än att bara återge fakta. En tydlig disposition och ett bra 

skriftspråk är båda viktiga komponenter i att skapa en läsvärd rapport. Det centrala är att 
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förmedla kunskap, och ett effektivt sätt att göra detta på är att skriva en lättillgänglig 

uppsats.(Kvale, 1997, s.229) 

5 Etiska överväganden 

Som alltid när man bedriver forskning är det viktigt att förhålla sig objektiv, inte minst när 

man behandlar ett så laddat ämne som hederskultur. Det skadar därför inte att då och då 

påminna sig själv om att det inte är ett politiskt debattinlägg man skriver. Att ämnet kan vara 

känsligt måste man också vara medveten om i intervjusituationen. Detta blir givetvis extra 

viktigt i de fall där vi intervjuat klienter. Här handlar det trots allt om människor som ska 

berätta om, och kanske tvingas återuppleva, en svår situation i livet. Att man då redogör för 

syftet med undersökningen och samtidigt garanterar anonymiteten är naturligtvis oerhört 

viktigt för att undersökningspersonerna ska kunna ge sitt samtycke och känna sig bekväma i 

situationen.(Ibid, s. 107)   

 

Utifrån dessa etiska ståndpunkter har vi varit noggranna med konfidentialiteten. Följaktligen 

har vi avidentifierat intervjupersonerna och raderat det inspelade materialet direkt efter 

transkribering.(Ibid, s. 109) Detta är inte minst viktigt i de fall där det kanske fortfarande kan 

finnas en hotbild mot personen ifråga. Över huvudtaget är det viktigt att man har dessa etiska 

överväganden med sig under hela arbetets gång. Därför har vi också beaktat Kvales etiska 

frågor på de sju forskningsstadierna.(Kvale, 1997, s. 105)  
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6 Teoretiska begrepp och perspektiv 

6.1 Hedersbegreppet 

Begreppet hederskultur används för att beskriva attityder av djupt förakt, fruktan och hat mot 

kvinnor, dvs. ett normsystem som anger vilka rättigheter och skyldigheter både män och 

kvinnor har. Hederskultur kan uttrycka sig på olika sätt i olika länder, men att kollektivet är 

viktigare än individen är en gemensam faktor. Hedern tillhör männen och den är ofta knuten 

till kvinnors sexualitet.  Hederskultur bygger på patriarkala normer. Dessa normer legitimerar 

fysiskt och psykiskt våld i syfte att kontrollera de kvinnliga familjemedlemmarna, och att 

hindra dem från att bli självständiga personer, med en egen sexuell identitet och med 

individuella rättigheter att välja sina liv. Mannens heder är beroende av kvinnans kyskhet och 

hennes handlingar kan skada hans och familjens heder och ära i ett socialt sammanhang. 

Därför måste mannen hela tiden bevaka sina systrar eller sin fru för att kunna hålla huvudet 

högt.(Wikan, 2005, s. 57) 

 

I en hederskultur kommer både lagar och värderingar från tradition och religion. Med 

tradition menar man här de oskrivna regler som en kvinna måste följa, till exempel som att en 

flicka inte får gå på disko, medan de skrivna reglerna syftar till sådant som kan finnas i 

religiösa föreskrifter. Till exempel påbud som förespråkar avhållsamhet före äktenskapet. Alla 

handlingar som bryter mot dessa regler får konsekvenser. Familjenormer handlar inte enbart 

om moraliska frågor. Även de sociala umgängesformerna präglas av ett hederstänkande, där 

familjens ställning utåt blir viktig att upprätthålla. Något som barnen i familjen lär sig vid ett 

tidigt stadium. Flickorna måste finna sig i att inta en underordnad ställning samtidigt som 

pojkarna får ett större ansvar att bära. Detta ansvar innebär också större möjligheter och 

rättigheter till att själva styra sina liv. Duktiga och ambitiösa flickor skapar en rädsla hos 

männen i familjen då det uppstår en konkurrenssituation.( Al-Baldawi, 2007, s. 114-115)  

6.2 Genus 

Att i en uppsats om hederskultur utelämna genus som teoretiskt begrepp skulle medföra ett 

alltför snävt perspektiv. Annika Jemteborn säger i sin avhandling ”Å stå på sig, på egna ben” 

att ojämlika förhållanden mellan könen är en central del av hedersförtrycket och dess orsaker. 

I en hederskulturell kontext blir kvinnans beteende en måttstock för familjens anseende ute i 

samhället. Hennes kyskhet är ett kvitto på att hennes manliga släktingar gjort sin plikt. 

Hederskulturen påverkar därför även männen och deras roll i samhället, men på olika sätt – 
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det finns en tydlig patriarkal struktur som gör stor skillnad på kvinnligt och 

manligt.(Jemteborn, 2005, s. 21)  

 

Denna uppsats inriktas på just kvinnliga klienter. De specifikt manliga aspekterna av 

hederskultur får därför inte ett särskilt stort utrymme. Detta betyder dock inte att man av 

denna anledning helt kan bortse från de patriarkala strukturer som hedersbegreppet bottnar i. 

För att få en tillräcklig förståelse för fenomenet krävs det att man tittar på hur det uppkom och 

varför.  

 

Rollfördelningen och maktutövningen inom familj har stor betydelse. I den hedersrelaterade 

kulturen bygger de manliga och kvinnliga på åtskillnad och motsättningar. Kvinnan blir ett 

komplement till mannen inom familjens ramar. Att mannen är ekonomiskt och socialt 

ansvarig för sin familj ger honom stor makt och möjligheter att få en viktigare roll både inom 

och utanför familjen. Dessa förhållanden orsakar en ojämlik maktfördelning, en under- och 

överordning av människor som främst drabbar kvinnor. Enligt genusteorin existerar inte 

fenomenen man och kvinna i sig själva, utan får mening först i förhållande till varandra och 

som varandras motsatser. Inom hederskulturen är skillnaden mellan manligt och kvinnligt av 

stor betydelse. Mannen är arvtagare och bevarare av familjtraditionen och kvinnans roll blir 

sekundär. Detta är en av anledningarna till varför många blir gladare när en pojke föds till 

familjen.( Al-Baldawi, 2007, s. 112) Det är självklart att dessa traditionella rollfördelningar 

kommer i konflikt med det svenska samhället. Barn blir ofta tidigare integrerade än sina 

föräldrar vilket innebär att de tar med sig nya roller och värderingar in i hemmet. Problemet 

börjar först i hemmet och till slut blir samhällets plikt att hjälpa dem att anpassa sig till den 

nya situationen.  

 

Ett genusperspektiv kan också bidra till att man slipper hamna i ett allt för svartvitt 

tankemönster. Hedersrelaterade problem låter sig inte alltid förklaras enligt modellen kvinnligt 

offer – manlig förövare. Som nämnts tidigare är inte hederskulturen enbart riktad mot 

kvinnor. Också mannen har förväntningar på sig som ska uppfyllas. Även han kan därför vara 

ett offer. Många män trivs inte med att kontrollera, precis som kvinnorna inte vill bli 

kontrollerade. Att vägra bli förtryckt kräver stort mod, men precis lika mycket mod krävs för 

att ifrånsäga sig uppdraget som förtryckare.(Dervish & Güngör, 2009, s. 23) 

Genusperspektivet låter oss se sammanhangen och undviker en alltför individinriktad och 

enkelspårig syn på problematiken (Mulinari, 2003, s. 21). 
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6.3 Diskursteori 

Att hederskultur orsakar sociala problem är nog de flesta överrens om. Många kan också 

hävda att hederskulturen i sig är ett socialt problem, oavsett hur det reproduceras i det svenska 

samhället. Det är lätt att man målar upp en bild av två diametralt motsatta kulturer som hela 

tiden krockar med varandra. En bakåtsträvande och förtryckande hederskultur mot en modern 

och mer demokratisk ”svensk kultur”. Detta är givetvis en förenkling. Mycket av det som man 

kan kategorisera som hederskultur är också normer som går att spåra i det svenska samhället. 

Uppfattningar om kvinnlig sexualitet, heder och familjens anseende existerar på ett eller annat 

sätt inom alla kulturer. Man kan därför inte se på hederskultur som en isolerad företeelse och 

inte ta hänsyn till det vissa kallar ”svenska värderingar”. Kanske finns det mer likheter än vad 

vi ibland är villiga att erkänna.(Focault, 2002, s. 24) Man kan däremot konstatera att det är en 

oerhörd skillnad på att vara förtryckt av sin man och på att vara förtryckt av en hel släkt. 

Poängen är här inte att förminska hedersförtrycket som företeelse, utan att hitta dess rötter. 

 

Oavsett om man anser sig tillhöra en så kallad hederskultur eller om man tillskriver sig själv 

svenska värderingar, är man underkastad en viss ordning. Man är som individ, vad Foucault 

kallade, ett handlande subjekt. Som subjekt blir man, i denna ordning, inpräntad med en viss 

uppsättning normer och värderingar.(Lindgren, 2004, s. 349) Denna förutfattade ordning om 

tillvarons beskaffenhet är det som Foucault menar med diskursbegreppet. Diskurser visar inte 

bara hur omgivningen är beskaffad. De ger oss också en uppfattning om hur omgivningen 

borde vara beskaffad. Varje normbrott mot den allmänna diskursen utgör därför ett hot mot 

den rådande ordningen.  För att hotet ska avvärjas och att ordningen ska bestå måste dessa 

normbrott bemötas med fördömande och bestraffning.(Ibid, s. 352) Nu var aldrig hederskultur 

på tapeten under Foucaults livstid. Man kan däremot med fördel använda sig av diskursteorin 

om man vill förklara dess mekanismer. Själva begreppet hederskultur blir då en hederns 

diskurs. En diskurs som hotas i mötet med socialtjänsten. Samtidigt uppstår det här en 

möjlighet att synliggöra den svenska diskursen. Det är på ett sätt normbrotten som testar våra 

gränser. Var den gränsen går är inte alltid glasklart. Det är uppenbarligen en stor skillnad på 

att förbjuda sin dotter att gå på en klassfest, och att kasta ner henne från balkongen. Samtidigt 

är det just extremfallen som får den mediala uppmärksamheten och når det allmänna 

medvetandet. Man kan då fråga sig: var går gränsen mellan sträng uppfostran och 

hederskultur?     
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7 Resultatredovisning 

Uppsatsen bygger på fem intervjuer med personer som på olika sätt har erfarenheter om 

hedersrelaterat förtryck. För att utvidga vår kunskap om ämnet har vi gjort fem olika enskilda 

intervjuer. Här nedan följer en beskrivning av deras arbete, upplevelser och bakgrund samt 

deras syn på hedersrelaterade problem. De första två intervjuerna som redovisas är med två 

professionella socialarbetare. Det handlar om deras åsikter och attityder kring hedersrelaterad 

problematik. Det redogörs också för deras syn på hjälpmöjligheterna samt tillvägagångssättet 

i deras arbete. Sedan kommer två flickor som berättar om sina personliga upplevelser av 

hedersrelaterat förtryck. De redogör för sina livshistorier och förmedlar sina egna tankar om 

förtrycket och uppbrottet från familjen. Vi får också ta del av deras upplevelser av mötet med 

socialtjänsten och andra aktörer inom det sociala arbetet. I den tredje delen berättar en 

släkting till en flicka som mördades för några år sedan om släktens roll och påverkan i 

förtrycket. I en sammanfattande analys behandlas sedan frågeställningarna som presenterats i 

syftet. Den efterföljande analysen utförs med hjälp av tidigare forskning.   

7.1 Professionella socialarbetare: 

Maria är en professionell socialarbetare. Hon arbetar som socialsekreterare och ansvarar för 

så kallade kvinnofridsärenden inom en stadsdelsförvaltning med en stor andel utrikesfödda. 

Hon kommer därför ofta i kontakt med kvinnor som lider av hedersrelaterat förtryck.  

 

Alma arbetar sedan 2002 som biträdande verksamhetsledare på ett skyddat boende för flickor 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare har hon jobbat med ungdomar 

med psykosociala problem. Vidare är hon utbildad inom hedersproblematik.  

7.1.1 De professionellas syn på fenomenet ”hedersrelaterat förtryck” 

Innebörden av hederskultur för Maria är att någon upplever sig ha heder som hänger på någon 

annans beteende samtidigt som det är väldigt sexuellt knutet. Maria blev först medveten om 

hedersrelaterat förtryck genom massmedia. Morden på Pela och Fadime blev till viss del en 

ögonöppnare även om hon inte förstod problematiken och omfattningen fullt ut förrän hon 

själv kom i kontakt med det via arbetet.   

”Jag förstod nog inte själva vidden av problemet. En kvinna som var utsatt för 

hedersrelaterat våld förklarade väldigt väl för mig vad det handlar om där jag jobbade som 

vuxenhandläggare. Det handlade då inte bara om en man utan det handlade om hennes 

pappa och hennes morbröder.” 
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En liknande berättelse kommer också i Almas beskrivning: 

 

”Innan vi kom i kontakt med de här flickorna som vi jobbar med så hade vi utbildat oss och 

när jag ser tillbacka på det så kan jag tänka att vi har mött de här flickorna i vår tidigare 

verksamhet fast då hade det inte varit fråga om hederskultur eller hedersförtryck. Då hade det 

varit sociala problem, tonårsproblem” 

 

Almas uppfattning av hedersrelaterat förtryck är att man i dessa fall fråntagit flickor och 

kvinnor deras människliga rättigheter. Hederskulturen innebär att kvinnor inte får vara fria i 

sina liv. Hon menar att hederskultur i sig bygger på ett kollektivistiskt tänkande.  

7.1.2 Kunskapsläget inom det sociala arbetet 

Både Maria och Alma säger att debatten om hedersmord inte har funnits särskilt länge i 

Sverige. Även om problemet i sig inte nödvändigtvis är nytt så är ändå uppmärksamheten 

mycket mer omfattande nu än för tio år sedan. Genom att fokusera på problemet och 

undersöka det har man, inom det sociala arbetet, kommit till en större insikt om problemet och 

dess omfattning. Båda menar att problemet med hedersrelaterat förtryck idag är omfattande. 

Det är inte bara knutet till mellanöstern utan finns till exempel även i vissa delar av Afrika 

eller Latinamerika och forna Jugoslavien.  Maria och Alma anser båda att det fortfarande 

saknas kompetens om ämnet inom socialtjänsten och andra myndigheter, även om 

medvetenheten onekligen har ökat.  

 

Maria: 

”Jag önskar att alla hade insikt i det som jobbar i ett så här mångkulturellt område. Ofta 

söker man via mottagningen och då hamnar man på försörjningsstöd. Där är 

personalomsättningen ganska stor, många unga, kanske deras första jobb. Då tror jag inte att 

man har den insikten. De här tjejerna kommer ju inte presentera problemet.” 

 

 

Alma:  

”Nej. Det gör det nog inte. Att det inte finns generellt tillräckliga kunskaper om hederskultur 

inom det sociala arbetet. Visst får man utbildning, men många av de man utbildar försvinner 

till andra jobb. Och jag tycker att det bästa är att fortsätta att utbilda personalen.” 



29 

 

 

Det kan också finnas en föreställning om att hedersrelaterat förtryck är något som enbart 

existerar inom muslimska familjer. Något som Maria, av egen erfarenhet, dementerar. 

Förtrycket kan bygga på religiöst motiverade värderingar, men det är i sådana fall värderingar 

som går att finna inom alla världsreligioner. Man kan därför inte bedöma en persons 

skyddsbehov utifrån hennes ursprung. 

7.1.3 Socialtjänstens resurser och tillvägagångssätt 

Maria säger att de hedersrelaterade fallen skiljer sig från vanliga kvinnofridsärenden genom 

att förövarna oftast är fler. Det handlar då inte enbart om att skydda kvinnan från en individ. I 

de fall där en hel släkt står för hotet får man sträva efter att helt separera kvinnan från hennes 

tidigare liv. Den komplexa hotbilden ökar också kraven på utredningarna där det krävs att 

man tydligt belyser hederskontexten och gör en omfattande ”hot- och riskbedömning”. Något 

som Maria nyligen gått kurs i.  

 

”I vanliga kvinnofridsärende finns det en förövare som kanske sitter häktad, men för de här 

kvinnorna så är ju hela närområdet minerad mark. Man kan inte röra sig i det här området, 

man kan inte åka X linjen på tunnelbanan.”   

 

Det är inte bara utredningarna som blir mer komplicerade. Hederskontexten innebär även att 

man som socialarbetare tvingas tänka i andra banor angående kvinnans skyddsbehov. En 

enkel taxiresa kan, enligt Maria, innebära oförutsedda konsekvenser: 

 

”De har också ett kontaktnät inom de här grupperna. Det är inte så ovanligt att man jobbar i 

olika serviceyrken som t ex taxibranschen. Det är något som jag har lärt mig som jag inte alls 

hade koll på innan: När man flyttar de här kvinnorna från ett boende till ett annat så ska man 

vara väldigt noggrann med vilket taxibolag man anlitar. Det är många i den här gruppen som 

jobbar som taxichaufförer och de har ett väldigt aktivt nätverk. Det har hänt att tjejerna ser 

lite halvt vettskrämda ut när man berättar att man ska ringa efter en taxi och då får man 

ordna så att man åker med en kollega och att man är noggrann med vilket taxibolag man 

använder och att man stannar något kvarter ifrån den egentliga adressen för att inte avslöja 

vart kvinnan bor någonstans.” 

 



30 

 

Marias uppfattning är att placeringarna rent generellt blir dyrare i de hedersrelaterade fallen. 

Speciellt när det handlar om yngre kvinnor. Ofta blir det inte endast aktuellt med skyddat 

boende, utan även med ekonomisk hjälp. Inte sällan har flickorna rymt hemifrån eller blivit 

utkastade. De kan inte återvända till hemmet och hämta sina saker hur som helst. I många fall 

har de därför inga ägodelar alls bortsett från vad de har på sig. Dessutom är man inte 

berättigad till studielån om man är under 20 år, vilket medför ett behov av försörjningsstöd. 

Under placeringsperioden behöver ofta flickorna mycket hjälp och vägledning. De känner sig 

så ensamma efter separationen från hela släkten och sin egen familj. Flickor under 18 år som 

får problem med sina familjer är rädda att söka hjälp från socialtjänsten för att 

socialtjänstlagen kräver föräldrarnas delaktighet i utredningen. Att ta kontakt med familjen 

ökar risken för flickorna. Då är det lättare att handlägga flickor över 18 år som kan separeras 

från föräldrarna. Maria menar också att man då inte behöver ta hänsyn till någon annan än 

flickan och hennes behov. 

 

Enligt Almas erfarenheter ska man inte negligera problemen. Man måste alltid ta dessa 

flickors berättelser på allvar. Våldet gestaltar sig inte alltid fysiskt, utan kan även vara 

emotionellt, sexuellt och ekonomiskt. Ibland kan man avstå från fysiskt våld i Sverige för att 

undvika bevis och istället använda sig av andra former av förtryck. Alma tycker liksom Maria 

att man verkligen måste ta flickorna på allvar. Hon menar att man ska träffa flickorna ett par 

gånger innan man kontaktar föräldrarna när det gäller de som är minderåriga. Alma säger: 

 

”Det är ju det sista flickan vill i det läget, att man går till föräldrarna. Om man säger som 

handläggare, ”ja men då tar vi ett möte med dina föräldrar”, då kommer inte flickan fast det 

kan hända saker. Kanske att man också omhändertar flickan under utredningstiden. Man gör 

ett omedelbart omhändertagande. Det blir ett LVU för då är det socialtjänsten som så att 

säga äger ärendet. Då behöver man inte informera föräldrarna på samma sätt och be om 

deras tillåtelse. Det är svårt för flickorna om man är 15-16 år. Det blir kanske lättare för 

flickorna om man avlastar dem skulden. Då kan man säga att nu är det vi som bestämmer och 

inte dina föräldrar. Jag menar inte att man inte ska prata med föräldrarna men man ska 

avlasta flickan för att hon känner ju en oerhörd skuld över vad hon utsätter sin familj för.” 

 

Alma tycker att socialtjänsten i allmänhet har en bra förståelse för de utsatta flickorna. De 

erbjuder skydd, säkerhet och tillgång till personal dygnet runt. De ger även flickorna 

information om deras rättigheter och skyldigheter. Dessutom tycker hon att släkten fyller en 
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stor funktion under placeringstiden så länge de står på flickans sida. Annars är det egentligen 

bara nackdelar med att involvera flickans släktingar. 

 

Alma pratar om Mammans roll som kan vara väldigt komplicerad.  

”Ja, för hon har trycket på sig att hon måste uppfostra henne till en fin flicka. Hon har trycket 

på sig att hon måste utföra den här kontrollen eller misshandeln och inlåsningen. Det kan 

vara att hon också är misshandlad. Även pojkar är ju offer. Tvångsäktenskap är inte bara 

något som drabbar kvinnor.  Även mannen är ju utsatt.” 

7.2 Kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld 

7.2.1 Meryems historia 

Meryem är 22 år gammal. Hon är uppvuxen i Sverige och har tre bröder och två systrar som 

bor i hemlandet. Hon har bott med sina föräldrar tills hon var 16 år gammal. Därefter blev hon 

omhändertagen enligt LVU, varefter hon placerades i ett fosterhem. Hennes föräldrar är 

muslimer, men är inte särskilt religiösa. Hon bor för tillfället ensam och studerar på högskola. 

Hon har kontakt med sin äldre syster och mycket liten kontakt med sina bröder.  

 

Meryem berättar om sin uppfostran och hur man tidigt blir inlärd att det finns en skillnad 

mellan pojkar och flickor:  

 

”Det kommer automatiskt in i personligheten att man blir avstängd från annat. Jag kommer 

ihåg när jag blev tonåring då var de mer stränga. Jag fick inte gå ut så ofta, inte vara med 

vilka kompisar som helst. Jag fick inte delta i alla aktiviteter i skolan som att gå på simning.” 

 

Men eftersom hon är uppvuxen i den här miljön var dessa förhållningsregler en självklarhet. 

Samtidigt började hon undra över vissa saker:  

 

”Problemet började när jag blev misshandlad. Jag vågade inte ta ställning. Jag visste inte 

vilka möjligheter man har. Jag visste inte om det var fel på mig eller på mina föräldrar. Jag 

blev successivt mer och mer kontrollerad och misshandlad. Mer än mina föräldrar var det 

mina kusiner som var inblandade. Det var de som höll reda på mig. Ibland kom de till mina 

föräldrar för att säga fula saker om mig så att de skulle skämmas över mig. Det var de som 

satte tryck på mina föräldrar. Kontrollen från mina farbröder och morbröder var mycket 

starkare än mina föräldrar. Det var mina kusiner som hade fått syn på mig med någon kille, 
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när jag var 16 år. De sa till mina föräldrar och de var mer våldsamma. Min Pappa gjorde 

ingenting men min Mamma slog mig med en lavett” 

 

Meryem säger att hennes Mamma också var förtryckt av pappan och deras kusiner.  

Meryem berättar också att hon har lärt sig att aldrig säga någonting till någon annan, för då 

skulle hon skämma ut familjen ännu mer. Även om hon inte berättade om sin situation i 

skolan hade hon mycket kontakt med kuratorn. Hon ställde frågor och fick svar utan att hon 

vågade avslöja alltför mycket. 

 

”Jag mådde inte bra i skolan. Men jag hade berättat litegrann att jag inte hade någon bra 

relation till mina föräldrar.” 

 

Meryems farbror sa till hennes föräldrar att de måste göra något åt saken eftersom hon höll på 

att skämma ut familjen. Föräldrarna tog med Meryem till hemlandet för att gifta bort henne. I 

början visste hon ingenting. De sa till henne att de skulle dit för att träffa kusiner och syskon. 

 

”Men så följde jag med dem till hemlandet. När vi var där förklarade min farbrors fru till 

mig. En annan farbror med kusiner bestämde via telefon med mina föräldrar att det skulle bli 

giftermål. Jag var inte medveten om det eftersom jag hade syskon där (två systrar) som också 

är hemskt förtryckta under det där jävla systemet, så de sa åt kusinerna att hon kommer inte 

göra det. Men eftersom kusinerna hade direkt kontakt med mina föräldrar så hade de mer 

auktoritet. Jag sa till dem att jag inte ville gifta mig, jag vill inte gifta mig med den här 

personen och jag har inte kommit här för att göra någonting sådant. Men de hade planerat 

allt redan innan jag kom och det spelade ingen roll vad jag sa. Men min syster sa till mig att 

jag inte skulle göra något stort, just då såg hon att det skulle bli farligt för mig i den här 

situationen. Hon protesterade mot mina föräldrar att varför de hade gjort så. När det här var 

över sa hon att jag inte skulle göra något åt saken, annars får jag inte åka tillbaka till Sverige 

och de kan göra vad som helst.” 

 

Meryem blir tvungen att gifta sig med en, för henne, okänd man. Lyckligtvis hade mannen 

förståelse för hennes situation. Hon kunde prata med honom om vad hon tänkte. Meryem 

kunde vara ärlig och säga till honom att hon inte hade någon avsikt att spendera sitt liv med 

honom. 
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”Det var jättejobbigt för honom också. Eftersom jag inte var som hans fru, eller det som han 

hade förväntat sig, och han var inte som en bror till mig heller.” 

 

Efter en månad kom hon tillbaka till Sverige med anledning av att skolan hade börjat och att 

de skulle fråga efter henne om hon inte dök upp. I Sverige gick hon till kuratorn och bad 

henne om hjälp, vilket ledde till att hon blev omhändertagen av socialtjänsten. Föräldrarna 

blev arga och besvikna. Efter sex år vill de fortfarande inte träffa henne. Hon berättar om den 

första svåra tiden när hon flyttade hemifrån 

 

”Eftersom man har varit en person instängd någonstans och levt på ett sätt och sen så släpps 

man ut i verkliga världen som är helt på ett annat sätt blir man på sätt och viss identitetslös. 

Man vet inte vilken person man är, är man den där personen som föräldrarna har uppfostrat 

eller den personen som man upptäckt senare? Största problemet för mig var att jag inte hade 

någon stabil grund just då. Jag var mellan två världar. I det här krockar kulturer och man får 

en identitetskris. Att man växer upp här och man blir uppväxt med sina föräldrars 

värderingar, sedan ska man anpassa sig till ett samhälle som är helt motsatt till det som man 

levt i.” 

 

Men hon tycker att det finns positiva sidor också: 

 

”Jag tänker just nu att jag blev en person som kan anpassa mig och jag har fått mer kunskap 

för alla utförda sakerna.” 

 

Hon placerades först hos en svensk familj som kunde hjälpa henne mycket, även om det 

uppstod svårigheter.    

 

”Att man ska gå rakt in i en familj med svensk bakgrund där deras tradition och allt var en 

motsats till det som jag var, var jättejobbigt men det var lärorikt också.” 

 

Meryem upplever tiden på det första familjehemmet som problematisk. Kulturkrocken blev 

för stor, även om det gjorde henne mer självständig. Efter det blev hon placerad hos en familj 

med irakiska rötter, en omgivning som Meryem trivdes bättre i. Här kände hon att hon kunde 

bli förstådd på ett helt annat sätt samtidigt som anpassningen blev smidigare. Här tycker 

Meryem att socialtjänsten skulle kunna vara mer lyhörd inför kvinnans behov. Att komma till 
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en omgivning där folk har en liknande kulturell balkgrund som en själv gör att omställningen 

blir mer lätthanterlig. Samtidigt bar hon i början på mycket skuldkänslor inför det hon utsatt 

sin familj för.  

 

”Först är man jätteskräckslagen och man vet att på grund av det man har gjort är man inte 

längre accepterad av sitt eget samhälle” 

 

I det här läget upplevde Meryem att det var en stor tillgång att få komma i kontakt med andra 

personer med invandrarbakgrund som samtidigt hade andra typer av värderingar. Det gav 

henne en trygghet och hjälpte henne att komma till insikten att hon själv inte hade gjort något 

fel. 

7.2.2 Lailas historia 

Laila är 25 år gammal och har bott i skyddat boende i ett år. Hon kom till Sverige när hon var 

fem och är uppvuxen i en romsk familj i en av Stockholms förorter. Laila beskriver sin släkt 

som stor och respekterad. De är integrerade och delaktiga i det svenska samhället samtidigt 

som de är måna om att behålla sin kultur. Problemet började när hon var 14 år. Hon var en 

pojkflicka och familjen började misstänka att hon var homosexuell. För att tvätta bort 

misstankarna skaffade sig Laila pojkvänner. Något som egentligen inte heller var fullt 

accepterat då hennes familj förespråkade avhållsamhet innan äktenskapet. Lailas mamma såg 

dock mellan fingrarna på detta då hennes dotter äntligen började bete sig som en flicka. Att 

själv komma ut som homosexuell var inte ett alternativ då det kunde leda till allvarliga 

konsekvenser. 

 

”Man blir utslängd, man kan bli mördad, man kan få håret avrakat. En tjej måste ha långt 

hår. Långt hår är vackert på en kvinna så om man tar bort det förnedrar man henne.”  

 

Homosexualitet var aldrig något som diskuterades inom familjen. Som kvinna förväntades 

Laila gifta sig och skaffa barn. Något annat liv var otänkbart. Hennes lösning på problemet 

blev därför att helt enkelt anpassa sig till familjens förväntningar för att slippa dra till sig 

uppmärksamhet. Hon fick ”vara tyst och le”. 
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Laila berättar: 

”Jag lyckades ta bort tankarna för jag hade pojkvän. Jag fick gömma mig mycket. När jag 

tänkte på det tänkte jag att min familj hade rätt att det var skam att tycka om tjejer.”  

 

Och hon fortsätter: 

”Men sen under åren började de här konstiga känslorna komma fram mer och mer och jag 

mådde inte bra. Jag funderade på att ta självmord. Jag visste inte varför jag skulle tycka om 

tjejer. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen, jag hade ingen att prata med. Jag var också 

rädd för att personalen på skolan skulle skvallra om jag berättade, jag var livrädd. Min 

Mamma hade mycket kontakt med skolan. Jag vågade inte vara mig själv och mådde 

jättedåligt.” 

 

Som tjugoåring blev hon kär i en flicka och de inledde ett förhållande. Flickan kom från en 

muslimsk familj och befann sig själv i en liknande situation. 

 

”Vi var ihop i fem år utan att någon visste. Alla trodde vi var kompisar. Jag fick spela hela 

tiden konstant att jag har pojkvän. Vi har en väldigt stor familj, en respekterad familj. Alla 

känner min morfar. Mina morföräldrar, min Mamma och det är mycket kultur och mycket 

heder och jag ville inte förstöra familjens rykte.” 

 

Laila kände en stor press på sig att tänka på familjens rykte hela tiden. Hon kunde bara vara 

sig själv när hon umgicks med de kompisar som hon kände att hon kunde lita på. Laila hade 

under uppväxten en nära vän som kände till hennes sexuella läggning och vad detta innebar 

för henne. Hon känner sig lyckligt lottad att hon åtminstone hade någon att anförtro sig till 

men menar samtidigt att hon saknade stöd från vuxna. Samtidigt hade det varit otänkbart för 

Laila att söka hjälp som omyndig då detta skulle leda till att familjen blandades in. Det fanns 

en stor rädsla för att förstöra familjens rykte samtidigt som hon inte ville riskera att bli utfryst 

och ensam. Att då ha en jämnårig att anförtro sig till blev Lailas enda riktiga livlina under 

tonåren. Det är också ett råd hon vill ge till andra som befinner sig i en liknande situation: 

 

”Om man kan hitta någon att prata med så ska man göra det. Någon kompis du kan lita på. 

Men det är svårt för du kan inte prata med vem som helst.”  
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När Lailas hemlighet avslöjades gick allt väldigt snabbt. Hennes mor hade fått reda på att 

dottern var homosexuell via en väninna. Hon blev utslängd omgående och har inte haft någon 

kontakt med familjen sedan dess. Laila upplever det som att hon förlorade allt. Hon hade 

ingenstans att bo och kunde inte gå till jobbet för att hon fruktade att hennes släktingar var ute 

efter att skada henne. Laila fick kontakt med socialtjänsten via RFSL och blev därigenom 

placerad på skyddat boende. Hon är överlag nöjd med den hjälp hon fått och poängterar att det 

inte bara handlar om det rent livsnödvändiga. Pengar, boende och skydd är förvisso 

nödvändigt men hon menar att det också varit viktigt att få någon att prata med. Saknaden 

efter familjen är däremot något som inte går att ersätta. Laila säger att hon lider av 

ensamheten och det blir extra jobbigt över jul och nyår då saknaden blir mer påtaglig. 

Samtidigt hyser hon inga förhoppningar om att kunna återförenas med sin familj. 

 

”Om det kommer ut att jag är homosexuell bland släkten kommer ingen prata med min familj. 

Så strikt är det. Jag känner att det är bättre att låta det vara. Jag vill låta dem ha sitt rykte 

ifred. Det är jobbigt men vad ska jag göra?” 

 

 Även om Laila uppskattar den hjälp hon fått menar hon att man från samhället kunde vara 

bättre på att informera om det stöd som faktiskt finns. Hon tänker på sig själv och att hon, 

som vuxen, i princip inte visste något alls om vare sig RFSL eller kvinnojourer. Här efterlyser 

Laila mer samhällsinformation så att andra med hedersrelaterad problematik kan få reda på 

det som hon själv inte visste, att det finns hjälp att få. 

7.3 En släktings perspektiv   

Susan är 35 år gammal och uppvuxen i Iran. Hon är född i Kurdistan, Irak. Som barn flyttade 

familjen till Iran. Hon bodde med sina föräldrar och syskon och hade en bra barndom. För 21 

år sedan flyttade familjen till Sverige där hon har jobbat som barnskötare och vårdbiträdde. 

Susan är släkt med en ung kvinna som mördades av en annan närstående släkting. Mordet 

hade hedersrelaterade förtecken och blev mycket uppmärksammat i media. Med hänsyn till 

Susans anonymitet har vi valt att kalla kvinnan för Anna. 

 

Hon upplever att det är stor skillnad på livet som kvinna i Kurdistan i jämförelse med vad det 

innebär att bo i Sverige:  
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”Jättemycket skillnad, det finns kulturkrock faktiskt. Vi har ett helt annat liv, i Sverige finns 

det mycket frihet. Kvinnor har rätt att säga vad de vill och vad de tänker. De har rätt att 

bestämma över sig själva och sin kropp. I mitt hemland är man ofta beroende av sin man, sin 

Pappa eller familj och jag tror att det ofta är de ekonomiska problemen som gör så att man 

blir mer beroende av varandra.” 

 

Även om flytten till Sverige innebär ökad självständighet för hennes landsmaninnor upplever 

Susan att det, rent generellt, fortfarande finns kvar en hel del restriktioner. Hon känner en del 

kvinnor som till exempel måste be sin man om lov även när de bara vill gå ut och promenera.  

Hon gillar det inte och tycker att kvinnor måste säga ifrån mer. Någonting som hon säger att 

hon själv har gjort i stor utsträckning. Särskilt med släktingarna som försökt lägga sig i 

hennes familjeangelägenheter. Susan uttrycker ilska över de släktingar som orsakat Annas 

död och känner sorg över det som skett. Samtidigt menar hon att det inte är alla i släkten som 

tycker likadant.  

 

”Några släktingar sa att det var rätt åt henne. Jag vet inte hur de kan tänka så där. Att döda 

en person är mycket värre än att ha sex utan äktenskap.” 

 

Annas familj kom till Sverige när Anna var 16 år. Hon mördades när hon fyllt 19. Susan och 

hennes man hade innan dess försökt umgås med familjen men de var helt enkelt för olika för 

att komma överens. Susan beskriver Anna som en självständig och modig tjej, egenskaper 

som inte uppskattades av hennes familj. 

 

”Anna hade hotat familjen med att hon skulle ringa till socialen eller polisen och det var 

därför de gjorde så här.” 

 

Susan upplever att mordet på Anna haft en stor inverkan på släkten och att det finns olika 

synpunkter på det som inträffat. Vissa verkar inte beröras nämnvärt medan andra, som hon 

själv och hennes man, tycker att det är hemskt och oacceptabelt att man kan göra så mot en 

tonåring. Samtidigt tror hon att mordet hade kunnat förhindras om Annas släktingar varit mer 

integrerade i det svenska samhället.  

  

”De måste tänka efter. När man kommer till ett nytt land då måste man acceptera att här 

finns frihet och yttrandefrihet. Man måste leva som alla andra. Då kunde det undvikas.”   
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 Susan tror också att man blivit mer försiktig efter det som hände Anna. Man vet att 

hedersrelaterat förtryck uppmärksammas av polis och socialtjänst, samtidigt som 

fängelsestraff fungerar avskräckande. Susan vill också betona att hedersrelaterade värderingar 

inte bara är ett problem som finns hos männen.  Det finns även kvinnor som ser 

hederskontexten som något naturligt och självklart.  

 

”Det finns kvinnor som inte vågar säga ifrån.  De lever i ett förtryck som blivit normalt för 

dem. De tror inte på sig själva och de tror att mannen är Gud. Det är så, för att kvinnor är 

beroende av män både ekonomiskt och med familjen och allting. De tror att någon annan 

måste tänka åt dem. Men alla tänker inte så. Jag var själv kritiskt till det jag hörde om 

mordet. De planerade att döda Anna hos hennes faster. Hon kunde ringt till polisen. Jag 

skulle göra det. Jag vet inte, kanske hon var rädd eller trodde inte att det verkligen kan 

hända” 
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8 Analys  

Utgångspunkten i denna studie är att ge en tydlig bild av vad som händer när hederskulturella 

värderingar möter det svenska myndighetssamhället. För att få bästa möjliga svar valde vi 

våra respondenter från olika områden, kulturer och med olika erfarenheter av hederskultur.  

För att ta tillvara på den berättande aspekten av, framförallt klientintervjuerna, har vi valt att 

använda oss av en narrativ analysmetod. Vårt mål var att behålla så mycket som möjligt av 

informanternas ursprungliga historia (Kvale, 1997, s. 168). Ambitionen var att ge en bättre 

förståelse för undersökningens syfte och att bidra med ny kunskap till läsaren. Vid 

genomgången av dessa fem intervjupersoners berättelser framkom att alla har olika 

erfarenheter om hedersbegreppet samt det hedersrelaterade våldet. Men gällande deras insikt 

för själva hedersproblemet ser vi många gemensamma punkter.   

8.1 De professionella socialarbetarnas förhållningssätt 
till kvinnor som utsatts för hedersrelaterat förtryck 

Både Maria och Alma var tydligt överrens om att problemet med hedersrelaterat förtryck är 

omfattande. De ser båda på sina klienter som toppen av ett isberg där många hjälpbehövande 

inte får det stöd de behöver. Dels för att förtrycket sker i det fördolda, inom en sluten familj 

dit samhällets tentakler inte når. Men också för att olika myndigheter helt enkelt kan vara för 

dåliga på att se problemet för vad det är.  

 

Inom socialtjänsten kan det då hända att man bemöter flickor som revolterande tonåringar när 

bilden i själva verket är mycket mer komplicerad än så. Något som kan ses som en 

konsekvens av den beröringsskräck som Astrid Schlytter och Hanna Linell beskriver. Det kan 

finnas en ovilja hos socialtjänsten att se problemet för vad det är. En ovilja som bygger på en 

rädsla att uppfattas som diskriminerande och fördomsfull.(Schlytter & Linell, 2008, s. 95) 

Resultatet blir en dubbel marginalisering av den utsatte. Hon blir marginaliserad i förhållande 

till samhället som misslyckas med att uppmärksamma hennes situation. Samtidigt sker en 

marginalisering inom familjen där patriarkala stukturer med dess hårda begränsningar gör att 

situationen blir ännu svårare.(Young, 2000, s. 71) 

 

Förtryck behöver inte alltid vara fysiskt och kontrollen kan vara nog så hård utan inslag av 

våld. Man ska inte underskatta den psykologiska effekten av ständiga begränsningar i 

vardagen, där flickorna i vissa fall inte kan lämna hemmet utan att utsättas för påtryckningar 
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och fördömanden. Det är därför av stor vikt att ta flickornas berättelser på allvar. En faktor 

som skiljer hedersrelaterad problematik från andra former av förtryck är också det faktum att 

hotbilden är mer komplex. Samtidigt som hedersproblematiken kräver en bredare definition 

av begreppet förtryck innebär den ofta att fler personer är inblandade. Något som ytterligare 

begränsar rörligheten för den utsatte och ställer högre krav på den enskilde socialarbetaren. 

Güngör och Dervish poängterar (Güngör och Dervish, 2009, s. 19) hederskulturens 

kollektivistiska ursprung. 

 

Marias beskrivning om hur närområdet blir ”minerad mark” och hela tunnelbanelinjer innebär 

en riskfaktor är ett talande exempel på denna kollektivism. Själva säkerhetsaspekten blir 

därför inte bara aktuell för behandlaren. Även utredaren som beställer insatsen måste tänka på 

vilka eventuella risker en placering kan innebära. Ligger boendet i ett säkert område? Kan jag 

vara säker på att taxichauffören inte känner kvinnans släkt? Detta är bara två exempel på 

frågor som man bör ställa sig som socialsekreterare. Drar man resonemanget till sin spets kan 

man också se det som att en oerfaren socialarbetare i värsta fall kan innebära en säkerhetsrisk 

för klienten. En otillräcklig insikt om den hotbild som klienten lever under leder till att hon 

inte får det skydd hon behöver. Erfaren och kunnig personal, både inom socialtjänsten och hos 

de olika behandlingsenheterna är därför en oerhört viktig resurs. 

 

Initialt förväntade vi oss att Almas och Marias olika yrkesroller skulle innebära olika 

infallsvinklar och åsikter. Så har dock inte varit fallet. Istället för att tillskriva det 

hedersrelaterade förtrycket några etniska markörer poängterar både Maria och Alma den 

komplexa problembild som dessa fall innebär. Det hedersrelaterade ligger i att en individ 

hamnar i kollisionskurs med hela, eller med större delar, av sin omgivning. Detta försvårar 

situationen för den utsatte och ställer högre krav på både socialsekreteraren samt insatsens 

kvalitet. I enlighet med övriga respondenter belyser också de båda socialarbetarna den skuld 

och hemlängtan som är vanligt förekommande i dessa fall. Som flicka eller ung kvinna finns 

det givetvis stora skuldkänslor inblandat med att svika sin familj och att inte kunna leva upp 

till deras förväntningar. Denna skuld kombineras också med känslor av extrem ensamhet. Att 

tvingas separera från sin familj innebär att det uppstår ett tomrum som ibland kan bli för svårt 

att stå ut med utan tillräckligt stöd. Maria beskriver bland annat hur man vid ett par tillfällen 

fått stoppa flickor som varit på väg ut ur dörren med väskorna packade. Återigen blir den 

kollektivistiska familjestrukturens mekanismer betydelsefulla. Bortsett från förtrycket och 

kontrollen finns även en annan sida av myntet. Familjen erbjuder också en trygghet och 
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gemenskap som kan vara svår att ersätta med sociala insatser.(Dervish & Güngör, 2009, s. 30-

31) Därför efterlystes bredare insatser och ett mer långsiktigt tänkande. Att man inte bara 

arbetar med de utsatta flickorna som individer utan att man även har deras sociala nätverk i 

åtanke. I vissa fall är kanske en återförening till familjen inte ett realistiskt mål. Då är det 

däremot viktigt att det finns en långsiktig strategi. Flickan måste erbjudas redskap för att, på 

egen hand, skaffa sig nya relationer och bygga upp ett nytt liv.  

8.2 De professionella socialarbetarna om 
hjälpmöjligheter och resurser till utsatta flickor och 
kvinnor  

 

Alma menar att en ökad arbetsbörda inom socialtjänsten i kombination med stor 

personalomsättning innebär att det inte alltid finns tid att sätta sig in problematiken.  Även 

Maria uttrycker en viss oro över att den viktiga första kontakten med socialtjänsten riskerar 

att skrämma iväg hjälpbehövande om den sökande möts av oförståelse. Dessa åsikter stämmer 

överens med den kritik Schlytter och Linell riktar mot socialtjänsten. Vid sidan av den 

beröringsskräck som nämndes tidigare menar de att det också finns en stor okunskap om vad 

hedersrelaterat förtryck innebär och hur man bör bära sig åt för att identifiera det. (Schlytter & 

Linell, 2008, s. 95-96) Detta kan innebära att hjälpen kommer för sent eller att den inte 

kommer alls. Det kan också innebära att insatserna inte är tillräckliga i förhållande till 

hotbilden.(Ibid, s. 71) Dessa flickor och kvinnor tar ett stort steg bara genom att be om hjälp. 

Då är det viktigt att de redan inledningsvis kan känna att de är i goda händer. Att det finns 

specialiserade socialarbetare med gedigna erfarenheter av olika typer av kvinnofridsärenden 

är också viktigt. För att dessa ska få klienter att arbeta med krävs det däremot att man lyckas 

fånga upp de personer som är i behov av hjälp.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns kunnig personal med 

specialistkunskaper inom Stockholms stad. Vad som däremot skulle behövas är en bredare 

kunskap. Att alla de som kan tänkas utgöra en första kontakt får utbildning i hur man 

identifierar och bemöter kvinnor som utsatts för hedersrelaterat förtryck. I den mån det finns 

en kunskapsbrist handlar det om den stora skara socialarbetare som kanske inte specifikt 

arbetar med hedersrelaterade kvinnofridsärenden, men som ändå kommer i kontakt med 

klienterna på ett eller annat sätt. Av denna anledning blir inte alltid den viktiga första 
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kontakten med socialtjänsten vad den borde vara. Eventuella klienter riskerar att skrämmas 

iväg om de inte omgående får träffa någon som har förståelse för deras situation. 

 

En sammanfattande analys är därför att det finns resurser att tillgå när man väl kommit in i 

systemet, men att det kanske inte är alla som gör det. Det finns med andra ord resurser till 

hjälp men inte till att nå ut till de som behöver hjälp. I många fall etableras kontakten när det 

redan gått för långt, när det redan uppstått ett kritiskt läge inom familjen.   

 

En tidigare insats kan leda till effektivare hjälp utan att den behöver vara lika omfattande. 

Något som också minskar klientens utsatthet samtidigt som det är mindre resurskrävande. Att 

tala om pengar när det handlar om att skydda flickor och unga kvinnor från förtryck kan 

tyckas krasst. Det är däremot den verklighet vi lever i, insatser kostar pengar och 

kommunernas budgetar är hårt ansatta. Kan man då spara både pengar och mänskligt lidande 

genom att satsa mer på förebyggande åtgärder är detta givetvis något att sträva efter. 

 

Just skyddsbehovet är också något som både Maria och Alma belyser. Maria menar att 

utredningsprocessen blir avgörande för vilken typ av insats kvinnan sedan kommer att få. Mer 

komplicerade ärenden med större skyddsbehov innebär också dyrare insatser. Kostsamma 

placeringar måste i sin tur motiveras genom noggranna utredningar. Återigen blir det då 

nödvändigt för socialsekreteraren att ha vissa specialkunskaper för att kunna göra en korrekt 

hot- och riskbedömning. Utredningar av hög kvalitet är inte bara nödvändigt för att kunna 

övertyga eventuella enhetschefer om att en insats behövs. De ska också ge socialarbetaren 

större insikt i klientens situation, vilket ökar sannolikheten för att insatsen är den rätta. 

 

Vidare bekräftas att hjälpmöjligheterna för en kvinna som fyllt 18 ser annorlunda ut än för en 

som ännu är omyndig. Som socialsekreterare slipper man då ta hänsyn till familjen och kan 

lägga all fokus på kvinnan och hennes önskemål.  För en behandlare som Alma kan däremot 

anhöriga spela en viktig roll i förändringsarbetet så länge de står på flickans sida. Även om 

de, på det skyddade boendet, inte direkt arbetar med familjen har de ändå en långsiktig 

planering. Flickans framtida nätverk blir då en viktig del av planeringen, oavsett om hennes 

familj ingår eller inte. Arbetar man, som Maria, inom socialtjänsten blir det av naturliga skäl 

de rent akuta behoven som prioriteras, åtminstone inledningsvis. Det handlar först och främst 

om att ge kvinnan en trygg omgivning vilket ofta förutsätter en separering från familjen. Här 

blir också åldern av avgörande betydelse för hjälpmöjligheterna. En myndig person blir lättare 
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att hjälpa än en ung, delvis på grund av att hon då oftast har nått en viss mognad och kanske 

därför inte är i behov av lika mycket stöd. Hon vet i regel också mer vad hon vill ha hjälp med 

och kan planera på egen hand på ett helt annat sätt. 18 årsgränsen är också en viktig barriär. 

När man har att göra med en juridiskt vuxen och självständig människa behöver man som 

socialarbetare inte göra föräldrarna delaktiga på samma sätt, och kan helt utgå från kvinnans 

behov. Som klient får man då också större möjligheter att få sina önskemål 

uppfyllda.(Sjöblom, 2006, s. 66, 69)  

8.3 Hur kvinnorna upplevde insikten om att de utsatts 
för hedersrelaterat förtryck och hur de förhåller sig 
till den egna familjen  

Både Meryem och Laila beskriver hur de upplevde sin situation under uppväxten som något 

naturligt. För Laila var det en självklarhet att hennes sexuella läggning aldrig skulle 

accepteras och därför blev det aldrig aktuellt med någon form av motstånd gentemot moderns 

förväntningar. Hon kände inte heller att hon hade någon vuxen att vända sig till av rädsla för 

att modern skulle få reda på hennes hemlighet. Att ”komma ut” var aldrig ett alternativ.  

 

I Lailas berättelse blir det tydligt hur skammen och rädslan för att bli utfryst gör att hon drar 

sig för att söka hjälp. Att leva i en starkt sammansvetsad familj med konservativa värderingar 

innebär inte enbart ett förtryck. Det finns också en stark gemenskap och trygghet i kollektivet 

som gör att individen kan vara beredd på att stå ut med ganska mycket.  

 

Det kan också vara svårt att se på sin situation som något onormalt. Meryem visste givetvis att 

den misshandel hon fick utstå inte skulle ses som något acceptabelt av hennes skolkurator. Av 

denna anledning ville hon inte heller berätta hela sanningen. Hon visste inte heller om det var 

henne eller familjen det var fel på. Man kan därför inte peka på en specifik tidpunkt när 

kvinnorna upptäckte att de utsattes för förtryck. Förtrycket blev en så självklar del av 

vardagen att det i princip osynliggjordes. Det blev en naturlig konsekvens av den diskurs som 

rådde inom familjen. En diskurs som var så djupt rotad att den var omöjlig att sätta fingret 

på.(Focault, 2002, s. 39) Därför skedde det inte heller något plötsligt uppvaknande. I båda 

fallen handlar det istället om händelser som gjorde situationen ohållbar. För Meryem blev det 

arrangerade äktenskapet något som tvingade fram ett agerande från hennes sida. Hon insåg att 

det lilla handlingsutrymme hon haft tidigare var på väg att försvinna och bestämde sig för att 

göra något åt saken. Laila hade däremot inte något val. Bådas berättelser är en indikation på 
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att det finns många flickor och unga kvinnor i liknande situationer som inte söker hjälp. I 

vissa fall handlar det kanske om att de helt enkelt inte vet att det går att få hjälp. I Meryems 

och Lailas fall handlade det också om en rädsla inför att förlora sin familj. En rädsla som i 

Lailas fall också besannades. 

8.4 Kvinnornas upplevelser kring bemötandet från 
socialtjänsten 

Det är kanske ingen slump att både Meryem och Laila kom i kontakt med socialtjänsten via 

andra aktörer. För Meryem blev skolkuratorn en förtroendeingivande kontakt som förutsatte 

mötet med socialtjänsten. I Lailas fall blev RFSL den första anhalten. Kanske är detta ett 

resultat av det sociala arbetets förändring där privata aktörer och frivilligorganisationer spelar 

en allt viktigare roll. Man skulle också kunna se det som ett exempel på hur socialtjänsten 

misslyckats med att nå ut till Meryem och Laila samt andra kvinnor som befinner sig i 

liknande situationer. Det är inte en självklarhet att man, som utsatt kvinna, går till 

socialtjänsten eller polisen direkt.   

 

Både Meryem och Laila var nöjda med socialtjänstens bemötande och de insatser de fått. Ett 

svar som kanske inte är allt för överraskande och som det är svårt att dra allt för stora 

slutsatser av. Att de känner tacksamhet för den hjälp de fått är ganska naturligt med tanke på 

den situation de befann sig i innan kontakten med socialtjänsten.  Däremot finns det 

synpunkter på hur socialtjänstens arbete skulle kunna förbättras. Laila efterlyser mer 

samhällsinformation och säger samtidigt att hon själv hade bristande kunskaper om den hjälp 

som fanns att få. Meryem ansåg att det var bra att få kontakt med personer av samma 

ursprung som kunde motverka känslan av att hamna i kläm mellan två kulturer och samtidigt 

förmedla andra värderingar än de som hennes egen familj stod för. Båda dessa synpunkter går 

att knyta an till vikten av lyckad integration. Detta förutsätter att man även från samhällets 

sida är beredd att anpassa sig och att man är lyhörd för olika gruppers behov. Det är 

integration som bidrar till att människor reflekterar över samhället och förhåller sig aktiva och 

självständiga till sin omgivning.(Wikan, 2005, s, 239)   

8.5 En släktings perspektiv 

Susans historia är ett bra exempel på att det inte behöver råda koncensus inom en släkt 

rörande hedersrelaterade värderingar. På samma sätt som man inte kan svartmåla en hel 

folkgrupp för vad ett fåtal gör kan man inte heller förutsätta att enskilda familjemedlemmars 
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beteende sker med hela släktens välsignelse. Fadime som blev mördad av sin pappa sa att 

hennes föräldrar var analfabeter och hade svårt att förstå svenska. Hon menade att de var offer 

för bristande integration från samhällets sida. (Wikan, 2005, s, 172)   

 

Susan menar också att den mediala uppmärksamheten kring hedersrelaterat förtryck kan ha 

gjort att eventuellt framtida förövare blivit mer försiktiga. Detta behöver dock inte betyda att 

problemets omfattning minskar. Som tidigare nämnts handlar inte förtrycket alltid om fysiskt 

våld. Hedersrelaterat förtryck syftar till att, på ett eller annat sätt, få individen att rätta sig i 

leden och leva upp till omvärldens förväntningar. Då kan det räcka ganska långt med att spela 

på individens skuldkänslor eller använda sig av andra typer av psykiska påtryckningar. Om en 

ökad uppmärksamhet ifrån samhällets sida kan leda till att färre flickor mister livet är det 

däremot givetvis något positivt. Susan berättar också om hur vissa släktingar ställde sig 

bakom mordet på Anna, vilket legitimerar mördarens handlingar. Mordet hade inte gjorts av 

en sjuk, drogpåverkad eller berusad man. Det var, utifrån hans perspektiv, en fullt rationell 

handling. Något som krävdes för att återupprätta släktens heder.  (Wikan, 2005, s, 21)   

 

Annas fall är också ett bevis på att hedersrelaterat förtryck inte uteslutande utövas och 

reproduceras av män. Även om kvinnor många gånger blir offer är inte detta ett hinder för att 

de också kan bli förövare. Susans beskrivning av fasterns delaktighet i mordet på Anna kan 

ses som ett exempel på hur förtrycket blir ett normaltillstånd. Fastern har själv levt under 

samma förtryck men är trots det kapabel till att agera medhjälpare till ett mord. Ett alternativt 

synsätt är att hon inte upplevde sig ha redskapen för att ingripa och förhindra den tragiska 

händelsen. Oavsett motiv blev resultatet detsamma.( Al-Baldawi, 2007, s. 122)  
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9 Slutsatser 

I ett traditionellt samhälle går alltid kollektivets intressen före individens. Där har också 

individen en plikt att underkasta sig gruppens önskemål. Starka strukturer och grupperingar 

kan ge den enskilde uppfattningen att han eller hon finns till för systemet istället för tvärt 

om.(Wikan, 2005, s. 22) Familjen och släkten har en gemensam heder där individens 

handlingar har en inverkan på hela gruppens position i samhället. Hedern tillhör männen och 

ses som något manligt. I stället för heder bär kvinnan på en skam i kroppen med stark 

anknytning till hennes sexualitet. Enligt hederskoden är kvinnans skyldighet att kunna 

kontrollera sin sexualitet. (Wikan, 2005, s. 70)  

 

Familjer som anammar denna hederskultur kan lätt hamna i kollision med samhället. De som 

först tar till sig nya värderingar är ofta unga flickor som då riskerar att bli utsatta inom 

familjen. Det är också de som har varit de första offren. Att välja en ”svensk livsstil” betraktas 

i en hederskultur som ett stort normbrott, och dessa flickor förvandlas lätt till horor i männens 

ögon. Då blir det en kollektiv förpliktelse att tillvarata släktens eller familjens heder med 

ibland fruktansvärda konsekvenser som följd.(Wikan, 2005, s. 37)  

 

Det hedersrelaterade förtrycket som socialt problem är komplext. Ur en socialarbetares 

perspektiv blir den speciella hotbilden ett viktigt kännetecken. Inte bara för att de eventuella 

förövarna kan vara så många till antalet, utan även för att de också utgörs av klientens egen 

familj. Blodsbanden mellan offer och förövare skapar även stora skuldkänslor. Att man 

upplever sig gå emot familjens vilja gör den utsatte mindre benägen att söka hjälp. 

 

När klientgruppen i regel består av omyndiga flickor eller unga kvinnor med begränsade 

erfarenheter av vad det innebär att leva ett självständigt liv blir också stödbehovet mycket mer 

omfattande. Kontrasten mellan att leva i en sammansvetsad och kontrollerande familj till att 

stå helt ensam och utlämnad till de sociala myndigheterna blir en smärtsam kulturkrock. Att 

det tycks finnas en stor okunskap bland utsatta flickor och kvinnor gällande vilka rättigheter 

och möjligheter de har i Sverige är också ett stort problem. Då det ofta är unga flickor som 

undviker att söka hjälp hos socialtjänsten av rädsla för att blanda in deras föräldrar, gör i sin 

tur situationen ännu värre då det innebär att de som kanske är i störst behov av hjälp är de som 

inte får någon.  

 



47 

 

Socialarbetarna i studien upplevde att det fanns tillräckligt med resurser för att tillmötesgå 

hjälpbehovet. I den mån det fanns brister ansåg båda att det handlade om att fånga upp de 

flickor som kanske inte söker hjälp självmant. I den mån de själva vänder sig till socialen är 

det inte heller alltid de säger rakt ut vad problemet handlar om. En lyhördhet och en 

medvetenhet om vad hedersrelaterat förtryck innebär är därför nödvändigt. Internutbildning 

inom socialtjänsten i kombination med en större medvetenhet i samhället kan öka förståelsen. 

Respondenternas upplevelser tyder dock på att det fortfarande finns en viss kunskapsbrist. 

Huruvida klienten var myndig eller ej kunde också ha en stor inverkan på hjälpmöjligheterna. 

Många drar sig för att ta kontakt med socialtjänsten av rädsla för att behöva blanda in 

familjen. Är kvinnan över 18 behöver man som socialarbetare inte ta kontakt med några 

vårdnadshavare och kan därför helt fokusera på klientens behov och önskemål. 

 

Insikten om att leva under ett hedersrelaterat förtryck beskrevs inte av kvinnorna som något 

som skedde över en natt. Att växa upp med bestämda värderingar och leva hela sitt liv under 

kontroll från omgivningen innebär att man ser förtrycket som ett normaltillstånd. Något 

självklart och oföränderligt. I den mån det skedde ett uppvaknande hände det när kvinnorna 

inte längre upplevde att de hade något handlingsutrymme eller när det helt enkelt blev 

omöjligt att stanna kvar hos familjen. Båda kvinnor hade även synpunkter på hur 

socialtjänsten skulle kunna förbättra sitt arbete. Respondenten Laila efterlyste mer 

samhällsinformation då hennes egna kunskaper om vilken hjälp det fanns att få var väldigt 

knapphändiga innan nöden gjorde henne tvungen att ta kontakt med socialtjänsten. Meryem 

menade att det var viktigt för henne att få kontakt med personer av samma ursprung som 

kunde förmedla andra typer av värderingar. Detta hjälpte henne att bearbeta de skuldkänslor 

hon bar på samtidigt som hon återfick sin identitet. 
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10  Avslutande diskussion 

Det hedersrelaterade förtrycket är ett socialt problem som på senare tid fått mycket 

uppmärksamhet. Det är också ett ganska nytt problem för det sociala arbetet i Sverige. 

Därmed inte sagt att det inte förekom tidigare, men det uppmärksammades inte i samma 

utsträckning. Medvetenheten om olika familjestrukturer växte i takt med att det svenska 

samhället förändrades till ett mångkulturellt sådant. Begreppet "våld mot kvinnor" breddades 

och man började mer och mer fundera på orsakerna bakom våldet. 

 

I och med mordet på Fadime väcktes frågan om detta var ett socialt problem med specifikt 

etniska förtecken eller om den stora uppmärksamheten riktad mot det hedersrelaterade våldet i 

allmänhet och hedersmord i synnerhet i själva verket var ett uttryck av dold rasism. En 

diskussion som inte nödvändigtvis haft en allt för stor inverkan på de professionella och de 

klienter som sökt sig till socialtjänsten för hjälp med hedersrelaterade problem. Man kan 

däremot säga att många inom det sociala arbetet blev tagna på sängen. Dessa kvinnor med, till 

viss del, nya bakgrunder och annorlunda skyddsbehov innebar krav på en bredare kunskap 

hos socialtjänst och andra myndigheter. Ungefär tio år efter mordet på Fadime har också 

mycket hänt i form av internutbildning och kompetensutveckling. Frågan är bara om det är 

tillräckligt. Som tidigare nämnts i arbetet finns det en del som tyder på att det fortfarande kan 

finnas ett kunskapsglapp inom vissa delar av socialtjänsten. Det finns även de som anser att 

ämnet alltjämt är behäftat med en viss beröringsskräck. Den norska forskaren Unni Wikan är 

en av de som riktar skarp kritik mot det svenska myndighetssamhället som hon menar har 

svikit många flickor som Fadime och andra genom att helt enkelt ignorera problemet. 

 

”Saras död fick inga konsekvenser för svensk politik. Myndigheterna drog slutsatsen att våld 

mot kvinnor är ett universellt problem; kulturellt betingat våld finns inte. Alltså finns inte 

hedersmord. Rädslan för att ge näring åt rasister ledde till att problemen sopades under 

mattan. Fadimes död hörde till dem som fick betala priset.” (Wikan, 2005, s. 45)     

 

De socialarbetare vi pratade med i det här arbetet återkom till att problemet med 

hedersrelaterat förtryck är omfattande. Därmed kan man överväga huruvida tillräckliga 

resurser finns att tillgå.  
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Som socialarbetare kan konflikten med hedersrelaterade värderingar uppstå i mötet med 

flickor och kvinnor vars familjer är djupt rotade i en kultur, eller som har fundamentalt andra 

värderingar än den svenska synen på frihet, jämlikhet och allas lika värde. I boken ” En fråga 

om heder ” säger Unni Wikan att respekt för människor inte nödvändigtvis måste innebära att 

man är tvungen att respektera deras kultur, för kulturen visar kanske ingen respekt för 

människan. I samma anda tilläger hon att vi har religionsfrihet i norden, men frågar sig även 

vad som händer om religionen påbjuder normer och regler som är i strid med de människliga 

rättigheterna?(Wikan, 2005, s. 247)  

 

Respekten för kultur och religion är två viktiga faktorer i integrationspolitiken i Sverige. Folk 

med andra kulturer och religioner har rätt att behålla sina egna värderingar, så länge dessa inte 

resulterar i lagbrott. De mänskliga rättigheterna är överordnade andra tankar och traditioner. 

Det är välkänt för de flesta, men inte för den människa som står helt utanför samhället. Att 

integrera och informera dessa människor är lika viktigt som när man som en socialarbetare 

använder samhällets resurser till att rädda de utsatta kvinnorna. Att vara aktiv och sprida 

information med komplettering av att hjälpa utsatta kvinnor kan vara det bästa som en 

socialarbetare kan göra.    

 

Vi har i vår undersökning också uppmärksammats på att det hedersrelaterade förtrycket inte 

enbart är ett problem med kvinnliga offer och manliga förövare. Hedersbegreppet finns inom 

alla kulturer och innefattar alla individer. Man har nyligen börjat uppmärksamma att allt fler 

pojkar börjat söka sig till socialtjänsten med hedersrelaterade problem. Pojkar som på ett eller 

annat sätt inte passar in i den rådande patriarkala könsordningen och som därför hamnar på 

kollisionskurs med familjen. Det kan då röra sig om sexuell läggning, motstånd mot 

arrangerade äktenskap eller en vägran att kontrollera kvinnliga familjemedlemmar. Ett ämne 

som förvisso inte hamnar inom ramen för denna undersökning men som ändå är viktigt att 

uppmärksamma. Inte minst för att motverka föreställningen om att hedersrelaterat förtryck 

enbart drabbar kvinnor. 
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 Bilaga 1 Medgivandeformulär 

                                                                                                                       2009-10-…  

   

Hej!  

Vi är två blivande socionomer som läser sista termin på Socialhögskolan i Stockholm. Vi 

arbetar just nu med en kvalitativ undersökning som handlar hedersrelaterad förtryck mot 

kvinnor.  

Syftet med denna uppsats är att försöka definiera begreppet ”hederskultur” och undersöka vad 

som händer när denna kultur kommer i konflikt med de värderingar som socialtjänsten står 

för.  

Intervjun kommer att dokumenteras med bandspelare och Du som intervjuad har rätt att när 

som helst avbryta intervjun. Materialet kommer sedan att skrivas ut och användas vid 

gruppens analysarbete och rapportskrivning. Vår handledare och en opponentgrupp som ska 

granska vår rapport kommer att ha tillgång till den under kursen. Som medverkande i 

intervjun är Du garanterad anonymitet både under studiens genomförande och vid arkivering 

av materialet.  

Om Du som intervjuad vill ta del av den färdiga rapporten är du välkommen att kontakta 

någon i gruppen enligt nedanstående uppgifter.  

   

Soudabeh Ardavan,  soudabehsa@hotmail.com  

Daniel Nilsson, danielwnilsson@yahoo.se  

Genom att underteckna detta brev godkänner Du ovanstående förutsättningar.  

   

Datum___________    Ort_________________________________________  

   

   

Namnteckning                    _________________________________________  

   

   

Namnförtydligande            ________________________________________ 

http://se.mc258.mail.yahoo.com/mc/compose?to=soudabehsa@hotmail.com


   

 

Bilaga 2 Intervjuguide för klienter 

 

Inledande frågor 

- Vill du presentera dig själv?   

- Hur gammal är du?  

- Var är du uppvuxen och var bor du någonstans idag? Vill du beskriva din uppväxt?  

- Vilken utbildning har du? 

- Vilken arbetslivserfarenhet har du? 

- Hur ser ditt familjeförhållande ut? Civilstånd, barn, andra relationer 

Tematiska frågor 

- Hur gammal var du när du för första gången märkte du dina föräldrar ser dig annorlunda än 

pojkar i familjen? 

- Vad tänkte du? Var det acceptabelt för dig? 

- Vill du berätta om när du för första gången upplevde eller tänkte att det här är ett problem 

och ville säga emot? Vad hände? 

- Såg du skillnad med sättet att leva och tänka inom familjen och ute i samhället? 

- Kunde du diskutera om det som du tyckte var rätt eller fel med dina föräldrar, hur gick det? 

- Vem var nära och hjälpte dig under den tiden?  

- Vad var det största problemet för dig? 

- Hur var släktens påverkning i din konflikt hemma med föräldrarna? 

- Hur ser kontakten med din familj ut idag?  

- Hur fick du hjälp från socialtjänsten? Hur reagerade dina föräldrar? 

- Är du nöjd med det hjälp som du har haft? 

- Hur kan det bli bättre?    

- Vad var det bästa med hjälpen som du fick?  

- Vad tycker dina föräldrar idag, har de ändrat sig när de ser att du klarar dig? 

- Tänker din Mamma och Pappa exakt likadant när det gäller heder?  

- Hur länge har du bott separat av din familjen? 

- Hur ser du på framtiden? 

- Finns det något annat att du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 



   

 

Bilaga 3 Intervjuguide för släkting 

 

Inledande frågor 

- Vill du presentera dig själv?   

- Hur gammal är du?  

- Var är du uppvuxen och var bor du någonstans idag? Vill du beskriva din uppväxt?  

- Vilken utbildning har du? 

- Vilken arbetslivserfarenhet har du? 

- Hur ser ditt familjeförhållande ut? Civilstånd, barn, andra relationer 

Tematiska frågor 

- Hur gammal var du när du för första gången märkte att dina föräldrar ser dig annorlunda än 

pojkar i familjen? 

- Vad tänkte du? Var den acceptabel för dig? 

- Vill du berätta om när du för första gången upplevde eller tänkte att "det här är ett problem"? 

- Såg du skillnad med sättet att leva och tänka inom familjen och ute i samhället? 

- Hur kändes för dig för första gången när du hörde att Anna blev dödat av personer som du 

känner? 

- Kunde du diskutera med det som du tyckte var rätt eller fel inom familjen och andra 

släktingar, hur gick det? 

- Hur var reaktioner av de släktingar som godkände mordet, vad har de sagt? 

- Varför kunde ingen hjälpa Anna och resten av familjen?  

- Hur kan socialtjänsten hjälpa familjen som har problem som Anna? 

- Mordet på Anna fick stor uppmärksamhet i Sverige, Hur händelse kunde påverka alla 

släkten? Ser du den som positiv eller tvärtom? 

- Har man ökat sina förväntningar från socialtjänsten eller är man mer kritiskt? 

- Ser kvinnor på heder på ett annat sätt som män? 

- Vad är det för skillnad mellan ett "traditionellt" synsätt och ett svenskt synsätt enligt dig?   

- Finns det något annat du vill tillägga? 

  

Tack för din medverkan! 



   

 

Bilaga 4 Intervjuguide för professionell beställare/ 
utförare  

Inledande frågor 

- Vill du presentera dig själv?   

- Hur gammal är du?  

- Var är du uppvuxen och var bor du någonstans idag? Vill du beskriva din uppväxt?  

- Vilken utbildning har du? 

- Vilken arbetslivserfarenhet har du? 

- Hur ser ditt familjeförhållande ut? Civilstånd, barn, andra relationer 

Tematiska frågor 

- Vad innebär begreppet "hedersrelaterat förtryck" för dig? 

- Hur upplevde du första gången du kom i kontakt med en klient med hedersproblematik?  

- Hur omfattande är hedersrelaterat våld som socialt problem idag enligt dig? 

- Anser du att det rent generellt finns tillräcklig kunskap om hederskultur inom socialtjänsten? 

- Anser du att det idag finns tillräckligt med resurser för att hjälpa kvinnor som utsatts för 

hedersrelaterat våld? 

- Finns det något som socialtjänsten och andra myndigheter, rent generellt, borde göra 

annorlunda? 

- Är det något som skiljer ärenden med hedersproblematik i bakgrunden ifrån "vanliga"  

kvinnofridsärenden angående skyddsbehovet? 

- Är det något som du gör annorlunda i just dessa ärenden? 

- Vad är de vanligaste typerna av insatser? 

- Vad har en eventuell hotbild från släkten för betydelse för vilka insatser som kan bli 

aktuella? 

- Vad fyller släkten för funktion under ärendets gång? 

- Hur vanligt är det att släkten är delaktig/samarbetsvillig under ärendets gång?   

- Finns det några eventuella fördelar eller nackdelar med att göra släkten delaktig i ärendet? 

- Vad är den största utmaningen i arbetet med kvinnor som utsatts/utsätts för  hedersrelaterat 

förtryck? 

- Har du några personliga erfarenheter från fall där det gått bra? Vad var karaktäristiskt för 

just det fallet? 
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- Har du några personliga erfarenheter från fall där det inte gått bra? Vad var karaktäristiskt 

för just det fallet 

- Finns det något annat du vill tillägga?  

Tack för din medverkan! 


