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Abstract 

 

Pauline Hoogendoorn ”Det ska inte vara så att livet är kört bara för  

Stina Widman             att man blir hedershotad”  

                                    - En studie om flickors upplevda behov av stöd 

                                    och hjälp efter uppbrottet från sin hederskultur. 

 

The purpose of our study was to give girls who are victims of honor 

related violence a chance to express their needs experienced after the 

breakup from their families. Furthermore, the study aimed to 

examine in what extent the girls' needs have been met, how and by 

whom? The focus was the girls' own experiences thru the breakup 

from their families and beyond. The issues we wanted to answer 

were: What needs of help and support does these girls feel that they 

have? What are the needs immediately after the breakup and how do 

they look in the longer term? To what extent do the girls have their 

needs met, how and by whom? What needs experience the girls have 

not been satisfied? In order to answer our questions, we used semi-

structured life-world interviews. We have used needs as a theoretical 

concept in an attempt to understand the perceived needs of girls 

through different perspectives. Our results show that the girls are in: 

need for security both in connection with the breakup but also seen 

in the long term, needs of belonging to a community and finally, a 

need of being confirmed as an individual. 

 

Keywords: Honour, honour related violence, honour related 

oppression 

Sökord: Heder, hedersrelaterat våld, hedersrelaterat förtryck  



Förord 
 

Först och främst vill vi passa på att tacka de tjejer som har varit generösa nog att dela med sig 

av sina erfarenheter. Utan dessa starka tjejer hade vi aldrig kunnat genomföra denna studie. Vi 

vill även tacka de personer som har hjälpt oss att komma i kontakt med dessa tjejer. Vi riktar 

även ett tack till vår handledare, Åke Bergmark, som har gett oss välbehövlig feedback under 

resans gång. 

 

Stort tack! 

Pauline & Stina 
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1 Inledning 
 

Vi har nedan valt att inleda vårt arbete med en tidningsartikel tagen ur Aftonbladet. Vi 

anser att denna artikel tydliggör hur hedersrelaterat våld framställs i media. 

 

Experter: Fler hedersmord kan ha begåtts i det tysta 
Mordet på Asrin kan vara det fjärde hedersmordet i Sverige på tio år. 

Men enligt experterna kan det ha begåtts ännu fler mord i det tysta. 

Flera självmord och olyckor kan vara förtäckta hedersmord. 
 

Det finns ingen statistik över antalet hedersbrott i Sverige. Enligt länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg 

och Malmö är minst 400 unga kvinnor i de tre länen utsatta för hot av manliga släktingar. De personer 

som jobbar med hotade kvinnor tror att problemet är betydligt större. 

Inget sex före äktenskap 

- Det kan vara att de inte får ha sex innan äktenskapet, träffa kompisar, ha smink eller att de kommer 

fem minuter för sent från skolan, säger Sara Mohammad, ordförande i föreningen "Glöm aldrig Pela". 

I många fall försöker även de utsatta flickorna dölja problemen för omgivningen. 

- Jag har sett det bland mina egna kompisar. Att man är väldigt mån om att berätta hur bra det är 

hemma, säger den kurdiska riksdagskvinnan Nalin Pekgul. 

Även i moderna familjer 

- Jag är tycker att jag har haft det ganska bra, men inte så bra. Det är tufft att växa upp i två kulturer. 

Jag blir misstänksam om någon säger att precis allt är bra. 

- Det är planerade mord som hela släkten kan vara inblandade i. I Sverige väljer familjen ofta ut 
någon minderårig som inte kan straffas att utföra mordet, säger Sara Mohammad. 

Men även i familjer som anses som moderna förekommer hedersmord ibland. 

- Jag vet flera fall där pappan varit modern och upplyst - men när det kommer till kritan, när det 
gäller den egna familjen, är det de gamla värderingarna som gäller. 

Enligt Sara Mohammed förekommer det arrangerade dödsolyckor med unga invandrarkvinnor. 

Något som även Kickis Åhré Älgamo, rikskriminalens expert på hedersmord, bekräftar. 

- Familjer åker hem till sina hemländer och mördar kvinnan för att det ska framstå som en olycka, 
säger hon. 

Efter hedersmordet på Fadime har politikerna fått upp ögonen för frågan. Men Sara Mohammad 
tycker inte att de gjort tillräckligt. 

- Det räcker inte med fler kvinnojourer. Man måste jobba mer i förebyggande syfte, edan på 
grundskolan och dagis, säger hon. 

 Publicerad i Aftonbladet: 2002-07-24  
 

Det var den här bilden av hedersproblematik som vi hade som förförståelse när vi genom 

vår praktik kom i kontakt med problemet på riktigt. Detta kom för oss att bli ett 

uppvaknande då vi insåg dels hur lite vi visste om området men också hur dålig kunskap 
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den handläggare från socialtjänsten, som först träffade flickan, verkade besitta. Vi 

bevittnade ett möte där vi upplevde att flickan inte fick möjlighet att riktigt komma till 

tals och där vi anser att själva bemötandet från handläggaren styrdes av rutiner istället för 

medkänsla och empati. Där och då väcktes vår vilja att själva utforska hedersproblematik 

närmare för att i framtiden kunna bemöta dessa flickor på ett bättre och mer värdigt sätt. 

Vi är även starkt övertygade om att samhället skulle vinna stort på att bättre ta reda på 

vad dessa tjejer behöver för att på så sätt hjälpa dem att bli starka, självständiga individer. 

Eller som en av våra intervjupersoner uttryckte det: 

”Jag tänker också så här, om vi inte kan närma oss den här problematiken, hur ska vi då 

kunna utveckla det här samhället?” (Sara) 

 

1.1 Problemformulering 
 
Yvonne Sjöblom (2006) menar att det var genom mordet på Fadime 2002 som allmänheten 

kom till insikt om att hedersrelaterade brott även förekom i jämställda Sverige. Tidigare sågs 

detta som ett fenomen som endast existerade i kulturer med en mer traditionell syn på mannen 

som familjens överhuvud och på kvinnan och hennes sexualitet. Uppmärksamheten kring 

mordet på Fadime har bidragit till att prägla allmänhetens syn på hedersvåld och hederskultur 

kontra svenskhet. Även socialtjänsten fick i samband med detta upp ögonen för denna 

problematik. Idag finns det en högre beredskap, då det finns en aktuell diskurs över hur 

professionella kan hantera hedersrelaterad problematik (a.a.). 

Fallen Pela och Fadime är två exempel på livsöden som har fått en stor medial 

uppmärksamhet genom deras dödsfall. Pela och Fadime var två unga kvinnor som båda kom 

från hederskulturer och som blev mördade av familjemedlemmar för att upprätthålla familjens 

heder. Vi vill dock poängtera att det finns många flickor som befinner sig i liknande 

livssituationer med en vardag fylld av hot och våld. Vi anser att det är viktigt att även dessa 

flickor blir synliggjorda. Att bryta upp med familjen kan avvärja det akuta hotet men innebär 

inte alltid att flickans livssituation förbättras. Paulina de los Reyes (2003) poängterar 

svårigheterna som dessa flickor upplever i samband med uppbrottet. Avsaknad av ett socialt 

nätverk och den trygghet som familjen innebär kan leda till bland annat svår nedstämdhet. 
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I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (2009:22) ges rekommendationer till stöd för 

socialnämndens verksamheter enligt Socialtjänstlagen (2001: 453) rörande kvinnor som är 

eller har varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående. 

Enligt 5 kap. 11 § andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden 

särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 

andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 

att förändra sin situation. 

Socialnämnden bör i verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor se till 

att de metoder som används för att ge en kvinna stöd och hjälp är utfo- 

rmade utifrån den bästa tillgängliga kunskapen om våldsutsatta kvinnors 

behov och vad som ger bäst resultat. 

Nämnden bör vidare i verksamheten beakta både gruppers och enskildas 

behov av stöd och hjälp, inklusive särskilda behov på grund av 

t.ex. ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk  

och beroende. 

 

Vidare nämns det att socialnämnden bör utreda bland annat vilket behov den våldsutsatta 

kvinnan har av stöd och hjälp i det akuta skedet, samt vilket behovet är på kort och lång sikt.  

 

Lagstiftarna visar härmed att det är viktigt att beakta den enskildes behov. Frågan är då, vad 

flickor som kommer från en hederskultur anser sig ha för behov? Hur vet socialtjänsten att de 

insatser som ges motsvarar de behov som flickorna själva upplever att de har? 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att ge flickor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld en möjlighet att 

uttrycka vilka behov de upplevde efter uppbrottet från sin familj. Vidare syftar studien till att 

undersöka i vilken utsträckning flickornas behov har blivit tillgodosedda, på vilket sätt och av 

vem? I fokus ligger flickornas egna upplevelser i samband med uppbrottet från familjen samt 

tiden därefter. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka behov av stöd och hjälp upplever sig de flickor ha som utsatts för 

hedersrelaterat våld? 
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 Hur ser flickornas behov ut omedelbart efter uppbrottet från ursprungsfamiljen 

och hur ser de ut på längre sikt? 

 I vilken utsträckning anser sig flickorna ha fått dessa behov tillgodosedda, på 

vilket sätt och av vem? 

 Vilka behov upplever flickorna att de inte fått tillgodosedda? 

 

1.4 Begrepp 
 
Behov: Vi är medvetna om att begreppet behov inte har en allmänt accepterad definition, utan 

kan ses utifrån olika perspektiv. I vår studie har vi valt att se flickornas behov utifrån både ett 

känslomässigt/psykologiskt plan men även ett fysiskt plan. 

Unga kvinnor: Intervjupersonerna i den här studien är i åldrarna 19-26 år. Vi kommer i vår 

studie att använda oss av synonymer flickor och tjejer när vi refererar till denna grupp. 

Hedersrelaterat våld: Det finns olika sätt att definiera vad hedersrelaterat våld är, och idag 

finns det ingen vedertagen definition som används av alla. Vi har i vår studie valt att utgå 

ifrån Länsstyrelsens definition där det som bland annat särskiljer hedersvåld är att det dels 

sanktioneras av kollektivet inom hederskulturen, dels sker för att upprätthålla hedern i någon 

form. Våldet behöver inte vara fysiskt för att räknas som hedersvåld utan även psykiskt 

förtryck och social isolering ses som hedersvåld. Våldet riktas oftast mot flickor men kan 

även drabba pojkar. 

 

1.5 Disposition 
 
Under rubriken Tidigare forskning tar vi upp begreppen heder och hedersrelaterat våld. Vi 

redogör också för vilka insatser olika aktörer i samhället tillhandahåller de unga kvinnor som 

blivit utsatta för hedersvåld samt presenterar forskning som beskriver de unga kvinnornas 

situation. I avsnittet Teoretiskt perspektiv redovisar vi det teoretiska perspektiv som vi valt att 

använda vid tolkning av empirin det vill säga begreppet behov sett ur olika synvinklar. I 

Metodkapitlet ger vi en utförlig redogörelse för hur vi gått tillväga i vår studie. I Resultat och 

analysavsnittet presenteras våra fyra huvudteman under vilka vi redogör för studiens resultat 

följt av en analytisk kommentar kopplat till varje tema. Uppsatsen avslutas med en 
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slutdiskussion kring bland annat studiens resultat där vi även ger uppslag till vidare forskning 

i ämnet. 

 

2 Tidigare forskning 
 
För att kunna sätta vår studie i ett sammanhang har vi tagit reda på hur kunskapsläget kring 

hedersproblematik ser ut. Vi fann att det fanns mycket forskning i ämnet och insåg i ett tidigt 

skede att vi skulle vara tvungna att begränsa oss. I den tidigare forskningen diskuteras 

begreppen, heder, hedersrelaterat våld utifrån olika perspektiv. Vi kan inte göra anspråk på att 

redovisa alla dessa i det här arbetet men vi har valt att redogöra för de perspektiv som vi anser 

ger läsaren en bred kunskapsgrund att stå på. Vi har därför valt de perspektiv som är mest 

förekommande i den litteratur som vi har tagit del av. Vi har även valt att begränsa oss genom 

att se hedersproblemtiken i svensk kontext och inriktat oss på forskning som tillkommit 

främst i början av 2000-talet. I de fall vi har valt att använda oss av tidigare litteratur än så 

beror det på att vi funnit denna väsentlig. Denna avgränsning känns relevant då det var efter 

mordet på Fadime 2002 som hedersrelaterat våld definierades som ett problem i ett vidare 

sammanhang (Sjöblom, 2006; Björktomta, 2006). Våld i hederns namn var visserligen inget 

nytt fenomen, då morden på Sara 1996 och Pela 1999 banade väg för ett uppmärksammande 

av denna problematik (Eldén, 2003). Det var dock genom mordet på Fadime som debatten 

kring hedersproblematik åter fick fart och resulterade i att problemet även aktualiserades på 

en politisk nivå. 

 

2.1 Heder 
 

Heder är sammankopplat med hur individen ser på sig själv men även hur omgivningen ser på 

denne. Heder återspeglar alltså det värde som en individ tillskriver sig själv, men också det 

värde som individen ges av omgivningen. Det är omgivningens bekräftelse som är en 

förutsättning för upprätthållandet av hedern (Casimir & Jung, 2009). Heder kan anses vara 

uppbyggt genom en dualistisk relation mellan ”manlig heder” och ”kvinnlig skam”, där 

manlighet till största del hänförs till kvinnans kyskhet. Inom forskningen kring hederskulturer 

menar forskare att det går att definiera begreppet heder på olika sätt. Unni Wikan (2005) och 

Åsa Eldén (2003) anser att kravet på kvinnans kyskhet är en förutsättning för att kunna göra 
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definitionen ”hederskultur”. Ett annat utmärkande drag, enligt Fereshteh Ahmadi Lewin och 

Bo Lewin (2003), för hederskulturer är att individen, i det här fallet flickan, ses som en del av 

kollektivet och inte som en enskild enhet. Detta innebär bland annat att familjen går före den 

enskilda individens välmående, men också att individen blir någon genom att ingå i den 

kollektiva gemenskapen. Det är dock inte upp till individen att välja om hon vill tillhöra 

kollektivet eller inte. 

Heder är inom dessa kulturer kopplat till manlig självkänsla och social värdighet, speciellt i 

relation till ryktet och det sociala uppförandet av kvinnliga familjemedlemmar. Enligt det här 

synsättet betraktas kvinnan som bärare av mannens heder (Reddy, 2008; Schlytter, 2004). 

Inom olika hederskulturer resulterar det rådande kyskhetsidealet bland annat i att föräldrar 

begränsar och kontrollerar sina döttrars möjlighet till att ha umgänge med pojkar. I de flesta 

fall väljer familjen också vem flickan ska gifta sig med (Bredal, 1999). Även om kvinnan är 

oskuld kan ryktet om att hon inte skulle vara det kunna få förödande konsekvenser för henne 

och för familjens heder (Eldén, 2003). Siv-Britt Björktomta (2005) menar däremot att det är 

svårt att hitta en entydig definition eller generell bild till begreppet heder på grund av att det 

har olika betydelse i olika samhällen, samhällsgrupper och kontexter samt att det är 

föränderligt över tid. 

 

2.2 Hedersrelaterat våld 

2.2.1 Definition 
 
Internationellt sett finns det i dagsläget ingen allmänt vedertagen definition av hedersrelaterat 

våld (Björktomta, 2006). I exempelvis en jämförelse mellan Norge och Sverige, två länder 

som liknar varandra när det gäller samhällsuppbyggnad och sociala skyddsnät, finns det 

skillnader i hur begreppet definieras. I Norge ligger fokus i hög grad på att hedersvåldet skulle 

vara sammankopplat med religion och särskilt då Islam. Ett synsätt som inte är lika etablerat 

här i Sverige där en av de dominerande diskurserna söker förklaringen i kulturella skillnader. I 

de nordiska länderna är jämställdhet ett återkommande ämne i debatten kring invandrare och 

integration (Hellgren & Hobson, 2008). Särskilt i Sverige är jämställdhet mellan könen ett 

hett debatterat ämne när det diskuteras hedersproblematik. Eldén (2003) samt Berit Andersson 

och Magnus Lundberg (2000) menar att lösningen på hedersproblematiken finns att söka här 

snarare än i kulturen något som Björktomta (2006) invänder emot då hon anser att det inte går 
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att reducera föreställningar kring hedersvåld till att röra enbart skillnader i etnicitet och kultur. 

Hon menar att det också handlar om att offren för denna typ av våldsyttringar får sina 

mänskliga rättigheter kränkta, och att dessa kränkningar sker i en kontext där specifika 

familjestrukturer råder. Därför bör fokus ligga på det faktum att hedersvåldet strider mot 

bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter anser Björktomta. I diskussionen kring 

huruvida hedersvåld bör tolkas som exempelvis en kulturell manifestation, eller som mannens 

förtryck över kvinnan glöms det lätt bort att hot och våld strider emot Sveriges lagstiftning. 

Risken med avsaknad av en klar definition av hedersrelaterat våld är att de som kommer i 

kontakt med denna problematik kan ha svårt att särskilja denna våldsyttring från annat våld. 

Länsstyrelsen i Stockholm (2004) använder sig därför av följande definition av hedersrelaterat 

våld: 

-  våldet ses och uttalas av kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa 

kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala överlevnad 

- hederstänkandet har en avgörande roll och tydligt skiljer de här brotten från andra 

 former av patriarkalt våld mot kvinnor och flickor 

     -  våldet är planerat 

 -  våldet är kollektivt sanktionerat och beslutat, i vissa fall även kollektivt utövat 

 -  förövarna beskyddas av merparten av släkten/kollektivet 

 -  våldet drabbar individen av kvinnokön från det att de blir könsmogna, dvs. från ca 

  tolv-tretton års ålder och under resten av livet 

 -  våldet är först och framför allt psykiskt (kränkning, skuld- skambeläggning, 

  förödmjukelser, nervärdering, undandragen kärlek och omsorg, förföljelse, hot) och 

socialt (isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till 

avvikande klädsel, avvikande beteende, deprivation/ekonomiskt nöd, ofrivilligt 

bortförande) 

 -  i förlängningen är våldet ofta även sexuellt (tvång till oönskat sex och/eller sex med 

 okänd/oönskad person genom ofrivilligt äktenskap) och fysiskt (från örfil till mord) 

 -  våldet kan även drabba pojkar och unga män om de allierar sig med eller på något 

 annat sätt stödjer eller beskyddar en flicka eller kvinna som inte fogar sig 

 -  ett rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning 

 -  våldet kan även utövas mot individer av bägge kön på grund av sexuell läggning som 

 av kollektivet utdöms som avvikande och mot kvinnor om de inte är fruktsamma 

Denna form av våld benämns genomgående så kallat hedersrelaterat våld som en 

markering om att man i Sverige stödjer inte uppfattningen om att det skulle ligga 

något hedersamt i dessa brott. 

 

2.2.2 Förklaringsmodeller 
 
I den forskning vi tagit del av har vi funnit olika förklaringsmodeller till varför hedersrelaterat 

våld förekommer. Vi har valt att redovisa dessa olika synsätt nedan: 
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Eldén (2003) betraktar våld mot kvinnor i alla kulturer som en yttring av en patriarkal struktur 

och anser att det inte finns några påtagliga skillnader mellan hedersrelaterat våld och andra 

former av övervåld mot kvinnor. Hon utgår ifrån att kulturella föreställningar om kön och 

könsmaktsordning återskapas genom mäns våld/förtryck mot kvinnor. Med utgångspunkt i att 

hedersvåld egentligen handlar om en mans våld mot en kvinna bortser Eldén från det faktum 

att mödrar ibland spelar en aktiv roll i bevakandet och kontrollerandet av flickan (jfr Schlytter 

& Linell, 2008) samt att hedersvåld även kan drabba män (jfr Wikan, 2005). Eldéns 

förklaringsmodell har blivit kritiserad av Mikael Kurkiala (2005) då han anser att hennes syn 

på hedersvåld är ensidig. 

En annan förklaringsmodell är att hedersrelaterat våld ska ses i sitt sammanhang där det är 

den kulturella värdegrunden som legitimerar och uppmuntrar förtryck och våld mot kvinnor 

(Kurkiala, 2005). Här poängteras dock att det inte är kultur som dödar, utan att det är 

människors handlingar som är orsaken. Dessa handlingar kan inte reduceras till att handla 

enbart om kulturella värderingar. Även andra faktorer kan spela in, exempelvis känsla av 

utanförskap och tryck från omgivningen (a.a.). Utanförskap, exempelvis i form av bristande 

integration i det nya samhället i kombination med faktorer så som arbetslöshet och isolering, 

ses även av Andersson och Lundberg (2000) som en bidragande orsak till våldet (jfr Kamali, 

2002). Här förs även ett resonemang kring mannens roll i det nya samhället. I och med flytten 

till ”jämlika Sverige” riskerar mannen förlora den roll som tillskrivs honom i det patriarkala 

samhället, nämligen den som familjens överhuvud. Våld och kontroll kan i dessa fall ses som 

mannens instrument för att försöka återskapa det ursprungliga maktförhållandet (Al- Baldawi, 

2003; Ahmadi Lewin & Lewin, 2003). 

Wikan (2005) håller med om att det är skillnad mellan hedersvåld och annat våld riktat mot 

kvinnor då de bakomliggande orsakerna skiljer sig åt. Hon lyfter fram att det är viktigt att se 

hedersvåld som ett sätt att upprätthålla en specifik hedersideologi i ett kulturellt sammanhang. 

Detta innebär att hedersvåld endast existerar inom ramen för det hederskulturella 

sammanhanget där motiven till det hedersrelaterade våldet är kopplade till den heder som 

gruppen/familjen äger. Wikan anser att våldshandlingen och kontrollen dels kan vara ett 

uttryck för att försäkra sig om att hedersnormerna upprätthålls, dels fungera som en 

bestraffning när dessa normer överskridits.  
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I den förklaringsmodell som Rupa Reddy (2008) presenterar är det av vikt att se 

hedersrelaterat våld både som en mans våld mot en kvinna, men samtidigt som våld i en 

kulturell kontext. Här påpekas det att båda infallsvinklarna är nödvändiga för att synliggöra de 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld. Genom synsättet att hedersrelaterat våld enbart 

handlar om en kulturell tradition förminskas det faktum att det även handlar om mäns våld 

mot kvinnor, vilket kan få allvarliga konsekvenser för dessa kvinnor. Att våldet förklaras som 

ett kulturellt uttryck på detta sätt innebär att omgivningen ser genom fingrarna på utövandet 

och därigenom legitimerar det. Detta kan resultera i att folkgruppen stigmatiseras samt att 

kvinnorna kanske inte erhåller samma möjlighet till skydd som de annars kunde fått. 

Samtidigt anser Reddy att det inte helt går att bortse från den kulturella kontexten då hon 

efterlyser ett nyanserat synsätt för att förstå det hedersrelaterade våldet. 

 

2.3 Socialtjänstens förhållningsätt 
 
Ovan redovisade förklaringsmodeller visar att det finns olika sätt att förhålla sig till 

hedersvåld och dess bakomliggande orsaker. Här har vi valt att fördjupa oss i kunskapsläget 

kring socialtjänstens förhållningssätt till denna problematik och de inblandade. 

När socialsekreteraren möter en flicka som utsatts för hedersrelaterat våld finns det en risk att 

det uppstår missförstånd på grund av olika kulturella bakgrunder. Tolkningar sker alltid 

utifrån den mötande personens egna kulturella föreställningar och därför är det av stor vikt att 

socialarbetaren försöker att tänka utifrån olika kulturella perspektiv och visa empati oavsett 

kulturellt sammanhang. I arbetet med flickor som lever i en hedersrelaterad kontext är det 

viktigt att socialarbetaren kan urskilja tonårsproblematik som har med individens egen 

utveckling att göra från problem som uppkommit på grund av hederskontexten (Bremer, 

Brendler- Lindqvist & Wrangsjö, 2006). Forskning visar att det är viktigt för flickorna att de 

socialarbetare som de möter har en förståelse för vad överträdelse av de givna normerna och 

motstånd mot förväntningar kan innebära för dem. Det är även viktigt för flickan att ha en 

person som endast utgår ifrån hennes berättelse, dels för att bekräftas som en individ med en 

egen vilja, dels för att tillskriva henne ett värde som individ något hon ej fått uppleva i sin 

familj (Jemteborn, 2005). 
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Björktomta (2006) visar i sin studie att professionella som möter flickor i hederskulturer 

upplever att dessa flickor är mer ensamma och utsatta jämfört med en ungdom som genomgår 

en ”vanlig” tonårsrevolt. De professionella menar att flickorna ofta saknar att prata med dels 

en vuxen person, dels en jämnårig vän. Kontakten och relationen med flickorna upplever de 

professionella blir bättre ju mindre myndighetsutövning de besitter. Personer som inte arbetar 

med myndighetsutövning menade att de fick rikare och mer information från flickorna än vad 

en socialsekreterare fick. 

I en studie gjord av Astrid Schlytter och Hanna Linell (2008) undersöktes flickor mellan 13 

och 18 år som varit aktuella för ett omhändertagande enligt Lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) (1990:52). Här tog forskarna del av dessa ärenden genom utredningar 

och domar i Stockholms och Göteborgs länsrätter. Studiens syfte var att beskriva situationen 

för de flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. Schlytter och Linell har också sökt belysa 

socialtjänstens förhållningssätt till de flickor som utsätts för denna typ av övergrepp. I denna 

studie som omfattade femtiosju fall uppfattades av forskarna arton av dessa som 

hedersrelaterade medan socialtjänsten endast definierade våldet/förtrycket som detta i tre av 

fallen. Detta kan, anser de, ses som ett uttryck för att handläggarna försöker vara neutrala och 

icke diskriminerande i sina utlåtanden. Istället blir de kulturrelativistiska i den mening att de 

har som utgångspunkt att ingen kultur ses som viktigare eller mer utvecklad än någon annan. 

Schlytter och Linell problematiserar det faktum att socialtjänsten är så familjefokuserad i sitt 

arbete. Istället för att se flickan som enbart en del av familjen bör handläggarna ha ett 

ungdomsperspektiv för att först och främst skydda flickan (jfr Sjöblom, 2006). 

Sammantaget pekar studien ut socialtjänstens metoder och instrument som otillräckliga när 

det kommer till att beskriva och förstå huruvida det rör sig om ett hedersrelaterat 

sammanhang. Det handlar om svagheter i lagstiftningen, såväl som i det sociala arbetets 

synsätt och metoder. Det är viktigt att den som handlägger dessa ärenden har en förmåga att 

kritiskt granska sig själv och den profession som denne verkar inom. En förmåga att kunna 

leva sig in i, och förstå, andra människor livssituationer och levnadssätt är också en 

förutsättning för att handlägga dessa fall. Genom att identifiera vilka kriterier som 

kännetecknar den situation flickor i hederskontext befinner sig i, samt belysa problemet med 

socialtjänstens fokusering på familjen som norm skapas bättre förutsättningar och möjligheter 

för att hjälpa dessa ungdomar i framtiden (Schlytter & Linell 2008). 



16 

 

 

2.4 Socialtjänstens insatser 
 
Tidigare forskning visar alltså att det är viktigt för flickan vilket förhållningssätt socialtjänsten 

har när de bedömer dessa fall. Att det inte finns någon vedertagen definition av hedersvåld 

gör att det är svårt att kartlägga omfattningen av problemet liksom insatsernas utformning. I 

Länsstyrelsens rapport ”Rätten till sitt eget liv” (2002) redovisas dock socialtjänstens insatser 

för att hjälpa flickor som befinner sig i denna situation. Dessa är: 

 Jourboenden av olika slag. Skyddat boende (även akut boende), familjehem och egen 

jourlägenhet. 

 Läkarvård, terapi, stödsamtal och samarbetssamtal. 

 Nätverksarbete, ex större nätverksmöten med släktingar. Krissamtal för att på lång 

sikt försöka lösa problemen kring familjens förtryck och hot mot flickan.  

 Hjälp vid kontakt med andra myndigheter, ex polisen och hjälp med ansökan om 

skyddad identitet. 

 Förtur till lägenhet, ekonomiskt bistånd av olika slag; exempelvis försörjningsstöd för 

att kunna flytta hemifrån (erbjuds under kortare tid). Hjälp med ex feriearbete under 

sommaren, eller liknande. Annat individuellt utformat stöd.  

 

Sjöblom (2006) utförde under 2005 en kvalitativ studie där hon intervjuade olika 

socialsekreterare från ett antal kommuner i Stockholms län. Av dessa intervjuer framträder 

framförallt socialsekreterarnas önskan att nå mer kunskap om hedersproblematik, samt en 

rädsla för att göra fel. Studien redovisar även socialsekreterarnas egna förslag på önskade 

insatser/resurser riktade mot dessa flickor och deras familjer. Som exempel nämns fler 

skyddade boenden, fler mötesplatser och utvecklade stödverksamheter för flickorna. De 

intervjuade socialsekreterarna framför även en förtvivlan då de påpekar att det är ont om 

resurser och att unga flickor är en grupp som det tyvärr inte satsas så mycket på. 
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2.5 Övriga insatser 
 
Det är vanligt att flickor som utsatts för hedersvåld väljer att söka hjälp hos skolkurator, polis 

eller hos någon frivilligorganisation istället för hos socialtjänsten. Därför finns det insatser att 

tillgå även genom dessa. Polismyndigheten kan bland annat erbjuda stöd i form av 

information och hjälpa till i kontakten med andra myndigheter och olika 

frivilligorganisationer, exempelvis tjej- och kvinnojourer. Dessutom tillhandahåller polisen 

personskydd och trygghetspaket i de fall det bedöms som nödvändigt (Länsstyrelsen, 2002). 

Genom olika frivilligorganisationer kan flickorna få hjälp i form av bland annat råd och stöd 

samt vara behjälpliga i kontakten med olika myndigheter. I de fall flickorna är i behov av 

skyddat boende kan vissa kvinnojourer även hjälpa till med detta förutsatt att flickorna är 

myndiga. Att minderåriga vänder sig till jourerna pekar på att socialtjänsten misslyckas med 

att fånga upp och bemöta dessa flickor och deras behov av skydd och stöd. Arbetet i jourerna 

beskrivs som ett återanpassnings- och reparationsarbete, där det är viktigt att ha 

utgångspunkten att flickorna är våldsoffer. Detta för att uppmärksamma och ta hänsyn till den 

process som leder till uppbrottet samt de påfrestningar som uppbrottet medför för flickan då 

hon tar sig ur misshandelsituationen (Länsstyrelsen, 2002; de los Reyes, 2003). 

Särskilt de jourer som drivs av kvinnor med invandrarbakgrund lyfts fram av bland annat de 

los Reyes (2003) och Hellgren & Hobson (2008). De anser att jourernas arbete kan 

kompensera de institutionella bristerna vad gäller att uppmärksamma och bemöta speciella 

behov bland flickor med invandrarbakgrund. Frivilligorganisationer kan tillgodose flickornas 

behov, genom att exempelvis ge flickorna tillfälle att bearbeta sin situation på det egna 

språket samt en möjlighet till ett socialt nätverk. 

 

2.6 Flickornas situation 

Aleksandra Ålund (1997) beskriver hur ungdomar med invandrarbakgrund snarare ser sig som 

multikulturella än enbart tillhörande ursprungskulturen. Detta är mest påtagligt i invandrartäta 

förorter där många olika kulturer blandas och samexisterar. Ungdomar som Ålund intervjuat, 

förmedlar en längtan efter att inkluderas i det svenska samhället samtidigt som de värnar om 

sitt ursprung. Genom olika sociala arenor, som exempelvis skolan, synliggörs de möjligheter 

till frihet som den svenska kulturen kan innebära. Det är först när flickor från en hederskultur 
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får delta på dessa arenor som de får en inblick i vilka individuella rättigheter som finns och 

kanske kan formulera en önskan om ”att vara som alla andra”.  

Flickor som kommer från en hederskultur tenderar att jämföra sig med de jämnåriga flickor 

som de ser som självständiga och som dessutom blir bekräftade som självbestämmande 

individer (Schlytter, 2004). Även äldre kvinnor från liknande kulturer kan agera som 

förebilder. Dessa äldre kvinnors uppbrott från relationer där de förtrycks kan, eftersom de 

synliggörs som uppnåeliga, fungera som inspiration i strävan efter bättre villkor (Akpinar, 

2003).  

De los Reyes (2003) har sammanställt och analyserat en enkätundersökning som 

Integrationsverket och Rikspolisstyrelsen utfört på uppdrag av Regeringen. Enkäten 

tillsammans med intervjuer utförda av de los Reyes har resulterat i rapporten Patriarkala 

enklaver eller ingenmansland. Hon har här intervjuat personal från tre kvinnojourer som riktar 

sig till kvinnor och unga kvinnor med invandrarbakgrund. Syftet med rapporten var att 

klarlägga situationen för de flickor med utländsk bakgrund som blir kontrollerade genom hot 

och våld av sina familjer och släktingar. I studien förklaras flickornas problembild med att de 

lever i ett institutionellt ingenmansland där synen på familjens våld och kontroll neutraliseras 

av samhällets överlag passiva inställning inför övergrepp på kvinnor och barn. Detta då våldet 

av allmänheten anses vara en kulturyttring. De los Reyes beskriver en problembild där både 

flickorna och deras föräldrar beskrivs som etniskt, kulturellt och religöst avvikande i det 

svenska samhället. Genom att se flickorna som offer för våldet och deras familjer som 

patriarkala är risken stor för ett schablonmässigt bemötande och felaktiga åtgärder. Hon anser 

vidare att dessa schabloner kan utgöra ett hinder då det finns en risk att endast se problemet 

utifrån en generell bild istället för att utgå ifrån ett individperspektiv. 

Studien visar att uppbrottet med familjen är en mycket svår situation för flickorna då de ofta 

befinner sig i en akut hotsituation. Respondenterna från jourerna beskriver att flickorna som 

brutit upp från familjen ofta mår väldigt dåligt, då de ofta visar sig vara exempelvis, 

deprimerade, ha ett utåtagerande beteende samt i vissa fall är självmordsbenägna. Hoten kan i 

vissa fall fortskrida då flickan lämnat sitt hem vilket kan leda till en förstärkning av 

skuldkänslor samt att flickan har svårt att gå vidare (a.a.). 

Vidare diskuterar de los Reyes (2003) att det är viktigt att etablera ett fungerande och 

långsiktigt samarbete mellan myndigheter och frivilliga organisationerna för att på så sätt 
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minimera risken att flickan ”hamnar mellan stolarna”. Ett problem för att tillgodose flickornas 

behov beskrivs vara de ekonomiska resurserna som myndigheternas verksamheter är beroende 

av. Trots att Kvinnojourernas skicklighet i bemötandet av flickor som utsatts för hedersvåld 

kan ses som en stor hjälp för dessa, är det viktigt att de ideella organisationerna inte ersätter 

de samhälleliga institutionerna (a.a).  

2.7 Slutsatser av den tidigare forskningen 
 
Forskningssammanställningen visar att flickorna från hederskulturer riskerar att utsättas för 

bland annat våld och hot om de motsätter sig familjens normer och värderingar, samt bryter 

mot normer om kyskhet. Det har även producerats kunskap som åskådliggör att flickans 

leverne är hela kollektivets och familjens angelägenhet och att det för dessa flickor föreligger 

en konflikt mellan individcentrerade värderingar och mer familjecentrerade värderingar. I den 

tidigare forskningen framkommer det att genom tillgång till de sociala arenorna vidgas 

flickornas vyer och de blir influerade av andra kulturer än den egna kulturen. 

Den tidigare forskningen beskriver även de olika samhälleliga insatserna som finns till 

förfogande för dessa flickor. I den bild som framställs framkommer dock att de professionella 

efterlyser mer kunskap kring hedersproblematiken samt mer ekonomiska resurser. Dessa 

kunskapsluckor fylls till viss del av landets frivilligorganisationer där flickornas behov kan bli 

tillgodosedda utanför ramen för myndighetsutövning. Det arbete som dessa organisationer 

utför är mer inriktat på individens behov istället för som hos socialtjänsten där arbetet är mer 

familjecentrerat. Detta kan förklaras genom att frivilligorganisationer inte är bundna till 

socialtjänstlagen på det sätt som socialtjänsten är. 

Något som har framkommit i den tidigare forskningen och som vi anser är anmärkningsvärt är 

hur bilderna av socialtjänstens förhållningssätt till hedersproblematiken skiljer sig åt. 

Exempelvis Schlytter och Linells studie (2008) visar att socialtjänsten i vissa fall drar sig för 

att belysa de hedersaspekter som problemet grundar sig i. Detta gör att de insatser som 

flickorna erbjuds riskerar att bli verkningslösa då man bortser från ungdomsperspektivet och 

istället arbetar familjefokuserat trots att det är familjen som är problemet. I De los Reyes 

(2003) studie framträder ett resultat som motsäger detta. Hennes resultat visar att genom att 

förklara våldsyttringar orsakade av etnicitet, kultur eller religion riskerar socialtjänsten att 

generalisera kring problemet och bortse från individperspektivet.  
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Den största kunskapsluckan i den tidigare forskningen anser vi vara att de drabbade flickorna 

inte blir tillräckligt synliggjorda. I den forskning som vi har tagit del av hittar vi ingen studie 

som berör hur flickorna själva upplever uppbrottet från sin familj. Av den forskningen vi tagit 

del av är det endast Eldéns (2003) och de los Reyes (2003) som pratat med flickorna själva, 

men deras fokus rör sig kring flickornas beskrivningar av sina liv i en hederskontext samt 

erfarenheter av familjevåld. Övrig litteratur behandlar mestadels hur andra ser på flickornas 

situation istället för att undersöka hur flickorna själva upplever den. Först när flickorna själva 

får komma till tals ges de en möjlighet att uttrycka sina behov och på så sätt kan insatserna 

utformas efter dessa. Vi anser därför att vår studie fyller en viktig kunskapslucka för framtida 

socialt arbete med dessa flickor. 

 

3 Teoretiskt perspektiv 

Då vi ämnar undersöka flickornas behov, ser vi fördelar med att förstå begreppet utifrån olika 

perspektiv. Därför har vi valt att inte använda oss av någon specifik teori utan istället – med 

teoretiska förtecken – diskutera kring begreppet behov, då vi tror att detta kan ge oss stöd 

både i utformande av intervjuguide samt vid analys av studiens resultat. 

Behov som begrepp innehar en central roll i det sociala arbetet, och är något som det hänvisas 

till i såväl Socialtjänstlagen som när det handlar om de utredningar som görs. Behov har stor 

betydelse i utformandet av exempelvis sociala insatser då det dels syftar till att fastställa vem 

som har rätt till någon form av stöd, dels avgöra i vilken omfattning detta stöd bör ges. Trots 

detta finns det ingen allmänt vedertagen och tydlig definition av vad som anses vara ett 

behov. Denna avsaknad av definition kan innebära att bedömningar som görs inom det sociala 

arbetet kan bli problematiska. Detta då det är svårt att avgöra vad som anses vara behov och 

vad som inte anses vara det. För att försöka bringa klarhet kring begreppet har det inom 

behovsdiskursen gjorts olika indelningar av det. En av de mest vanligt förekommande 

indelningarna är absoluta behov och relativa behov. Till de absoluta behoven räknas de behov 

som har med vår överlevnad att göra, så som exempelvis föda och sömn. Konsekvenserna av 

att bortse från dessa ska resultera i allvarlig kroppslig skada och i förlängningen död för att få 

räknas till absoluta behov. Relativa behov, även omnämnda som sekundära eller sociala 

behov, ses som mer subjektiva. Till dessa behov räknas sådant som får individen att må bra på 
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ett mer psykologiskt plan, exempelvis självförverkligande och bekräftelse. Dessa behov är till 

skillnad från de absoluta inte avgörande för individens överlevnad. Utmärkande för de relativa 

behoven är att de formas i socialt samspel och deras uttryck bestäms av de normer som 

individen omges av (Bergmark, 1998).  

Det är dock inte helt problemfritt att göra denna uppdelning enligt Bergmark (a.a.) då det 

finns svårigheter med att göra en klar gränsdragning emellan de båda begreppen. Det kan till 

exempel vara svårt att avgöra var behov som kärlek och trygghet hör hemma enligt denna 

uppdelning. De forskare som rekommenderar en uppdelning av absoluta och relativa behov 

pekar ut det så kallade skaderekvisitet som det enda rimliga sättet att skilja dessa två 

kategorier åt.  Skaderekvisitet innebär allvarlig skada för individen i de fall behovet inte blir 

tillgodosett. Denna skada kan vara av fysisk natur såväl som av psykologisk. En förutsättning 

för att skaderekvisitet ska anses gälla är att individens skada anses vara allvarlig såväl som en 

sannolik konsekvens av den uteblivna behovstillfredsställelsen. Trots skaderekvisitet har 

forskare inom diskursen svårt att enas om en skiljelinje mellan de två uppdelningarna då 

oenighet råder kring vad som är att anses som allvarlig skada. David Miller (1976) anser att 

den person som inte ges möjlighet till att själv bestämma över sitt liv och sin framtid, anses 

lida skada på ett psykologiskt plan. Ett sätt att frånkomma problemet med denna 

gränsdragning mellan absoluta- och relativa behov är att göra som Abraham Maslow (1954) 

och dela upp begreppet i fler kategorier. Han har utformat en trappformad modell där han 

delat in mänskliga behov i fem nivåer som är hierarkiskt ordnade och där de fysiologiska 

behoven utgör grunden till trappan. Därefter kommer behov av säkerhet som nästa trappsteg 

följt av kärleks- och tillhörighetsbehov, behov av uppskattning och behov av 

självförverkligande. Detta innebär att det enligt Maslow krävs att de fysiska behoven måste 

vara tillgodosedda innan individen kan kliva upp på nästa behovssteg. Med andra ord, att 

bedöva hunger går före behovet av trygghet.  

Bergmark (a.a.) beskriver den kritik som riktats mot Maslows behovstrappa. De invändningar 

som finns är att, nivåerna för behov av uppskattning och behov av självförverkligande inte 

kan se som universellt tillämpbara då det är kontexten och det sociala sammanhanget som 

avgör hur de definieras. Kritik mot modellen har även riktas då det gäller den hierarkiska 

ordningen av behovsnivåerna, och att det krävs tillfredställelse på det första trappsteget för att 

kliva upp i behovstrappan. Istället kan de mänskliga behoven verka samtidigt och oberoende 

av varandra. 
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För att ge ytterligare dimension åt behovsbegreppet samt avgränsa behov från exempelvis 

önskemål finns det en ”checklista” att utgå ifrån. Denna lista består av fem kategoriseringar: 

Behovens grunder, Behovens objekt, Behovens generalitet, Behovens identifiering och 

Behovens legitimitet. Med behovens grunder menas ur vilket tillstånd behovet har 

ursprungligen uppkommit. Exempelvis ses trötthet som grunden ur vilket behovet sömn 

uppstått. Som behovens objekt ses i det här fallet sömn då det är det som måste tillföras för att 

behovet ska tillgodoses. Med hjälp av behovens generalitet mäts hur allmänt förekommande 

behovet anses vara. Sömn anses här med att inneha ett maximalt generalitet då det kan sägas 

vara ett universellt behov. Behovens identifiering syftar till de tillvägagångssätt som används 

för att fastställa behovet. Behovens legitimitet avser hur och av vilka anledningar olika 

behovs värde rangordnas och hur vi bedömer vem som ansvarar för att behovet tillgodoses 

(a.a.). 

Behovet som ligger till grund för insatsen kan ses utifrån olika synsätt, bland annat: normativa 

bestämningar, upplevda behov och uttryckta behov. Till normativa bestämningar räknas de 

behov som blivit fastställda av experter av olika slag och givits ett slags officiell status. 

Behoven definieras då vanligtvis av forskare, experter och professionella inom det specifika 

fältet. Upplevda behov är de behov, eller synonymt de önskemål, som medborgarna upplever 

sig ha men som kanske inte alltid kommer till uttryck. Kopplat till socialt arbete är 

föreställningar om upplevda behov och otillfredsställda behov en drivkraft för olika slags 

uppsökande verksamheter. Det har konstaterats att människor av olika orsaker drar sig för att 

vända sig till socialtjänsten, trots att behovet av hjälp finns, vilket motiverar varför 

uppsökande verksamheter bör finnas. Skälen till att människor tvekar att söka hjälp kan 

grunda sig i bland annat rädsla för myndigheter, skamkänslor eller okunskap kring vilka 

insatser som erbjuds. Frivilliga verksamheter finns då tillgängliga för de människor som av 

olika skäl inte vill söka hjälp hos myndigheten. Uttryckta behov är närliggande upplevda 

behov men en stark förutsättning är att individen själv är aktiv. Här har samhället ett stort 

ansvar när det gäller att ta reda på vilka medborgarnas upplevda behov är. Det är först då som 

det kan räknas som ett uttryckt behov, då förutsättningen för detta är att individen formulerat 

vad som är dess behov (Bradshaw, 1972). 

Just indelningen normativa-, upplevda- och uttryckta behov anser vi ha en stor betydelse för 

vår undersökning. Vårt syfte är att undersöka vilka upplevda behov flickorna anser sig ha, om 

de har fått komma till uttryck och om dessa behov har blivit normativt bestämda. Vi kommer 
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även att diskutera flickornas behov sett ur olika dimensioner för att få en djupare förståelse av 

deras upplevda behov. 

I den tidigare forskningen används teorier som bland annat feministisk teori och teorier kring 

det moderna samhället för att förstå hedersproblematik. Vi anser att dessa teorier visserligen 

har en generell relevans, men inte kan tillämpas när det gäller analysen av de behov flickorna 

själva anser sig ha. 

4 Metod 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 
 
 Denna studie utgår vi från en fenomenologisk vetenskapsfilosofisk utgångspunkt. Den 

fenomenologiska ansatsen används för att kunna förstå hur flickorna upplevde uppbrottet från 

familjen samt vilka behov som fanns utifrån flickornas egna perspektiv. Steinar Kvale och 

Svend Brinkman (2009) beskriver att fenomenologi i kvalitativa studier generellt handlar om 

att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv samt att forskaren ska beskriva 

världen som den upplevs av dem. En viktig utgångspunkt inom fenomenologin är att den 

relevanta verkligheten är vad människorna i den sfären uppfattar att den är. 

 

4.2 Val av metod 
  

Vi har valt att bygga vår studie på intervjuer gjorda med tre tjejer/unga kvinnor som i sina 

familjer utsatts för hedersrelaterat våld och som därför valt att lämna sin familj. Kvalitativa 

forskningsintervjuer bidrar enligt Kvale och Brinkman (2009) till att förstå ämnen och 

verkligheten ur den intervjuades eget perspektiv. Kvalitativa metoder är mest passande när 

man vill urskilja ännu okända egenskaper och företeelser samt skapa en förståelse för vad som 

ligger bakom olika begrepp eller fenomen. Vi har bedömt kvalitativa intervjuer som en 

lämplig ansats eftersom att den ger oss en möjlighet att försöka skapa förståelse över 

flickornas situation samt vilka behov dessa flickor upplever sig ha. 
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4.3 Datainsamling och sökord 
 
Datainsamling har skett främst via sökningar i databaserna LIBRIS, CSA och KVINNSAM 

via Stockholms universitets bibliotek (SUB). Förutom sökningar i SUB:s databaser gjordes 

sökningar efter relevant litteratur/forskning till vår studie även på vanliga bibliotek. De sökord 

som vi använde oss av vid datainsamlingen var: Heder, hedersrel*, honour related violence, 

honour related oppression 

Sökningar i Diva-portalen gav en del träffar av C- och D- uppsatser som berörde områdena 

hedersmord och hedersrelaterat våld. Dessa uppsatsers referenslista gav oss inspiration för 

vidare sökning av relevant litteratur för vår studie. 

 

4.4 Urval 
 

Redan i början av vår studie insåg vi att det troligtvis inte skulle vara helt enkelt att komma i 

kontakt med intervjupersoner just därför att de lever gömda. För att inte ytterligare begränsa 

ett redan begränsat urval valde vi att inte sätta någon åldersgräns för de intervjupersoner vi 

sökte. Detta kan i annat fall kanske ses som problematiskt, men vår studie handlar om 

intervjupersonernas upplevda behov och vi anser inte att åldern är relevant i det här fallet. 

För att komma i kontakt med dessa gömda flickor/unga kvinnor valde vi att gå via olika 

frivilligorganisationer såsom kvinno- och tjejjourer inom Stockholms län. Detta urval gjordes 

främst av praktiska skäl då vår ambition var att kunna träffa våra intervjupersoner 

personligen. Avgränsningen till Stockholms län gjorde vi dels på grund av de uppställda 

tidsramarna, dels av ekonomiska skäl. Då vi grundar vår undersökning på de tjejer/unga 

kvinnor som levt i en hederskontext valde vi i första hand de jourer som uttryckligen riktar sin 

verksamhet mot dessa. Vi kontaktade även kvinnojourer som vänder sig till invandrarkvinnor 

som utsätts för våld. Det är självklart inte så att alla invandrarkvinnor som utsätts för våld gör 

det i ”hederns namn”, men vi valde ändå att ta med dessa då de kanske har några fall som är 

relaterade till heder.  

Den första kontakten skedde via mail där vi kortfattat presenterade oss och syftet med vår 

studie. Efter det första utskickade mailet fick vi svar av en organisation som hjälpte oss att 

komma i kontakt med en intervjuperson. Denna person hjälpte oss sedan att komma i kontakt 

med ytterligare en intervjuperson. 
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Efter ett par veckor utan respons ifrån de andra organisationerna valde vi att författa två brev 

där vi presenterade oss och vår studie. Ett av breven vände sig direkt till organisationen (se 

bilaga 1) medan det andra var skrivet till de berörda tjejerna (se bilaga 2). Vi valde två brev då 

vi ville att organisationen skulle uppfatta oss som seriösa forskare, men samtidigt ville vi inte 

att tjejerna skulle uppleva oss som överlägsna. Den känsla som vi ville försöka förmedla till 

tjejerna var att vi var två studenter som behövde deras hjälp med vår studie på ett så jämlikt 

plan som möjligt. Dessa brev överlämnade vi personligen till de olika organisationerna. Detta 

resulterade i att vi blev kontaktade av en person från en frivilligorganisation som kände till en 

flicka som hon trodde skulle vara passande för vår undersökning.  

Trots ett gediget arbete med att nå flickor för studiens syfte, resulterade slutligen urvalet till 

endast tre flickor. Den första flickan, som vi valt att benämna som Sara, är idag 22 år gammal 

och lever under skyddad identitet. Hon tog beslutet att fly från sin familj när hon var 18 år 

gammal då hon både upplevt fysiskt och psykiskt våld. Sara kommer från en kristen bakgrund 

och bodde innan uppbrottet tillsammans med sin mamma, pappa och sina syskon. Idag bor 

Sara i en egen lägenhet och har en kontaktperson via socialtjänsten. Sara har även skrivit en 

bok om sina erfarenheter kring detta.  

Soraya, är idag 19 år gammal och lever under skyddad identitet samt har kvarskrivning, det 

vill säga att hennes personuppgifter inte går att spåra då hon fortfarande är skriven på en 

tidigare adress. Hon har under större del av sin uppväxt bott tillsammans med sin mamma 

som skilde sig från pappan när Soraya var liten. Soraya är uppväxt med en svensk mamma 

och en pappa från ett muslimskt land. I och med att Soraya blev gravid i 16 års ålder, 

förkastades hon av sin pappa. Idag bor Soraya i en egen lägenhet tillsammans med sin dotter. 

Halima är idag 26 år gammal och har både kvarskrivning och skyddad identitet. Fram till att 

hon var elva år bodde hon utomlands med sin mamma, men på grund av ekonomiska skäl 

valde mamman att låta Halima flytta till sin pappa i Sverige. Halima bodde efter det 

tillsammans med sin bror hos sin muslimska pappa som utsatte henne för psykiskt och fysiskt 

våld och/kontroll. Halima valde att fly från sin pappa när hon var arton år, och idag är hon gift 

och har ett barn. Familjen tvingas dock att flytta runt då det fortfarande förekommer hot 

riktade mot Halima. 
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4.5 Genomförande av intervjuerna 
 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som metod. Kärnan i 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som metod är att försöka förstå den vardag som 

intervjupersonen befinner sig i, sett ur dennes perspektiv. Syftet med intervjun är att genom 

att göra en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen erhålla beskrivningar av 

undersökningspersonens levda värld. Intervjun är varken ett vardagssamtal eller 

kommunikation utifrån ett slutet frågeformulär, då den utförs enligt en intervjuguide. Denna 

intervjuguide utgår från ett antal i förväg givna teman som kan innehålla förslag till frågor, 

men där det även finns utrymme att följa upp de svar intervjupersonen ger för att se om 

tolkningen av svaren överensstämmer med informantens upplevelse. Forskaren bör i intervjun 

täcka upp både faktaplanet och meningsplanet, det vill säga att både lyssna till det som 

kommer till uttryck och till vad som sägs mellan raderna. Genom att försöka sätta ord på det 

outtalade budskapet kan forskaren stämma av med intervjupersonen om denna tolkning är 

riktig eller ej (Kvale & Brinkman, 2009).  

Vår målsättning har varit att genom våra intervjupersoners perspektiv försöka förstå deras 

situation, men ställer oss samtidigt frågan ifall det ens är möjligt att som forskare fullt ut 

förstå en annan person utan att lägga in subjektiva tolkningar? Medvetna om detta dilemma 

frågade vi kontinuerligt våra intervjupersoner ifall den tolkningen vi gjort stämde. Vi 

utformade en intervjuguide (se bilaga 3) där forskningsfrågorna har brutits ned till olika 

teman. Vi valde att under dessa teman formulera frågorna till intervjupersonerna så 

lättförståeligt som möjligt för att undvika missförstånd. 

Vid intervjuernas genomförande har vi låtit flickorna själva få välja var de har velat träffa oss. 

Anledningen till detta var av respekt för den situation som flickorna befinner sig i med 

exempelvis skyddad identitet då vi ville att de skulle känna sig trygga och bekväma under 

intervjutillfället. Intervjun med Sara var den första som genomfördes och vid det tillfället 

deltog bara en av oss. Intervjuaren hade förberett sig inför mötet genom att bland annat läsa 

Saras bok om sina upplevelser. Intervjun genomfördes på ett fik i centrala Stockholm.  

Den andra intervjun genomfördes på ett kontor i Stockholm tillhörande den 

frivilligorganisation som förmedlat kontakten med Soraya. Vid detta intervjutillfälle var vi 

båda närvarande och delade på rollen som intervjuare. Dessa två intervjuer varade i cirka en 

timme vardera och spelades in för att sedan transkriberas. 
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Vår tredje intervjuperson var villig att delta men under premissen att hon fick svara på 

frågorna via mail istället för att träffa oss för en intervju. Då vi haft svårt att få tag i deltagare 

till vår undersökning valde vi att genomföra intervjun via mail. Vi utformade intervjufrågor 

(se bilaga 4) utifrån vår intervjuguide (se bilaga 3) men valde att dels formulera frågorna 

annorlunda, dels ha med eventuella följdfrågor som uppkommit och ställts under de tidigare 

intervjutillfällena. Efter första svarsmailet uppstod det nya frågor och därför mailade vi 

ytterligare frågor (se bilaga 5) för att försöka få en djupare förståelse för hennes berättelse. 

 

4.6 Transkribering 
 
Vi valde att transkribera intervjuerna ordagrant men att använda oss av skriftspråk istället för 

talspråk då vi ville underlätta för oss själva vid resultat- och analysredovisning. Vid de 

tillfällen då vi hade svårt att höra vad intervjupersonen svarade valde vi att skriva (…), men vi 

anser att dessa få tillfällen ej kan ses som avgörande för förståelsen av sammanhanget. För att 

göra transkriberingen levande och för att återge intervjuns innebörd såsom intervjupersonen 

avsett, valde vi att använde oss av fet stil vid betoning av ord. Vi valde även att använda oss 

av fiktiva namn på de personer och platser som nämns redan vid transkriberingen för att våra 

intervjupersoners identiteter inte ska kunna röjas. 

 

4.7 Analysmetod 
 
Som analysmetod valde vi att använda oss av meningskoncentrering. Denna metod innebär att 

man sammanfattar huvudinnebörden i intervjupersonernas utsagor kort och koncist under 

olika teman. Dessa teman kan sedan användas vid försök till fördjupande tolkningar och 

teoretiska analyser. Viktigt vid den här sorten av analys, är att man har rika och nyanserade 

beskrivningar av de undersökta fenomenen och att forskaren under intervjun sätter sin teori 

inom parentes för att verkligen försöka förstå den intervjuades upplevelse (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

Efter transkriberingen läste vi igenom hela materialet en första gång för att urskilja olika 

teman i intervjuerna. De teman vi ansåg vara viktiga för vår undersökning och som vi valt att 

redovisa är: utlösande faktorer innan uppbrottet, flickornas upplevda behov, hjälpaktörer och 
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bristande stöd. Under rubriken flickornas upplevda behov har vi valt att lägga två 

underrubriker: i anslutning till uppbrottet och i ett längre perspektiv. Dessa har vi sedan valt 

att koppla till vår teori om behov i de olika analysavsnitten. Vi är dock medvetna om att 

tematiseringen av resultaten är en tolkning som vi gjort, där vi har sammanfört de olika 

flickornas livsberättelser under olika teman. Vi tolkade alltså deras utsagor och placerade 

dessa under olika teman, men för att minimera risken för feltolkning skickade vi varsin kopia 

på resultat och analyskapitlet till flickorna. Detta för att dels låta dem få se hur vi tolkat 

svaren under de olika temana, men också för att ge flickorna en möjlighet att förtydliga sina 

utsagor vid eventuell misstolkning. Vid analysen av våra resultat fann vi att de behov 

flickorna gett uttryck för inte skiljer sig åt så mycket sett över tid. Detta medför att trots att vi 

delat in analysen under resultatens respektive tema framträder en röd tråd i de olika analytiska 

kommentarerna. Detta resulterar i att vi kommer fram till liknande slutsatser i de olika 

analysavsnitten. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 
 
Kvale och Brinkman (2009) beskriver validitet som hantverkskicklighet som en process där 

forskaren hela tiden kontrollerar, ifrågasätter och teoretiserar studiens resultat. Det handlar om 

att göra en bedömning av kvalitén på den producerade kunskapen, vilket kan göras 

exempelvis genom att vara medveten om förförståelsens betydelse för studiens resultat. Kvale 

och Brinkman delar in validering på sju stadier, tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, validering och rapportering. 

Vi har tagit fasta på Kvale och Brinkmans (a.a.) indelning av validering och har under vår 

forskningsprocess utgått ifrån dessa punkter när vi diskuterat huruvida vår studie är valid eller 

ej. Vad gäller tematisering, gjorde vi ett gediget arbete med att bryta ned teoretiska frågor till 

hanterbara forskningsfrågor och i sin tur till lättbegripliga intervjufrågor (se bilaga 3). Under 

intervjutillfällena, var vi som sagt intresserade av att förstå behov utifrån intervjupersonernas 

perspektiv, vilket gjorde att vi hela tiden stämde av våra tolkningar med intervjupersonen för 

att få dem bekräftade. Vid den mailintervju vi genomförde var det inte möjligt att stämma av 

våra tolkningar på samma sätt som vid de andra två intervjuerna. I ett samtal möjliggörs 

förtydliganden på ett sätt som mailkontakt försvårar. Det blir de skrivna orden som ligger till 

grund för vår tolkning så väl som för hennes. Hon kunde här inte få bekräftat ifall hon förstått 



29 

 

frågan rätt eller inte. Negativt med den här metoden är att den spontana informationen 

försvinner och att intervjupersonen endast tänker i de banor som frågorna leder henne. I en 

intervju snirklar sig samtalet på ett sätt som kan öppna upp för andra tankevägar. Något som 

kan väga upp detta är att intervjupersonen här gavs en möjlighet att tänka på formuleringar 

och vad hon ville ha sagt på ett sätt som det inte ges möjlighet till i en ”vanlig” intervju. Vi 

fick heller inget ansikte på intervjupersonen och hon blir därmed anonym i dubbel 

bemärkelse.  

Vi valde att låta flickorna ta del av vårt resultatavsnitt för att få bekräftat att vi förstått deras 

berättelser på rätt sätt. Flickorna har godkänt vårt resultatavsnitt och därigenom bekräftat att 

vi förstått dem rätt, något vi anser höjer validiteten i vår studie. Bekräftelsen, anser vi, visar 

på att vi verkligen har förstått vilka behov flickorna själva upplever att de har efter uppbrottet 

från sin hederskultur.   

Vid analystillfället tolkade vi empirin genom att hela tiden gå tillbaka till vårt teoretiska 

begrepp samt tidigare forskning. Detta för att dels få våra tolkningar bekräftade, dels för att 

pröva tolkningens hållbarhet gentemot andra resultat. Genom att dela in studiens resultat i 

olika teman har vi försökt redogöra för studiens huvudresultat på ett sådant sätt som vi anser 

höjer validiteten. Med en transparent redogörelse för hur vi har kommit fram till vårt resultat, 

ges läsaren möjlighet att själv validera resultatens trovärdighet.   

Vi valde att utgå ifrån Steinar Kvales (1997) beskrivning av reliabilitet då han menar att det 

handlar om studiens resultat, om deras konsistens. Under hela forskningsarbetet bör forskaren 

ha en tanke om reliabiliteten i studien. En viktig del är de frågor som ställs i intervjun, hur 

omedvetet ledande de är, då det kan inverka på intervjudeltagarens svar på frågan. Kvale ger 

som förslag att två forskare transkriberar samma stycke och sedan jämför utskrifterna, för att 

på så vis öka reliabiliteten i utskriften. Detta tillvägagångssätt minskar risken för en subjektiv 

reliabilitet. Vi valde att ha en så öppen intervju som möjligt, där vi försökte att inte ställa 

några ledande frågor. Vi gav istället intervjupersonerna möjlighet att själva fundera över vad 

de upplevde var sina behov i den då utsatta situationen. Naturligtvis har vi efter genomgång 

av forskningsläget och samtal med verksamma inom frivilligorganisationer skaffat oss mer 

kunskap kring ämnet, vilket gjorde att vi hade vi en viss förförståelse som kan ha påverkat 

exempelvis vilka följdfrågor vi ställde. Det finns en möjlighet att följdfrågorna kan ha 
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påverkat reliabiliteten i undersökningen, men vi försökte att även där ge utrymme för 

intervjudeltagaren att prata fritt. 

Vi tog fasta på Kvales (a.a.) förslag om att två forskare transkriberar samma stycke och sedan 

jämför utskrifterna för på sådant vis öka reliabiliteten. Vi valde därför att vid transkriberingen 

av båda intervjuerna överlappa varandra vid utskrift med fem minuter.  

 

4.9 Generaliserbarhet 
 
Kvale och Brinkman (2009) beskriver analytisk generalisering som en form av generalisering 

där fokus ligger på att göra en välöverlagd bedömning om huruvida resultaten från en studie 

kan ge vägledning för vad som kan hända vid en annan situation. Den analytiska 

generaliseringen bygger på en analys av olikheter och likheter mellan de olika situationerna. 

Vid generaliseringsanspråk bygger forskaren här sin argumentation på en påståendelogik. 

Detta betyder att forskaren motiverar och stödjer sina argument genom att exempelvis koppla 

dem till sin teori och tidigare liknande resultat. Genom att forskaren klargör argumenten och 

specificerar sina belägg ges läsaren en möjlighet att bedöma styrkan i 

generaliseringsanspråket. 

Generalisering av resultaten i denna undersökning är beroende av vem som gör den. Läsaren 

kan alltid göra egna tolkningar och tillämpningar av resultaten men forskarens övertygande 

argumentation påverka hur läsaren väljer att generalisera resultaten till aktuella fall i andra 

kontexter (Kvale, 1997). Denna studie bygger på tre intervjuer med flickor som har liknande 

erfarenheter av hedersrelaterat förtryck. Vi valde därför att inspireras av analytisk 

generalisering då den inom bestämda ramar öppnar upp för möjligheten att göra försiktiga 

antaganden kring studiens resultat. 

 
4.10 Etiska överväganden 
 
Det finns forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning där det 

poängteras att individskyddskravet bör finnas med i hela forskningsprocessen. Individskyddet 

bör dock vägas mot forskningskravet, det vill säga är forskningen rimlig att genomföra? 

Forskningskravet motiverar att forskningen måste fortgå för att tillgänglig kunskap fördjupas 

och utvecklas samt att metoder förbättras (Vetenskapsrådet 2010, elektronisk källa). Vi var 
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inför våra intervjuer medvetna om att röjande av flickornas identitet skulle kunna få 

förödande konsekvenser och att samtalen skulle få genomföras med stor försiktighet. Vi anser 

dock att flickornas perspektiv måste bli synliggjort, för att få kunskap om hur de upplever sin 

situation, och därmed få kunskap som kan ge inspiration för framtida metoder vad gäller att 

hjälpa dessa flickor. 

Fyra huvudkrav på forskningen är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informerat samtycke innebär att intervjupersonen 

ska vara medveten om vad hon samtycker till, vilket innebär att forskaren utfört de två första 

huvudkraven, informationskravet och samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersoner skall ges största möjliga konfidentialitet och alla uppgifter som kan 

identifiera dem skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det fjärde 

huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att forskaren informerar intervjupersonen om vad 

intervjun ska nyttjas till och vilka som kommer få ta del av resultatet (Vetenskapsrådet 2010, 

elektronisk källa). Vi har lagt stor vikt i att bevara intervjupersonernas anonymitet i och med 

att alla tre lever med skyddad identitet. Redan vid informationsbrevet till flickorna (se bilaga 

2) informerade vi om att intervjun var helt frivillig och att de skulle få vara anonyma. Av en 

av intervjupersonerna fick vi samtycke till att använda hennes namn då hon redan lever med 

ett taget namn. Vi valde dock att inte göra detta då vi dels ville att alla intervjupersoner skulle 

behandlas lika, dels inte ville riskera att undanröja några uppgifter som kunde kopplas till en 

specifik person. Vi valde därför att redan vid transkriberingen att använda oss av fiktiva 

namn. 

Vid intervjutillfället informerades flickornas om att de när som hade möjlighet att avbryta 

intervjun och att de kunde välja att inte ingå i vår undersökning. Vi var tydliga med att berätta 

om vårt syfte med studien och att intervjun skulle ligga till grund för vår C-uppsats. Vi 

berättade för flickorna att vi skulle använda oss av fiktiva namn redan vid transkriberingen av 

intervjun och att vår handledare, Åke Bergmark var den enda utöver oss som kommer läsa 

sammanställningen av intervjuerna. Vi informerade även om att uppsatsen skulle kunna finnas 

tillgänglig på DIVA. Vi var dock tydliga med att studiens resultat aldrig skulle kunna 

sammankopplas med intervjupersonen. För att flickorna skulle känna att de hade kontroll över 

hur de framställdes erbjöd vi dem möjlighet att få läsa igenom transkriberingen och på sätt 

kunna ge sitt godkännande av materialet.  
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5 Resultat och analys  

5.1Presentation av teman 
 
Resultatet från intervjuerna kommer att redovisas under följande teman: 

 Utlösande faktorer innan uppbrottet 

  Flickornas upplevda behov 

 Hjälpaktörer 

 Bristande stöd 

 

5. 2 Utlösande faktorer innan uppbrottet 

5.2.1 Sara 
 
Sara beskriver en vardag i familjehemmet med både inslag av fysiskt- och psykiskt våld som 

funnits med under hela hennes uppväxt. Det som till sist fick henne att lämna hemmet var att 

kontrollen från föräldrarna gick till överdrift, och det påverkade Saras studieresultat. Sara 

berättar att hon alltid har varit målmedveten och att hon vill ha en bra framtid, men att hennes 

föräldrar mer eller mindre försökte sätta stopp för det. Hon beskriver sin situation i familjen 

så här: 

Alltså jag var verkligen jätte, jättefängslad. Sedan ville jag ju inte vara helt fri heller, det 

var ju inte så att jag var ute efter frihet./---/ Även när jag var fängslad, alltså jag kunde 

inte ens röra mig, jag visste inte ens vad jag gjorde så fick jag stryk för det. Det är som att 

man sitter inne i ett fängelse, du är helt inlåst. 

 Otrygghet och rädslan att fara illa är återkommande beskrivningar när Sara pratar om sin 

situation innan hon tvingades att lämna sin familj. Sara beskriver sin sista tid innan uppbrottet 

så här:  

Min mamma hon varnade mig: om inte du skärper dig så kommer ju din pappa verkligen 

slå sönder dig. Och hon bara; du vet vad som händer när han gör det. Och där fick jag 

känna, okej mitt liv, det kommer att ta slut när jag inte vet om det. För jag vet inte vad jag 

gör för fel. Eh... Ja, sedan till slut så rymde jag./.../Jag kunde inte längre stå ut att det är 

mina föräldrar jag bor med längre för jag kände så här; de är inte mina föräldrar de är 

främmande människor som gör mig illa. 
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5.2.2 Soraya 
 

Alltså pappa har inte varit så där jättehård när jag växte upp. Alltså, jo han kollade ju så 

här: när jag skulle komma hem från skolan och jag fick inte vara borta längre än när 

skolan slutade. Men det var inte så här överdrivet, alltså det finns ju andra som har haft 

det värre så. (Soraya) 

Sorayas föräldrar skilde sig när hon var två år och efter skilsmässan bodde hon hos båda sina 

föräldrar. När Soraya blev sexton år flyttade hon till en egen lägenhet och hon berättar att 

hennes pappa inte tyckte om det då man i deras kultur inte flyttar hemifrån förrän efter 

giftermål. Pappan accepterade dock hennes beslut till slut. Relationen mellan Soraya och 

hennes pappa förändrades i och med att Soraya blev gravid, hon beskriver sin situation så här: 

Sedan när jag var 16 så blev jag gravid. Och då, alltså jag försökte ju hålla undan det men 

det går ju inte hur länge som helst. Så när jag var i sjätte sjunde månaden så då var jag 

tvungen att berätta det. Och då gjorde jag det, jag hade ju med mig kontaktpersoner och 

så. Och han blev jätteförbannad, på mötet. /.../ Ja, och sedan efter det så ville han inte 

prata med mig, sa han. Och sedan så har han flyttat tillbaka Portugal och har bott där 

några år nu. 

Efter att pappan lämnat Sverige hade de till en början ingen kontakt men efter mammans 

påtryckningar mot pappan återupptogs den. I och med att Sorayas graviditet blev offentlig och 

släktmedlemmar fick reda på det, förändrades hennes livssituation. Hon utsattes för hot och 

blev även förföljd av släktmedlemmar. 

Sedan när jag var i sjunde månaden, ja lite kort efter att jag hade berättat att jag var 

gravid, så fick jag sms från något sådant här kortnummer, med något utdrag ur koranen. 

Där stod det någonting om att man ska, bedyra sin oskuld. Och det var ju inget hot så, men 

det blev ju det, indirekt så blev det ju det. Alltså så här att man ska bedyra sin oskuld, och 

om man inte gör det så får man inträda paradiset från någon annan ingång eller 

någonting. /---/ Sedan, så min dotter föddes i juli och i september så fick jag två stycken 

mms på döda små barn. Ah, det var så det hela började. Det var då jag fattade att det var 

så. Och det var från ett nummer som jag inte kände igen. Och sedan så ringde jag upp det, 

men det var avstängt men jag gav ändå numret till min mamma. Och hon ringde efter 

några dagar till det där numret och då var det min farbror som svarade. 

Trots att Soraya efter denna händelse skaffade sig ett hemligt telefonnummer fortskred hot 

och förföljelse, och Soraya berättar: 

Han ringde mig på hemtelefonen och hotade mig. Om att jag ska slaktas att jag ska dö 

liksom så. Han skrek massor av saker och sedan så kom de hem till mig mitt i natten. /…/ 

Lördag natt så kom de hem till mig och typ tre, fyra på morgonen när alla vi var där, jag, 

min dotter och hennes pappa. De sparkade på porten och sedan när vi vaknade så kollade 

jag ut genom fönstret och såg att det var tre stycken andra från släkten, inte min farbror, 

som skrek: ´Kom ner din jävla hora, vi ska prata med dig´. 
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Soraya beskriver hur hennes farbror är överhuvudet i släkten. Allting som sker i släkten får 

han på något vis reda på. Hon berättar att hennes pappa skulle upprätthålla hedern genom att 

hålla koll på sin dotter. 

Men jag valde gå min egen väg./---/Men jag skulle nog säga att min pappa har varit 

ganska överseende ändå. Det är väl så att min farbror reagerade och jag kan tänka mig att 

det jag gjorde ledde till att andra blev förbannade. Liksom att: ´Ja men hallå, om du låter 

din dotter göra så här då kommer ju min dotter också att göra så, för att hon kommer att 

kolla på sin kusin´ att: ´ men kolla, hon fick ju göra så, varför får inte jag göra så´? 

 

Efter dessa händelser och efter att släktingar gjort inbrott i hennes mammas hus, för att leta 

efter Soraya som i det läget var skriven där, bestämde sig Soraya för att ansöka om skyddad 

identitet och kvarskrivning hos skatteverket. 

 

5.2.3 Halima 

Halimas föräldrar skiljdes innan hon föddes och Halimas mamma flydde från pappan. Halima 

växte upp med sin mamma tills hon var elva år, men de levde i en ekonomiskt utsatt situation. 

Halimas pappa flyttade till Sverige och gjorde allt i sin makt för att få tillbaka Halima och 

lovade att han hade förändrats, och att han aldrig skulle göra Halima illa. Han lovade även att 

Halima skulle få åka tillbaka och hälsa på sin mamma när hon ville. Därför tog Halimas 

mamma beslutet att Halima skulle flytta till Sverige, då hon skulle få det bättre hos sin pappa i 

ett demokratiskt land. Halima beskriver sin hemsituation hos sin pappa:  

När jag väl åkte till Sverige så var min pappa bra mot mig första året. Med bra menar jag 

att han inte misshandlade mig fysiskt utan bara psykiskt. Sedan så fick jag inte umgås med 

ungdomar för att han tyckte att först svenskar är typ horor, och libaneser i mitt område 

uppförde sig värre än svenskarna också. Och sedan så fick jag inte ha något att säga, och 

inte gå ut, och inte ens träffa min mamma, överhuvudtaget fick jag inte prata med henne 

heller. 

Halimas livssituation förändrades därmed negativt i och med flytten till Sverige. Hon 

beskriver att den psykiska misshandeln eskalerade och hon blev även fysiskt misshandlad av 

sin pappa.  

Jag funderade hela tiden på att sticka därifrån men visste att eftersom jag var under 18 så 

skulle det vara svårt. Men sedan började han misshandla mig och efter andra gången 

anmälde jag honom. Vilket jag blev hotad för och tog tillbaka anmälan då jag var så rädd 

för honom. Sedan efter det försökte jag att hålla ut tills jag var myndig och försökte spara 
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pengar, och fick hjälp av några /…/ kompisar som min pappa inte riktigt kände till att jag 

umgicks med, och de hjälpte mig med mammas hjälp också att sticka. Det låter för lätt för 

att vara sant men jag fick lida mycket och hålla ut i cirka åtta år med misshandel, hot, 

både psykiskt och fysiskt. Och fick höra hela tiden att jag inte dög och att jag var som min 

mamma, inte för att jag förstod vad han menade precis. Men det var det som gjorde att jag 

stack tillbaka till min mamma som bor utomlands. 

 

Hoten från pappan fortskred trots att Halima lämnat Sverige, och hon fick då hjälp med att 

skaffa skyddad identitet och kvarskrivning samt hjälp med att flytta tillbaka till Sverige. 

 

5.2.4 Analys 

 

Tidigare forskning kring behov visar att det är svårt att göra en tydlig gränsdragning mellan 

begreppen absoluta och relativa behov (Bergmark, 1998). Detta tydliggörs i tjejernas egna 

berättelser där behov som ur ett perspektiv kan anses vara relativa, så som exempelvis 

trygghet, frihet och självförverkligande av dem upplevs som absoluta. Samtidigt ger tjejerna 

en bild av att behov som mat och sömn gränsar till relativa då man befinner sig i en kontext 

som inte tar hänsyn till dessa tjejer som individer med känslomässiga anspråk. En familj ska, 

utöver de absoluta fysiska behoven, tillhandahålla grunden för en trygg och säker uppväxt där 

individen blir bekräftad och känner sig älskad. Hos tjejerna i vår studie har familjen inte fyllt 

denna funktion. Genom att vara en plats där psykisk och fysisk misshandel förekommer ses 

hemmet och familjen istället som orsaken till otrygghet och rädsla. Detta har i de här fallen 

tvingat flickorna att ta steget ifrån familjen för att slippa otryggheten. Att leva borde kunna 

ses som det mest grundläggande av de absoluta behoven för den enskilda individen. Att fly 

från sin familj för att flickan befinner sig i en sådan situation där hon fruktar för sitt liv är ett 

sätt att försöka tillgodose behovet av att leva. 

 

5.3 Flickornas upplevda behov 

5.3.1 Efter uppbrottet 
 
Det framkommer tydligt av Saras berättelse att hon upplevde ett stort behov av trygghet samt 

av lugn och ro efter det att hon lämnat sin familj. Hon berättar också om sorgen över att ha 

tvingats lämna sina syskon, och om den stora ensamhet som uppstod efter uppbrottet. På 

frågan om vad hon anser vara viktigt för att ha ett bra liv svarar hon följande: 
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Grunden är tryggheten. Och tryggheten kan man bara få genom att få medmänniskor i sina 

liv. Medmänniskor som kan vara där oavsett vad det är för tid på dygnet, eh, som man 

verkligen kan räkna med. /.../ Har man det som en grund, då kommer ju man att kunna 

bygga upp ett bra liv. Har man inte den grunden, hur ska man kunna bygga upp ett bra 

liv?/---/ Jag säger det att den tryggheten gör ju lite att man känner sig hel. För den 

tryggheten skapar ju också en sådan känsla att jag är inte ensam./../ Eller övergiven. Och 

den har jag ju verkligen fått av min skolkurator, som jag fortfarande har kontakt med. Jag 

har haft kontakt med henne i sex år. Hon har alltid funnits i bakgrunden. 

 

Flickorna efterfrågar mer kunskap kring ämnet hedersproblematik hos de personer som de 

mött sedan de flytt från sina familjer. De anser att det är ett problem att inte ens socialtjänsten 

har full förståelse för den problematik som omger dem. Kunskap anser flickorna är viktigt för 

att de som möter flickor med erfarenhet av hedersproblematik ska kunna förstå hur dessa 

reagerar och varför.  Enligt Soraya är det inte bara brist på kunskap som är problemet, utan att 

många inom socialtjänsten inte verkar ha någon verklighetsförankring när det gäller flickornas 

situation. 

  

Socionomer, herregud. Alltså har de bara suttit i skolbänken? Fattar de inte hur farligt det 

är? Har de inte varit ute på gatorna och fattat? Vet de inte hur det ser ut idag?/---/ Man 

ska inte behöva dö, för att folk ska fatta. Jag sa ju det också i, både i press och till polisen; 

Jag ska inte behöva ligga blodig i trappen för att folk ska fatta; aha okej var det så farligt. 

 

Sara menar att socialtjänsten även borde utbilda de familjer och personer som tar emot dessa 

flickor. Utöver utbildning anser Sara att socialtjänsten borde utreda de mottagande familjerna 

grundligare. Hon har själv erfarenhet av att hamna i ett boende hos en kvinna som inte kunde 

något om hennes problematik och som hon anser socialtjänsten borde ha utrett mer än de 

gjorde. Flickorna upplever också oförmågan att lyssna på deras önskemål och de behov som 

de uttrycker samt bristen på empati hos vissa socialsekreterare som ett problem. Istället för att 

flickorna själva får komma till tals lyssnar man, enligt Saras och Halimas erfarenheter, mer på 

de inblandade vuxna. Rädslan över att som utsatt tjej inte bli vare sig lyssnad på eller tagen på 

allvar har för Halima varit ständigt närvarande. 

 

Jag visste att det skulle vara omöjligt att fly när man inte är myndig för han som hade 

ansvaret över mig är min pappa och min farmor. Och de är duktiga på att snacka och 

skulle kunna hitta på en massa för polisen för att kunna få tillbaka mig./---/ Och om de får 

tag på mig och får hem mig... och de har två vuxna att prata med, alltså min farmor och 

pappa, vem skulle polisen lyssna på? Det där med heder var ju nytt för dem. Polisen 

hjälpte inte ens Fadime då, varför skulle de ha hjälpt mig? För svenskar är det självklart 

med grundrättigheter som att ha kompisar, kunna bestämma över sitt liv på något sätt 
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själv, sova och vakna utan rädsla. Men när de hör något sådant från oss, just då iallafall, 

så skulle de inte ha trott på det tyvärr. 

 

5.3.2 I ett längre perspektiv 

  

Ett eget hem där man kan känna sig trygg och säker ser alla tre flickorna som en förutsättning 

för att kunna gå vidare. Halima som har flyttat tio gånger på fyra år, beskriver kampen för ett 

tryggt boende: 

 

Jag har inte hittat ett boende som jag känner mig riktigt trygg i. Jag har flyttat flera 

gånger när jag har mött någon som bor på samma ställe som jag och som känner min 

pappa. Det är som nu, jag bor i Södertälje, och nu bor min pappas före detta fru här, jag 

kan inte vistas i området i rädsla att hon ska se mig. Jag försöker att flytta men har inte 

fått hjälp med att hitta en lägenhet som är trygg och barnvänligt för mitt barn. Så jag 

kämpar fortfarande med det./---/ För mig just nu är det viktigaste är att hitta ett hem där 

jag kan ta det lugnt, andas utan att vara orolig, och som jag kan skydda mig och min familj 

i. 

 

Det har gått nästan fem år sedan Sara flydde från sin familj, men behov av stöd upplever hon 

fortfarande. Det är framför behovet av trygghet som Sara menar att hon fortfarande är i behov 

av. Hon lider fortfarande av de fysiska reaktioner som hon hade när hon fortfarande bodde 

hemma och hon berättar att sorgen som hon bär fortfarande finns kvar trots att det gått en tid 

sedan hon gav sig av. Det hon upplever som en skillnad mellan då och nu, är att hon idag har 

en framtidstro som hon inte hade när hon fortfarande bodde hemma. Hon säger:  

 

Sorgen, eh. Jag gråter oftast när jag går till skolan det har jag haft även när jag flyttat 

hemifrån – det har egentligen inte blivit bättre. Skillnaden är att jag håller mig kvar på 

benen idag, för att jag vet att jag har en framtid, jag vet att jag kan må bra. Men när jag 

bodde hemma så vet jag att jag hade ingen framtid och jag kommer inte att må bra. 

 

En kontinuerlig kontakt med en medmänniska i form av en kontaktperson är något som Sara 

anser är ett måste för henne trots att det gått en tid och trots att hon börjar känna sig starkare. 

Hon säger dock själv att det inte är nödvändigt att träffa kontaktpersonen lika ofta nu som det 

var i början. Det är också tryggheten i att veta att kontaktpersonen finns där som gör att hon 

klarar av att bo ensam idag något hon anser att hon nog inte hade klarat av i början.  

 

Halima upplever också att det är i kontakten med en medmänniska som hon har lyckats växa 

och bli starkare. Hon uppger att hon har haft behov av hjälp med att frigöra sig från det 

psykiska ”grepp pappan kopplat”. Hon har upplevt pappan som närvarande även efter flykten 
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och hela tiden anpassat sitt agerande efter de regler som han satt upp. 

 

 Att kunna gå ut på stan utan att tänka på tänk om han ser mig här eller där, och kunna 

prata med människor utan att tänka på nej den här är opassande för min pappa och så 

vidare. Bara kunna leva normalt, diska utan att någon är bakom dig och tycker att du inte 

ens kan diska bara för att man diskar på ett annat sätt. /---/ Jag har blivit mycket starkare 

med Lenas hjälp som jobbar på centret. Hon har hjälpt mig i cirka tre år och har gett mig 

mitt självförtroende tillbaka, och jag låter inte någon bestämma över mig, och litar lite 

mer på folk än vad jag gjorde förut. 

 

När det gäller Soraya skiljer sig hennes situation något från de andra två flickornas, då hon 

hela tiden haft ett starkt stöd ifrån sin mamma. Soraya ger inte uttryck för samma behov av en 

utomstående kontakt så som Sara och Halima. Soraya beskriver stödet från mamman så här: 

 

Hon är ju jättebra./---/Sedan är hon sådan här mentalskötare, mentalsköterska. Så hon är 

väldigt, så här lugn som person hon är rolig och så. Hon vet liksom, om jag skulle må 

dåligt så vet hon hur hon ska göra.  Så det är bra./---/ Men det är väl där som jag fått stöd. 

Det är väl därför som det har gått bra till slut, ändå./---/ Men jag tror att hade jag haft 

båda föräldrarna som hade vart kurder då blir det nog mycket värre. Då hade jag nog fått 

stå på helt, helt egna ben om jag inte hade haft min mamma. Tror jag. 

 

5.3.3 Analys 

 

Vi anser att det flickorna berättar i vår studie stöder Millers (1976) teori om att en individ som 

inte ges möjlighet att styra över sitt liv och sin framtid lider skada på ett psykologiskt plan. 

Av de behov som de här tjejerna i vår studie har gett uttryck för framträder särskilt behovet av 

trygghet. Att känna sig trygg är en förutsättning för individens personliga utveckling. Vår 

studie visar att det faktum att flickorna har lämnat den otrygga miljö som familjen utgör, inte 

per automatik innebär att en känsla av trygghet infinner sig. Snarare verkar känslan av 

otrygghet byta skepnad hos tjejerna. Dels för att hotet från familjen inte upphör efter 

uppbrottet utan snarare eskalerar, och dels för att otryggheten i känslan av att vara ensam 

infinner sig. Två av flickorna har visserligen inte varit helt ensamma då de haft stöd från sina 

mödrar, men de förmedlar ändå att de känt sig ensamma i en utsatt situation då deras upplevda 

och uttryckta behov inte fått gehör hos inblandade myndigheter. 

Vi tolkar det som att behovet av trygghet inte enbart står i relation till tjejernas 

familjesituation och de hot som familjen utsätter dem för. Behovet av trygghet kan även ses 

vara sammankopplat med chansen att börja om från början, att ges möjlighet att rota sig på en 

ny plats för att forma sin egen framtid. Att leva ett förutsägbart liv kan för dessa flickor vara 
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en av förutsättningarna för att leva ett tryggt liv. Samtliga tjejer vi intervjuat, har sedan de 

flydde från sina familjer, av olika anledningar tvingats flytta ett flertal gånger. Detta är något 

som de uppgett inneburit en stor otrygghet för dem.  

Enligt Maslows (1954) behovstrappa, som är hierarkiskt uppbyggd, ska vissa behov uppfyllas 

innan andra kan uppstå. Vår studie visar dock att det inte stämmer för de flickor vi har talat 

med. Utifrån deras berättelser tolkar vi det som att just behovet av trygghet är beständigt 

oavsett vilket steg i behovstrappan de befinner sig på. Behovet av trygghet är alltså något som 

kvarstår även i ett längre perspektiv, något som vi tycker visar på att den hierarkiska 

ordningen inte är tillämpbar i flickornas situation.  

Att se behovet trygghet utifrån de fem kategorierna visar att behovet av trygghet har sin grund 

i att flickorna kommer från en situation där de känt sig otrygga. Det objekt som behövs för att 

flickornas behov av trygghet ska uppfyllas kan vara exempelvis en kontaktperson. Vi anser att 

då alla människor har ett behov av trygghet innebär detta att trygghetsbehovet har maximalt 

generalitet. Identifiering av behovet kan påverkas av dels vilken handläggare flickan möter 

men även vilka arbetsverktyg denna handläggare arbetar med. För att flickans behov av 

trygghet ska anses legitimt måste socialtjänsten bedöma flickans situation så pass otrygg att 

detta behov anses föreligga. Socialtjänsten måste även göra bedömningen att det är deras 

ansvar att tillgodose detta behov. 

Att bli lyssnad på, att bli bemött med empati och medkänsla anser vi vara sammankopplat 

med behovet av att ses som en individ. Det är i det sociala samspelet med vår omgivning som 

vi bland annat genom bekräftelse från andra definierar oss själva som individer. Vår studie 

visar att dessa tjejer, i likhet med vad Ahmadi Lewin och Lewin påstår, har befunnit sig i en 

kontext där individen endast ses som en del av kollektivet. Vi har funnit att hos dessa tjejer 

upplevs bekräftelse utifrån som väldigt viktigt för deras utveckling som personer. Genom att 

ta hänsyn till deras behov och lyssna till vad de förmedlar synliggörs tjejerna som 

självständiga individer. Inom behovsdiskursen framstår bekräftelse som ett relativt behov då 

det inte kan sammankopplas med individens överlevnad, men för tjejerna i vår studie 

framträder detta behov som en förutsättning för att de ska kunna leva fullvärdiga liv.  

Kunskap kring hedersproblematik är något som tjejerna efterfrågar och vi tolkar att detta 

behov hänger samman med behovet av att bli lyssnad till då kunskap kring ämnet kan ses som 

en förutsättning för detta. Tidigare forskning visar att den som möter dessa flickor behöver ha 
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kunskap om olika perspektiv, exempelvis kring kulturella skillnader, som utgångspunkt för 

sina bedömningar. Vår tolkning är att om den som bedömer dessa fall saknar nödvändig 

kunskap riskerar denne att missbedöma flickornas situation, exempelvis som tonårsfrigörelse. 

Något som kan få allvarliga konsekvenser för flickan. 

 

5.4 Hjälpaktörer 

5.4.1 Skolan/kurator 
 
Sara berättar att hon aldrig hade bestämt sig för att söka hjälp, utan hon fick kontakt med 

skolans kurator efter att skolsköterskan hade förmedlat den kontakten. Kuratorn har sedan 

dess varit ett stort stöd för Sara under hela processen och hon berättar att hon aldrig har 

upplevt det som att kuratorn har styrt henne till beslut, utan snarare att kuratorn har visat på 

alternativ för att Sara ska kunna förändra sin livssituation. 

Jag kände hur hon brydde sig om mig. Det var därför jag fortsatte hos henne. Anledningen 

till att jag fortsatte var att det var så jävla skönt att veta att någon brydde sig. Jag hade 

aldrig tänkt tanken att jag skulle rymma hemifrån och även om hon hela tiden sa att jag 

inte ska ha det så, så ville jag ändå hålla ut. Jag blev ju inte direkt manipulerad av henne. 

Många skulle tro att hon hjärntvättade mig eller på något sätt verkligen påverkade mig. 

Nej, inte på det sättet, för jag var verkligen såhär: Jag vill inte göra det, jag vill inte göra 

det. Men tack vare att hon brydde sig om mig, att jag kände mig trygg, så gjorde det att det 

blev lättare för mig att känna ´Ja, jag kan lämna min familj´ Alltså, hon kanske gav mig 

den möjligheten. 

I Halimas fall var det skolan som uppmärksammade att Halima hade synliga blåmärken i 

ansiktet efter att ha blivit slagen. Skolan gjorde därför en anmälan till socialtjänsten. 

  

5.4.2 Socialtjänsten 
 
Efter att ha rymt från familjen fick Sara hjälp av socialtjänsten. Genom dem har hon i olika 

omgångar beviljats insatser såsom bland annat: jourhem, skyddat boende, olika 

kontaktpersoner, familjehem och stödlägenhet. Familjehem var ingen lyckad insats i Saras fall 

då hon hade uttryckt en önskan om att få bo hos en ensamstående kvinna. 

Hon var ju inte ensamstående kvinna. Jag sade till dem; det är okej om hon har en dotter 

eller en son. Det blir kul och det skulle va kul att umgås med någon. Dessutom så vill jag 

inte ha all uppmärksamhet på mig heller. Eh, men när jag flyttade dit så hade hon en hund, 
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en katt, en son som bodde precis under henne, hennes dotter bodde med oss. Sedan hade 

hon en pojkvän som kom in och ut. Och det var långt ifrån min verklighet, det kändes 

jättejobbigt.  

Och så var det mycket så här att familj, alltså det var mycket familjekänsla. Det var den 

jag inte ville uppleva. 

 

Under placeringen på familjehemmet hade Sara kontinuerlig kontakt med sin kontaktperson, 

något hon beskriver som ett oerhört stort och viktigt stöd i hennes vardag. Då kontaktpersonen 

anser att Sara behöver psykiatrisk hjälp avslutas denna insats och Sara hänvisas till psykiatrin 

istället. 

 

Och nackdelen har ju varit så, när socialtjänsten och myndigheten har lämnat mig och inte 

vet vad de ska göra då har de ju kastat mig till psykiatrin. Och då är det alltid kuratorn som 

har kommit tillbaka och hämtat mig ut därifrån och vetat allting. Fått mig tillbaka på boendet 

för där har jag ju ändå kunnat känna mig trygg på det sättet att tillfälligt kunna pröva andra 

vägar. 

 

Efter många turer blir Sara till slut beviljad kontaktperson genom Länsrätten. Hon berättar att 

kontaktperson, för henne, har varit den bästa hjälpen då den gett henne en medmänsklig 

kontakt. Sara har även haft skyddad stödlägenhet, som insats, men idag bor hon i en egen 

lägenhet. 

 

Soraya beskriver en vardag fylld med rädsla både för sig själv men även för sitt barn. När 

Soraya var 17 år tog hon kontakt med socialtjänsten och berättade om hoten och att hon blivit 

förföljd av sina släktingar. Socialtjänsten bad Soraya att göra en polisanmälan för att på så vis 

ha rätt till hjälp. 

Så då frågade jag socialen, ni måste hjälpa mig. Jag kan inte gå ut, jag har ett litet barn 

här och jag kan inte gå ut. De bara; Okej, du måste göra en anmälan först. Och jag ville ju 

inte göra en anmälan men jag tvingande mig själv att göra en anmälan. /---/ För man gör 

inte så där i hans kultur. Man säger inte till myndigheter, alltså familjeproblem eller så det 

löser man själv. Min mamma följde med mig och så gjorde vi en anmälan. Och när vi hade 

gjort det så sade de; ´Nä ni får vänta på någon dom´. Jag bara;´ men ni måste ju kunna ge 

mig något skyddat boende eller någonting´? De bara: ´Nä.´ Det var som att de hade 

ursäkter för varför de inte kunde hjälpa mig./---/ De trodde inte på mig. Och hade de trott 

mig, och jag hade fått ett annat boende så hade det nog inte sett ut som det gör. 

Soraya berättar att hon fick hjälp av socialtjänsten först då polisen hade kontaktat dem efter 

att släktingarna hade varit nedanför deras lägenhet. Soraya och hennes familj fick då eskort 

till en jourlägenhet där de fick bo endast en vecka med förklaringen att socialtjänsten behövde 

lägenheten till någon annan. Soraya fick då flytta tillbaka till sin lägenhet och hon berättar att 

hon inte fick någon mer hjälp av socialtjänsten. 
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Efter det att skolan kontaktat socialtjänsten och en utredning startats blev Halima 

omhändertagen i några dagar. Efter hot och påtryckningar från pappan ändrade Halima sin 

berättelse om hur hon fått blåmärkena och hon återvände hem. 

Soc sade inget för jag sade att jag har lätt för att få blåmärken så det var inte så farligt 

som det såg ut... Även fast sjukhuset hade bilder på allt. 

Halima berättar hur hon sedan dess inte fått någon hjälp av socialtjänsten. 

 

5.4.3 Frivilligorganisationer 
 
Alla tre flickor har mer eller mindre erfarenhet av stöd och hjälp från frivilligorganisationer. 

Halima tog kontakt med Röda Korset som hänvisade henne vidare till Terrafem, en 

organisation som riktar sig mot flickor utsatta för hedersförtryck. Terrafem hjälpte Halima 

med att återvända till Sverige, byta namn, skyddat boende samt kvarskrivning. 

Sara berättar att hon även har fått stöd och hjälp av frivilliga organisationer, där hon mött 

medmänniskor. Idag har socialtjänsten beviljat henne en kontaktperson som Sara först fick 

kontakt med via en frivilligorganisation. 

 

Det är så himla bra att de här frivilliga organisationerna finns i det här samhället. För de 

kräver ju inte direkt pengar på stolen när man kontaktar dem. De säger ju inte; Vi kan inte 

ta emot dig för du har ingen socialsekreterare som kan betala för oss./.../ Jag hade inte 

blivit beviljad kontaktperson ännu, men hon verkligen tog emot mig och fick mig att känna 

att det här verkligen var en sådan här underbar människa som… Alltså anledningen att 

hon blev kontakt person, var för att jag har sagt att jag vill att hon ska vara det. Hon hade 

aldrig någonsin talat om pengar eller att hon skulle be socialtjänsten. Hon sa till mig; 

Sara, även om du inte får igenom den här med kontaktperson så får du aldrig tro att jag 

kommer att lämna dig. Jag kommer fortfarande ha kontakt med dig. 

 

5.4.4 Analys  

 

Sara uttryckte i sin kontakt med socialtjänsten en önskan om att inte bli placerad i ett 

familjehem, utan att istället få komma till en ensamstående kvinna. Vi tolkar detta som ett 

uttryck för behovet av en kvinnlig förebild, dels för egen del, men också som en slags 

modergestalt. Tidigare forskning visar att det är vanligt att flickor från hederskulturer behöver 

ett identifikationsobjekt (se Schlytter, 2004; Akpinar, 2003). Någon som kan fungera som en 

förebild och som flickan kan identifiera sig med. Motviljan mot att placeras hos en familj 
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förklarar Sara med att hon inte orkar utsättas för den familjekänsla detta kan innebära. 

Anledningen till detta anser vi kan bero på flera faktorer:  

En är en rädsla för att inte veta hur man ska bete sig i den nya familjen. Dessa flickor kommer 

från en kontext där normer och regler är avgörande för deras tillvaro. Att vara uppväxt i en 

familj där umgänge med pojkar inte är tillåtet och sedan kanske hamna i ett boende där 

jämnåriga pojkar bor kan innebära en osäkerhet hos flickan. Tidigare forskning visar att 

flickan som bärare av släktens heder begränsas av de regler som satts upp för att inte förlora 

denna. Halimas berättelse bekräftar hur flickor i hennes situation kan uppleva sig begränsade 

av dessa regler även efter uppbrottet. Hon beskriver hur pappans uppsatta regler påverkade 

henne också efter det att hon flytt. Denna kluvenhet som uppstår hos flickorna verkar hänga 

ihop med att de har svårt att helt vända ryggen till rollen som bärare av familjens heder. Detta 

tolkar vi som ett behov hos flickorna att i viss mån fortfarande vara familjen till lags.  

En annan faktor är en rädsla för att inte bli synliggjord i den nya ”familjesituationen”. I 

samband med att flickan lämnat sin riktiga familj förlorar hon också den roll som hon besuttit 

som familjemedlem. Även om hon i familjen kanske inte setts som en självständig individ, 

utan som en del i kollektivet har hon ändå varit någons dotter, syster och så vidare. Genom sin 

roll har hon ändå blivit synliggjord i viss mån. I den nya familjesituationen har hon inte någon 

liknande roll vilket kan upplevas förvirrande. Hon befinner sig också i början av processen till 

att bli en självständig individ, vilket vi anser gör att hon upplever sig som dubbelt utsatt. Hur 

ska dessa flickor kunna hävda sig och kräva en roll i en ny familj då de brottas med frågan: 

vem är jag? 

Att människan upplever ett behov av att tillhöra en gruppgemenskap, exempelvis en familj, 

kan sägas vara ett normativt behov. Behovet ses som normativt då kärnfamiljen anses vara 

norm i vårt samhälle. Att det är en norm som också socialtjänsten arbetar kring med sitt 

familjeperspektiv nämns i tidigare forskning. Att familjen är viktig är ju också själva essensen 

i den hederskontext som flickorna kommer ifrån då de är uppväxta med att 

familjen/kollektivet har en framträdande roll.  

Det är säkert inte många forskare som skulle anse att behovet av en familj är att se som ett 

absolut behov. Avsaknad av en familj leder inte till någon kroppslig skada för individen. Vi 

anser däremot att detta behov befinner sig i gränslandet mellan de absoluta och de relativa 

behoven. För även om det inte innebär kroppslig skada i direkt mening för flickorna, kan det 
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innebära det i indirekt mening. Det är ett faktum att saknad efter familjen i kombination med 

den utsatta situation flickorna befinner sig i, kan upplevas så stor att de i många fall lider 

kroppslig skada. Antingen genom olika självskadebeteenden eller genom att de riskerar sina 

liv då de väljer att gå tillbaka till sina familjer på grund av denna saknad.  

Inom behovsdiskursen råder det oenighet kring begreppet skaderekvisit och vad som anses 

vara allvarlig skada för individen. Här menar vi dock att, i likhet med Miller (1976), individen 

kan skadas allvarligt då vissa psykologiska behov förblir otillfredsställda. Vilka psykologiska 

behov det kan vara anser vi vara individuellt dels beroende på vad individen värdesätter, men 

också på vilka normer som råder i samhället. 

 

5.5 Bristande stöd 
 
Långsiktighet och kontinuitet är viktigt för att tjejer med erfarenhet av hedersförtryck ska 

kunna känna sig trygga. Att som idag behöva ansöka om kontaktperson i perioder om sex 

månader ser Sara som en otrygghet och ytterligare ett stressmoment. Hon uttrycker det så här: 

Ja det är klart, alltså sex månader det är ingenting. Om jag bara vet att inom sex månader 

kanske inte den här tryggheten finns. Det är klart att jag inom de här sex månaderna inte 

kommer känna lättnad, jag kommer gå och bära på oro och stress och jag kommer gå och 

må dåligt av det. 

Sara påpekar flera gånger genom intervjun hur viktigt hon tycker att det är med ett långsiktigt 

tänkande när det gäller den här typen av problematik och att man inom socialtjänsten behöver 

vara medveten om att läkningsprocessen kan ta flera år i vissa fall. Hon säger själv att hon 

kommer att vara i behov av en kontaktperson i ett par år till och tror att det även kan gälla 

andra tjejer som har en liknande bakgrund. Halima och Soraya överensstämmer med Sara 

men menar också att ett långsiktigt tänkande utöver insatsen med kontaktperson även handlar 

om en bättre uppföljning av flickornas situation från socialtjänstens sida. Det handlar inte bara 

om att bevilja stöd i vad socialtjänsten anser vara det akuta skedet. 

 

Nu när det har uppstått nya saker, så tar de inte det på allvar och alla kastar mig hit och 

dit för att inte ta själv ansvaret samtidigt som det kostar dom pengar, oberoende om det är 

polis eller soc. Så som sagt de hjälpte mig för stunden. Nu anser de inte att det är allvarligt 

och skiter i om något händer förutom om jag har en ny anmälan, de vill ha något ``action´´ 

för att det ska se äventyrligt ut... Utan att tänka på hur jag själv som utsatt har det, tyvärr, 

och så är det för många tjejer med... Som tur har jag min nya lilla familj som hjälper mig 
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att klara det. Men myndigheterna skiter fullständigt i det då det är lättare att blunda än att 

hitta lösningar. (Halima) 

 

Utöver det långsiktiga tänkandet anser Sara att tillgängligheten är viktig. De kontaktpersoner 

som tilldelas dessa flickor ska kunna ställa upp oavsett tid på dygnet menar Sara. Ifall 

kontaktpersonerna inte finns tillgängliga då flickorna behöver det kan det få allvarliga 

konsekvenser: 

Alltså, min gamla kontaktperson jobbade ju bara mellan klockan 8 och 16. Efter klockan 

16 hade hon ju stängt av mig helt och hållet. Vad gjorde jag då? För att kunna hantera 

min situation så skärde jag mig. Vad gör många andra tjejer? Jo de blir våldtagna, umgås 

med mycket killar för att inte vara ensamma, ute och festar, så tror ju samhället att de här 

är ju tonårsbeteende som behöver låsas in på ett behandlingshem. Men de fattar inte att 

det här är ett skrik på hjälp./---/Otryggheten som de går och bär på är så okontrollerad så 

man gör vad som helst för att inte känna av den. 

När vi frågade Soraya vad hon anser behövs för att förbättra flickornas situation efter 

uppbrottet gav hon som förslag ett slags ”trygghetspaket”. Hon ser detta trygghetspaket som 

en fastställd insats riktad mot alla tjejer som söker hjälp på grund av hedersproblematik.  Hon 

menar att handläggarna inom socialtjänsten på så vis slipper känna osäkerhet över vad som 

bör göras då detta ska vara fastslaget i och med detta trygghetspaket. Paketet, anser hon, ska 

bestå av bland annat skyddat boende för att hjälpa flickan att komma bort ifrån sin familj och 

till en trygg boendeform. På det skyddade boendet ska det finnas möjlighet till självstärkande 

arbete samt ge flickan tillfälle att bearbeta sin situation tillsammans med kunnig personal. 

Soraya menar att det samtidigt som flickan befinner sig på det skyddande boendet är viktigt 

att man jobbar med familjen för att få dem att dels förstå allvaret i situationen men också 

varför flickan flyttat ifrån dem. Soraya anser att detta arbete är viktigt även i de fall då flickan 

aldrig kommer att kunna återvända hem. Att arbeta med familjen tycker hon är viktigt även i 

de fall då flickan aldrig kommer att kunna återvända. Tanken bakom arbetet med familjen ska 

inte heller vara att återanpassa flickan så att hon kan flytta tillbaka, utan snarare fungera som 

hjälp för familjen att anpassa sig till det svenska samhället och dess normer. Vidare anser hon 

att paketet ska innehålla: 

Att man får träffa andra som varit i samma situation. Och sedan jobba, prata om det/---

/Jag tror inte man fattar hur farligt det är. För man ser ju andra i sin skola som får ha 

pojkvänner och så./.../ Att ändå upplysa att det är farligt och du måste vara beredd på att 

du kanske inte kan flytta hem./---/ Alltså, jag har också tänkt så många gånger att jag ska 

försöka leta upp min pappa. Men... det kan man ju inte göra. /---/ Så att man måste 
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upplysa om att det är farligt. Att de här människorna tänker inte som vi gör, du måste 

förstå det att de lever inte i våran kultur, de förstår inte... Alltså stödterapi där man kan 

läkas någorlunda så att man inte när man får den nya lägenheten faller tillbaka och går 

hem, eller kontaktar någon, eller så... För då är allt bara sabbat.  

Under intervjun med Sara framkommer det att hon innan uppbrottet från sin familj inte hade 

någon kunskap om vilka rättigheter hon hade. Sara valde att rymma strax efter det att hon 

blivit myndig, men på frågan om det var ett medvetet val att svarar hon:  

 

Jag hade ingen aning, alltså. Jag visste inte hur det fungerade, att jag var... Jag visste inte 

ens att jag var myndig när jag var arton, vad jag hade för rättigheter och bla, bla, bla. Vad 

det skulle innebära. Ingenting. 

 

Kunskap om vilka rättigheter man har är nödvändigt i fall som Saras. Inte bara vilka 

rättigheter flickan har gentemot familjen, utan även vilka rättigheter hon har då hon som Sara 

anser sig ha blivit orättvist behandlad av en myndighet. Sara berättar hur hon var tvungen att 

vända sig till en frivilligorganisation för att få hjälp med att överklaga ett beslut från 

socialtjänsten då hon själv inte visste hur en överklagan gick till. 

Alltså, jag visste inte hur man skrev en sådan här överklagan, men jag fick kontakt med en 

kompis som också läser till socionom. Hon hörde lite med sina kontakter men ingen kunde. 

Sedan till slut så hade hon skickat en länk till socialmission tror jag att det var, så jag gick 

in på deras hemsida och där fanns det en kurator så jag vände mig till henne och hon 

hjälpte mig att skriva den. 

 

5.5.1 Analys 

 

Då flickorna inte kan få stöd och trygghet från sina familjer behöver de förlita sig på andra 

aktörer för att få dessa behov tillgodosedda. I vår studie framkommer det att de myndigheter, 

bland andra socialtjänst och polis, som är satta att tillgodose dessa behov inte har gjort det på 

ett tillfredsställande sätt. En av de stora bristerna i stödet som flickorna berättar om är 

myndigheternas oförmåga att se att denna problematik inte löses endast genom akuta insatser. 

Samtliga tjejer i vår undersökning vittnar om att de fått viss hjälp av socialtjänst och polis, 

men att hjälpen i första hand varit knuten till uppbrottet och den akuta situationen som 

uppstått i samband med detta. Vi menar att flickornas behov av kontinuitet och långsiktigt 

tänkande kan kopplas dels till förlusten av en familj, men också till den hotbild som flickorna 

lever i. 
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En förutsättning för det trygghetspaketet Soraya efterfrågar är att behovet för detta blivit 

normativt bestämt inom socialtjänsten. För att socialtjänsten ska kunna göra denna normativa 

bestämning är det viktigt att de flickor som upplever dessa behov också får möjligheten att 

uttrycka dem. Vi anser att det är viktigt att de normativa bestämningar som görs inom 

socialtjänsten grundas i första hand på de behov flickorna själva upplever och uttrycker 

istället för bara olika vetenskapliga teorier. Nackdelen med att ha ett färdigt trygghetspaket 

anser vi är att det finns en risk att detta paket inte passar för alla med denna problematik. 

Möjligheten att individanpassa insatserna försvinner härmed. Risken finns också, tror vi, att 

handläggarna glömmer att reflektera och bara går efter den rutin som är fastställd. 

Människor är vanedjur. Behovet av att kunna planera, att på ett ungefär veta hur den närmaste 

framtiden ser ut anser vi vara ett universellt behov. Vi grundar detta antagande på det faktum 

att människan, oavsett i vilken del av världen, alltid har ägnat sig åt någon sorts tideräkning 

för att få struktur på tillvaron. Att dela upp tiden i överskådliga beståndsdelar hjälper oss att få 

struktur på våra liv. Genom att veta hur morgondagen kommer att se ut ges vi möjligheten att 

dra vissa slutsatser om framtiden. De flickor vi intervjuat har inte fått detta behov tillgodosett. 

Då familjen inte finns till hands, eller inte fungerar på ett tillfredsställande sätt för flickan, så 

är det samhällets skyldighet att ta över ansvaret. Men det stöd som en familj ger begränsas 

inte till att gälla endast vissa timmar på dygnet och flickornas behov av ett liknande stöd 

begränsas inte heller på detta vis.  

6 Slutdiskussion 
 

Studiens syfte var att ge flickor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld en möjlighet att 

uttrycka vilka behov de upplevde efter uppbrottet från sin familj. Vidare syftade studien till att 

undersöka i vilken utsträckning flickornas behov har blivit tillgodosedda, på vilket sätt och av 

vem? I fokus låg även flickornas egna upplevelser i samband med uppbrottet från 

familjehemmet samt tiden därefter. 

Utifrån empirimaterialet som grundar sig i tre intervjuer, är det svårt att dra några generella 

slutsatser för vilka behov av stöd och hjälp flickorna upplever. Dock ger det utrymme för 

försiktiga spekulationer kring vilka behov dessa flickor har samt hur de upplever att deras 

behov har blivit tillgodosedda. Det är svårt att säga ifall generaliserbarheten i vår studie 
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påverkas av att urvalet begränsats till Stockholms län, då vi inte vet från vilken del av landet 

flickorna ursprungligen kommer ifrån. Vårt syfte har inte varit att göra en jämförelse av 

insatser mellan olika län i Sverige utan att ta reda på vilka behov dessa unga kvinnor upplevt 

sig ha. Vi anser därför att denna begränsning inte spelar någon avgörande roll för de slutsatser 

som dragits, då studiens resultat visar att de tre flickornas behov i det akuta skedet är snarlika. 

Vad gäller de icke tillgodosedda behoven, hjälpaktörer och hur behoven ser ut i ett längre 

perspektiv anser vi att den gemensamma nämnaren hos de flickor vi intervjuat har varit det 

upplevda behovet av trygghet. Vi har funnit att när det kommer till hur flickorna har fått detta 

behov tillgodosett, av vem och hur behovet av trygghet utvecklas i ett längre perspektiv så 

beror det på olika kringliggande faktorer som skiljer sig åt mellan de olika fallen. 

Vår studie visar att flickorna bland annat upplever sig ha ett starkt behov av trygghet och 

tillhörighet som de behöver få tillgodosett. Resultaten visar också att flickorna inte upplever 

behovet av trygghet endast i anslutning till uppbrottet utan att det kvarstår även i ett längre 

perspektiv. Kopplat till flickornas upplevda behov av trygghet är också deras stora behov av 

lugn och ro i en tillvaro utan hot och våld. Att bli bemött med empati och medmänsklighet är 

något som framstår som väldigt viktigt för flickorna vi intervjuat. En förutsättning för detta är 

enligt flickorna själva dels kunskap kring den problematik de befinner sig i, men också att de 

som möter flickorna visar att de tar deras upplevelser på allvar. Genom att lyssna till flickan 

och de behov hon uttrycker synliggörs hon som individ vilket är en förutsättning för flickans 

fortsatta utveckling. Just detta behov anser vi är viktigt att uppmärksamma i mötet med 

flickan. Detta då det annars kan finnas en risk att flickan upplever det som att socialtjänsten 

förminskar henne på liknande sätt som hennes familj tidigare gjort. Vi menar att socialtjänsten 

sänder dubbla signaler då de dels ska fungera som ett stöd åt flickorna på vägen mot ett 

självständigt liv, men samtidigt tar på sig en slags förmyndarroll och på så sätt hindrar dem i 

sin rätt till självbestämmande. 

Studien har också visat hur viktigt det är för flickor i den här situationen att de upplever en 

medmänniskas stöd i vardagen. Denna medmänniska, exempelvis en kontaktperson, bör 

fungera som en slags ”stand-in” för den familj de lämnat. Det är viktigt att kontakten sker 

kontinuerligt under en längre period och på flickans villkor, det vill säga när helst flickan 

upplever sig vara i behov av stöd. Att kontaktmannaskap endast beviljas under 

sexmånadersperioder ser vi som en otrygghet för flickorna. Detta då de hela tiden är medvetna 

om att insatsen är tidsbegränsad och att de lever i ovetskap ifall stödet kommer att kvarstå. Vi 
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ser denna ovisshet som ytterligare ett stressmoment för flickan i en redan utsatt situation. Vi 

jämför också denna typ av stöd med det obegränsade och villkorslösa stöd som en familj eller 

vänner kan ge. Detta stöd är något som kommer naturligt och är inte något som omprövas 

efter en viss tid. Självklart inser vi att en insats inte bara kan fortgå hur länge som helst utan 

omprövning, men vi tror att det skulle vara bättre för flickorna om perioden för den beviljade 

insatsen förlängdes till att gälla i åtminstone ett år.  

Vi är också medvetna om det dilemma som uppstår i de fall då flickan behöver stöd utöver 

den tid på dygnet som är avtalad då detta kan krocka med de ramar inom vilka kontakten är 

avsedd att ske. Även om det är viktigt för flickans välmående måste man fråga sig hur mycket 

det går att begära av en enskild individ att uppoffra för att stödja? Sätter hjälparen inte 

välbehövliga gränser för kontakten riskerar denne att bli utbränd och då tvingas flickan börja 

om från början med en ny kontakt.  

 

Som det ser ut nu hänvisas flickorna till socialjouren om de känner behov av stöd då 

socialtjänstkontoret har stängt. Vi tror att detta gör att flickorna i många fall drar sig för att 

kontakta socialtjänsten efter kontorstid. Hos socialjouren möts flickorna troligtvis av någon 

som inte känner till någonting om deras bakgrund, något flickorna sannolikt ser som en 

nackdel. Att flickan i en utsatt situation tvingas berätta om hela sin historia från början för 

någon hon inte har någon relation till för att få stöd för stunden anser vi vara onödigt 

plågsamt. Den utsatthet detta innebär för flickorna gör troligen att många drar sig för att ta 

kontakt efter kontorstid för att slippa utsätta sig för detta. Risken, som vi ser det, är stor för att 

flickan i en sådan situation hanterar sin ångest genom att skada sig själv då hon inte ges 

möjlighet att prata om den med den person hon helst vill. Vår erfarenhet säger oss att den som 

mår dåligt allra helst pratar med någon som den känner sig trygg med och känner förtroende 

för. Det är dock orealistiskt att tro att den person flickan allra helst söker stöd hos, alltid 

kommer att vara tillgänglig vid dessa tillfällen. Ett alternativ, som vi ser det, vore att se till att 

den personal som flickorna hänvisas till har möjlighet att läsa in sig på flickans bakgrund för 

att snabbt kunna handskas med den akuta situationen. På så sätt tror vi att flickan slipper 

utsättas för den ångest som kan uppstå i och med att hon tvingas berätta sin historia från 

början.   
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När det kommer till hjälpaktörer visar vår studie att även om samtliga flickor vi intervjuat har 

erhållit insatser i olika grad från socialtjänsten visar dock vårt resultat att det är övriga 

hjälpaktörer som spelat störst roll för flickorna. Då socialtjänsten, enligt SoL 2:2, bär det 

yttersta ansvaret för att kommunens invånare erhåller det stöd och den hjälp som de behöver 

ser vi det som ett misslyckande att de inte kan hjälpa flickorna fullt ut. Vi ser en fara i att 

olika aktörer tvingas ta över delar av det ansvar som enligt lag åligger socialtjänsten. Denna 

fara ligger bland annat i att socialtjänsten kan bli bekväm i vetskap om att det finns olika 

frivilligorganisationer som tar över där samhällsinsatserna visar sig vara otillräckliga. Detta 

leder till att det stöd som flickorna har laglig rätt till helt plötsligt förvandlats till en 

”allmosa”. Detta innebär att den hjälpsökande blir beroende av den goda viljan hos 

frivilligorganisationerna till skillnad från att i kontakten med socialtjänsten kunna kräva sin 

rätt som kommuninvånare.   

Som vi ser det finns det en annan aspekt att ta hänsyn till när man ifrågasätter hur det kommer 

sig att olika frivilligorganisationer får axla så stor del av socialtjänstens ursprungliga ansvar. 

Här tänker vi bland annat på det faktum att socialtjänstens handlingsutrymme är reglerat av 

Socialtjänstlagen. När det gäller just hedersproblematik blir det faktum att handläggaren 

enligt formuleringen: ”Den som berörs av en sådan utredning skall underrättas om att en 

utredning inleds” SoL 11:2 tvingas kontakta flickans vårdnadshavare om hon är omyndig. Vi 

kan här tänka oss att vissa handläggare inom socialtjänsten på grund av denna begränsning 

hamnar i ett etiskt dilemma vilket vi tror kan föranleda till att de väljer att hänvisa flickan till 

frivilligorganisationer istället. På detta sätt slipper de starta en utredning och undviker på 

sådant sätt att tvingas informera föräldrarna. Vi anser därför att Socialtjänstlagen bör 

omformuleras så att handläggarna blir friare i sitt handlingsutrymme och på så sätt kan sätta 

flickans behov av trygghet i fokus. Till dess menar vi att det är enormt viktigt att inblandade 

myndigheter tillsammans med de olika frivilligorganisationerna hittar en fungerande 

samarbetsform för att först och främst skydda flickorna även innan utredning påbörjas.   

Skolkuratorn har i vår studie visat sig vara en viktig hjälpaktör bland annat genom att fungera 

som en länk till antingen socialtjänst eller frivilligorganisationer. Vi tror att detta hänger ihop 

med det faktum att en skolkurator ofta ses som ett naturligt inslag på skolan, något som kan 

påverka flickan till att i första hand vända sig dit för att få stöd och råd i det fortsatta 

hjälpsökandet. Det är i skolmiljö som flickan i sin kontakt med lärare och övriga elever blir 

synliggjord, vilket innebär att de som är i skolan har möjlighet att reagera på tecken som visar 
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att flickan far illa. Sannolikt är det så, som i exempel Saras fall, att övrig personal eller 

klasskamrater kontaktar kuratorn för att rapportera till denne när de misstänker att allt inte står 

rätt till.  

Då materialet visar att socialtjänsten som hjälpaktör inte haft en lika betydelsefull roll för 

flickorna som vissa andra hjälpaktörer frågar vi oss vad detta beror på? Flickorna har gett oss 

en bild av en socialtjänst som främst beviljar insatser kopplade till den akuta situationen som 

flickan befinner sig i. Detta har gjort att flickorna har upplevt det som att socialtjänsten mer 

eller mindre vänt ryggen till dem när den akuta hotbilden bedömts vara avvärjd. Vi tror att 

denna fokusering kring den akuta hotbilden hänger ihop med den bristande kunskap hos 

socialtjänsten som flickorna såväl som tidigare forskning visar på. Hade handläggare inom 

socialtjänsten besuttit mer kunskap kring problematiken så hoppas vi att dessa hade bedömt 

flickornas situation annorlunda. Kanske hade denna kunskap resulterat i att handläggarna 

hade haft viss förförståelse kring flickornas behov utan att dessa blivit uttryckta. 

Vår studie har visat att samtliga flickor har fått strida för sina rättigheter att få sina behov 

tillgodosedda. Vi ställer oss därför frågan om det är rimligt att lägga så mycket ansvar på den 

enskilda individen när det kommer till att få sina behov tillgodosedda? Självklart, anser vi att 

det är viktigt att flickorna är tydliga med vilken hjälp de behöver för att socialtjänsten ska 

kunna tillgodose deras behov. Samtidigt är det socialtjänstens skyldighet att försäkra sig om 

att flickorna fått sina behov tillgodosedda då det i slutändan är socialtjänsten som bär det 

yttersta ansvaret för detta. Vi menar också att det är viktigt att socialtjänsten följer upp flickan 

under en längre period även efter att den akuta situationen är avvärjd, något som vår studie 

har visat att socialtjänsten har varit dålig på. Vi tror att det finns mycket att vinna på, såväl för 

flickorna själva som för samhället i övrigt, att hjälpa dessa flickor bli självständiga individer.  

 

Om det är något som vår studies resultat har gjort oss uppmärksamma på är det att det krävs 

mer forskning kring hur flickorna själva upplever sin situation. Vi har, inom de ramar som en 

c-uppsats tillåter, försökt ge flickor från en hederskontext en möjlighet att få sina röster hörda. 

Vi önskar att vi hade haft möjlighet att nå fler av dessa flickor då vi tror att fler livsberättelser 

hade kunnat ge oss en ännu djupare förståelse kring flickornas upplevda behov. Vi tror att en 

större studie skulle ge liknande resultat som vår studie, men vi anser att en studie med fler 

intervjupersoner blir mer slagkraftig och därigenom har möjlighet att påverka det sociala 
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arbetet med dessa flickor.  Därför uppmanar vi till vidare forskning i detta ämne. Då vi vet att 

många flickor är rädda för att ställa upp på att bli intervjuade föreslår vi andra vägar att låta 

flickorna komma till tals på. Ett exempel på detta kan vara att genomföra intervjuerna via 

chatt eller msn. På sådant sätt slipper flickan utsätta sig för de eventuella risker en intervju 

kan innebära.   
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 
Vi är två kvinnliga socionomstudenter som håller på med en studie i ämnet hedersrelaterat 

förtryck/våld. Denna studie ska sedan ligga till grund för den C-uppsats vi skriver. Vi har i 

studien valt att lägga fokus på de behov som tjejer utsatta för hedersrelaterat förtryck/våld 

upplever sig ha, då det tyvärr inte är mycket forskat kring detta. Vi anser att dessa tjejer utgör 

en grupp som inte fått göra sina röster tillräckligt hörda i vårt samhälle, något som vi tycker är 

djupt olyckligt. 

 

Därför söker vi nu tjejer med erfarenhet av hedersrelaterat förtryck/våld som lämnat hemmet 

pga detta (ex bott i skyddat boende eller hos kompis, etc), att intervjua. Åldern på dessa tjejer 

och hur lång tid som gått efter uppbrottet från familjen spelar mindre roll då det är deras 

upplevda erfarenheter vi är ute efter. Genom att få ta del av vilka behov tjejerna upplever sig 

ha, kan vi få en bild över huruvida de samhälleliga insatserna uppfyller dessa behov. 

 

Självklart är studien konfidentiell, och de som deltar kommer att vara helt anonyma. Detta 

innebär att det inte kommer att förekomma någon information som kommer att kunna 

härledas till deltagarna. Vi har även skrivit ett litet informationsbrev som vänder sig till 

tjejerna där vi gör en kort presentation av oss själva och vår studie. 

 

Då vi vet att detta är ett område som ni är verksamma inom ber vi er om hjälp att få kontakt 

med tjejer som vi kan intervjua. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller 

vår handledare: 

 

Pauline Hoogendoorn:   Stina Widman 

XXXX-XXXXXX   XXXX-XXXXXX 

 

 

Handledare: 

Åke Bergmark, Institutionen för socialt arbete 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Är du en tjej med erfarenhet av hedersrelaterat våld/förtryck? Har du på grund 

av detta valt att lämna ditt hem/din familj? Vill du dela med dig av dina 

erfarenheter? Då är du den vi söker! 

Vi är två tjejer som pluggar på Socialhögskolan här i Stockholm. Vi håller på 

med en undersökning kring hedersrelaterat våld/förtryck som kommer att ligga 

till grund för den C-uppsats vi skriver. Därför söker vi nu tjejer att intervjua. Vi 

tycker att det är viktigt att du får göra din röst hörd och vår förhoppning är att 

dessa intervjuer ska bidra till detta. 

Självklart är din medverkan helt frivillig och du som deltagare kommer att vara 

helt anonym. Detta innebär att ingen kommer att kunna koppla ihop intervjun 

med dig som person. Vi har förståelse för att det ibland kan vara svårt att 

berätta, och är det så att du inte känner dig bekväm med att träffa oss 

personligen så kan vi tänka oss att göra intervjun via telefon. Är du intresserad 

av att hjälpa oss, eller har du några frågor så är du jätte välkommen att kontakta 

någon av oss. 

Ta hand om dig! 

 

Kontakt: 

Pauline Hoogendoorn   Stina Widman 

Tel: XXXX-XXXXXX  Tel: XXXX-XXXXXX 

Email: Pauline.hoogendoorn@xxxxxx.xxx stina_widman@xxxxx.xxx
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

BAKGRUNDSHISTORIK 

 Kan du berätta för mig om hur din hemsituation såg ut innan du bestämde 

dig för att lämna familjen? 

UPPBROTT 

 Berätta lite om vad det var som fick dig att söka hjälp? 

 När du bestämt dig för att söka hjälp, vem vände du dig till då? 

 Hur visste du vart du skulle vända dig? 

 Upplever du att du fick hjälp där och i sådana fall på vilket sätt? 

 

AKUTA BEHOV 

 Vilka förväntningar hade du när du sökte hjälp? 

 Uppfylldes dina förväntningar?  (Följdfråga utifrån detta.) 

 Vilka behov upplevde du att du behövde få uppfyllda? 

 Varför såg du just dessa behov som viktiga? 

BEHOV I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV 

 Vad är viktigt för dig för att du ska kunna leva ett gott liv? 

 Vilka behov upplever du att du har idag, och skiljer sig dessa från vad du 

upplevde som viktigast vid uppbrottet? 

AVSLUTNING 

 Är det något som du vill tillägga eller fördjupa? 



60 

 

Bilaga 4 

 

Mail intervjufrågor: 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Beskriv gärna lite om din religiösa och etniska bakgrund. 

 

 

Familjesituation: 

 

3. Har du lämnat din familj? I sådana fall när? (Om du fortfarande bor kvar i familjen, kan du 

börja besvara frågorna från 17 och framåt.) 

 

4. Berätta lite om hur din uppväxt sett ut. Hur du hade det hemma, osv. 

 

5. Vad var det i din hemsituation som fick dig att lämna och att söka hjälp? 

 

6. Hur gick du tillväga när du väl bestämt dig? Vem sökte du hjälp hos/vände dig till? 

 

7. Visste du vart du skulle vända dig, och i sådana fall hur visste du det? 

 

8. Upplever du att du fick hjälp där, och i sådana fall på vilket sätt? 

 

9. Vilka förväntningar hade du när du sökte hjälp? 

 

10. Uppfylldes dessa? 

 

11. Om inte: vad tycker du borde gjorts annorlunda? 

 

12. Finns det någon/några personer som gett dig stöd och hjälp och som du anser har varit 

viktiga för dig efter uppbrottet? Vilka och på vilket sett har de varit viktiga? 

 

13. Vilka behov upplever du att du hade efter att du lämnat din familj? 

 

14. Varför såg du just dessa behov som viktiga? 

 

15. Vad anser du är viktigt för att du ska kunna leva ett bra liv? 

 

16. Förutsatt att det gått ett tag sedan du lämnade din familj: vilka behov upplever du att du 

har idag, och skiljer sig dessa från vad du upplevde som viktigast vid uppbrottet? Beskriv 

gärna hur dessa skiljer sig ifall de gör det. 
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Bor fortfarande kvar hos familjen 

 

17. Berätta lite om hur din uppväxt sett ut. Hur du har det hemma, osv. 

 

18. Vad är det i din hemsituation som får dig att vilja lämna och att söka hjälp? 

 

19. Vilka behov upplever du att du att har? 

 

20. Vad skulle du vilja ha hjälp med? 

 

21. Vet du vart du ska vända dig för att få hjälp, i sådana fall, hur har du fått den 

informationen? 

 

22. Vilka förväntningar har du på den hjälp som du tänker söka? 

 

23. Finns det någon/några personer som stödjer dig i din situation och som du känner är extra 

viktiga för dig? På vilket sätt stödjer de dig? 

 

24. Vad anser du är viktigt för att du ska kunna leva ett bra liv, och varför är just dessa saker 

viktiga för dig? 

 

 

Om det är något viktigt som du tycker att vi har missat i våra frågor, eller om det är något som 

du vill tillägga eller fördjupa så gör gärna det! 

 

Tack för hjälpen! 
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Hej igen! 

 

Vi har några följdfrågor till dig: 
 

När du anmälde din pappa, gjorde du det hos polisen eller till soc? 

 

Du skriver att du tog tillbaka anmälan, men gjorde inte soc något för att följa upp din situation 

och kolla hur du hade det? 

 

Vilket bemötande upplever du att du fick när du anmälde? 

 

Vilket bemötande upplever du att du har fått vid andra tillfällen när du sökt hjälp/stöd för din 

situation? 

 

Vad är viktigt för dig när folk bemöter dig? 

 

Du skriver också att du visste att det skulle bli svårt att fly innan du fyllt 18 - var fick du den 

informationen?  

 

Mvh/ Pauline & Stina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


