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Abstract 
Authors: Menal Abubaker and Mirzeta Ceric 

Title:  Honor-related violence and oppression in Sweden- A qualitative study of women's 

shelters and shelters work 

Supervisor: Lars B Ohlsson 

Examinator: Lars Harrysson 

This bachelor essay is intended to investigate how different women's shelters are working 

with women and girls with honor problematic. Honour-related violence is different from 

domestic violence. Honour-related violence began to attract attention very early 21-st century 

when the murder of Fadime occurred and affected both nationally and internationally. Social 

services chief contribution is to place women and girls in women's shelters and shelters.  

 

We have made a quantitative study in which we have examined six different organisations, 

four women´s shelters and two shelters. As the violence and oppression is so complex and has 

great ties to the culture we wanted to explore how the women's shelters was working with this 

problem. We have illustrated our analysis with help of intersectionality and our previous 

research. Choosing the intersectional perspective were obvious for us, as it explains the power 

aspect and differences from multiple perspectives and not just from a gender- or from a 

cultural perspective. A brief summary of our conclusion was the lack of resources for a full 

successful work with these women and girls. Although lack of knowledge about working with 

the family, we found that the problem with honor violence was about family and community. 

The different types of shelters worked to promote women and girls continued independent 

lives. A life that our respondents explained could be very lonely for the women and the girls. 

The thought of losing the family was something that was common for most of our 

respondents. Did they have to choose either or? To Keep the family and live in oppression or 

live their independent lives, but feel completely alone? 

 

Keywords:  Honour, honor violence, honor oppression, women's shelters, shelters 
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Förord 

Efter ett hårt och krävande arbete vill vi först tacka varandra. Vårt sätt att kommunicera har 

bidragit till vår nu nöjda slutprodukt. Utan våra respondenter skulle detta arbetet inte varit 

möjligt, så ett stort tack till er. Vi vill även tacka vår handledare, Lars B Ohlsson, som ställt 

upp för oss vid alla tider under uppsatsens gång. Sist men inte minst vill vi tacka våra älskade 

systrar Irma Ceric och Munira Abubaker som med nöje har läst igenom vårt arbete innan 

inlämning. 

 

Tack! 

 

Menal Abubaker och Mirzeta Ceric 
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1. Inledning och problemformulering 

 

”Kan du se, kan du ta mig till läkare säger hon till mig. Så kommer min mamma upp, 

då försökte vi båda två hålla upp hennes arm, dra ner henne för trapporna precis vid 

gästrummet, utgången där. Då kommer yngsta och mellersta farbror igen. Vi båda två 

tappar grepp om Pela. Pela ramlar och yngsta farbrorn försöker skjuta henne i huvudet 

igen. Jag försökte putta upp pistolen två gånger, tre gånger, fjärde gången han slängde 

bort mig från henne. Han sköt henne i huvudet. Hon börjar blöd från munnen, alltså 

öronen, allting. Till och med köttet från fingrarna försvann. Sen försvinner alla, min 

mamma försvinner, alla försvinner. Jag blir själv med hennes kropp där så försöker jag 

prata med henne, hon ger mig inget svar. Hon är helt död” (http://sverigesradio.se/). 

 

I en intervju för Sveriges Radio berättar Breen, som är Pelas syster, om när Pela bragdas om 

livet för att hon vanärat familjen. Rättegången mot Pelas mördare, vilka var två farbröder, är 

den första hedersmordsrättegången i Sverige. Den 24 juni 1999 skjuts Pela till döds i 

familjens hus i irakiska Kurdistan under en semesterresa till hemlandet. Motivet var att Pela 

rymt hemifrån vid ett flertal tillfällen och har därmed inte levt efter familjens regler och 

traditioner. På grund av saknaden till familjen valde Pela att återvända hem och gå med på 

föräldrarnas och släktens villkor om att giftas bort. Väl hemma i hemlandet bragdas Pela om 

livet, enbart 19 år gammal(ibid). 

Den hedersrelaterad kultur handlar om att bevara heder inom släkten och det är framför allt 

tjejen/kvinnan som kan bringa skam och "smutskasta" sin släkt genom sina handlingar. Det 

handlar inte enbart om ett visst beteende som är oacceptabelt utan flickor kan även 

smutskastas av omgivningen. Får en flickan ett så kallat "dåligt rykte" behöver det varken 

vara sant eller falskt, utan det faktum som spelar in är att andra talar om flickan. Hon har då 

bringat skam och detta ska männen i familjen lösa genom att öka kontrollen, gifta bort dotter 

eller "tvätta av sig skammen", vilket innebär att mörda sin egen dotter. Ett stort antal av de 

tjejer som flyttar till Sverige med sin familj i ung ålder upplever att kontrollen ökar i 

förhållande till den kontroll som utövades över dem i hemlandet (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2005).  

 

http://sverigesradio.se/
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”Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda 

rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om 

upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta 

familjens heder.”  Amnesty (http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-

rattigheter/hedersmord/) 

 

Den politiska diskursen kring hedersrelaterat våld aktualiserades inte förrän 2001, året Fadime 

mördades av sin pappa. Denna händelse bidrog till att Sveriges riksdag beslutade att kartlägga 

behovet av skyddade boenden för flickor som kommer från patriarkala familjesystem 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2005). I och med detta uppmärksammades problematiken 

med hedersvåld och förekomsten av den i dagens Sverige. Utvecklingen har kommit en bit på 

väg och det finns skyddade boenden att tillgå tjejer, kvinnor och även killar (Carbin, 2010). 

Men frågan är då hur man arbetar med dessa tjejer?  

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Då hedersproblematiken är relativt ny i Sverige, vill vi undersöka hur arbetet ser ut i skyddade 

boenden och kvinnojourer som kommer i kontakt med kvinnor och tjejer från familjer med 

starkt patriarkala familjesystem. Vilka konsekvenser de upplever i mötet med dessa kvinnor 

och tjejer samt hur de arbetar med dessa konsekvenser.  Detta görs utifrån ett intersektionellt 

perspektiv.  

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur ser arbetet med kvinnor och tjejer med hedersproblematik ut? 

- Hur bemöter kvinnojourer och skyddade boenden tjejer och kvinnor med       

hedersproblematik? 

- Vilka svårigheter finns i arbetet kring hedersproblematiken? 

 

 

 

 

 

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/
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3. Centrala begrepp och bakgrund 

 

3.1 Vad är heder, hederskultur och hedersmord? 

Det finns två sätt som förklarar hedersbegreppet i kontexten med hedersmord. Både 

begreppen förklarar mannens heder, där det ena begreppet handlar om mannens ärlighet, mod 

och generösitet. Det andra begreppet handlar om att kvinnas kön ska skyddas. Hon ska genom 

sina handlingar inte vanära familjens heder. Det är männens uppgift att ha kontroll över 

kvinnans kön och beteende för att bevara familjens heder. Det handlar om kvinnans klädval, 

framtidsplaner och så vidare, som kan hota familjens heder.  Allt handlar om att hon ska 

kunna giftas bort och måste då vara en ”väluppfostrad” familjeflicka (Ekström, 2005). Denna 

kontroll som männen har kan leda till olika förtryck som kvinnorna måste rätta sig efter, detta 

för att inte smutskasta familjens heder (Hansson, 2010).  

 

Schlytter (2004), menar på att om du som kvinna inte upprätthåller familjens heder för du en 

skam över alla män i släkten. Detta kan leda till hedersmord i extrema fall, men det mest 

vanliga åtgärderna för att bibehålla hedern är att ta avstånd från henne, skicka tillbaka henne 

till hemlandet eller genom våld och hot om våld. Wikan (2005) menar att man återupptar 

hedern för ett kollektiv och inte för individen. Wikan nämner även att ett sådant system som 

kräver att familjen ska exempelvis mörda sin dotter eller syster är sällsynt. Stiftelsens 

Allmänna barnhuset (2005) menar på att dessa normer inom familjerna bildar en hierarkisk 

ordning som är patriarkal och paternalistisk. Med det menar man att männen bestämmer över 

kvinnorna men även att männen bestämmer över männen, de äldre över de yngre. Inom dessa 

patriarkala familjer finns det en tydlig maktordning som är genusorienterad där alla måste 

acceptera sin plats (Ekström, 2005). Bröder och söner får oftast en roll att de ska kontrollera 

och begränsa deras systrar. De får utöva våld och ta till extrema åtgärder om kvinnorna skulle 

smutskasta familjens heder. Hansson menar på att de yngre männen också kan utsättas för 

krav för att bibehålla hedern (Hansson, 2010). I boken varför man mördar sin dotter av 

Güngör och Dervish (2010) berättar Fadimes pappa för Güngör att han skulle låtit sin son 

Mesut ta skulden för mordet. Då skulle Mesut redan ha kommit ut ur fängelset nu för att han 

var minderårig när Fadime mördades. Men Fadimes pappa var rädd att Mesut skulle påverkas 

negativt av att vara i ett fängelse och det kunde han inte ha på sitt samvete. 
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Hederskulturen handlar om att männen i släkten har rätt att kontrollera kvinnorna. Det kan 

låta väldigt brutalt men samtidigt får man inte glömma att man inom den egna familjen 

faktiskt älskar varandra. Trots att tjejerna och kvinnorna utsätts för våld och hot om våld så är 

banden och relationen till familjen oerhört stark vilket gör att många väljer att återvända hem. 

Fadime återvände till Uppsala för att saknad efter familjen var stor. Hon längtade efter sin 

mamma och sina syskon som hon träffade samma kväll som hon mördades. Även Pela och 

Sara mördades efter att de återvände hem till familjen. Familjen är trots allt alltid familjen och 

detta gör det svårt att klippa alla band. Valet att återvända är kanske därmed inte svårt att 

förstå (Wikan, 2005). 

 

3.2 Hur ser arbetet kring hedersproblematiken ut i Sverige? 

Schlytter skriver i sin bok, Rätten att själv få välja (2004), om hur socialtjänsten har 

misslyckats med sitt arbete när det gäller tjejer med hedersproblematik. Schlytter skriver att 

problemet har offentliggjorts tack vara flickorna själv, Fadime nämns som en frontfigur som 

uppmärksammade hedersproblematiken i media. Fadime gjorde en dokumentär för Sveriges 

television under tiden hon levde, men fick dock väldigt lite uppmärksamhet. Strax efter 

hennes död spelades dokumentären igen och blev väldigt uppmärksammad. Fadime hade 

äntligen uppfyllt det hon försökte åstadkomma, att få Sveriges uppmärksamhet. Även Pelas 

syster Breen Atroshi satte sitt eget liv i fara för att slås för sin syster.  

På grund av att socialtjänstens insatser inte täcker upp dessa tjejers fulla behov så har olika 

frivilliga organisationer startats för att fylla ut och ta över de luckor som socialtjänsten brister 

inom. Dessa frivilliga organisationer har varit till ett stort stöd för tjejer som har lämnat sin 

familj (ibid)  

 

”Genom att hävda kvinnornas rätt till ett mänskligt liv och att i handling definiera sig 

själva, överskrider de det dubbla utanförskap som många kvinnor med utländsk 

härkomst många gånger kan ha. De är varken bihang till män eller offer som det 

svenska samhället förbarmar sig över” (Schlytter, 2004: 11.) 

 

Länsstyrelsen Stockholm skriver i en rapport, att vissa frivilliga och även kommunala 

organisationer som startade i samband med uppmärksamheten kring Fadime, har fått olika 

redskap från myndigheter för att öka sin kompetens kring hedersproblematik. Detta ökar i sin 

tur kvaliteten i arbetet med kvinnor/tjejer. Däremot kan kompetensen se olika ut mellan olika 

kvinnojourer, detta beror på vilken inriktning och personalomsättning jouren har. Det kan 
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variera i stor grad, vissa jourer vet precis hur de ska arbeta, medan andra inte alls vet hur de 

ska arbeta. Anledningen är att de har för lite redskap (Rapport, 2002:13) 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod för att nå in på djupet av ämnet. Vi vill lyfta 

fram bilden av olika skyddade boenden och kvinnojourers berättelser kring hur det är att 

arbeta med tjejer från starkt patriarkala familjesystem. Denna kandidatuppsats ska inte visa en 

statistisk bild av vilken metod som är vanlig eller hur många som arbetar med den, utan vi vill 

belysa svårigheter samt fördelar som förekommer i arbetet med kvinnorna och tjejerna som 

lever i hederskulturer. Med kvalitativa metoder kan vi komma nära inpå personalens 

perspektiv och erfarenhet. Bryman skriver att vid användning av kvalitativ metod kan man 

problematisera sitt undersökningsområde och gå in på djupet. (Bryman, 2011).  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer där frågorna är indelade i olika 

teman. Ett utrymme till att fördjupa sina svar finns därmed. Intervjuformen lämnar även 

utrymme för en dialog mellan intervjuaren och respondenten (May, 2001). Då vi har 

undersökt olika skyddade boenden och kvinnojourers arbete med tjejer som har en 

hederskultur kan vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer få en inblick samt förståelse i 

deras tillvägagångssätt. Då ämnet är obekant för oss gav vi genom intervjuformen 

respondenten möjlighet att förklara och tydliggöra de svar vi får, vilket bidrar till en djupare 

förståelse. Vi har använt oss av bandspelare för att kunna fokusera på intervjun istället för att 

lägga all energi på att försöka få ner allt som sägs på papper.  

 

Vid semistrukturerade intervjuer krävs det att man är väl förberedd och att man har färdiga 

intervjufrågor som man utgår ifrån. Vi gjorde en intervjuguide som var utformad efter olika 

teman bakgrund, kultur, arbetssätt, livet efter och tjejerna. Därefter skickade vi intervjuguiden 

till vår handledare för feedback. Att vara väl förberedd inför en ny situation som man inte 

riktigt har lärt sig att behärska ännu kan lindra nervositeten som kan uppstå.  

Under tidens gång har vi fått komplettera vår intervjuguide när vi uppmärksammade bristerna 

i den. Respondenterna lyfte fram områden som resulterade i att fler frågor fastställdes 

 

4.2 Metodens förtjänster och begränsningar 
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Kvalitativ forskning gav oss en möjlighet att se möjligheter och svårigheter i arbetet med 

kvinnor/tjejer ur respondentens ögon (Bryman, 2011). Genom semistrukturerad intervju fick 

vi en förståelse för respondenterna och även en möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. 

Dock blev vi begränsade genom att vi inte använde oss av en ostrukturerad intervju, där 

respondenterna får prata mer fritt om ämnet. Detta innebär att en viss typ av information kan 

falla bort (May, 2001).  

 

4.3 Urval  

Vi har valt att kontakta och intervjua personalen på olika skyddade boenden och kvinnojourer 

för att belysa deras tillvägagångssätt. Det hade dock varit otroligt intressant, för att inte tala 

om viktigt, att även lyfta fram familjernas och tjejernas egen syn på sin situation. Om man ur 

etisk synpunkt väger skadan med nyttan av det, kan man dra slutsatsen att det kan bringa mer 

skada än nytta för tjejerna. Urvalet av respondenter är därmed olika skyddade boenden och 

kvinnojourer som arbetar med tjejer som lever i familjer med starkt patriarkala system. Valet 

att inrikta oss på skyddade boenden och kvinnojourer beror på att vi ämnar undersöka deras 

tillvägagångssätt. Kvinnojourer vänder sig till kvinnor, alla över 18 år, medan de skyddade 

boenden vi intervjuat vänder sig till både unga tjejer, under 18 år, samt kvinnor över 18 år.   

En medvetenhet finns hos oss att det ämnet vi valt är svårt att undersöka. Det våld och 

förtryck som tjejer utsätts för bagatelliseras och förminskas av individer från hederskulturer 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2005). Trots det har vi funnit en del forskning och litteratur 

som är användbar till vår undersökning. Det hade varit intressant att även få in 

brukarperspektivet men det är svårt att komma i kontakt med familjer som fått hjälp. Familjer 

som är så starkt integrerade i ett system som utgår ifrån att bibehålla sin heder, kommer inte 

vara öppna för att diskutera sina problem. Självklart är detta enbart spekulationer eftersom vi 

inte gett det ett ärligt försök. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Den första respondenten gav oss en del andra tänkbara respondenter. De flesta vi kom i 

kontakt med, tipsade oss vidare. Denna form av urval benämns snöbollsurval och innebär att 

man tar kontakt med ett par respondenter och via dem etablera vidare kontakt. Nackdelen med 

snöbollsurvalet är att det inte representerar populationen man valt att undersöka (Bryman, 

2011). Detta innebär även att inga generaliseringar kan utformas då populationens omfattning 

inte är fastställd (May, 2001).  Vi har även använt oss av internet och olika hemsidor för att 
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komma i kontakt med skyddade boenden och kvinnojourer, valt har dock gjorts att inte nämna 

hemsidorna på grund av vårt val att avidentifiera våra respondenter.  

 

Till uppsatsarbetet ville vi i första hand ha personliga intervjuer för att det skulle ge oss mer 

kvalitéfyllda intervjuer. På grund av att det inte finns många skyddade boenden och 

kvinnojourer fick vi även ha två telefonintervjuer. Totalt hade vi sex intervjuer, fyra 

personliga intervjuer och två telefonintervjuer. Fyra av sex intervjuer var med anställda på 

kvinnojourer och två intervjuer var med anställda på skyddat boende. I fortsättningen kommer 

respondenterna att benämnas med fingrerade namn:  

 

Sanna och Karin, kvinnojour 

Pernilla, kvinnojour 

Lisa, kvinnojour  

Alma, skyddat boende 

Alice, kvinnojour  

Samira, skyddat boende 

 

Detta gör vi för att tydliggöra verksamheterna då de har olika förutsättningar i sitt arbete med 

hedersproblematiken. Vårt syfte är inte att jämföra kvinnojourer med skyddade boenden utan 

anledningen till att det är representanter från fyra kvinnojourer och två skyddade boenden är 

att vi inte har kommit i kontakt med fler skyddade boenden. Egentligen fanns en önskan om 

att enbart fokusera på skyddade boenden. Dock har skillnaderna mellan de olika 

verksamheterna varit så markanta att vi valt att belysa dem för att lyfta fram problematiken 

med att arbeta med hedersproblematik.  

I uppsatsen används både begreppen kvinnor och tjejer för att tydliggöra skillnaden i 

hjälpformen beroende på ålder. Med kvinnor menar vi alla över 18 år och med tjejer alla 

under 18 år. 

 

 

 

 

 

4.5 Analys av data 
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Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Vidare har empirin kodats utifrån fem 

teman; arbetssätt, resurser, familj, tjejerna samt svårigheter. Jönsson skriver att om man kodar 

sitt material så behandlar man den insamlade datan seriöst. Väljer man att enbart lyfta fram 

citat ur olika intervjuer kommer enbart de mest utmärkande att komma fram. Genom kodning 

kan man använda sig av allt sitt material (Jönsson, 2010). Utifrån tidsbristen har valet gjorts 

att enbart genomföra en kodning. Kodning är ett tillvägagångssätt som ger vårt arbete en 

dynamik och lyfta fram den komplexa verklighet vi lever i. Efter kodningen gjordes 

maindmaps för varje kodat tema. Syftet var att få en helhetsbild av materialet. Det resulterade 

i att materialet sågs utifrån en annan synvinkel och vi uppmärksammade betydelsefull empiri 

som vi annars kunde gått miste om. Jönsson nämner även detta och menar på att genom 

kodning kan man få svar som är tvetydiga. 

  

Även teorin eller perspektiv är en viktig del som ska analyseras och kopplas samman med 

empirin. Genom perspektivet, intersektionalitet, finns det en chans, som Aspers säger, att 

bolla empirin och teorin för att analysera fram ett eventuellt resultat (Aspers, 2007). En 

jämförelse kommer ske mellan de begrepp intersektionalitet belyser och den kodning som 

genomförts. Tidigare forskning kommer även att bakas in i analysen för att tydliggöra 

problematiken samt för att styrka eller kontra de resultat vi fått fram.    

 

4.6 Tillförlitlighet 

Att använda kvalitativ metod kan innebära svårigheter att mäta reliabiliteten och validiteten. 

Kvalitativ metod ger forskare möjlighet att lyfta fram den subjektiva bilden av 

undersökningsfrågan/området. Det som faller bort är att resultatet inte är generellt och samma 

situation eller problem kan upplevas väldigt olika beroende på individ och sammanhang.  

Metoden är därmed kontextbunden vilket gör att fler undersökning av samma slag inte 

kommer att ge samma resultat (Bryman, 2011). 

 

Gubas och Lincoln ställer sig kritiska till att det finns en absolut sanning av den sociala 

verkligheten, utan menar på att det kan finnas fler än en verklighet. Vi har intervjuat sex olika 

skyddade boenden samt genomfört kodningar för att allas perspektiv ska belysas i 

undersökningen. Att vår handledare har varit med oss under arbetes gång gör att vårt arbete 

har en större pålitlighet eftersom en tredje person granskar vårt arbete. Genom att vi är två 

som forskar i denna kandidatuppsats styrker det vår tillförlitlighet. Vi har ständigt arbetat ihop 
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och diskuterat samt kritiserat den insamlade datan. Att arbeta ihop har även hjälpt oss 

förhindra att personliga värderingar påverka vår kandidatuppsats (Bryman, 2011).  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi är två författare till denna uppsats och mestadels av arbetet har gjorts tillsammans. 

Intervjuerna genomfördes med båda närvarande medan transkriberingen delades upp. Vi har 

kontinuerligt träffats även fast vi arbetat med olika delar, som teori och tidigare forskning. 

Detta för att vara effektivare i förarbetet. Resterande delar av uppsatsen är skrivna 

tillsammans. 

 

4.8 Orientering om kunskapsläget 

Vi har försökt att fördjupa vår kunskap genom att söka forskning samt litteratur. Sökningen 

har resulterat i en del böcker om hedersrelaterad kultur och vad den innebär för tjejer som 

lever under dessa förhållanden. Det som saknas dock är forskning och litteratur kring 

familjearbete och hur man bemöter dessa problem utifrån ett helhetsperspektiv. Med det 

menar vi att familjen verkar glömmas bort. De huvudsakliga ämnesområdena handlar istället 

om tjejernas utsattas situation och den akuta hjälp som erbjud dem. Sökmotorer som vi använt 

oss av är Lovisa och sökorden var hedersproblematik samt hedersmord. 

 

5. Etiska överväganden 

Efter att vi fick tag på respondenter, som deltagit i vår kandidatuppsats, skickade vi ut ett 

informationsblad. Trots att respondenterna tidigare fått information via telefon ville vi 

tydliggöra syftet med vår kandidatuppsats. I informationsbladet redogjorde vi tydligt vad det 

var vi skulle undersöka och inväntade därefter ett godkännande av respondenterna. Bryman 

(2010) menar på att det är viktigt att personer som ska delta i en undersökning ska vara väl 

medvetna om syftet med undersökningen och frivilligt vilja delta. Genom informationsbladet 

klargjordes att den insamlade datan endast kommer att användas för kandidatuppsatsen. I 

informationsbladet informeras respondenterna om att de kommer att avidentifieras i 

uppsatsen. Alla bandinspelningar samt transkriberingen kommer att raderas när uppsatsen är 

klar.   

 

 

På grund av att detta är ett känsligt område, där individer kan komma till skada, har vi valt att 
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avidentifiera alla våra respondenter. Därmed kommer ingen verksamhet att namnges utan 

enbart verksamhetsformen. Detta på grund av säkerhetsskäl och den allvarliga hotbilden som 

är riktad mot tjejerna/kvinnor. Att intervju dessa tjejer/kvinnor har vi även haft i åtanke men 

valt att avstå från det då de lever med skydd och det finns en risk att någon känner igen deras 

historia.    

 

6. Tidigare forskning och andra undersökningar om 

hedersproblematik 

Hedersproblematiken uppmärksammades i svenska medier när debatterna kring hedersmorden 

på Fadime. Kort därefter beslutade staten att investera miljoner i projekt för att organisera och 

bygga upp skyddade boenden för tjejer med hedersproblematik. Forskningen på området 

växte och flera forskare började studera och forska kring fenomenet. Forskningen kan delas 

upp utifrån tre olika perspektiv; kulturellt, kön och intersektionalitet (NCK-rapport 2010:1).   

 

6.1 Rätten till sitt eget liv  

I Länsstyrelsen Stockholms rapport 2002:13, Rätten till sitt eget liv, kartlägger de behovet av 

skyddat boende för tjejer samt kvinnor i patriarkala familjer. I rapporten kom man fram till 

att många kvinnor och tjejer sökt sig till olika organisationer för att få skydd och hjälp mot 

våld och hot inom familjen. Till socialtjänsten, skolor samt kvinnojourer hade mellan 100 till 

300 kvinnor/tjejer vänt sig för att de är begränsade av familjen. I undersökningen konstaterar 

man att många tjejer vänder sig till skolor samt ungdomsmottagningar för att de har en rädsla 

inför semesterresan till hemlandet. Oron beror på att de har misstankar om att föräldrarna har 

planer på att gifta bort dem. Kvinnojourerna uppgav att de haft kontakt med 200 kvinnor/tjejer 

men att de har fått avvisa de flesta. Orsakerna till detta anses vara ett flertal, som exempelvis 

att man anser vissa ärenden vara mindre allvarliga eller att myndigheter inte har bidragit med 

tillräcklig hjälp. Rapporten konstaterar att flera vågar berätta om sin hemsituation. 

Kvinnojourer/tjejjourer, skolor samt ungdomsmottagningar har en uppfattning om att 

socialtjänsten saknar kunskap och förståelse, för individer som lever i patriarkala 

familjesystem. Det är ett stort steg som dessa tjejer/kvinnor tar när de vänder sig till 

myndigheter. Redan vid första kontakten med myndigheter har tjejer/kvinnor svikit familjen 

och erbjuds inte här rätt stöd och hjälp leder det i vissa fall till att de drar tillbaka anmälan. 

Skolor samt ungdomsmottagningar spelar en viktig roll i tjejernas liv med tanken på att det 

blir en neutral plats där de kan prata om sina problem utan att utsättas för myndighetsutövning 
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(Rapport 2002:13). 

 

Socialtjänsten svårigheter är att genomföra en riskbedömning då hotbilden är komplicerad. 

Det vanligaste scenariot enligt socialtjänsten är att ord står mot ord och att tjejerna inte vågar 

vittna mot föräldrarna vid eventuellt kommande förhandlingar. En av slutsatserna i rapporten 

är att ett fåtal flickor blir omhändertagna och det är få familjer som polisanmäls. Förklaringen 

till detta enligt socialtjänsten är att det krävs mer än flickans utsaga för att en ansökan ska 

bifallas. En annan anledning är att flickorna själva avbryter kontakten i fall där de utsätts för 

hot och våld av familjen.  Socialtjänsten uppger att kontakten med familjerna är mindre bra 

och därmed bidrar det till svårigheter i utredningsarbetet när familjen inte vill samarbeta. 

Länsstyrelsen i Stockholm konstaterar att skyddat boende är behövligt i Stockholms län som 

ett kortvarigt boenden medan planering inför en långsiktig lösning inväntas. Även vikten av 

skyddat boende i andra kommuner framkommer då tjejer/kvinnor från starkt patriarkala 

familjer kan behöva placeras i en annan ort av skyddsskäl (Rapport 2002:13). 

 

6.2 Å stå på sig, stå på egna ben 

Å stå på sig, stå på egna ben (2005) är en avhandling i form av en fallstudie där Annika 

Jemteborn låter oss följa en kvinna vid namnet Eleen, då 17 år, genom hennes 

utbrytningsprocess från hederskulturen. Utifrån ett genusperspektiv, ett kulturellt perspektiv 

samt hedersbegrepp är syftet att förstå de konsekvenser flickorna måste ta om de väljer att inte 

följa de regler och krav som släkten och familjen ställer. Jemteborn ställer sig frågan vad är 

det som gör att de vågar använda sig av sitt handlingsutrymme och göra sina egna val. Eleen 

valde att lämna familjen då hon blev bortgift till en man som misshandlade, isolerade och 

frihetsberövade henne. Eleen fick kontakt med en organisation som hjälpte henne att komma 

ifrån familjen men valde sedan att återvända hem och försöka leva ett liv med sin make. 

Jemteborn lyfter fram vikten av våld och hot i syfte att kontrollera kvinnorna i familjen. 

Däremot finns det inget som uppkommer gällande bestraffning för män när de bryter mot 

reglerna.  

 

”Under uppväxten har familjen begränsat Eleens handlingsutrymme och strävan mot 

självständighet eftersom normerna anger att hon som flicka förväntas ha oskulden i 

behåll då hon gifter sig. Eleens mammas agerade genom förmaningar och övervakning, 

har förmedlat ”en modell” för hur Eleen förväntades uppträda för att bli uppskattad och 

accepterad” (Jemteborn; 2005, s 66 ). 
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Mammans släkting synes starkt förespråka att normer om heder efterföljs och att kvinnorna 

ska kontrolleras eftersom familjens anseende återspeglas i kvinnors beteende. Mamman är 

den som direkt implementerar normerna om lämpligt uppförande för Eleen (Jemteborn, 2005). 

 

6.3 Mellan tystnad och tal. Flickor med hedersvåld i svensk offentlig politik 

Maria Carbin har skrivit avhandlingen Mellan tystnad och tal. Flickor med hedersvåld i 

svensk offentlig politik (2010) som i stora drag handlar om kvinnor som lever mellan två 

kulturer. Hedersproblematiken belyses ur ett feministiskt perspektiv, intersektionellt 

perspektiv och ett maktperspektiv. Invandrarproblematiken lyfts fram i förhållande till 

hederskulturen och Carbin tar upp kvinnorna och flickornas roll i integrationspolitiken och 

menar på att, när diskussionen kring tvångsgifte kom på tal ledde det till en lagändring i 

äktenskapsbalken. Carbin leder oss genom den svenska invandrarpolitikens historia och 

utformning. Politikerna inser vid ett skede att de misslyckats med att hantera kvinnors samt 

tjejers situation genom att gömma sig bakom mångkulturen som begrepp. Den politiska 

diskussionen börjar utformas till en diskussion kring flickans mänskliga rättigheter. Det anses 

att invandrare bör integreras in i det svenska samhället men där ifrågasätts deras 

tillvägagångssätt. Det Carbin vill lyfta fram är att det inom invandrarpolitiken finns ett behov 

av att integrera invandrarna in i det svenska samhället medan det däremot inte finns något 

behov av att integrera in svenskar i invandrarkulturer. Detta kan leda till en situation där 

invandrare enbart kommer att godkännas ifall de lämnar ”annorlundaskapet” bakom sig och 

tar in svenska värderingar och därmed blir en utav ”oss”. I början av 1990-talet skiftar 

invandrarpolitiken kring kvinnor fokus och man börjar se problematiken ur ett 

kvinnoperspektiv. Därmed ändras även namnet från den tidiga definitionen familjevåld till 

kvinnofrid vilket innebär en tydligare avgränsning och en klarare bild av mäns våld mot 

kvinnor. Härmed fokuserar man på strukturen istället för på individen vilket innebär att man 

lyfter fram manssamhället och diskussionen kring jämställdhet, kvinnas underordning samt 

mannens överordning.  Under 1990-talet dyker även hedersdebatten upp i svensk offentlig 

politik och diskussion och handlar om den kulturella förklaringen till våld. Viss politik menar 

att detta är en värderingsdiskurs där våldet kopplas samman med kultur samt värderingar, man 

fokuserar på skillnaderna. Den andra diskursen som blir aktuell är könsdiskursen där våldet 

istället kopplas samman med makt och män, man fokuserar här på likheterna. Dagen efter att 

Fadime mördades 2002 hölls en debatt i riksdagen där man diskuterade och beklagade sig 
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över gårdagens händelse. Diskussion ledde in på att händelsen faktiskt berör hela det svenska 

samhället och avstånd togs från begreppet hedersmord. Detta utmynnar i en politisk satsning 

mot ”hedersrelaterat våld” år 2003 och problematiken får därmed sitt namn. Begreppet 

intersektioneliteten kommer in i den svenska jämställdhetspolitiken senare och där menar man 

att det inte går att se hedersproblematiken enbart utifrån ett perspektiv utan den är så pass 

komplex att även andra faktorer bidrar till förtrycket. Problemet som uppstår är svårigheten i 

att definiera hedersvåldet och dess innebörd, att avgränsa hedersvåldet från ”vanligt” våld 

samt från den svenska kulturen då alla invandrare inte uttalar att de lever i en hederskultur. 

Även en diskussion kring religion aktualiseras, men Länsstyrelser runt om i landet tar avstånd 

från religioner och menar på att heder är något kulturellt som kan förekomma i alla religioner. 

Olika rapporter som dyker upp visar antingen en bild av en tjej som är förtryckt av sin familj 

eller en tjej som har brutit sig loss och lever i frihet. Man placerar dem i fack där 

hederskulturen ses som det förtyckande och den svenska kulturen som friheten (Carbin, 

2010).  

 

6.4 Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – en slutrapport av en 

nationell kartläggning 

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – en slutrapport av en nationell kartläggning 

(2011) är en rapport över skyddade boenden för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns 

idag mer tillgängliga platser för kvinnor över 18 år än för tjejer under 18 år. Det visar på att 

behovet av skyddade boenden har förändras, kvinnor över 18 år som är gifta och har barn är 

de som vistas i skyddade boenden mest och har det största behovet. Rapporten visar även på 

att kvinnojourer alltid har en enorm belastning på sin verksamhet medan skyddade boendens 

belastning är ojämn. Alla som idag arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck måste ha 

kunskap om hedersvåldets mekanism och konsekvenser. Idag måste det finnas resurser till att 

erbjuda personer, som är utsatta, kvalificerad kris- och trauma behandling.  Många är 

traumatiserade och har varit utsatta för kontinuerliga övergrepp. Arbetet kring det långsiktiga 

stödet är något som behöver utvecklas. Rapporten visar att planering för fortsatt stöd vid 

utslussning är något som saknas. Där man menar på att verksamheterna borde använda en stor 

del av sina resurser till fortsatt stöd vid utslussning. Här tar rapporten upp socialtjänstens 

ansvar, att de måste vara bättre på att ge det skydd och stöd som dessa personer har rätt till. 

Idag finns det många kommuner som inte vet vad deras ansvar är. De är även osäkra på vem 

som ansvarar för utslussningsprocessen och det fortsatt stöd för kvinnorna. (Reyes 2011) 
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6.5 Hedersrelaterade traditioner i svensk kontext 

Astrid Schlytter och Hanna Linell har gjort en forskningsrapport gällande omhändertagna 

flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Undersökningen är en jämförande studie 

mellan flickor som kommer från hederskulturer samt flickor med andra sociala problem. Det 

empiriska underlaget i rapporten är domar samt utredningar som socialtjänsten genomfört vid 

omhändertagandet av flickor med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, LVU. Schlytter och Linell vill även belysa socialtjänstens förhållningssätt i ärenden 

med ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. De har även här haft 

utredningarna som empiri till frågeställningen. De teoretiska referensramarna som Linell och 

Schlytter använder sig av är det hederskulturella institutionen samt det moderna samhället för 

att kunna granska samt få en förståelse för kulturkrocken som kan uppstå när familjer med 

hederskultur emigrerar till Sverige. De menar att det är anmärkningsvärt att hederskulturens 

normer samt värderingar praktiseras olika beroende på om de befinner sig i hemlandet eller i 

Sverige. Den största skillnaden mellan de olika kulturformerna är att inom den patriarkala 

institutionen är familjens värderingar och regler de som väger tyngst medan det moderna 

samhället bildas institutioner av normer och grundläggande värderingar. Det finns tre 

nyckelinstitutioner, staten, marknaden samt samhället. I det moderna samhället gäller alla 

lagar alla medborgare medan det patriarkala systemet har olika regler beroenden på kön och 

rang (Linell & Schlytter 2008). 

 

Slutsatserna Schlytter och Linell drar från sin undersökning är att den stora skillnaden mellan 

flickor som kommer från hederskulturen och flickor som har andra sociala problem, är att 

flickor med hedersproblematik kommer från en hemmiljö där de blivit kontrollerade och 

bestraffad i en situation där de gjort ett övertramp. Flickor med andra sociala problem har en 

familjesituation där föräldern varit frånvarande samt där flickorna lämnats vind för våg. De 

flickor som kommer från patriarkala familjesystem är mer isolerade, har enbart familjen i sitt 

nätverk och är enligt studien utsatta för psykiskt misshandel av båda föräldrarna. Man kan 

även se en skillnad i den formen av skydd de olika grupperna av flickor får. De som kommer 

från en hederskultur anses behöva skydd från föräldrarna medan flickor med andra sociala 

problem anses behöva skydd för att inte utnyttjas av andra. I det moderna samhället 

förekommer det ofta att flickor från patriarkala familjesystem blir isolerade då de inte kan 
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delta i skolan eller på fritiden utifrån sina egna villkor utan enbart utifrån familjens premisser 

(Linell & Schlytter 2008). 

 

7. Intersektionellt perspektiv 

Hederskulturen är komplex och för att få en helhetsbild är intersektionalitet en passande 

perspektiv. Att analysera hederskulturen utifrån antingen makt, kön eller etnicitet ger enbart 

en ensidig bild. Med intersektionalitet kan man undersöka ämnet utifrån olika vinklar och få 

en förståelse för hur olika faktorer som makt, kön och etnicitet samarbetar. 

Ahrne och Svensson nämner att man kan använda den valda teorin på tre olika sätt, ett av de 

sätten är att använda sig av den för att analysera sin empiri (Arhne & Svensson, 2011). Syftet 

är att belysa hur skyddade boenden och kvinnojourer möter tjejerna från hederskulturen med 

hjälp av intersektionalitet. Intersektionalitet kan användas för att förstå familjer från starkt 

patriarkala familjesystem. Bryman menar att i kvalitativ forskning läggs en stor vikt på att 

generera teorin ur den insamlade data man fått fram i sin undersökning (Bryman, 2011). Med 

intersektionalitet som verktyg kan man undersöka hur skyddade boenden och kvinnojourer 

arbetar för att hjälpa kvinnor och tjejer samt vilka svårigheter detta medför.  

 

7.1 Intersektionalitet 

Det intersektionella perspektivet innebär en förståelse av maktstrukturen från flera olika 

utgångspunkter som spelar roll så som, kön, sexualitet, klass och etnicitet. För att förstå kön 

krävs det mer än att endast ställa kvinnan och mannen som varandras olikheter, man måste 

utgå från individen i fråga. Detta gör att maktstrukturen kan se väldigt olika ut.  Ett exempel 

som Mattson (2010) tar upp i sin bok, är att under 1800-talet var borgarklassens kvinnor det 

ideal som alla kvinnor i samhället jämfördes med.  Kvinnan skulle sitta hemma och inte 

arbeta, hon hade pigor och husmödrar som hjälpte henne med allt hushåll och mannen stod för 

ekonomin.  Däremot såg verkligheten för arbetsklassens kvinnors helt annorlunda ut, de 

arbetade, tog hand om barnen och hemmet. Detta var också ett ideal, men ett ideal som var 

osynligt och betraktades inte som den ”riktiga” kvinnan (Mattson, 2010). 

 

Intersektionalitet är en struktur där etnicitet, klass, sexualitet och kön vävs samman vilket gör 

att en man och en kvinna från en viss kultur kan ha mer gemensamt än två kvinnor från olika 

kulturer. Förtryck finns också mellan olika grupper och inte bara mellan män och kvinnor. 

Det intersektionella perspektivet visar på att det är viktigt att analysera från ovanstående 
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kategorier för att få ett brett perspektiv och inte endast genom en renodlad genusanalys för att 

jämföra maktstrukturen, olikheter och förtryck. Att exempelvis analysera två kvinnor från 

olika kulturer och se hur olikheterna ser ut där. De los Reyes och Mulinari (2010) menar att 

maktanalysen inte endast kan ses utifrån kön, klass, etnicitet eller sexualitet utan att allt är 

beroende av varandra. I det intersektionella perspektivet är kategorierna hela tiden beroende 

av varandra men där den ena kategorin kan vara starkare i ett sammanhang medan en annan 

kategori kan vara starkare i ett annat (Mattsson, 2010). 

 

7.1.1 Kön inom Intersektionalitet 

Enligt det intersektionella perspektivet ser man kön som något som är konstrukturerat. Kön 

formas av den sociala, kulturella och historiska kontext som individen befinner sig i. Hur män 

och kvinnor är, är inte förbestämt från födseln utan konstrueras av den omgivningen som 

individen befinner sig i. Mattson (2010) menar på att kön konstrueras genom språk och 

handling. Vi visar upp, på olika sätt, vad som är kvinnligt och manligt i vår vardag. Redan 

som barn konstrueras kön genom flickkläder och pojkkläder. Vi visar hela tiden normer på 

vad som är kvinnligt och manligt. Genom vårt sätt att tala, vårt beteende och hur vi tolkar oss 

själva konstrueras kön oavsett om vi vill det eller inte. Mattson (2010) tar upp den 

radikalfeministiska teoritraditionen som bygger på förtryck mot kvinnans kön och som 

accepteras av samhället. Patriarkalt är ett centralt begrepp som förklarar mannens makt över 

kvinnans kropp som speglar sig över alla aspekter i samhället. De medfödda biologiska 

faktorerna som en kvinna har, exempelvis kvinnan föder barn och kan används som makt av 

mannen för att underordna henne. Kvinnan underordnas hela tiden på grund av sin kropp. 

Grunden för den radikalfeministiska teoritraditionen är den universala patriarkala systemet 

som männen har över kvinnorna. Den ojämlikhet och orättvisa som denna typ av samhälle 

bygger på. Mattsson (2010) menar att den radikala feminismen är andra vågens feminism 

under 1960- och 1970-talet och att man efter 1990 talet kommit in i tredjevågens feminism. 

Där ansåg man att tidigare feministiska teorier var anpassade till västvärlden och att kvinnor 

från andra delar av världen hade andra erfarenheter av förtryck. Den feministiska forskningen 

var tvungen att utvecklas så den var anpassningsbar till olika klasser och etniciteter (Mattsson 

,2010). 

 

 

 

7.1.2 Etnicitet inom Intersektionalitet 
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Mattson (2010) menar att etnicitetbegreppet och definitionen inte är helt enkelt. Etnicitet 

handlar i stor benämning om gemenskap, känslan av samhörighet där religion, språk, seder 

och bruk har en stor betydelse. Skillnaden mellan etnicitet och kultur är inte enkel att förklara. 

Kulturbegreppet handlar också om gemenskap där man delar samma seder och traditioner 

men även regler och normer inom en grupp. Den största skillnaden mellan etnicitet och kultur 

är enligt Mattson (2010) att kultur inte alltid är bunden till någon nationalitet eller religiösa 

grupper. Kultur finns inom arbetsgrupper, organisationer och olika slags grupper (Mattsson, 

2010).  

 

Etnicitet är inte lika brett som kultur, etnicitet är kopplat till identitet och grupptillhörighet. 

Från vilket land man kommer ifrån och vilka seder, normer, språk, religion och regler som 

finns där. Man tillhör en etnisk grupp och formar sin identitet utifrån det. Det finns en gräns 

mellan ”vi” och ”de andra” som man förhåller sig till. Att förhålla sig på detta sätt är centralt 

för att förstå etnicitet. Genom denna gränsdragning mellan ”vi” och de andra” skapar vi ett 

subjekt där samspelet med ”de andra” formar ett jag.  Sättet vi förklara oss själva är genom att 

sätta oss i relation till den andra motsatsen exempelvis, man och kvinna, vit och svart 

(Mattsson, 2010).  

 

Sernhede (2010) tar också upp ”de andre”. Han menar att i Sverige som utåt sätt visar sig vara 

ett mångkulturellt land inte är det. Medborgarna är indelade i ett ”A- och B- lag” där 

”svenskarna” tillhör A-laget och ”invandrarna” B- lag. Även ”invandrare” som är födda i 

Sverige klassas som andra generationens invandrare, detta för att de tillhör en annan etnicitet 

för de är inte som ”svenskar” trots att de är födda här. Många debatter handlar just om 

etnicitet och ”de andra”. Hur de kommer från något främmande och inte vill anpassa sig utan 

håller fast vid sin egna kultur. Genom deras etnicitet försvårar de anpassningen till det 

svenska samhället (Sernhede, 2010). 

 

 Sernhede (2010) menar på att västvärlden blir norm, som anses vara det normala, som alla 

olikheter mäts emot. Västvärlden framstår som det logiska, där man är rationell och tänker 

logiskt. I olika skolor studerar man etnicitet för att förstå dessa främmande kulturer. Ett 

exempel ur Sernhedes kapitel är när olika § 12 hem håller föreläsningar för att förstå 

”invandrare”. Sernhede menar på att han inte kan se något samband i forskning att kriminella 

ungdomar har någonting med föräldrarnas kultur att göra, utan snarare deras villkor i det 

svenska samhället (Sernhede, 2010). 
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8. Analys  

I analysens första del kommer det att redovisas hur skyddade boenden och kvinnojourer 

arbetar med hedersproblematiken, det vill säga både vad gäller kvinnorna/tjejerna samt 

familjerna. Nästa del är inriktad specifikt på hur man arbetar med kvinnor och tjejer. Där 

belyses även tjejernas välbefinnande. Under läsningens gång genomlyses de svårigheter som 

finns och analysen avslutas med ett avsnitt där de svårigheter som inte klargjorts tidigare tas 

upp.  

 

8.1 Arbetet kring hedersproblematik 

Socialtjänsten erbjuder tjejer och kvinnor med hedersproblematik olika former av insatser, 

både kortsiktigt och långsiktigt. Vid akuta åtgärder erbjuder socialtjänsten placering på 

skyddat boende, jourboenden, familjehem eller egna jourlägenheter (Rapport 2002:13). I 

rapport Skyddat boende för hedersvåldsutsatta -en slutrapport av en nationell kartläggning 

(2011) framgår det att kvinnojourer och skyddade boenden tar emot kvinnor med 

hedersproblematik men är inte specialiserade inom området. Verksamheterna har sammanlagt 

247 platser för utsatta kvinnor. I vår undersökning framkommer det att vid en placering har 

alla de sex olika verksamheterna en form av inskrivningsformulär där man får en bild av 

kvinnans/tjejens bakgrund. Fyra av sex verksamheter använder sig av ett hotbildsformulär där 

man kartlägger det hot som finns, hur stort det är och hur nära familjen och släkten är 

geografiskt. Inom familjer med hedersrelaterat våld är det inte en förövare utan flera och detta 

upplever respondenterna som problematiskt i arbetet. Detta hotbildsformulär används för att 

lokalisera förövarna så att tjejerna kan röra sig tryggt i sin omgivning. 

  

"Sen måste man ändå ta tag i det här vilken hotbild det finns, hur nära finns familjen, 

vart har ni släkterna och hur brett är det här hotet. Är det då så att det har gått över 

gränserna också även hem till hemlandet så att släkt och vänner där nere trycker på 

eller hans familjs trycker på och så här. Sen när man greppar det lite bättre kanske så 

diskuterar man ju då, det finns ju olika sätt att skydda sig på." (Pernilla, kvinnojour)  

 

Här lyfter representanten för en kvinnojour, Pernilla, fram vikten av att kartlägga hotet samt 

det skydd kvinnan är i behov av. Vidare nämns även de samhälleliga tjänsterna som finns till 

befogenhet i form av kvarskrivning och sekretessmarkering. Det framkommer tydligt att det 
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är kvinnan själv som ska tänka på detta eftersom ansvaret att leva skyddat ligger på henne. 

Alma som arbetar på ett skyddat boende uppger att hotbildsformulär används som ett verktyg 

för bedömning av hot och skydd. 

 

"Så brukar vi göra en hot och riskbedömning. Den brukar vi använda oss av och den 

har vi utformat med X och Y… Och det är ett antal steg som man går igenom med 

tjejen då för att klargöra vad de har för typ av familjesituation, vad de har varit med 

om tidigare, vad de har varit med om i familjen gällande hot. Är det psykisk våld eller 

faktiskt fysisk våld, sexuellt våld och hur deras allmänna hälsotillstånd ser ut. I det 

ingår även nätverkskarta och livslinje. Det är en manual då som vi har utarbetat, som 

vi använder oss av och så sammanställer vi det i en bedömning man skriver ihop vad 

som har hänt i deras liv, i olika delar psykisk våld, hot om våld och så vidare. Så gör 

man en samlad bedömning om vad man tror flickan kommer att behöva för stöd 

framöver och vilken situation hon kan leva inom." (Alma, Skyddat boende) 

 

Även Samira och Alice använder sig av hotbildsformulär. Det som skiljer i arbetet med 

hotbildsformulär på kvinnojouren som Alice arbetar på är att de går igenom fomuläret med 

socialtjänsten och i vissa fall polisen. De andra två verksamheterna, båda kvinnojourer, 

arbetar inte med hotbildsformulär. De utgår istället från personuppgifter och 

bakgrundshistoria. Dessa två kvinnojourer har i regel inte denna målgrupp men tar emot 

placeringar vid brist på annan placering.  

 

"När de flyttar hit är det vi som tar över, ja då fyller man in det som man behöver 

också, alla personalier, man tar alla de uppgifter som man kan få. Är det ett läge där 

man kanske är lite traumatiserad eller upprörd och sånt där så, så tar vi bara det 

viktigaste så tar vi bakgrunds story kanske nästa dag" (Lisa, kvinnojour)  

 

Just de verksamheter som använder sig av hotbildsformulär har en organisation som är 

utformad för hedersproblematik. Denna hederskultur som är uppbyggd i dessa familjer tillhör, 

som intersektionalitet visar, ” de andra” med en annan etnicitet som inte tillhör västvärlden 

(Sernehede, 2010). Dessa kvinnojourer och skyddade boenden har en kunskap om kulturen 

genom att förstå att hela kollektivet (släkten) kan vara ett hot för kvinnan och tjejen. Därmed 

är det viktigt att kartlägga vart hotet finns. Kvinnor som söker skydd är i många fall utsatta för 

hedersvåld av sin egen släkt, makens släkt eller av sina egna söner. (Reyes, 2011) Både Karin 
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och Sanna samt Lisa uppger att de tar emot kvinnor och tjejer med hedersproblematik men 

deras verksamhet är organiserad för kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Det vill 

säga kvinnor som har endast en förövare, deras man eller pojkvän. Carbin (2010) skriver om 

en politisk satsning mot ”hedersrelaterat våld” som skedde år 2003. Genom en stark betoning 

på att det handlar om mäns våld mot kvinnor så hamnar andra former av våldsrelationer 

utanför. Därmed försöker man även lyfta fram ras/etnicitet, kultur och materiella ting som en 

förklaring till våld i hederns namn. Härmed kommer även intersektionaliteten in i den svenska 

jämställdhetspolitiken där man menar att det inte går att se hedersproblematiken enbart utifrån 

ett perspektiv, utan den är så pass komplext att även andra faktorer bidrar till att kvinnor/tjejer 

utsätts för våld och hot om våld (Carbin 2010). I jämförelse med de andra kvinnojourer och 

skyddade boenden som är underlag för undersökningen har inte Karin och Sanna eller Lisa ett 

utformat arbetssätt på hur de ska arbeta med kvinnorna från hederskulturen. Utan de arbetade 

med dem som de arbetar med våld i nära relationer. Skillnaden mellan dem är, som sagts 

ovan, att kvinnor/tjejer med hedersproblematik hamnar i skydd på grund av de seder och 

traditioner som råder i deras familj. Tidigare i teoriavsnittet lyftes det fram att i Sverige vet vi 

hur man jobbar med mäns våld mot kvinnor för det ligger i våra normer och tillhör 

västvärlden. Däremot kvinnor och tjejer med hedersproblematik är något främmande som 

man inte riktigt vet hur man ska handskas med. Denna problematik syntes tydligt inom två av 

fyra kvinnojourer. Något vi vill lyfta fram är att båda dessa verksamheter var medvetna om att 

deras verksamhet inte är lämpad för just den målgruppen. 

 

"Vi arbetar ju inte specifikt med de, det gör vi inte för att vi har ju inte så mycket den 

målgruppen. Utan vi jobbar ju med de som vi jobbar med andra kvinnor. Sen så får 

man ju ha det i beaktandet hela tiden att problematiken ser annorlunda ut och använda 

sig av dom kunskaper och erfarenheter man har kring just hedersproblematiken" 

(Sanna, kvinnojour) 

 

"Jag känner väldigt stort ångest inför det, den här problematiken hur vi ska lösa det här 

faktiskt. Jag har inte sett ett riktigt bra arbetssätt, man måste lösa det." (Lisa, 

kvinnojour) 

 

Diskussionen kring skillnaderna mellan våld i nära relationer och hedersvåld genomsyrar 

Carbins (2010) avhandling. Där lyfter Carbin fram den politiska diskussionen som ägde rum i 

slutet av 1990-talet och de två diskurser som blev aktuella; den värderingsbaserade samt den 
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könsbaserade. Den värderingsbaserade anser att lösningen ligger i att synliggöra våldets 

koppling till kulturen medan den könsbaserade fokus ligger på samhälleliga strukturer och 

mäns överordning.  Carbin lyfter även fram den särskiljningen man markerar mellan det 

”svenska” våldet och det ”icke-svenska” vilket innebär att hedersvåldet inte passar in i facket 

mäns våld mot kvinnor. Hedersvåldet har två nivåer där det, utöver mäns våld mot kvinnor, 

också har en patriarkla familjestruktur. Det förekommer en särskiljning på det våldet kvinnor 

från hederskulturen utsätts för jämfört med det våld kvinnor utsätts för av sina män. Utifrån 

detta menar Carbin att kvinnor ses som offer och att etniskt svenska kvinnor anses vara 

förtryckta medan kvinnor från andra etniciteter anses vara dubbelt förtryckta. Applicerar man 

intersektionalitet på diskussionen kring mäns våld mot kvinnor kan man enligt Carbin därmed 

studera hur kön samarbetar med andra maktordningar. Carbin skriver vidare: ”Det 

intersektionella blir således i detta sammanhang en fråga om att se skillnader mellan olika 

typer av våld där hedersvåldet framstår som avvikande” (Carbin 2010). Mattsson (2010) 

menar på den tredjevågens feminism handlar även om andra kvinnor som inte kommer från 

västvärlden. Under 1990 talet märkte man att tidigare feministisk forskning inte täckte upp 

dessa kvinnors behov då de hade andra erfarenheter av förtryck.  Det var efter 1990 talet man 

började anpassa forskningen till olika klasser och etniciteter. Pernilla uppger att 

verksamhetschefen på kvinnojouren är införstådd med den problematiken och anser att deras 

kvinnojour har en bra arbetsmetod för arbetet med utsatta kvinnor från patriarkala 

familjesystem. De två skyddade boendena som är med i undersökningen är bland de första 

som öppnade skyddade boenden för tjejer med hedersproblematik. Även kvinnojouren som 

Alice arbetar på har en klar bild av tillvägagångssättet, de är också bland de första som öppnat 

en verksamhet för killar som kommer från starkt patriarkala familjer.  

 

Vad anser respondenterna om hur en verksamhet som arbetar med hedersproblematik ska se 

ut, hos vem ansvaret bör ligga och vilka resurser ska man använda sig av? Varken 

kvinnojourer eller de skyddade boende har samma synsätt på hur verksamhetsområdet ska se 

ut. Alice anser att det ligger på kommunen och staten att erhålla skyddade boende för unga 

tjejer och killar med hedersproblematik i varje kommun, här refererar Alice till Norge som har 

utformat ett sådant system. Att ansvaret ligger på frivilliga organisationer anser Alice vara 

felaktigt.  Alma däremot, anser att alla aktörer som arbetar med hedersproblematiken tillför 

något, de frivilliga och kommunala skyddade boenden kompletterar varandra. Samira anser i 

sin tur att problematiken ligger på en mer individuell nivå där förändring bör genomföras i 

inställningen till arbetet. Man bör ta vara på tjejernas kunskap och tillsammans utforma ett 
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arbetssätt. Mattson (2010)  nämnde att det är viktigt att förstå att maktaspekten inte endast är 

mellan kön utan etnicitet, klass och sexualitet även har en betydelse.  Samira antyder även det 

Mattson tar upp. Att det är viktigt att inte hamna i en maktposition utan man måste se deras 

kunskap från deras kultur för att hitta lösningar. 

"…man pratar mycket om människornas lika värde men man lever inte efter dom 

värderingarna. Och det är just de saker som gjorde att man hamna i en maktposition 

och glömmer att jobba tillsammans med de människorna och hitta lösningar 

tillsammans som är närmast deras kultur och utan att de blir skadade" (Samira, 

skyddat boende) 

 

8.2 Familjernas kultur och arbetet med familjen 

Det moderna samhället ger all individer samma rättigheter. Flickor ska gå i skolan och 

förbereda sig för ett självständigt liv och delta i samhället. I det moderna samhället ingår man 

i olika kollektiv; familjen, skolan, fritiden med vänner och föreningar. Utifrån hederskulturens 

normer och värderingar får flickor i dagens Sverige inte delta i skolan till fullo. Flickorna blir 

socialt isolerade på grund av att de enbart kan delta utifrån familjens premisser (Linell & 

Schlytter, 2008). Pernilla och Lisa lyfter fram kulturaspekten och ser vikten av den i arbetet 

med hedersproblematiken. Det är viktigt att inte glömma bort att tjejerna och deras familjer är 

uppväxta med hederskulturen och att den är djupt rotad i dem. Samtidigt är det viktigt att lyfta 

fram de svenska lagarna och tydliggöra att det inte är tillåtet att misshandla en person eller 

gifta bort den. Det är lika viktigt att det svenska samhället lär sig om hederskulturen och får 

en förståelse för vad det verkligen handlar om. Carbin (2010) nämner att man anser att 

invandrare bör integreras in i det svenska samhället. Det Carbin vill lyfta fram är att 

invandrarpolitiken anser att det finns ett behov av att integrera invandrarna in i det svenska 

samhället medan det däremot inte finns något behov av att integrera in svenska i 

invandrarkulturer. Det kan leda till en situation där invandrare enbart kommer att godkännas 

ifall de lämnar ”annorlundaskapet” bakom sig och tar in svenska värderingar och därmed blir 

en utav ”oss”.  Sernhede (2010) skriver att ”svenskarna” och ”västvärlden” ses som det 

normala där ”de andra” vägrar anpassa sig. Där krav på att ”svenskarna” och ”västvärlden” 

ska anpassa sig till ”de andra” sällan tas upp. 

 

"Att de behöver stöd och att inse att i Sverige fungera det inte så, utan i Sverige har vi 

lagar som säger så och så. Säger inte att det här kommer att försvinna över en tid men 

jag tror på att man till viss del ska kunna bygga en bro med tillräckligt mycket hjälp 
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och förståelse. Inte bara ifrån deras sida utan från vår sida också. Att svenska folket 

även tar till sig vad det verkligen handlar om, hade kunnat ha en bättre förståelse. Men 

ändå trycka på det här att våra lagar i Sverige att inte är rätt att tvinga någon att gifta 

sig. Det är inte heller rätt att slå någon eller hålla henne inlåst." (Pernilla, kvinnojour) 

 

"Det är så många delar, man får också tänka då att familjen har också med sig det här 

tankesättet vid bröstmjölken så att säga. De har också levt i den värdigheten och 

kanske på plats. Så att det, där måste ju på något vis vara en förändring som vi jobbar 

på i alla skick tillsammans i samhället. Det går ju inte att man bara jobbar runt 

kvinnan utan det måste vara en attitydförändring." (Lisa, kvinnojour) 

 

Ur det intersektionella perspektivet finns det svårigheter med etnicitet i Sverige. Sernhede 

skriver om hur Sverige utåt sätt är ett mångkulturellt land. Han finner en problematik i det då 

han anser att medborgarna är klassade i A- och B-lag där ”svenskar” tillhör A-laget och 

”invandrarna” B-laget. Västvärlden framkommer som den norm som alla etniciteter mäts 

emot, där man är logisk och rationell. De från en annan etnicitet anses som främmande och 

vägrar anpassa sig till den ”normala” världen. Även Carbin (2010) tar upp hur man ska 

anpassa sig till den svenska etniciteten för att accepteras, där det svenska samhället framstår 

som kvinnornas/tjejernas ”räddare”. Linell och Schlytter (2008) skriver att föräldrarna ska 

bidra till barnets självständighet och föräldrar som kommer från hederskulturen menar på det 

att deras döttrar behöver skydd från att vistas i olämpliga miljöer, att bli kriminella eller 

missbrukar och skydd från att bli försvenskade. Det tjejer från hederskulturen behöver skydd 

från, är föräldrarnas hedersmotiverade kontroll, bestraffning, bortgifte och könsstympning. 

Tjejerna behöver hjälp samt stöd i sin frigörelseprocess och behöver i stora drag skyddas från 

föräldrarna, bröderna samt släkten (ibid). De flesta av dessa verksamheter arbetar inte med 

familjen utan erhåller enbart stöd och hjälp åt kvinnan/tjejen. Kvinnojourerna erbjuder ingen 

familjebehandling och de vet förvånansvärt lite om vilka insatser som erbjuds av kommunen 

och staten. Lisa jämför familjearbetet med kvinnofrid och anser att det ligger utanför deras 

arbetsområde. Lisa menar att när en kvinna söker hjälp för våld i nära relationer erbjuder 

kvinnojouren henne stöd och hjälp medan socialförvaltningen erbjuder mannen stödsamtal. 

De anser att det är socialförvaltningens ansvar att stå för den biten, arbetet med familjen. 

Karin och Sanna anser att det inte hjälper med att enbart skydda kvinnan utan man måste 

börja arbeta med förövarna, så väl män i våld i nära relationer som familjer i hederskulturen. 

De märker dock att de inte har utrymme för att arbeta med familjer men hade personligen 
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velat det ifall möjligheten fanns. Alice tar upp riskerna med familjearbete, genom att ta 

kontakt med familjen kan man röja kvinnas vistelseort. 

  

"Det gäller ju även våld i nära relationer, icke heder, att man alltså det hjälper ju inte 

om vi bara ger skydd. Hjälper och skyddar den som redan fallit offer utan vi måste ju 

börja jobba förebyggande och även börja jobba med förövarna. Det tror jag 

jättemycket på. Så att både och, absolut." (Sanna, kvinnojour) 

 

Jemteborn (2005) diskuterar även tjejen som en egen individ i sin avhandling, där hon har 

intervjuat en tjej angående hennes uppbrott och försoning med familjen. Jemterborn menar på 

att Eleen har valt att vara en egen individ trots det att hon återvänt till sin make och sin familj. 

Jemteborn anser att Eleen inte vill liknas med andra som tillhör en underlägsen kategori och 

hon gör motstånd gentemot andra som betraktar henne som en ”icke-individ”. I Eleens fall är 

skilsmässa inget alternativ för det skulle bidra till att kontakten med familjen går förlorad. 

Eleen har dock förbättrat sitt handlingsutrymme och gör motstånd när maken betraktare henne 

utifrån förväntningarna som ställs på henne som kvinna och leder till att hon underlägsnas 

honom.  Linell och Schlytter (2008) diskuterar socialtjänstens roll i utredningar gällande 

flickor som kommer från hederskulturen och skriver: ”Sammantaget har socialtjänsten 

otillräckliga metoder och instrument för att beskriva och förstå om flickan befinner sig i ett 

hedersrelaterat sammanhang eller inte. Detta är inte bara en följd av svagheter i lagstiftningen, 

utan även av svagheter i det sociala arbetets gängse synsätt och metoder”(Linell & Schlytter, 

2008). 

 

"Vissa kommuner så känns det som om dom gör det men andra vet jag faktiskt inte 

heller, om de bara placerar och sen är problemet löst. Alltså det känns lite så. 

Någonstans tycker jag det är viktigt att ta det på allvar, vi har ju exempel på vad som 

hänt när ingen tog det på allvar både Abbas och Pela och allihop." (Pernilla, 

kvinnojour) 

Till skillnad från kvinnojourerna skiljer sig de skyddade boende markant. Där kan det i vissa 

fall förekomma familjearbete men oftast är det socialtjänsten som står för den biten.  Alma 

som arbetar på en kommunal verksamhet berättar att socialtjänsten har en 

familjebehandlingsgrupp som de använder sig av men att dessa familjer oftast är väldigt 

motvilliga till någon form av familjebehandling. Den enda verksamheten hos våra 

respondenter som arbetade med familjen var Samiras.  Där vände sig socialtjänsten till 
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personalen för att de skulle etablera kontakt med familjen och tillsammans arbeta fram en 

plan för framtiden. 

 

"I vissa fall var det socialtjänstens önskemål att vi skulle prata med familjen och då 

gjorde jag det. Jag hade i princip, jag hade en baktanke att eller en uppfattning om att 

när familjen tappar hoppet att de nu har förlorat sitt barn. När sorgen och separationen 

kommer och när aggressionen minskar, eftersom de går igenom olika faser i sin/…/när 

man omhändertar ett barn hemifrån. I det stadiet som jag upplevde att nu är det sorg då 

skulle vi ringa och planera hur de ska träffas, hur vi ska planera liv i framtiden." 

(Samira, skyddat boende) 

 

Vidare påpekar Samira att familjearbetet underlättade om personalen kom från samma kultur 

som tjejerna. Samira menar på det att när kontakt tas med familjen och de inser att deras 

dotter befinner sig hos en kvinna med invandrabakgrund märkte Samira att familjen blev 

lättad. Pernilla uppger att de inte har någon vetskap om att socialtjänsten arbetar med familjen 

utan att de upplever att i vissa fall som att socialförvaltningen anser att problemet är löst 

genom att enbart placera kvinnan. Det samma uppger Alma men enbart när det kommer till 

tjejer över 18 år. Minderårigas familjer erbjuds familjebehandling via socialtjänsten men det 

skiljer sig från kommun till kommun.   

 

Den generella skillnad mellan våld i när relationer och hedersproblematik är att inom 

hedersproblematiken finns det mer än en förövare. Lisa berättar om en person som kommer 

från hederskulturen som har kommit på stödsamtal. Personen uppger att det svåraste i denna 

situation är att det inte enbart är pappa hon oror sig över utan alla runt om kring familjen.  

 

"Det är som hon säger om det bara var pappa men det är inte bara pappa är så många 

runt omkring och jag vet inte vad jag ska göra." (Lisa, kvinnojour) 

"Det är ju inte oftast liksom en, då är det inte en person som utsätter eller som trycker 

på utan det är liksom ett kollektiv mer eller mindre. Det blir ju en oerhörd press och 

liksom ska man klippa så måste man klippa med alla." (Sanna, kvinnojour).  

 

Även Sanna och Karin belyser problematiken med flera förövare och menar på att det är ett 

kollektiv som utsätter och utför påtryckningar. För att kunna gå vidare och leva ett 

självständigt liv krävs det att man klipper banden med alla i hela familjen och släkten. Alma 



29 
 

belyser det här problemet ur en annan synvinkel. I vanliga fall så placerar socialförvaltningen 

barn inom familjenätverket men i hedersärenden finns inte denna möjlighet där hela familjen 

utsätter flickan. Detta leder även till att denna målgrupp blir lätt isolerade och känner sig 

ensamma. Jemteborn (2005) lyfter fram problematiken med flera förövare. Eleen berättar att 

den hon var mest rädd för var morbror som har beodrat hennes bror till att misshandla en av 

hennes systrar. Eleen uppger att föräldrarna uppfostrade henne och hennes syskon med att 

deras morbror bestämmer i familjen; ”om du gör någonting fel då kommer han döda dig.” 

(Jemteborn, 2005, s 80) Som vi nämnde i bakgrunden är dessa familjer, släkt också väldigt 

kärleksfulla där de har en stark gemenskap. Vi har sätt tidigare fall där Fadime, Sara och Pela 

exmpelvis återvände hem och mördade (Wikan, 2005). 

 

8.3 Kvinnorna/ tjejerna och arbetet kring dem 

I rapporten, Behovet av skyddade boenden för hedersvåldsutsatta personer - en nationell 

kartläggning (2011), visar det sig att många verksamheter har utöver skyddet även insatser i 

form av stödsamtal samt praktisk hjälp. I rapporten nämner många att kvinnorna och tjejerna 

behöver mycket känslomässigt stöd efter att ha brutit kontakten med sin familj, speciellt de 

unga tjejerna. Samtliga verksamheter som vi intervjuat arbetar med olika slags stödsamtal.  

Lisa arbetar utifrån normaliseringsprocessen vilket innebär att det man tidigare ansåg som 

onormalt blir helt plötsligt normalt. Misshandel och våldet blir en del av ens vardag och 

därmed något helt normalt. Lisa arbetar med att bekräfta kvinnas berättelse och tro på det hon 

säger. Det handlar om mental uppbyggnad. Sanna och Karin arbetar med att motiverar tjejerna 

till att finna sin egen vilja.   

 

”Motivationssamtal har vi ju. Vi försöker ju stärka deras eget jag. Någonstans att hitta 

liksom deras egna vilja och deras egna, vad dom själva vill. Ofta är det ju så här 

frågetecken vad vilja jag och det tar tid innan de kommer på, innan de vet vem är jag? 

Vad vill jag? Vad tycker jag egentligen om? ” (Karin, kvinnojour) 

 

Vidare uppger Lisa, Sanna och Karin att de inte direkt arbetar med kvinnor som kommer från 

hederskulturer och att de brukar göra en omplacering till mer lämpade verksamheter. 

Placeringar som kommer till dem är oftast akutplacering på grund av platsbrist och då arbetar 

de med dessa kvinnor och tjejer precis som de jobbar med andra ärenden.  Länsstyrelsen i 

Skåne betonar att all personal som jobbar med hedersvåldsutsatta personer ska ha kunskap om 

hedersmekanismen och de konsekvenser som det kan innebära (Reyes 2011). Dock anser 
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många i rapporten att mycket tid går åt till praktisk hjälp, så som att följa med till rättegångar, 

möten på socialtjänsten, möte med advokat med flera. Detta var även något som utmärkte sig i 

vår studie, Alice erbjuder olika aktiviteter för sina boenden som exempelvis ”feministiskt 

självförtröstan försvar”. De får även hjälp med den praktiska delen som att leta lägenhet, 

kontakta myndigheter, söka arbete med mera. De flesta av verksamheterna erbjuder också 

aktiviteter för de boende. Idag är det en skillnad på de kvinnor och tjejer som kommer i 

kontakt med boenden. I de ärenden som råder nu har kvinnorna/ tjejerna mycket tyngre 

problematik och mer komplicerad. Det krävs från personalens sida att de ska ha mycket mer 

kunskap (ibid). Gemensamt för många av våra respondenter är att de kände en oro för 

hedersproblematiken och hur de ska gå till väga. De flesta har kunskap om vad hederskulturen 

innebär men känner att det inte fanns ett riktigt bra arbetssätt. Den verksamhet som skiljer sig 

markant från de andra verksamheterna är Samira som hade en mer detaljerad planering på hur 

arbetet skulle utföras. Arbetsuppgifterna var uppdelade i två delar, omvärldsinriktad 

arbetsmetodik samt individuellinriktad arbetsmetodik. Pedagoger arbetade med 

omvärldskunskapen och hade i grunden en lärarutbildning och terapeuternas fokus låg på 

identiteten och de var i grunden beteendevetare. Samira uppger att den omvärldsinriktade 

riktar sig mot samhällsystem samt hur människan är när den är en produkt av systemet. 

Utifrån denna arbetsmetod utfördes diverse utflykter runt om i Sverige och parallellt arbetade 

lärarna med att undervisa om Sverige. Genom att resa och sedan få hjälp av pedagogerna att 

sätta ord på upplevelserna menar Samira att tjejerna lärde sig något om Sverige. I den 

individinriktade modellen var målet att stärka tjejerna som individer och detta gjordes med 

bland annat strukturer i vardagen, individuella samtal med föreståndaren, hemmakvällar med 

bestämda teman och så vidare. De återkommande teman var tillit, framtiden, sexualitet, kärlek 

och samlevnad som man arbetade systematiskt med. Samira belyser även vikten av 

nationaliteten på arbetsgruppen. Terapeuterna skulle vara från flickornas kultur medan 

pedagogerna hade en svensk bakgrund.  Samiras arbetssätt kan ur det intersektionella 

perspektivet förstås då intersektionaliteten lyfter upp maktaspekten mellan olika etniciteter. 

För Samira var det viktigt att pedagogerna ska vara ”svenskar” och terapeuten ”invandrare”. 

Där pedagogerna ska visa Sverige och västvärlden för ” de andra” för att främja integration. 

Terapeuterna ska i sin tur ha stödsamtal med tjejerna där det för Samira var viktigt att det är 

”invandrare” då de kunde knyta an till tjejerna på ett annat sätt eftersom de tillhörde samma 

etnicitet, ”de andra”. Dock kan man ställa sig frågan om inte det där kan skapa klasskillnader? 

Mattson (2010) menar på att trots att man tillhör samma etnicitet kan det råda klasskillnader 

där olikheter och maktaspekten kan spela en stor roll. Det hon menar med det är att även i 
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Sverige under 1800- talet var borgarklassens kvinnor det ideal som rådde under en tid. 

Arbetsklassens kvinnor var också ett ideal men inte den samma som borgarklassen utan var 

ett annat ideal som inte förknippades med ”den riktiga” kvinnan. 

 

"Det var mycket vi hade just den psykologiska individualistiska, hur man tänker i 

olika banor när det gäller just subkulturer, vilka grunder vi har. Vi pratade om, de 

teman handlade mycket om tillit, handlade om framtiden, sexualiteten, kärleken, 

samlevnad. Det var de teman vi jobbade systematiskt med.” (Samira, skyddat boende) 

 

En insats som länsstyrelsen saknade i de olika skyddade boendena, var planeringen kring 

utslussningen. Länsstyrelsen anser att en stor del av resurserna som tilldelas till de olika 

verksamheterna ska läggas på den långsiktiga lösningen där man följer kvinnan och tjejen 

även efter placeringen (Reyes, 2011). Många av våra respondenter har ingen planering kring 

utslussning mer än att hjälpa dem att hitta ett boende. Dock är det två som utmärkte sig när 

det gäller arbetet kring utslussning. Pernilla och Alice har ett café för boenden där även 

tidigare placerade kvinnor är välkomna om de bor kvar i närheten. Att använda sig av ett café 

som en långsiktig lösning där tidigare och aktuella boenden får mötas ur ett intersektionellt 

perspektiv visar på att de aktuella boendena ser ett hopp. Där tidigare boenden som kommer 

från samma bakgrund som de, kan bringa hopp för de som för närvarande bor där.  Mattson 

(2010) menar att kvinnor med samma problematik har mer gemensamt. Maktdimensionen 

mellan dem är mycket svagare än mellan de aktuella boenden och personalen. Att de aktuella 

kvinnorna och tjejerna sitter i samma båt är något vi fick höra av flera respondenter. Dock att 

kombinera tidigare boenden med de aktuella var endast ett arbetssätt i Pernillas och Alice 

verksamhet.  Även Alice arbetar med utslussningen. Alice har också kontaktmannaskap och 

det är volentärer som blir kontaktpersoner och de följer kvinnorna även efter placeringen. 

Dock anser Alice att det finns ekonomiska svårigheter med detta och att den hjälpen inte 

räcker till. 

 

”De har sin kontaktperson men sen så om de vill kontakta oss och komma hit, då så på 

torsdagar har vi det här torsdagscafét där både de som har bott här innan och de som 

bor här kommer ner. Men det finns alldeles för lite resurser för just den biten, tiden 

efter” (Alice, kvinnojour) 
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Även Samira och andra respondenter berättade att de har kontakt med kvinnorna/ tjejerna om 

de själva ville. Dock var det ingen planerad utslussning i verksamheterna. Beslut från 

socialtjänsten är en viktig faktor som kan vara en anledning till att vissa verksamheter inte har 

någon planerad utslussning. Samira talade om att vissa socialtjänster ville att de skulle klippa 

bandet helt med tjejerna efter vistelsen hos dem. 

 

”Det är jätte olika…vi har haft ett par flickor som var förbjudna att kontakt oss, 

socialtjänsten ville att vi bryter totalt. För de andra var det väldigt, väldigt bra och vi 

hade velat behålla kontakten och vissa uppskattade och tyckte det var bra. Och flickan 

behöver den kontakten. Vissa socialtjänster tyckte dock att det ska avslutas” (Samira, 

skyddat boende) 

 

8.4 Hur påverkas tjejerna efter att ha brutit kontakten med familjen? 

Pernilla berättar att när unga kvinnor först kommer till jouren så är de glada och upplever en 

trygghet sedan går det upp för henne att det är verklighet och vissa tankegångar börjar snurra 

runt i huvudet på dem. Därefter kommer det svåra beslutet kring att leva ett liv i skydd eller 

gå tillbaka till sin ursprungsfamilj. 

 

”Jag kommer kanske aldrig få träffa mina syskon igen jag kommer kanske aldrig 

kunna träffa min mamma igen. Då hamnar hon i en ny sits igen där hon ska ta 

ställning till det här att hon måste avstå från allt det här om hon verkligen ska leva 

skyddat.” (Pernilla, kvinnojour) 

 

Alma uppger att flickorna som kommer till dem är ledsna och ensamma samt att pressen är 

väldigt stor då de valt att ta ett väldigt stort steg och bryta med familjen. Detta leder i sin tur 

till att skam och skuldkänslor börjar komma över hur de agerat gentemot familjen. Alma 

menar att tjejerna har blandade känslor inför sitt beslut och vistelsen på det skyddade boendet. 

De känner allt från glädje till ensamhet och isolering. Vidare uppger Alma att i grund och 

botten kan man bli sin egen värsta fiende och ta kontakt med familjen. Saknaden blir stor och 

tjejerna utsätter sig själva för fara på grund utav den. Det är då viktigt, menar Alma, att 

diskutera med tjejen kring det och påpeka att ibland måste man ta ett steg tillbaka för att 

kunna skydda sig själv, och som Alma säger: ”…tjejerna kan vara ett eget riskelement i sin 

egen säkerhet” 
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”Mycket saknad, först kan det vara att de är väldigt glada, väldigt nöjda, sen börjar de 

känna sig väldigt ensamma, ledsna, mer isolerade från familjen, så någon gång efter 

ett antal veckor kan det vara riktigt, riktigt tufft för dom att bo på ett sådant här 

boende.” (Alma, skyddat boende) 

 

”Man längtar ju den största, särskilt om man inte är så gammal. Då det är längtan, 

längtan efter syskon oftast, mamma och syskon.”  (Lisa, kvinnojour) 

 

Lisa berättar att många kvinnor inte står ut med ensamheten och att längtan till hemmet, 

mamma och syskonen kan resultera i att de återvänder hem och böjer sig för de krav 

föräldrarna eller släkten har. Som exempelvis att hon ska gifta sig med den rätta killen. Lisa 

uppger även att familjen kan använda sig av knep för att få kvinnan att återvända hem. Lisa 

påpekar att de inte förbjuder telefoner i deras hemliga boenden och kvinnorna kan ringa hem 

lika väl som familjen kan ringa dem. Ibland brukar familjen ringa och informera om att 

mamma har blivit jättesjuk, hon ligger och dör på sjukhuset, vilket gör att kvinnan går dit och 

mamma är inte på sjukhuset men en släkting är på plats och väntar. Det är vanligt att flickan 

då följer med hem. För tjejerna kan kulturkrockar bli tydliga när de flyr från sin hemmiljö och 

kommer i kontakt med det svenska samhället på ett annat sätt än de tidigare gjort. Tjejerna har 

en uppfattning av den svenska kulturen som inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Sanna och Karin menar att kvinnorna inte känner till sina rättigheter i det svenska samhället. 

När de sedan bor i kvinnojourens bostäder så öppnas en helt annan värld upp för dem där 

menar Sanna och Karin att de på så vis anammar den svenska världen. Alice belyser 

kulturkrocken utifrån ett annat perspektiv och menar att kvinnorna blir så upptagna med sin 

nyvunna frihet så att man nästan får gränsa och hålla tillbaka dem. Kvinnorna har en bild av 

hur det är att leva i Sverige samt hur svenskar är och den bilden stämmer inte helt överens 

med verkligheten. Kvinnorna tror att svenska killar inte slår sina kvinnor vilket gör att de kan 

sätta sig själva i farliga situationer. 

 

”Ja men alltså man får hålla tillbaka dom för dom blir ju lätt skadade alltså för 

svenskar är inte som de har uppfattat de så snälla och fria. Det var en tjej, hon skulle, 

hon skulle sova över hos en svensk kille som hon då sa var bara kompis och hon 

väntade sig att han skulle bli där inne i sitt rum men han gick ju in och våldtog henne 

och la ut det på youtube.” (Alice, kvinnojour) 
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Ensamheten är en anledning till att tjejerna väljer att går tillbaka till familjen. Skammen och 

påtryckningar från familjen kan även vara en avgörande faktor i valet att återvända. Sanna och 

Karin berättar att släkten från hemlandet kan ringa kvinnan och försöker påverka hennes 

beslut och då kommer skulden som tynger henne mer och mer.  Alice uppger att det är 

enorma påtryckningar från familjen för att de vill att deras dotter ska återvända hem. Enbart 

för att man flyttar kvinnan till en hemlig ort betyder det inte att påtryckningarna försvinner 

utan familjen försöker etablera kontakt oberoende av den geografiska distansen mellan dem.  

Kvinnor och tjejer idag som är utsatta för hedersförtryck hamnar i kategoriseringen ”fri” eller 

”förtryck”. Där förtryck innebär att man lever kvar i familjen eller att man är fri vilket innebär 

att man lever som en svensk individ. Carbin (2010) menar på att man sällan tänker i banor att 

det finns tjejer som lever i familjer där hederstänk förekommer men där kvinnorna och 

tjejerna inte lever i förtryck och hot. Utan det framkommer oftast att man ska leva ett 

självständigt liv och då måste man bryta kontakten med familjen. Utifrån intersektionaliteten 

behöver det inte vara antingen eller och att västvärlden inte alltid framstå som det logiska och 

mest rationella. Carbin menar på att många rapporter visar att denna frihet kan vara tung och 

jobbig på grund av att kvinnorna och tjejerna känner sig så pass ensamma. Man få dock inte 

glömma bort att flickorna håller hårt fast i de positiva minnen och de bra sidorna av kulturen. 

Fadime, Pela och Sara är exempel på det då alla tre återvände hem till sin familj innan de 

mördades. (Wikan, 2005) Många av våra respondenter beskriver hur tjejerna påverkas av att 

de ha brutit kontakten med familjen på samma sätt. När kvinnorna och tjejerna är på boendet 

är de ambivalenta i sitt tankesätt och i sina känslor gentemot sin familj och sitt egna 

självständiga liv. De är glada över sin nyfunna frihet men saknaden av familjen gör det svårt 

för de att bryta kontakten helt. Respondenterna ser saknaden och ensamheten tjejerna känner 

som en riskfaktor. Sanna och Karin uppger att kvinnor från andra kulturer är vana vid att leva 

i en stor familj samt i kollektiv och ensamheten kan blir outhärderlig om man helt plötsligt 

ska sova själv i ett rum. Sanna och Karin menar på att ensamheten blir deras största fiende i 

arbetet med kvinnorna men även saknaden till familjen kan vara en stor faktor till att man 

återvänder hem.  

 

”Sen tror jag att det också är det här att klippa, alltså klippa med hela familjen att man 

saknar sina systrar eller sin mamma å att man liksom inte orkar. Det kan man liksom 

bara själv tänka sig in i liksom att man vet att liksom öppnar man den dörren då är det 

lättare att, att det andra följer med och att det faller också många gånger på det att man 
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inte efter ett tag så saknar man de för mycket så börjar man ha någon liten kontakt så 

leder den lilla kontakten till mer och sen helt plötsligt så är man tillbaks på ruta ett. Så 

tror jag många gånger att det är så. Å det är liksom kopplat till det här med 

ensamheten att man liksom kanske har försökt att kämpat lite tag med det å så börjar 

man känna att, att man inte står ut med det så dyker systern upp på MSN så kan man 

inte låta bli att skriva och så börjar det där och så rullar det på å så helt plötsligt är man 

liksom, vet alla vart man är å så är du tillbaks. Så tror jag att det funkar många gånger. 

Sen gifter man sig med den här killen som de vill till slut för att då ska alla vara glada. 

De får ju ha kvar de (familjen). Fast de inte älskar eller tycker om den här människan 

men (tänker utifrån tjejen) då får jag ha kvar min familj, släkt och alla andra är glada, 

skit i mig…” (Sanna, kvinnojour) 

 

Eleen, som Jemteborn skriver om i sin avhandling, återvände hem efter det att hon varit 

placerad i ett familjehem. Eleen tog själv kontakt med sin make, som hon blev bortgift till och 

som vid flertal tillfällen har misshandlat henne, och valde att återvända till honom. När Eleen 

började ha kontakt med maken igen började även familjen öppna upp sig för henne igen. 

Eleen uppger dock att hon ibland önskar att hon inte gift sig och det framgår att hennes familj 

hade ett krav att Eleens skulle återvända till maken annars skulle de inte gå med på en 

försoning. Jemterborn skriver att Eleen har valt mellan två alternativ; ”Det ena var att kapa all 

kontakten med maken och leva ett liv där hon fattar alla beslut rörande henne själv. Detta 

skulle vara på bekostnad av att all kontakt med hennes familj var bruten.” (ibid, s.84) Våldet 

och hotet utövas kollektivt, där både mamma samt syskonen medverkar. Fadern är den som 

mestadels står för dödshoten. Det är modern som utsätter flickorna för psykisk misshandel i 

16 av 18 ärenden. I de två resterande ärenden är modern avliden och flickan är bosatt hos sin 

fader. (Linell och Schlytter, 2008)  

 

8.5 Vad är svårigheterna i arbetet med hedersproblematik? 

Många av representanter som vi intervjuade upplevde svårigheter för tjejerna och kvinnorna i 

livet efter. Där bostadsbrist, ingen uppföljning och den nya ensamheten kunde vara ett 

problem. Alice uppger att det finns svårigheter i att finna bostäder samt att socialtjänsten 

trycker på att de ska gå vidare. Det som erbjuds dessa fall är en kontaktperson, någon som 

redan arbetar ideellt, i tio till femton timmar i månaden, via socialtjänstens bistånd. 
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”Sen är det boendet, de kan ju bo här allt från en natt till upp till nio månader, ett år. 

Så man vet aldrig hur länge och de som har bott här längst är de som är färdiga med 

allt, advokaten har löst sig men de hittar ingen lägenhet. Stor bostadsbrist det är ju det 

som gör problemet ännu större för de. För att det är så svårt att hitta ett hem och för att 

börja ett nytt liv då måste man ha ett hem. Så det är jättestora bekymmer från alla 

socialtjänster. Ja men vi får flytta dom uppåt i nån jävla by nånstans men det tycker vi 

inte alls är rimligt. Man vet att de liksom kommer flytta hem i såna fall. Det blir att de 

får börja om från början. Så det är andrahandslägenheter som vi försöker hjälpa de 

ringa och så. Men det är jättesvårt om man har kronofogden…” (Karin, kvinnojour)  

 

Oftast är dessa kvinnor inte riktigt klara med bearbetning av uppbrottet med familjen. De är 

därmed i behov av stöd men på grund av brister på personal och de ekonomiska resurserna 

man har att tillgå kan inte Pernilla och hennes kollegor vara där som stöd. Enligt Linell och 

Schlytter (2008) behövs en form av behandlingskedja utvecklas för att ge tjejer, målgruppen 

är här minderåriga, det stöd som de är i behov av. Flickorna är i behov av individuell vård och 

behandling och det hjälper inte enbart att skydda dem. Även om tjejerna och kvinnorna var 

tvungna att flytta till en annan kvinnojour på grund av säkerhetsskäl kunde personalen knappt 

lämna någon information till den nya kvinnojouren på grund av sekretess. När tjejerna och 

kvinnorna var tvungna att lämna boendet var de tvungna att starta om från början.  Många av 

respondenterna upplevde att det kan bli tufft för kvinnorna och tjejerna om en omplacering 

blir aktuell, eftersom alla kvinnojourer inte fungerar på samma sätt. En annan konsekvens av 

en omplacering är att kvinnorna bryts upp från den trygghet de skapat på den nuvarande 

jouren. Pernilla tar upp detta problem och menar på att problemet ligger i att kvinnornas 

vistelseort kan bli röjd och utifrån säkerhetsskäl kan en omedelbar flytt vara lösningen. Detta 

medför dock att kvinnan förlorar all kontakt med kvinnojouren och däribland även kontakten 

med personalen som de redan skapat en tillitsfull relation till. Pernilla uppger att alla 

kvinnojourer inte har tillgång till att ha ett antal anställda i personalgruppen eller möjlighet till 

ideell arbetskraft och anser därmed att alla kvinnojourer borde ha samma möjligheter. Linell 

och Schlytter (2008) kommer fram till att socialtjänsten inte har tillräckligt goda metoder och 

tillvägagångssätt när de arbetar med tjejer med hedersproblematik. Deras studie visar att flera 

tjejer blir utsatta för nya hot, press och påtryckningar då skyddet från familjen och släkten inte 

är tillräcklig vilket i sin tur leder till att flickan utsätts för nya trauman och tvingas att återigen 

bryta upp och början om från noll. I vissa fall kan det även leda till att tjej tar tillbaka det som 

tidigare sagts (Linell & Schlytter 2008). Lisa tar upp svårigheterna med socialtjänsten där de 
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ska kontakta föräldrarna, i ärenden gällande minderåriga, och detta kan leda till att tjejen 

bestraffas. Därmed menar Lisa att det är viktigt att man ger tjejerna skydd innan föräldrarna 

underrättas om den påbörjade utredningen. I Jemteborns (2005) avhandling berättar Eleen om 

sitt uppbrott och förening med familjen efter det att hon blivit bortgift. Eleen uppger att hon 

var rädd när hennes man kom till Sverige och sökte därmed hjälp hos socialtjänsten. Till 

socialtjänsten uppgav Eleen att hon var rädd på grund av att hennes kusin hade ”försvunnit” 

och troligtvis dödats. Socialtjänsten kunde inte erbjuda Eleen något skydd förrän de hade 

underrättat föräldrarna. Detta ledde till att Eleen valde att söka hjälp hos en kvinnojour där 

hon nekades skydd på grund av hennes ålder, hon var vid tillfället minderårig (Jemteborn 

2005).  
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9. Sammanfattning och slutdiskussion 

Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. (2010) tar Carbin upp 

den politiska diskussionen ur ett könsperspektiv där man anser att kvinnan är underordnad 

mannen. Våldet kopplas till dagens mansvärlden och den internationella bilden av våld är en 

av huvudpunkterna i diskussionen. Vidare menar politiker som Mona Sahlin att hedersvåld är 

i grund och botten mäns våld mot kvinnor vilket då innebär att Sahlin jämställer hedersvåld 

med kvinnofrid. I vår uppsats framgår det att kvinnojourer som arbetar med kvinnofrid och 

våld i nära relationer har svårt att ställa om och arbeta med tjejer och kvinnor med 

hedersproblematik. Det visar sig även i vår uppsats att det råder en brist på arbete kring 

hedersproblematik. Fyra av våra respondenter har organisationer som arbetar utifrån 

hedersproblematik. Dock visar det sig att arbete går åt att ge skydd, stödsamtal samt hjälp 

med det praktiska. Länsstyrelsen i Skåne menar att kvinnorna och tjejerna från hederskulturer 

har tyngre problematik och behöver mer stöd där personal ska kunna erbjuda professionell 

kvalificerad kris- och trauma behandlingar. Mycket av tiden och resurserna går idag till 

praktisk hjälp som att följa med till olika möten, läkarbesök, rättegångar, hjälp med att hitta 

lägenheten med mera. Samtidigt menar länsstyrelsen i Skåne på att en stor del av 

verksamhetens resurser ska läggas på utslussningsarbetet, en mer långsiktiglösning. Flera 

verksamheter har inget planerat utslussningsarbete. (Reyes, 2011) Många menade även på att 

de efter placeringen inte har någon kontakt med kvinnan eller tjejen alls om inte kvinnan eller 

tjejen själv vill. Däremot hjälper alla våra respondenter till under tiden på boendet med 

lägenhetssökandet och olika praktiska saker för att kvinnan eller tjejen ska kunna komma 

igång med sitt nya liv. 

 

” Sen är det boendet, de kan ju bo allt från en natt till upp till nio månader, ett 

år. Så man vet aldrig hur länge. De som har bott här längst är de som är färdiga 

med allt, advokaten har löst sig men de hittar ingen lägenhet. Vi försöker…stor 

bostadsbrist det är ju det som gör problemet ännu större för de. För att det är så 

svårt att hitta ett hem och för att börja ett nytt liv då måste man ha ett hem. Så 

det är jättestora bekymmer från alla socialtjänster. Ja men vi får flytta dem 

uppåt i någon jävla by nånstans men det tycker vi inte alls är rimligt.” (Karin, 

kvinnojour) 

 



39 
 

Karin menar på att kvinnan får starta om igen och denna gång helt ensam där hon ska klara 

sig själv. Ensamheten är något som återkommer i olika former hos alla våra respondenter. I 

början av tiden i boendet känner sig kvinnorna och tjejerna lyckliga av sin nyvunna frihet men 

bara några veckor efter smyger känslan av ensamheten fram. Många kvinnor och tjejer känner 

sig ensamma under tiden på boendet men även efter, där saknaden till familjen växer för varje 

dag som går. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor och tjejer riskerar sin egen säkerhet och 

tar kontakt med familjen. Ensamheten kan i många fall leda till att man återvänder hem och gå 

med på familjens krav. En annan aspekt på ensamheten är när skyddet röjs. Pernilla menar på 

att när skyddet röjs leder det vanligtvis till en flytt för kvinnan till en ny kvinnojour. Detta 

innebär att kvinnan måste börja om från noll igen. Dessutom har de olika verksamheter 

sekretess vilket innebär att den nya verksamheten inte får någon information alls. Vidare 

nämner Pernilla för oss att alla kvinnojourer inte har samma ekonomiska förutsättningar. 

Därmed kan personalgruppen variera i storlek vilket i sin tur kan påverka kvinnorna som är 

vana vid en kvinnojour med flera anställda. I vår undersökning framkommer det tydligt att de 

ekonomiska förutsättningarna skiljer sig beroende på verksamheterna. Alice nämner för oss 

att alla kommuner borde bidra med ett skyddat boende var. Hon menar på att någonstans ska 

det tas på allvar från staten och kommunen där ideella verksamheter inte alltid har alla 

förutsättningar för denna forma utav hjälp. Även Karin och Sanna skulle kunna tänka sig mer 

arbete kring familjerna om de hade resurser för detta. Familjearbetet är det många av våra 

respondenter som tar avstånd från och menar på att det är socialtjänstens ansvar. Samira är en 

av dem som uppger att ett samarbete har förekommit mellan socialtjänsten och det skyddade 

boendet gällande familjearbete. Även Alma nämner att socialtjänsten har en 

familjebehandlingsgrupp som arbetar med tjejerna men var osäker på om det förekom arbete 

med familjen för kvinnorna över 18 år. Pernilla menar också på att det var socialtjänstens 

ansvar men poängterar att hon inte vet om deras insats tar slut genom att enbart placera. 

Arbetet kring familjen var väldigt diffust, i frågan om de vet om socialtjänsten arbetar med 

familjen framkom inget klart svar. Vi menar på att våld i nära relationer och hedersvåld måste 

skiljas åt. Hedersvåld har med hederskulturen att göra där familjen är central. Familjen, 

kollektivet, kulturen, traditionerna och sederna har en stor betydelse för hederskulturen. Vi 

funderar kring om det måste vara svart eller vitt? Att stanna kvar i sin familj och leva i 

förtryck eller lämna sin familj och leva i sin nya ”svenska” frihet? 
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I vårt arbete genomsyras begreppet annorlundaskap. Att enbart skydda dessa kvinnor och 

tjejer finner inte vi som en bra lösning. Vi nämner i analysen att det finns familjer där 

hederstänk existerar men att det inte innebär hedersvåld och förtryck. Måste det innebära att 

man måste lämna ”annorlundaskapet”? Måste familjen lämna ”annorlundaskapet”? Måste 

kvinnan eller tjejen lämna ”annorlundaskapet” för att få ett självständigt liv? Tydligt i vår 

uppsats är att många kvinnor och tjejer inte klarar av ensamheten och då blir saknaden till 

familjen stor. Det leder i sin tur att kvinnorna och tjejerna kanske återvänder hem än att leva 

kvar i ensamheten. Vi tycker att arbetet kring familjen borde vara tydligare då det är 

nödvändig. Där kan man ta lärdom av andra familjer som lever med viss hederstänk men där 

hedersvåld och förtryck inte förekommer. Vi tror att det bli för stor kontrast mellan dessa 

familjer och ”västvärlden”. Västvärlden framkommer inte som det logiska och mest rationella 

i alla familjer. Familjen är en central punkt i hederskultur där vi anser att det är värt och gå in 

och arbeta med dem. Många av våra respondenter anser och säger att det är socialtjänsten som 

håller i den delen, arbetet med familjen. Vi vill ändå belysa Pernillas kommentar om att hon 

inte vet om socialtjänstens insats endast är att placera kvinnorna och tjejerna. Även Alma 

berättade för oss att socialtjänsten har familjebehandlings grupper men hon vet inte om 

socialtjänsten arbetar med familjen om man är över 18 år. Men förekommer det familjearbete 

i ärenden där kvinnan är över 18 år? Socialtjänsten har inte något ansvar av att gå in och 

arbeta med familjen när man är myndig men gäller det minderåriga så ser ansvarsområdet lite 

annorlunda ut. För oss är det en viktig punkt att ha kännedom om man arbetar med familjen 

eller inte och svaren vi fick var otydliga. Ett bättre samarbete mellan verksamheterna och 

socialtjänsten anser vi som nödvändig. Vidare menar vi på att socialtjänsten måste ha mer 

kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Även länsstyrelsen Skåne nämner bristen på 

kunskapen inom socialtjänsten. De skriver i rapporten att de olika kvinnojourer och skyddade 

boenden ska lägga en stor del av sina resurser på utslussnings arbete. Där socialtjänsten ska ge 

dessa verksamheter tillräckligt med resurser för att de ska kunna utföra sitt arbete. (Reyes, 

2011) Vi tror att socialtjänsten behöver vidga sin kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck för att bli medvetna om att verksamheterna behöver mer resurser. En annan viktig 

punkt som vi anser är värd att nämna är skillnaden att arbeta med kvinnor och tjejer med 

hedersrelaterade problem och kvinnor och tjejer som är utsatta för våld i nära relationer. 

Sanna, Karin och Lisa nämner att de inte är den mest lämpade målgruppen för kvinnor och 

tjejer med hedersproblematik. När de får in dessa ärenden är det oftast vid akutfall och då 

arbetar man med dem så som man arbetar med de andra kvinnorna. Vi menar på att alla 

verksamheter som kommer i kontakt med denna forma av problematik ska ha ett arbetssätt 
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just för målgruppen.  Även länsstyrelsen i Skåne tydliggör vikten av att all personal ska ha 

kunskap med hedersproblematiken och dess konsekvenser (ibid). Sanna och Karin nämnde att 

trots att de jobbar likadant med alla så har de ändå i bakhuvudet att det råder en annan 

problematik. Att utforma två olika arbetssätt som inriktar sig på antingen kvinnor och tjejer 

med hedersproblematik eller våld i nära relationer borde inte påverka deras resurser. Återigen, 

om det påverkar deras resurser borde socialtjänsten tillgodose de resurser som behövs.  

 

Jämförelsevis med början av 2000-talet så har den svenska staten investerat i att förstå 

problematiken och arbetet har kommit en bit på vägen men det är dock viktigt att man är 

medveten om det som inte fungerar. Det finns idag en bra kortsiktig ”lösning” där tjejerna och 

kvinnorna erbjuds akut hjälp men i vissa fall ingen form av stöd och hjälp efter den akuta 

situationen. Behovet av att tänka om kring arbetssättet finns idag och som en av våra 

respondenter ansåg att man inte får glömma bort att inkludera de som har kunskap kring 

hederskulturen in i det förbyggande arbetet. Istället för att arbeta för att ta de ur 

”annorlundaskapet” bör man ta vara på deras kunskap och önskningar. Vad vill de ha hjälp 

med och vad vill de förändra? Vad vill tjejerna? Vad vill kvinnorna? Vad vill killarna? Vad 

vill varje enskild familjemedlem? 
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