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Sammanfattning 
Syftet med den här studien var att dels reda ut hur begreppet heder kan definieras, men även 
att undersöka insatser som finns och insatser som behövs. Sammanfattningsvis har vi genom 
inhämtad information samt genom kvalitativa intervjuer visat på att det finns insatser som 
genomsyrar hela samhället på olika nivåer. Den utvecklingsekologiska modellen inom 
systemteorin har använts för att analysera det resultat som framkommit under intervjuerna. 
För att kunna förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck har intervjupersonerna 
beskrivit att lagar och regler i samhället behöver förstärkas och anpassas för att 
hedersrelaterade brott skall kunna identifieras och för att alla de som varit inblandade ska 
kunna dömas. Något som nämnts av samtliga intervjupersoner är att kunskapen om 
hedersrelaterat våld och förtryck måste spridas och fördjupas, bland annat hos polis och 
socialtjänst. Kritik har även riktats mot socionomutbildningarna i Sverige, då kunskapen som 
erbjuds inom programmet är otillräcklig kring hedersrelaterat våld och förtryck. Av studiens 
slutsats framgår det att de insatser som finns idag behöver utvecklas och nya metoder måste 
appliceras i arbetet för att både stoppa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt 
vikten av att arbeta med både offer och förövare.  
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1. Inledning 
Hedersrelaterat våld och förtryck är något som i dagens Sverige både är omtalat och ett 
mycket hett ämne inom socialt arbete, men trots detta har det genom information från 
intervjupersonerna visat sig att den svenska befolkningen besitter väldigt lite kunskap. Vilka 
insatser kan Sverige egentligen erbjuda de utsatta personerna? Var kan de vända sig när de 
inte längre orkar vardagen som bland annat innehåller ständig kontroll, förtryck och våld? Vi 
har i denna studie valt att inte koppla hedern till något specifikt land eller någon specifik 
religion, utan endast vad som förekommer inom hederskulturen och för personer som lever i 
den. 
 
I den här studien kommer vi först i bakgrunden att reda ut hur begreppet heder kan definieras. 
Heder har en koppling till det grekiska ordet ”filotimo” vilket kan översättas till ”att älska sin 
ära” och ordet heder kopplas i hög grad till kvinnans sexuella beteende (Kallifatides, 2001). 
Vidare i studien diskuteras även olika begrepp som är vanligt förekommande i tal om heder 
och genom läsning i studien ges mer inblick i begrepp som hedersrelaterat våld och förtryck, 
hedersmord, könsstympning, balkongflickor, arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. 
Genom statistik ges klarhet i hur många hedersmord som begås runt om i världens varje år, 
samt hur många flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. I denna studie ges även 
svar på hur många flickor i Sverige som avslutar sitt liv som en ”balkongflicka”. 
 
Det hedersrelaterade våldet var något som först blev uppmärksammat i Sverige på 00-talet 
(Skr. 2007/08:39) och insatsernas förfrågan tog fart efter att Pela och Fadime fallit offer för 
hederskulturen. Regeringen skrev år 2007 en handlingsplan för bekämpandet av bland annat 
hedersrelaterat våld (Skolverket, 2016). År 2014 fick Sverige en ny lag mot barnäktenskap 
och tvångsäktenskap (SFS 2014:381). Men bortsett från detta finns det en stark önskan från 
ett flertal instanser att lagarna utökas och att Sverige får en lag där de skyldiga kan bli dömda 
för hedersrelaterade brott. 
 
Skolans ansvar enligt lag är att barn och unga ska känna trivsel, kunna växa och utvecklas i 
sin person, trots detta är skolan också en plats där flickor och pojkar utsätts för bland annat 
social kontroll. Skolan arbetar både med förebyggande arbete där det handlar om att upptäcka 
utsattheten hos personen samt att personal med speciell kompetens ska kunna utföra en 
riskbedömning. De ska även vara uppmärksamma på eleverna genom att se olika 
varningstecken (Skolverket, 2016). 
 
Har det svenska samhället egentligen levt upp till Fadimes önskan, att inte vända dem 
ryggen? 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur hedersrelaterat våld kan definieras samt hur befintliga 
insatser kan se ut och vad som behöver utvecklas.  
 
Frågeställningar 

• Hur kan hedersrelaterat våld definieras och se ut? 
• Hur kan befintliga insatser se ut? 
• Hur kan insatserna som finns i Sverige utvecklas? 
• Vad för typ av insatser saknas enligt intervjupersonerna? 

3. Metod 
Denna studie om hedersrelaterat våld och förtryck kommer genomföras genom en kvalitativ 
metod i form av semistrukturerade intervjuer. Genom de semistrukturerade intervjuerna ges 
möjlighet att utveckla de frågor som kräver svar, intervjupersonerna kan utveckla sina svar 
och forskningspersonen får utrymme att ställa följdfrågor. Valet av kvalitativ metod kan 
kritiseras då svaren som ges inte går att generalisera till andra miljöer och resultaten som 
framställs ska istället generaliseras till en teori och inte till en population (Bryman, 2008). 
Kritiken mot metoden kommer att tas i beaktning under sammanställningen av resultatet. 

För att få grundläggande information om ämnet och för att kunna hitta relevanta 
intervjupersoner gjordes en research och bakgrundsfakta sammanställdes från vetenskapliga 
artiklar, litteratur och sökmotor på internet. De sökord som användes var “hedersrelaterat 
våld” “hedersrelaterat förtryck” “balkongflickor” “könsstympning” “insatser för 
hedersrelaterat våld och förtryck” ”hedersförtryck inom skolan” “Fadime” “Pela” “heder” 
“hederns ursprung”. I samband med att bakgrunden utformades kontaktades även möjliga 
intervjupersoner. 

Sökandet och valen av intervjupersoner har gjorts genom ett målinriktat urval. Målinriktat 
urval kommer till användning vid de tillfällen då det finns en önskan från 
forskningspersonens sida att få intervjua personer som är relevanta för studiens frågeställning 
(Bryman, 2008). Från början var det svårt att veta hur många intervjupersoner som studien 
skulle komma att behöva. Just detta är ett problem som kvalitativa forskare kan mötas av då 
det är teoretiska överväganden som är den styrande faktorn gällande urvalet (Bryman, 2008). 
För studiens bästa resultat gjordes först en ”research” för att undersöka vilka aktörer som 
faktiskt jobbar med hedersrelaterade frågor. Därefter skickades förfrågan om intervjuer ut till 
organisationer, myndigheter och verksamheter som arbetar med hedersrelaterat våld runt om i 
Sverige.  

I en mellanstor kommun i Sverige togs kontakt med elevhälsan på en gymnasieskola, 
kvinnojouren, ungdomsmottagningen och socialtjänsten. Två av dessa nämnda kunde ställa 
upp för en intervju. För studiens syfte krävdes fler än två intervjuer därför togs kontakt med 
flera olika aktörer utanför kommunen. Även här visade sig intresset att ställa upp på intervjuer 
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vara lågt och flertalet aktörer svarade att tidsbrist gjorde det svårt för en intervju och de 
tackade därmed nej till medverkan. Av de som tackade nej till medverkan var det många som 
hänvisade till andra aktörer och några gav ingen respons alls.  

Förfrågan om deltagande i en intervju skickades ut via mejl och där beskrevs studien syfte, 
värdet av intervjun samt tidsåtgång. Till alla de aktörer som tidigare är benämnda skickades 
mejlet till deras allmänna mejl och de i sin tur har antingen givit återbud eller hänvisat vidare 
till personer inom eller utom verksamhetens väggar och de har då skickat respektive persons 
kontaktuppgifter. Kontakt togs med intervjupersonen och de som inte svarade fick kort 
därefter ytterligare ett mejl. Det visade sig vara effektivt, dock kom även många svar att 
medverkan inte var möjligt på grund av tidsbrist.   

Till de personer som var villiga att ställa upp på en intervju erbjöds tillgång till frågemallen 
innan och detta för att öka chansen att få svar på de uttänkta frågorna samt att minimera 
risken för intervjupersonen att känna sig ”ställd mot väggen”. 

3.1	  Genomförande	  
Intervjuerna har genomförts på olika platser runt om i kommunen och tiden för dessa har alla 
nästan varit en timme långa. Det har varit viktigt att kunna vara flexibla gentemot 
intervjupersonerna då tidsbristen har visats tydligt. I de fall då intervjupersonerna har befunnit 
sig i kommunen har intervjun hållits på plats, medan de resterande intervjuerna har hållits via 
högtalartelefon och FaceTime/Skype. 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi valt att vara två personer på plats samt en av oss har 
varit den mer ledande parten när frågorna ställts. Den andra har varit mer observerande och 
inflikat med följdfrågor ifall det skulle behövas. Innan intervjuernas början har frågan givits 
till respektive intervjuperson ifall det går bra att spela in intervjun för att möjliggöra för oss 
att efteråt lättare kunna komma ihåg vad som sades och för att underlätta bearbetning av 
materialet. Detta är något som samtliga intervjupersoner samtyckte till.  

Användandet av intervjupersonens namn har varit något som diskuterats både med varandra 
och tillsammans med handledaren, om det är relevant för studien eller ej. Men för att vara 
säkra var det en viktigt att ställa denna fråga till intervjupersonerna när intervjun 
genomfördes.  

Intervjuerna genomfördes utefter en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) vilket gjorde 
det möjligt att kunna bibehålla en röd tråd genom hela intervjun, men också för att inte 
glömma någon viktig frågeställning. Intervjuerna kretsade kring guiden, men det fanns även 
utrymme för att kunna ställa följdfrågor för att fördjupa informationen och kunna klargöra 
vissa oklara delar (Bryman, 2008). 

Gällande kvalitativ forskning skriver Levin (2008) att det ofta handlar om tolkning och 
förståelse istället för förklaring. Då vårt syfte snarare är att skapa förståelse anser vi att det är 
en kvalitativ ansats som är bäst lämpad för denna studie. Studiens resultat är starkt bunden till 
intervjupersonerna och deras givna svar, vilket bidrar till att det är av stor vikt att tolkning och 
förståelse tas i beaktning vid insamling av materialet.  
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Vi har valt att använda oss av en analysmetod som är närmast vad Bryman (2008) benämner 
som tematisk analys. Bryman (2008) beskriver det som en analys som tas till användning när 
en forskare erhållit ostrukturerad information som kan fås vid en ostrukturerad eller 
semistrukturerad intervju. En forskare kan vid användning välja mellan att se det manifesta 
innehållet, det latenta eller se och använda sig av båda. Det manifesta innehållet innebär att 
forskaren ser själv vad texten handlar om, det som står nedskrivet är svaret. Medan det latenta 
innehållet innebär att forskaren tolkar innehållet i den skrivna texten för att se om det finns ett 
djupare bakomliggande svar.  
 
När vi ska bearbeta vår text har vi valt att göra det utifrån den process som Graneheim 
Hällgren och Lundman (2004) beskriver i sin litteratur, närmast det som Bryman (2008) 
benämner som tematisk analys. Texten som forskaren fått tillhanda genom transkribering 
läses igenom ett flertal gånger för att forskaren själv ska få en stark bild av textens helhet. 
Efter det väljer forskaren den text som är mest relevant för studiens syfte och frågeställningar 
som tillsammans kallas meningsbärande enheter. Enheterna görs om till kortare texter 
(kondenseras), men viktigt är att inte göra sig av med betydelsefull information. Efter detta 
kodas och grupperas de förkortade meningarna för att noga visa på vad som är det centrala i 
intervjun (det manifesta innehållet). Tillslut formuleras olika teman och det latenta innehållet 
framkommer nu i texterna när forskaren tolkar och ser bakom det skrivna ordet (Graneheim 
Hällgren och Lundman, 2004).  

3.2	  Metoddiskussion	  
För att kunna diskutera metoden på bästa sätt har vi valt att dela upp diskussionen i för- och 
nackdelar. Vi ser själva övervägande fördelar med metoden och det resultat det fört med sig. 
Metoden är flexibel och har givit oss ett flertal olika synsätt på studien och har möjliggjort för 
våra intervjupersoner att ge mångfacetterade svar. Fördelarna som vi ser är att vi har valt 
intressanta intervjupersoner som i sin tur har givit oss värdefull och relevant information för 
studien. De semistrukturerade intervjuerna har underlättat för oss dels i anpassningen av 
frågor till varje enskild intervjuperson. De semistrukturerade intervjuerna har även givit oss 
möjligheten till att ställa följdfrågor vilket i sin tur gav oss utökad information. Vidare ser vi 
den semistrukturerade intervjuguiden som positivt för studiens validitet då vi under 
intervjuerna hållit oss till ämnet, trots oplanerade följdfrågor. Studiens validitet innebär att 
forskaren undersökt det som var tänkt att undersökas (Bryman, 2008). En nackdel vi ser med 
detta är att vi fått mycket överflödig information som varit svår att placera och avgöra 
relevansen för studien. Att ha i beaktan är att resultatet i studien styrts av de medverkande 
intervjupersonerna och att resultatet kunde ha blivit annorlunda om fler personer tackat ja till 
medverkan. Övergripande anser vi att vi har strävat efter en hög validitet då vi undersökt det 
som från början tänkt undersöka. 
 
Med tanke på studiens karaktär och de vi intervjuat kan studiens reliabilitet diskuteras. 
Reliabilitet försäkrar studiens tillförlitlighet och innebär att om en annan forskare studerar 
samma ämne skall resultatet bli det samma (Bryman, 2008). Som vi vet är hedersrelaterat våld 
och förtryck ett ämne där forskningen i dagens läge går framåt. Vi tänker att om en liknande 
studie om insatser skulle göras i framtiden skulle den förmodligen få ett annorlunda resultat, 
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medan om en liknande studie skulle göras inom kort kan antagandet tas att resultatet blir 
jämlikt vår studie. Vi tänker också att det är svårt att uppnå hög reliabilitet i en studie med 
kvalitativ metod då det görs olika tolkningar av den insamlade informationen. Vardagliga 
faktorer som förväntningar och dagsform kan avgöra tolkningarna (Bryman, 2008).  
 
Enligt Bryman (2008) innebär begreppet generaliserbarhet att resultatet av en studie går att 
generalisera. Vi har strävat efter studiens generaliserbarhet då vi intervjuat två personer som 
arbetar med myndighetsutövning. De arbetar efter handlingsplaner, lagar och regler, som 
övergripande fungerar på samma sätt i hela landet. Våra andra intervjupersoner arbetar inte 
med myndighetsutövning och deras arbete är mer föränderligt. Det är även svårt att 
generalisera resultatet då resultatet bygger på få informanter. Vidare är det tänkbart att 
studiens generaliserbarhet kan komma att påverkas av vilken roll intervjupersonen fyller i 
verksamheten. Beroende av de olika rollerna/positionerna kan resultatet bli föränderligt då 
intervjupersonerna har olika kunskap, erfarenheter och tolkningar. Detta kan bli extra tydligt 
då de icke myndighetsutövande verksamheter inte styrs av handlingsplaner i samma mån.  

3.3	  Etiska	  riktlinjer	  
Etiska riktlinjer finns till för att värna om intervjupersonernas integritet och undersökningens 
kvalitet. Dessa riktlinjer kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att kunna uppfylla samtyckeskravet, som 
innefattar att deltagarna i undersökningen själva får bestämma över sin medverkan, krävs 
information om vad studien innebär och vad som förväntas av intervjupersonen. Detta för att 
intervjupersonen skall kunna ta ställning till om den vill medverka eller inte. Informationen 
som går ut till intervjupersonen bör innehålla studiens syfte, vilken metod som är tänkt att 
användas, hur datan sedan kommer förvaras för att obehöriga inte ska komma åt den, om och i 
så fall vilken risk det finns att delta (Kalman & Lövgren, 2012). För att uppfylla 
informationskravet fick de medverkande intervjupersonerna genom ett mail ovanstående 
information innan intervjun. Det är även av stor vikt att informera om att medverkan är 
frivilligt och att den enskilde alltid har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen 
(Kalman & Lövgren, 2012). 
 
Då en intervju gjorts med en enskild person om dennes egen historia är det av stor vikt att 
konfidentialitetskravet upprätthålls för att bevara intervjupersonens anonymitet och integritet.  
Konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga inte skall ha tillgång till det insamlade 
materialet. Detta för att värna om deltagarnas integritet och att det inte skall kunna gå att 
identifiera vilka som har deltagit. Konfidentialitet i samband med den information som 
intervjupersonerna får kan leda till att de som deltar känner sig trygga och därav kan det bli en 
mer öppet och detaljrik intervju. Det är alltså av stor vikt att deltagarna känner sig trygga 
inför undersökningen för att få hög kvalitet av materialet som möjligt (Kalman & Lövgren, 
2012). Samtliga intervjupersoner blev i samband med intervjun tillfrågade ifall deras namn 
fick framkomma i studien. Oavsett vad intervjupersonen svarade på denna fråga har 
bedömning gjorts att användandet av deras namn är irrelevant samt för att uppfylla 
konfidentialitetskravet kommer namnen censureras.  
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Nyttjandekravet skall säkerställa att det material som tillkommer i undersökningen endast får 
användas för forskningsändamål. De som deltar i undersökningen skall kunna lita på att det de 
berättar inte används på fel sätt (Kalman & Lövgren, 2012). För att uppfylla detta gick vi 
tillväga på samma sätt som vid informationskravet, via mail. Vi tog även upp detta vid 
intervjutillfällena, vi har även erbjudit samtliga deltagare att ta del av det publicerade 
materialet.  

3.4	  Etisk	  prövning	  
Det finns många punkter som avgör om en undersökning behöver etikprövas. Etisk prövning 
kan behöva göras om den undersökning eller forskning som genomförs behandlar uppgifter 
som rör en enskild persons ras/ursprung, religiös övertygelse, politiska åsikt med mera. En 
etisk prövning ska även genomföras om det innebär uppenbar risk för den enskildas fysiska 
eller psykiska hälsa. Om någon av punkterna stämmer in på den undersökningen som ska 
genomföras måste det ske en etisk prövning, oavsett om forskningspersonen givit sitt 
samtycke. Den etiska prövningen syftar till att skydda forskningspersonerna (Lunds 
universitet, 2016).  

4. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie kommer delvis att utgå ifrån ett systemteoretisk synsätt. Den 
utvecklingsekologiska modellen utgår ifrån sociala och samhälleliga fenomen som berör barn 
och familjer. Utvecklingsekologin berör det samspel som äger rum mellan individen och den 
föränderliga miljön som denne lever i (Lagerberg & Sundelin 2000). Utifrån denna teori finns 
det olika system kring individen som påverkar den enskilde.  

Mikrosystemet innefattar den enskilde individen, i detta fall en kvinna som är utsatt för 
hedersrelaterat våld/förtryck och hennes direkta omgivning, detta innefattar även hennes 
relationer. Inom mikrosystemet rör det sig om en miljö med karakteristiska egenskaper där 
individen spelar en specifik roll. I just detta fall kan det exempelvis ses utifrån kvinnans roll 
som dotter i familjen. I kvinnans mesosystem innefattas hennes relationer mellan viktiga 
miljöer såsom familj och vänner. Inom exosystemet ryms samhällets insatser såsom hälsa och 
sjukvård, domstolar, kulturinstitutioner etc. (Lagerberg & Sundelin 2000). 

Makrosystemet utgörs av institutioner och ideologier som genomsyrar hela samhället. Det 
utgörs av kulturella, ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga, legala och politiska system 
som får sitt konkreta uttryck på mikro-, meso- och exonivå. Vi tänker att en kvinna som är 
utsatt för hedersrelaterade brott påverkas av alla dessa olika system/nivåer. Om kvinnan söker 
hjälp hos en myndighet som ligger inom hennes exosystem, kommer hennes mesosystem att 
påverkas i form av att relationen till hennes familj blir föränderlig på ett eller annat sätt; 
exempelvis genom att kvinnan besluter sig för att klippa familjebanden helt. Avsikten med 
den utvecklingsekologiska modellen är att beskriva olika sociala sammanhang och bidra till 
en djupare förståelse för sambanden som finns mellan kvinnan, familjen och det övriga 
samhället (Lagerberg & Sundelin, 2000). Det finns även övriga centrala faktorer i kvinnans 
system utifrån denna modell som vi finner är speciellt relevanta; när det rör individer som inte 
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bara behöver innefattas av ett system- utan flera. När det kommer till makrosystemet som 
bland annat innehåller de kulturella systemen; å andra sidan den svenska kulturen och dess 
värderingar, å den ena sidan hemlandets och familjens normer och värderingar, då skapas det 
en förståelse för att kvinnan eventuellt kan uppleva slitningar och krockar.  Dessa system får 
därefter sitt uttryck på mikro-, meso-, och exonivå. (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur befintliga insatser kan se ut för 
en individ som lever kring hedersproblematik. Insatserna vi undersöker befinner sig inom 
kvinnans exosystem och utifrån den utvecklingsekologiska modellen påverkar dessa nivåer 
direkt kvinnans närmiljö (mesosystem) (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

(Lagerberg & Sundelin, 2000) 

4.1	  Kollektivsamhället	  (klanen)	  vs.	  individsamhället	  
Utöver systemteorin kommer följande teori om kollektivsamhället och individsamhället att 
förklaras med anledning för ökad förståelse för helheten, men kommer ej att förankras i 
analysen.  

Som svensk i dagens samhälle förutsätter vi att bli bemött och dömd som individ inte som 
representant för en grupp eller en släkt. Det svenska samhällets är uppbyggt utifrån att 
individen är den primära enheten. En svensk företräder på ett uppenbart sätt aldrig någon 
annan person än sig själv men när en svensk representerar en grupp är det som en individ 
utvald att företräda gruppen. Människan som individ prioriteras före människan som en del av 
en grupp, individen i den svenska kulturen har blivit självbelåten (Ahmadi-Lewin & Lewin, 
2003). 
 
Detta förhållningssätt som vi har i Sverige är inte en självklarhet i andra länder, många andra 
samhällen bygger istället på motsatsen, att gruppen prioriteras, kollektivet eller släkten 
framför individen. Det kan tänkas att det är uppenbart att människan är en liten del av 
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någonting större och att det som betyder något är gruppen, vanligtvis familjen eller släkten, 
inte individen. Gruppens överlevnad prioriteras framför den enskilda människans hälsa och 
ibland till och med viktigare än en enskild människas överlevnad. Människans existens är inte 
en fristående enhet utan bara en länk i en kedja som leder långt utöver den enskilda 
människans liv (Ahmadi-Lewin & Lewin, 2003). 
 
Den mest uppenbara skillnaden mellan individ- och gruppbaserade kulturer är skillnaden 
mellan skuld och skam. En person som lever i en skuldkultur har ett personligt ansvar för sina 
egna handlingar, inte för andras. I denna typ av kultur har den sociala kontrollen växt in i 
individen och den styrs av samvetet och rädslan för ångesten som kan skapas av skuld, 
Sverige är ett gott exempel på hur en individualistisk skuldkultur ser ut. En skamkultur är 
motsatsen till skuldkulturen, i en skamkultur ligger den sociala kontrollen inte i individen utan 
utanför, gruppen bär ansvaret för andra gruppmedlemmars handlingar. Hederns stora 
betydelse i andra kulturer har ett stort samband med den gruppbaserade identiteten i 
skamkulturen (Ahmadi-Lewin & Lewin, 2003). 

5. Kunskapsöversikt 
För att får klarhet i vilka insatser som faktiskt finns i dagens Sverige och vilka insatser som 
saknas måste vi först och främst undersöka vad ordet heder kan betyda samt hur det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket kan komma till uttryck. Med fakta från bakgrunden ges 
även information om vad insatserna ska omfamna, var de ska riktas och hur de ska komma till 
uttryck. Med tanke på ämnets natur och den stora spridningen av information kommer det i de 
olika styckena blandas referenser från tidigare forskning, artiklar, litteratur och webbsidor.  

5.1	  Definition	  av	  begreppet	  heder	  
FN definierar begreppet heder som en del av en traditionell familjeideologi, vilken dikterar 
villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll (NCK, u.å.). 
 
I Nationalencyklopedin definieras heder som ’’anseende grundat på erkänt goda 
karaktärsegenskaper’’(NE, 2016). 
 
Theodor Kallifatides (2001) beskriver begreppet heder genom det grekiska ordet ”filotimo” 
som går att översätta till ”att älska sin ära”. Kallifatides skriver också att det är som en vana 
att tänka att det inte går att lita på människor utan heder, det går heller inte att ta dem på 
allvar. Det sämsta förväntas av människor utan heder. Han beskriver också att heder är 
kopplat till mannen och skam är kopplat till kvinnan.  

Ordet heder har på de flesta språk en stark värdeladdning och ära. Det är något som är ädelt 
och hjältemodigt över just ordet heder. Det påminner om tider då män värderade moraliska 
principer högt, när de var ridderliga och modiga. Ordet heder har i den europeiska historien 
haft en stark könsdimension, uttryck som ”en man av heder” och ”en ärbar kvinna” var 
vanligt förekommande. Mannen var den som representerade hela familjen och förvaltade 
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hedern. Kvinnorna var genom sin sexualitet ett hot mot männens heder. Generellt sett bar 
kvinnan på skammen och mannen bar äran (Wikan, 2004). En mans heder har i hög grad varit 
knuten till kvinnans sexuella beteende, männen har genom detta skapat sig ett problem, de har 
utvecklat ett hedersbegrepp som gör dem sårbara inför kvinnornas sexuella beteenden istället 
för att knyta hedern till det egna beteendet. Männens heder riskerar därför att skadas om 
någon av deras kvinnor, döttrar, systrar, kusiner och hustrur bryter mot 
ärbarhetsnormen (Wikan, 2004). 
 
Om en kvinna bröt mot ärbarhetsnormen och därmed skadat hedern kunde hedern 
återupprättas genom duellen som innebar att det var bättre att dö som en man med hedern i 
behåll än att leva i förödmjukelse. Annars kunde hedern vinnas tillbaka genom att döda 
kvinnan. Denna typ av lösning var vanligt på de flesta håll i Europa från 1500-talet till en bit 
in på 1900-talet. Fram till 1600-talet var heder en fråga om omvärldens värderingar av en 
person, det var viktigare än personens egen självkänsla eller hederskänsla. På 1700-talet 
började hedern uppfattas som synonym till moralisk integritet på de flesta håll i Europa. 
Heder handlade om socialt anseende och om yttre omständigheter. Om en man förlorade en 
strid förlorade han också heder och ära. Hedern och äran låg i resultatet av handlingarna som 
syns för offentligheten (Wikan, 2004) 

5.2	  Patriarkal	  maktstruktur	  
För att en flickas familj och släkt skall kunna upprätthålla familjehedern är bevarandet av 
hennes oskuld av stor vikt och därför kontrolleras hennes sexualitet. Detta handlar inte bara 
om att flickor inte får umgås med pojkar utan kontrollen av flickors sexualitet hänger ihop 
med en patriarkal maktstruktur (Jemteborn, 2005).  
 
En patriarkalt strukturerad familj kan illustreras likt en pyramid där männen är i toppen och 
kvinnorna i botten. Familjens äldre medlemmar är högt upp i pyramiden och har stort 
inflytande. Pyramiden, familjen kan påverkas av yttre faktorer, släkten, kollegor, vänner och 
religiösa auktoriteter har störst inflytande. Staten, myndigheter och andra samhälleliga 
institutioner påverkar minst (Jemteborn, 2005).  
 
I en patriarkalt strukturerad familj är flickor och kvinnor alltså underordnade pojkar och män. 
Männen och kvinnorna har olika värde för att de är av olika kön. I detta sammanhang ägs 
begreppet heder av män och det handlar mestadels om kontrollen av kvinnors sexualitet 
(Jemteborn, 2005).  
 
Den patriarkala maktstrukturen är en hierarkisk struktur där makten är männens, kvinnorna är 
underordnade männen och kvinnorna blir förtryckta av män just för att de är kvinnor. I dessa 
patriarkala system är kvinnorna underordnade i allt vad gäller ekonomi, politik, kultur och det 
sociala livet. Enligt Riyadh Al-Baldawi (2003) är det genom den patriarkala strukturen som 
familjens intressen kan bevakas i förhållande till omgivningen.   



	   12	  

5.3	  Hederskoden	  
Hederskoden är de värderingar som har en överordnad betydelse och betraktas som regler och 
grundvärderingar. Bryter någon mot reglerna förloras hedern. Hedern upprätthålls om en 
person lever efter samhällets krav och regler, enligt hederskoden är heder en rättighet som 
innebär att andra människor skall behandlas med värdighet. I detta sammanhang är samhället 
en hedersgrupp som följer hederskoden och respekterar varandra. Familjen har en gemensam 
heder och det är omvärldens värdering av en person som betyder något, inte den egna 
moralen. Heder sitter ihop med rykten och hur ens handlingar uppfattas av omvärlden. Heder 
har inte något att göra med att visa respekt för andra människor eftersom heder är något som 
ägs och kan förloras (Jemteborn, 2005). 

5.4	  Hedersrelaterat	  våld	  och	  förtryck	  
Hedersrelaterat våld särskiljer sig från det så kallade familjerelaterade våldet då det ofta är 
fler gärningspersoner som begår våldet/förtrycket när det är hedersrelaterat, den brottsliga 
handlingen kan även ha stöd av andra familjemedlemmar än endast en familjemedlem (Brå, 
u.å.). Det som kan sägas är att våldet är kollektivt planerat, kollektivt sanktionerat och ibland 
även kollektivt utövat. Kollektivet kan även skydda förövarna vilket också leder till få 
anmälningar och åtal (Kvinnojouren Ellinor, u.å.).	  
 
Kontroll över kvinnor, en önskan om att utöva makt samt hederstankar är grunden för allt våld 
mot en kvinna, oavsett om det är hedersrelaterat eller inte (NCK, 2010). Det hedersrelaterade 
brottet är även ofta planerat långt i förväg till skillnad från många andra brott som 
klassificeras som familjerelaterat våld, något som även kan prägla det hedersrelaterade våldet 
är att det kan finnas en stolthet över själva våldshandlingen (Brå, u.å.). 
 
I NCK’s kunskaps- och forskningsöversikt poängterar de vikten av att kunna använda 
hedersbegreppet för att våldsutsatta flickor/ungdomar/kvinnor skall kunna få adekvat 
samhällelig hjälp, alltså är det ibland av största vikt att kunna skilja på familjerelaterat våld 
och hedersrelaterat våld för att kunna avgöra vilka åtgärder som behövs (NCK, 2010).  
 
Hedersrelaterat våld och/eller förtryck kan uttrycka sig genom många former men handlar i 
många fall om hot som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätten att själv välja 
partner. Förtrycket kan innebära att personen i fråga inte får leva som denne vill, att 
släkten/familjen bestämmer klädsel, umgänge och partner. Hedersrelaterat våld och förtryck 
drabbar främst flickor och unga kvinnor, men det är även pojkar och unga män som drabbas 
(Högdin, et al. 2009). Det hedersrelaterade våldet eller förtrycket kännetecknas ofta av att det 
inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation utan att det utövas av 
exempelvis en hel familj mot en kvinna (Dina rättigheter, 2016). 
 
Inom detta område råder ett högt mörkertal runt om i hela världen. Unni Wikan (2004), som 
är professor i antropologi, säger att det hedersrelaterade systemet är sammansatt och 
innehåller ett stort antal förtryckande former som både är strukturerade och organiserade. 
Hedersrelaterat våld och förtryck är något som främst är ett förtryck mot kvinnor och som 
även hör till föreställningar när det handlar om makt, kön och sexualitet (Högdin, et al. 2009).  
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Youssef (1973) menar att familjens och mannens heder uppnås genom olika värden som finns 
hos både män och kvinnor. Gällande mannen handlar det om hans maskulinitet, medan det 
hos kvinnan läggs stor vikt i hennes sexuella renhet. Det centrala gällande heder är den 
kvinnliga kyskheten och ärbarheten och det är även det som anses vara den mest väsentliga 
delen när det handlar om en familjs heder (Högdin, et al. 2009).  
 
Derne et al. (1994) har tidigare skrivit att kvinnorna besitter stora krav från männens sida då 
minsta olämpliga uppträdande från kvinnan medför vanheder och skam över de manliga 
medlemmarna eller hela familjen (Högdin, et al. 2009). 

Den som bryter mot familjens/släktens normer kan få olika straff i form av våld, hot, 
utanförskap, trakasserier, misshandel och i de värsta fallen döden. Dessa ting ska i sin tur göra 
att familjen återfår det anseende eller den heder som upplevs som förlorad (Unicef, 2016). 
 
När det sedan handlar om männen ska de ha uppnått en form av ekonomisk makt samtidigt 
som de kontrollerar sin hustrus, dotters och systers sexuella uppförande. Männen har sin 
heder säkrad så länge kvinnorna i familjen håller sin mödomshinna1 ren och orörd (El 
Saadawi, 1980). Om en man förlorar sin heder hamnar han längst ner i rang i det 
hederskulturella sammanhanget. 

Kan en kvinna på något sätt påverka hedern i de kulturer där hedern är central? Svaret är ja, 
en kvinna kan förstöra den (Gilligan, 1997).  

5.4.1	  Könsstympning	  
En könsstympning/kvinnlig omskärelse är ett ingrepp som ofta görs utan bedövning med hjälp 
av saxar, rakblad eller krossat glas. Könsstympningen kan utföras på olika sätt: 
* Delar av blygdläpparna eller klitoris skärs bort. 
* Klitoris prickas med ett vasst föremål. 
* Infibulation, vilket innebär att de inre och yttre blygdläpparna samt klitoris avlägsnas. 
Huden sys sedan ihop och kvar lämnas endast en millimeterstor öppning, där urin och 
menstruationsblod kan passera (Unicef, 2016) 

5.4.2	  Hedersmord	  
Ibland kan hedersvåld leda så långt som till hedersmord, enligt FN kännetecknas hedersmord 
enligt följande: 
* Syftet med mordet är att tvätta bort familjens skam, 
* Genom att offra en älskads blod tvättas skammen bort, 
* Personen som mördas är oftast en kvinna eller flicka, 
* Vanligen är det en manlig släkting som är gärningsman, 
* Gärningsmannen betraktas som en hjälte (Dennis, 2003). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ordet mödomshinna kommer användas med reservation för att vi ej anser att mödomshinnan 
är en hinna som täcker ingången till slidan. Vi har efter efterforskning tagit ställning till att 
mödomshinnan är en myt för att kontrollera kvinnors sexualitet.	  
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5.4.3	  Balkongflickor	  
Under de senaste tio åren har ett flertal så kallade balkongfall uppdagats, där unga kvinnor 
ramlat från balkonger, föräldrarna har misstänkts men senare släppts på grund av att det inte 
funnits bevis. Det som karaktäriserar dessa dödsfall är att kvinnorna har haft ett utländskt 
ursprung och att de dött genom att ramla från en balkong, detta har sedan rubricerats som 
självmord. När fallen granskats har det uppenbarat sig att det funnits anledning att misstänka 
att kvinnan kanske blivit knuffad från balkongen av en familjemedlem eller nära släkting, 
eller att hon blivit tvingad till att hoppa, att hon alltså inte tagit livet av sig frivilligt (Motion 
2012/13:Ub281).  

Polisen själva menar att detta är en typ av hedersmord där förövarna blir utan straff då det är 
utformat som ett självmord (Sveriges radio, 2006).  

När undersökningar rörande dessa dödsfall har skett har det upptäckts ett genomgripande, 
komplicerat kulturellt förtryck som hänger ihop med de samhällsförhållandena som är 
aktuella för det land som offret och förövaren kommer ifrån. 

Polisutredningarna har många gånger lagts ner på grund av att det funnits för få bevis och i 
vissa fall har utredningen lagts ner på grund av att det varit svårt att utreda vem som varit den 
egentliga förövaren (Motion 2012/13:Ub281).  

5.4.4	  Arrangerade	  äktenskap	  och	  tvångsäktenskap	  
Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap är något som genom tiden varit vanligt, men som 
fortfarande än idag är något som förekommer i olika kulturer. När det handlar om arrangerade 
äktenskap inom svensk lagstiftning syftar det på att det är någon annan utanför det blivande 
paret som bestämmer över giftermålet. I flertalet av fallen är det oftast någon av partnernas 
familjer eller släktningar som tycker att de har rätt till att få bestämma (Motion 
2009/10:C377). 

Det finns en viss skillnad på tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap, men skillnaden är 
ytterst hårfin. Skillnaden är främst att personen som utsätts för ett arrangerat äktenskap ges 
möjlighet att välja snarare än rätt att få välja något (Schlytter, 2004). Tvångsäktenskap är 
enligt Brandon & Hafes (2008) något som görs för att bevara de hedersrelaterade 
traditionerna (Högdin, et al. 2009). 

En kartläggning som Stockholms stad gjorde år 2009 visade att det är tusentals barn och 
ungdomar varje år som drabbas av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Bara i 
Stockholm är det en av tio flickor som lever under hedersförtryck i hemmet. Bortsett från 
detta antas det även finnas ett stort mörkertal (Motion 2009/10:C377). 

År 1948 beslutade FN att äktenskap endast är tillåtet när makarnas fria och fulla samtycke 
finns. FN poängterar att ett tvångsäktenskap är ett äktenskap när minst en av de båda parterna 
inte gett sitt samtycke om giftermålet (SOU 2012:35). 

Den 7 april 2011 slog Europarådet fast att tvångsäktenskap är en form utav våld mot kvinnor. 
De länder som väljer att tillhöra konventionen är det enligt artikel 37 straffbart att tvinga en 
person in i ett äktenskap, samt att vilseleda någon genom att resa till ett annat land om syftet 
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med resan är att tvinga personen in i ett äktenskap. Enligt konventionen handlar det både om 
fysiskt och psykiskt tvång (SOU 2012:35). 

I barnkonventionen står det uttryckligen inte något specifikt angående tvångsäktenskap, men 
det kan ändå ingå i ett flertal artiklar i konventionen. Till exempel i artikel två där det talas 
om barns lika behandling, i artikel 3 där det står att barnets bästa ska komma först samt artikel 
19 där staterna som ingår i konventionen är skyldiga till att skydda barnet mot alla former 
utav våld, skada och övergrepp, vanvård eller försumlig behandling men också misshandel 
eller utnyttjande mm. Det finns ytterligare ett flertal artiklar i konventionen som berör vissa 
delar när det gäller just äktenskapstvång (SOU 2012:35). 

Att vara gift mot sin vilja är något som bär med sig stora negativa effekter. I ett äktenskap 
finns förväntningar om ett sexuellt samliv samt barn vilket i tvångsäktenskap medför stora 
risker för sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Utifrån information från olika 
hjälporganisationer är det många flickor och kvinnor som utnyttjas mot sin vilja samt far illa i 
äktenskapet (SOU 2012:35). 

Gällande tvångsäktenskap, barnäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck kan det uppstå 
ett visst ”vi och dom” tänkande och detta kan i sin tur medföra rasistiska och 
främlingsfientliga tankar när det är vissa speciella grupper som pekas ut och då anses ha de 
tankar och uppfattningar som är negativa. Med hänsyn till detta är det viktigt att betona den 
lagstiftning som finns mot tvångsäktenskap och barnäktenskap för att kunna skydda de 
personer som är utsatta. Skyddet som finns bygger på de mänskliga rättigheterna och är 
oberoende. Det är inte unikt för Sverige att arbeta mot tvångsgifte eller barnäktenskap, utan 
det är ett arbete inom ramen för FN samt internationella icke-statliga organisationer (SOU 
2012:35)  

5.5	  Statistik	  
Enligt FN sker upp till 5000 hedersmord i världen varje år, men mörkertalet är stort. 1000 fall 
av hedersmord dokumenteras årligen bara i Pakistan. Mer än 135 miljoner flickor och kvinnor 
har utsatts för könsstympning, och två miljoner flickor och kvinnor riskerar att utsättas för 
könsstympning varje år (Amnesty, 2016). 

Omkring 70 000 ungdomar i Sverige var år 2009 oroliga för att inte få välja sin egen partner. 
Av dessa 70 000 är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja. Dessa ungdomar upplever 
att föräldrar, religion eller kultur sätter gränser för dem i valet av äktenskapspartner (Mucf, 
u.å.) 38 000 kvinnor som är bosatta i Sverige är drabbade av könsstympning medan 19000 
barn under 18 år är i riskzonen för könsstympning (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige 
genomförs 5 hedersmord per år, men det räknas med att mörkertalet är minst dubbelt (GAPF, 
2012). En av anledningarna till varför mörkertalet är stort är för att många fall rubriceras som 
självmord eller olyckor på grund av bristande bevis. Sveriges Radios Kaliber har tagit upp 
brottsfallen som aldrig når domstolarna, där det bland annat framkommer att det i Sverige 
sker minst 10 stycken ”balkongflickor” som istället rubricerats som självmord (Sveriges 
Radio, 2011). 
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5.6	  Lagar,	  handlingsplaner	  och	  rapporter	  
Hedersrelaterade brott blev uppmärksammat på allvar i Sverige först på 00-talet. Sverige har 
en skyldighet i enlighet med FN att arbeta mot att förhindra hedersrelaterade brott.  

I november 2007 kom en samlad strategi gällande arbetet kring mäns våld mot kvinnor från 
regeringen. I handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt våld i samkönade relationer presenteras 56 olika åtgärder. I skrivelsen 
redogörs regeringens syn på hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer ska bekämpas.  I handlingsplanen framkommer det bland 
annat att: 
* Socialstyrelsen skall förbättra kunskapsstödet när det gäller socialtjänstens arbete med 
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
* Länsstyrelserna får i uppdrag att lämna stöd till insatser som avser förebyggande arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
* Myndighetsuppdrag att erbjuda skolledare fortbildning om problematiken kring 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
* Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att fortsätta genomföra insatser mot hedersrelaterat våld 
och förtryck genom tjejjourernas verksamhet. 
* Ökad kompetens inom polisen att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad 
brottslighet (Skr. 2007/08:39).  

 
Den 20 februari 2014 beslutade sig regeringen för att tillsätta en särskild utredare som hade i 
uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet 
om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Som en del av uppdraget ingick det att utvärdera 
och bedöma de insatser som regeringen har genomfört under åren 2010–2014 för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor. Utredningen har utöver detta även haft till uppdrag att analysera och 
bedöma behovet av en samlad struktur för kunskapsutveckling, kunskapsöverföring och 
kunskapsstöd för aktörer på området inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. 
Uppdraget gäller även arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55).  
 
Den 27 maj 2014 utformades en ny lag mot barnäktenskap och tvångsäktenskap i Sverige. I 
och med detta infördes två nya brott – äktenskapstvång och vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa. Detta innebär att det idag är straffbart att förmå någon att gifta sig mot 
sin vilja genom olaga tvång. Lagen mot äktenskapstvång innebär att det blir straffbart att 
förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Även förberedande gärningar 
kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir 
straffbart, dels genom att brottet "vilseledande till tvångsäktenskapsresa" införts (SFS 
2014:381).  
  
28 maj 2014 ändrades lagen enligt äktenskapsbalken kapitel 2, 1§, att den som är under 18 år 
inte får ingå äktenskap (SFS 2014:376). Vidare omfattas hedersrelaterade brott av lagstiftning 
kring mord, misshandel, olaga hot och grov fridskränkning (Uppsala Universitet, 2016).  
 



	   17	  

Det finns förutom lagar och regler även olika samverkansprojekt som ska förebygga och ha 
åtgärder mot hedersrelaterat våld. DHK (Det handlar om kärlek) är ett samverkansprojekt 
mellan myndigheter och frivilligorganisationer som syftar till att motverka hedersrelaterat 
våld och förtryck, att möta barn och unga i deras vardagsmiljö och att informera dem om 
deras rättigheter utifrån FN’s konvention om barns rättigheter. I syftet ligger även att 
synliggöra de olika aktörernas ansvarsområden samt att skapa en samverkan aktörerna 
emellan. Regeringen utkom i en skrivelse 2009/10:229 ”Handlingsplan för att förebygga och 
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja” i vilken det framhölls att projektet DHK är en 
lyckad metod att nå unga i arbetet med att stärka deras rättigheter. Till detta projekt finns även 
Kärleken är fri som är en metodutvecklande fortsättning av det redan etablerade projektet 
(Rädda barnen, 2010). 

5.7	  Insatsernas	  historia	  efter	  Pela	  och	  Fadime	  
Pela, Fadime och Abbas är tre frontfigurer som i sekelskiftet föll offer för hederskulturen. 
Pela och Fadime levde inte upp till sina familjers förväntan, medan Abbas blev kär i fel flicka 
och blev därför bragd om livet av flickans föräldrar. Det var Fadimes tal i Riksdagen samt 
hennes exponering i media som blev startskottet för en bredare diskussion om hedersvåldet 
(Gapf, 2016). 
 
Under de senaste sexton åren har frågan om hedersrelaterat våld blivit mer omtalat, i de 
svenska medierna, politiken och internationellt. Åren 2003-2007 avsatte regeringen 180 
miljoner kronor för att skapa jourboenden för de flickor som är utsatta, uppdra åt 
länsstyrelserna att kartlägga problematiken, skriva handböcker i ämnet, implementera insatser 
för att påverka attityderna kring ämnet. Det har det fortsatt avsatts medel för detta och för att 
länsstyrelserna ska kunna arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld. År 2008 avsattes nya 
medel i anknytning till regeringens handlingsplan för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor, 
våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld (NCK, 2010).  
 
I slutet av år 2004 fördelades projektbidrag till drygt 30 olika aktörer i Stockholms län för 
projekt som syftade till arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projekten skulle pågå 
under året 2005 och majoriteten av dessa projekt var förebyggande arbete mot hedersrelaterat 
våld och några få projekt var skyddade boenden för ungdomar och unga kvinnor som utsätts. 
Majoriteten av projekten var även frivillig/intresseorganisationer (Jemteborn, 2006).  
 
Hälften av alla projekt arbetade med någon form av informationsarbete så som seminarier, 
föreläsningar och paneldebatter där syftet var att diskutera, öka informationen, medvetenheten 
och kunskapsnivån om problematiken kring hedersrelaterat våld. Målgruppen var personal, 
ungdomar och allmänheten (Jemteborn, 2006).  
 
Resultatet visade att behovet av ökad kunskap om hedersrelaterade frågor är stort, att personal 
som möter utsatta inte alltid vet hur de skall hantera situationen. När kunskapen ökar hos både 
personal och allmänheten blir chansen att känna igen utsatta personer större och genom detta 
kan fler få hjälp. Projekten har lett till en större medvetenhet kring den hedersrelaterade 
problematiken och hjälpt personal att bli mer trygga i mötet med en utsatt (Jemteborn, 2006).  
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Resultatet visade även att det är av stor vikt att ha ett gott samarbete med målgruppens 
ansvariga, t.ex. chefer, lärare och skolledning. Genom detta samarbete kunde organisationen 
genomsyras uppifrån och diskussioner och kunskapssökandet fortsatte. En del av projekten 
varade endast under året 2005 medan andra projekt utvecklades ännu mer och kunde genom 
projektbidraget fortsätta med sitt viktiga arbete (Jemteborn, 2006). 

5.8	  Hedersrelaterad	  problematik	  i	  skolan	  och	  skolans	  ansvar	  
I handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck - för Umeås kommunala grund- och 
gymnasieskolor, som främst riktar in sig på rektorer och personal vid elevhälsan står det 
skrivet att hot, våld och tvång samt mord i hederns namn förekommer i grupper av människor 
samt i samhällen som har starka patriarkala system och ett tankesätt om skam. Bakom de 
hedersrelaterade brotten finns ofta ett tankesätt om att en person genom bestraffning kan 
återupprätta sin heder (Länsstyrelsen Östergötland, 2014).  
 
I skolan kan hedersrelaterad problematik innebära att flickor, men även pojkar, begränsas av 
sin familj att delta i viss skolundervisning som till exempel sex- och samlevnadsundervisning, 
idrott och hälsa eller musikundervisning. Skoleleverna kan även vara socialt kontrollerade i 
skolan av släktingar, kusiner eller bekanta till familjen (Skolverket, 2016).   

Skolan är till för att barn och unga ska känna trivsel, kunna växa och utvecklas i sin person 
och detta är något som framkommer i skollagen och läroplanerna. Skolan ska ge stöd åt 
eleven att utveckla relationer till jämnåriga personer, samt vara en mötesplats för djupa samtal 
om relationer, kärlek och sexualitet (Skolverket, 2016). 

Hur skolans arbete ska fungera samt dess villkor står noga uttryckt i både skollagen och i de 
läroplaner som finns. Skolan ska ge eleven utbildning och information om demokratiska 
värderingar, mänskliga rättigheter, människors lika värde, lika rättigheter och lika 
möjligheter, samt jämställdhet bland män och kvinnor (Skolverket, 2016). 

På skolverket talar de även om att kontakten och dialogen mellan skolan och elevens föräldrar 
är viktig. Att genom samtal och olika möten öka förståelsen för både värdesystemet och de 
arbetsformer som skolan har. Skolan och skolpersonalen behöver i tidigt skede skapa trygga 
och säkra relationer till föräldrarna, då det är viktigt att en förälder också känner sig 
välkommen till skolan. Det är skolpersonalens ansvar att se till att samarbetet utvecklas 
(Skolverket, 2016). 

Förebyggande arbete 

Skolverket skriver att för att kunna upptäcka utsattheten hos en person handlar det om att 
våga lyssna, att ta barnet eller den ungas berättelse på allvar och att kunna bemöta de 
svårigheter som eleven berättar om. Att som personal på skolan kunna göra en riskbedömning 
på en elev kräver speciell kompetens men även bearbetning av egna värderingar. Genom att 
personalen på skolan är uppmärksamma över eleverna kan de se varningstecken (Skolverket, 
2016). 
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Några varningstecken: 

• Kontinuerliga somatiska symtom t.ex. magsmärtor, illamående och huvudvärk  
• Återkommande skolk och frånvaro 
• Kontroll av fritiden, till exempel om eleven har bråttom hem för att passa tiden hem 

från skolan eller att eleven inte får delta i aktiviteter på fritiden 
• Få eller inga kompisar utanför skolan 
• Saknar vuxet stöd utanför familjen 
• Om elevens föräldrar undviker kontakt med skolan och motsätter sig stödinsatser som 

skolan erbjuder 
• Att eleven känner sig oroad för att familjen ska få reda på att man är homosexuell, 

bisexuell eller transperson 
• Har självmordstankar 
• Eleven rymmer hemifrån 
• Har synliga skador på kroppen av våld (Skolverket, 2016). 

I vissa fall kan skolpersonal ta kontakt med föräldrarna, men kontakten beror mestadels på 
hur situationen för eleven ser ut. Det viktigaste är att samtal med eleven görs innan kontakten 
med föräldrarna tas och det med respekt utifrån elevens integritet vilket nämns i läroplanerna. 
Eleven själv kan göra en egen och annorlunda riskbedömning vilket personalen ska ha i 
beaktning (Skolverket, 2016). 

I ett flertal skolämnen ges kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sexualitet, kön 
samt relationer som är viktiga delar för att skapa en förståelse om helheten i ämnet. Dessa 
nämnda ämnen är även något som ger förutsättningar till att kunna arbeta med 
hedersrelaterade frågor i undervisningen. Som Skolverket nämner handlar det främst om sex- 
och samlevnadsundervisningen där det flertal gånger ges möjlighet till att beröra 
problematiken. Det kan handla om allt från ryktesspridning, framtidsdrömmar, förväntningar 
om äktenskap, myten om mödomshinnan till maktstrukturer i samhället. Detta ger möjlighet 
för eleverna att diskutera dessa frågor tillsammans med en vuxen (Skolverket, 2016). 

Det är rektorernas ansvar att barnkonventionen blir levande i skolan samt att det finns en 
beredskap och en handlingsplan för hur hedersproblematiken ska hanteras. Det nämns att i 
hanteringen av elevvårdsärenden ligger det i rutinerna att i tidigt skede ta kontakt med 
föräldrarna, men i fall där eleverna lever i en hederskultur kan detta ta allvarlig skada för 
eleven. Det är därför viktigt att personal i skolan får fortbildning inom detta ämne, särskilt 
viktigt är det för elevvårdspersonal då det ofta är de som blir berörda aktörer i dessa fall 
(Länsstyrelsen Östergötland, 2014). 
 
Den grundläggande delen som handlingsplanen har tagit fram är en tydlig ansvarsfördelning 
och att alla på skolan ska veta vem och vad de gör när en flicka eller pojke som lever inom 
hedersförtryck behöver hjälp (Länsstyrelsen Östergötland, 2014). 
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6. Resultat 
Nedan presenteras det resultat som framkommit under intervjuerna. Resultatdelen är uppdelad 
i sex delar baserat på de mest övergripande kategorierna som kodningen utmynnade i. Varje 
intervjuperson framkommer inte under varje del, detta på grund av att intervjuguiderna var 
anpassade utifrån deras olika professioner och alla svar är inte relevanta i relation med våra 
huvudsakliga frågor. Med konfidentialitetskravet i åtanke kommer intervjupersonernas namn 
och plats att censureras. 
 
Beskrivning av intervjupersoner 
Intervjuperson 1: Arbetar som kurator på en gymnasieskola, utbildad socionom med 
erfarenhet från arbete med flyktingar.  
Intervjuperson 2: Projektledare i ett projekt som arbetar med att få utbildning och 
erfarenhetsutbyte i frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Har erfarenhet från arbete 
med hedersrelaterat våld och förtryck. 
Intervjuperson 3: En tjej i 20 års åldern som själv växt upp i och brutit sig ur en 
hederskontext, något som hon själv beskriver som vardagsheder. 
Intervjuperson 4: Representerar en del av socialtjänsten.  
Intervjuperson 5: Arbetar på en större organisation med mycket erfarenhet om hedersrelaterat 
våld och förtryck.  
Intervjuperson 6: Forskare i Socialt arbete vid ett universitet i Sverige samt stor erfarenhet av 
arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.  

6.1	  Definition	  av	  heder	  
Nedan följer intervjupersonernas tolkning av begreppet heder. 
 
Intervjuperson 1 
Vår intervjuperson som arbetar som kurator berättar att de arbetar efter en handlingsplan som 
är speciellt utformad för skol- och skolhälsopersonalen, i handlingsplanen anses begreppet 
heder vara hot och begränsningar i elevens vardag.  
 
Intervjuperson 2 
Intervjupersonen beskrev hedersbegreppet som ett sätt att kontrollera flickors sexualitet samt 
föreställningar om manlighet.  
 
Intervjuperson 3 
“Heder är ju okunskap och någonting kulturellt och inte religiöst”. 
Intervjupersonen uttrycker att de som utövar hedern är de som saknar kunskap, familjen, 
släktingar, kusiner och bröder. Hon menar att utifrån den patriarkala triangeln är männen 
oftast högst upp och då är det uppifrån okunskapen kommer. Okunskapen finns ofta inom 
Sveriges kultur. Intervjupersonen berättar att hennes föräldrar kom hit och tog med sig den 
kultur de växt upp i till Sverige vilket resulterade i en slags kulturkrock. 
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Intervjuperson 4 
Vår intervjuperson som representerar socialtjänsten berättar att definitionen av heder för 
honom samt för hans profession är att skydda kvinnans sexualitet det vill säga att kvinnan är 
oskuld den dagen hon gifter sig. Intervjupersonen berättar vidare att kvinnans sexualitet att 
stor betydelse för familjens och släktens heder. Hedersvåld är något som i sin tur ska vara 
kollektivt sanktionerat av hela släkten samt även planerat. Våldet sker oftast mot barn, vilket 
är den skiljande faktorn när man jämför hedersvåld med våld i nära relation och mäns våld 
mot kvinnor. Grunden för hedersvåld är att flickan, kvinnan eller pojken har förstört familjens 
heder, men det finns olika grader vilket man behöver förstå enligt intervjupersonen.  
 
Här nedan illustreras två trianglar som symboliserar de olika uppfostringsmodeller enligt 
intervjupersonen, de benämns vid en typisk svensk uppfostringsmodell respektive en typisk 
hederskulturell.  

 
 
Den första triangeln (till vänster) står på spetsen och kommer att kallas för den 
“svenska modellen”. Att triangeln står på spetsen symboliserar att individerna är som mest 
begränsade när de är barn. Desto äldre barnen blir, ju mer handlingsutrymme får de samt även 
ett större ansvarstagande. Vanligtvis när individen är runt 20-års ålder är de självständiga och 
redo att ta ansvar för sig själv och sitt liv, vilket ofta innebär att till exempel flytta hemifrån.  
Intervjupersonen fortsätter med att förklara att för de som lever i en hederskontext eller 
hederskultur är uppfostringsmodellen/triangeln precis tvärtom (till höger). Det största 
utrymmet har barnen när de är små, sedan krymper utrymmet mer desto äldre de blir. Detta 
bidrar i sin tur med att barn under tolv till tretton år oftast inte har känt av hedersförtrycket 
eller hedersvåldet ännu, utan de har fått leva ett ganska “vanligt” liv. Vanligen börjar 
begränsningarna för dessa barn och unga komma till uttryck i pubertetsåldern. Det kan då 
märkas av genom ett motstånd till att delta på exempelvis idrottslektioner och 
sexualundervisning. Oftast måste flickorna komma hem direkt efter skolan i sällskap av sin 
bror, i vissa fall tar föräldrarna tiden på sina barn då de vet hur lång tid det tar mellan skolan 
och hemmet. Här påvisas en skillnad mellan uppfostringstriangeln för killar och tjejer, att 
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killarna oftast har mycket större livsutrymme. Intervjupersonen poängterar att alla familjer är 
individuella och varje familj uppfostrar inte sina barn utefter denna modell.  
 
Intervjupersonen berättar vidare att det som ibland gör det svårt att arbeta med dessa flickor är 
att det hederskulturella är något som är i deras vardag, vilket dessa flickor kanske inte har 
reflekterat över. Flickorna som lever i en hederskontext ser däremot hur livet är för andra 
flickor i deras klass, vad de får göra och vilka liv de får leva. I och med detta kan det födas en 
längtan att själv få leva ett sådant liv enligt intervjupersonen.  
 
Intervjuperson 5 
 ‘’ kvinnan föds med ard (hennes heder) den kan aldrig höjas, endast sänkas’’ 
Intervjupersonen förklarar att definitionen av heder är lite olik den vi har här i Sverige än från 
västländerna. Hon förklarar att “man har ryggen fri, är hedersam och hedern är något som 
skall behållas inom familjen”. Intervjupersonen beskriver att hedersvåld är en form av 
hierarkisk status. Utövaren av hedersvåldet och förtrycket är oftast pappan i familjen, eller 
den äldsta mannen i familjen om inte pappan finns närvarande, då exempelvis den äldre 
brodern i familjen. Intervjupersonen beskriver att det finns benämningar inom hedern enligt 
följande: Sharaf är mannens heder, den kan kränkas genom att en kvinna i familjen 
exempelvis umgås med okända män eller har föräktenskapliga relationer. Intervjupersonen 
förklarar att ryktesspridning kallas namos, vilket är något som skall undvikas inom 
hedersrelaterade kulturer.  Ryktesspridning kan röra exempelvis kvinnans sociala liv eller 
handlingar, såsom vad hon gör på sin fritid. Vidare beskriver intervjupersonen att kvinnans 
heder, som hon föds med, kallas ard och rör hennes kön och oskuld. Kvinnans ard kan aldrig 
höjas utan endast förminskas, gör hon något som går emot familjens heder förminskas hennes 
ard, vilket i sin tur fläckar ned familjens sharaf och därmed bör hon straffas. Intervjupersonen 
beskriver att familjens heder mest är lokaliserad till kvinnornas ansvar samt hennes oskuld.  
 
Intervjuperson 6 
Intervjupersonen beskriver att ordet hederskultur är ett paraplybegrepp som rymmer allt ifrån 
äktenskapstraditionerna, barnäktenskap, tvångsäktenskap, arrangerade äktenskap till 
könsstympning, oskuldskrav, krav på rekonstruktion av mödomshinnan, hedersmord, dagliga 
begränsningar med mera. Hedern är det största och det högsta idealet, allt annat förlorar sin 
betydelse i förhållande till hedern. Det finns många belysande talesätt och det sägs i alla fall i 
vissa religioner att; “gud är stor, men hedern är större än gud”. 

6.2	  Hur	  är	  insatserna	  utformade?	  
Nedan följer intervjupersonernas beskrivningar av hur deras arbete ser ut. 
 
Intervjuperson 1 
Intervjupersonen beskriver att samarbetet med socialtjänsten upplevs som osäkert då de haft 
en hög omsättning på personal, men att mottagningsenheten alltid varit behjälplig då de är 
duktiga i arbetet med dessa frågor. Skolan har samarbetat med polisen när det har handlat om 
brott och med landstinget vid dokumentation av skador. All skolpersonal ska uppmärksamma 
om eleven uttrycker begränsningar och kontroll. Det kan exempelvis uttryckas i form av att 



	   23	  

eleven är orolig för kommande resor inför lov och att de inte får följa med på läger. 
Skolsköterskan ska vara extra observant på elevens mående. I intervjun framkommer vikten 
av lärarnas roll gällande att se signaler och tecken hos utsatta elever. Samtal mellan elev och 
skolkurator inleds med att bygga en god och trygg relation, det är viktigt att skapa förtroende 
och tillit för att sedan kunna gå vidare med fakta och hitta lösningar.  
 
När det kommer till familjens och släktens inblandning är det viktigt att vara försiktig och 
noga överväga vilken form av kontakt som ska tas, det ska även vara i samråd med eleven. 
För eleverna är det i dessa fall svårt att gå emot sin familj och det behövs mycket stöd. Ofta 
handlar det om stora händelser och då går socialtjänsten in med sina insatser.  
 
Intervjuperson 2 
Projektet har funnits sedan 2014 och är en metodutveckling av ett tidigare projekt inom 
samma organisation. Projektet går ut på att skapa samverkansgrupper av myndigheter och 
organisationer, lokalt, för att få utbildning och erfarenhetsutbyte i frågan om hedersrelaterat 
våld och förtryck. Därefter möter samverkansgrupperna barn och ungdomar på skolor för att 
informera om mänskliga rättigheter samt stödvägar. Intervjupersonen förklarar att de 
använder sig av en teaterpjäs som bygger på verkliga händelser för att få igång diskussioner 
kring ämnet. Efter att eleverna har sett pjäsen gör de klassrumsbesök där eleverna får 
diskutera mänskliga rättigheter och hedersproblematik med utbildade processledare. Projektet 
är under en skolvecka och då samlas personer från olika myndigheter på skolan och pratar om 
rättigheter och håller värderingsövningar med eleverna. Det är personer från polisen, 
tjejjouren, socialtjänsten, med flera.  
 
Intervjupersonen förklarar att styrkan med projektet är att det baseras på barnkonventionen 
och mänskliga rättigheter och det gör att de når ut till alla på samma villkor utan att någon ska 
känna sig utpekad. Det är väldigt konkret att redovisa vilka rättigheter som finns och hur den 
utsatta personen kan gå tillväga om den känner sig orättvist behandlad. 
 
Kopplat till projektet finns ett nationellt stödforum som heter Dina Rättigheter, de har en 
hemsida med en chatt som är öppen för utsatta ungdomar. De som svarar är experter på 
hedersrelaterat våld och förtryck, ungdomarna som skriver i chatten är helt anonyma och de 
kan fråga om precis vad som helst.  
 
Projektet är förebyggande på så sätt att det uppmärksammar och diskuterar frågan med 
högstadie- och gymnasieelever, de jobbar inte direkt med utsatta ungdomarna men de 
samverkar med myndigheter som gör det och ger de elever som behöver en chans att få 
kontakt med t.ex. socialtjänsten eller tjejjouren.  
 
Intervjuperson 4 
I frågan om hur socialtjänsten arbetar i dessa fall, berättar intervjupersonen om ett exempel 
rörande en flicka som kom till skolsköterskan, skolkuratorn eller någon annan och berättade 
att hennes mamma och pappa inte tillåter henne att gå ut efter skolan utan måste komma hem 
direkt. Hon berättade även att brodern följer henne till och från skolan varje dag. 
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Intervjupersonen fortsätter med att berätta att det är positivt om en sådan igång ges, då detta 
kan resultera i att samtalet med flickan kan påbörjas direkt och förhoppningsvis gör skolan då 
en anmälan till socialtjänsten. Därefter kan samtal mellan socialtjänsten och flickan tas vid, 
eventuellt tillsammans med kuratorn eller med intervjupersonens kollega. 
 
I arbetet med flickorna handlar det först och främst om att skapa en trygg relation och som 
intervjupersonen beskrev tidigare med triangeln får dessa flickor mindre eget ansvar desto 
äldre de blir. Detta innebär att de inte värdesätter sina egna åsikter eller sig själv som person, 
utan att de endast har ett värde för släkten och familjen. Intervjupersonen berättar att använda 
sig utav öppna frågor är inget alternativ, utan arbetet sker helt tvärtom och i frågeställningarna 
till flickorna ges det alternativa svar, exempelvis “vill du bli frisör eller vill du bli bagare?”.  
 
Efter ett antal samtal när flickorna eventuellt har börjat berätta mer, skapas det eventuellt 
möjlighet till att bestämma om utredningen ska kommuniceras med flickornas föräldrar, detta 
är ett måste när utredning har öppnats hos socialtjänsten. Alternativet är att vänta två till tre 
veckor innan kontakt tas med föräldrarna, detta för att de absolut inte ska blandas in från 
början, absolut inte säger intervjupersonen. Det handlar hela tiden om att ha en dialog med 
flickan eller pojken. 
 
Något som intervjupersonen poängterar att ha i beaktande i arbetet med flickor och pojkar 
som lever i en hederskultur, är att det inte endast förekommer våld, begränsningar och 
kontroll. Det finns även oerhört mycket kärlek, mycket värme samt känslan att alltid vara en 
del av en gemenskap. Väljer flickan eller pojken att ställa sig utanför den gemenskapen drar 
de en linje mellan både släkt, familj och sig själv. När den linjen har dragits kan de inte kliva 
tillbaka, det finns ingen i flickans eller pojkens nätverk som de kan vända sig igen. Här är 
exempel på ytterligare en skillnad mellan hedersvåld och “vanligt” våld i nära relation, att det 
råder konsensus i de beslut som tas och att hela släkten är med. Det är inte en ensam patriark 
som bestämmer utan alla blir involverade, även bröderna vilka i vissa fall blir tvingade till 
olika handlingar.  
 
I frågan om socialtjänsten jobbar något med förebyggande arbete svarar först vår 
intervjuperson nej, men ändrar sig snabbt med att säga ja. Det finns en grupp inom 
öppenvården som representerar ungdomsteamet, ungdomsboendet, boendestöd för unga 
familjer samt familjepedagoger som arbetar med målgruppen barn mellan 0-12 år. I 
arbetsgruppen inom öppenvården arbetar de med att identifiera vilka villkor dessa små barn 
lever i. Även inom ungdomsteamet/ungdomsboendet försöker de identifiera pojkarna och 
flickorna då det vid ett flertal tillfällen framkommit att de varit utsatta för väldigt grovt våld. 
Att jobba med pojkarna framförallt, det är det förebyggande arbetet socialtjänsten har tänkt 
göra.  
 
Gällande samverkan berättar intervjupersonen att de har mycket samverkan med andra 
socialtjänster. Det finns ett nätverk där vår intervjuperson och dennes kollega är med i, de 
brukar träffas två gånger per termin för att byta erfarenheter och ha föreläsningar tillsammans. 
Det är personer från både polisen, socialtjänsten, handläggare för ensamkommande 
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flyktingbarn, från öppenvården och kvinnofridssamordnare. De poliser som är med kommer 
från personskyddsgruppen, då flickorna placeras sker detta i samråd med personskyddet.  
 
Intervjuperson 5 
Intervjupersonen beskriver att de arbetar utifrån tre olika pelare. Den första pelaren utgör ett 
stödforum där de fokuserar på att arbeta med de utsatta mer konkret. De erbjuder stödsamtal, 
psykologiska samtal, juridisk hjälp, samt följer med dem på möten, exempelvis med 
socialtjänst. De kan även skriva ett intyg till socialtjänsten där de stärker individens historia. 
Utöver detta kan individen erbjudas en stödfamilj där de kan bo skyddat under tiden de väntar 
på socialtjänstens beslut. Intervjupersonen berättar också att de arbetar som ett stöd för tjejer 
som valt att lämna sina familjer. En tjej som valt att lämna familjen och kulturen har ingen 
möjlighet att återvända och hon blir då väldigt utsatt, hon måste bygga upp sitt liv på nytt - 
ensam.  
 
Vidare berättar intervjupersonen att deras andra pelare går ut på att förebygga hedersrelaterat 
våld genom utbildning för elever och lärare, politiker samt myndigheter. De har även 
föreläsare som åker runt i Sverige och föreläser.  
 
Deras sista och tredje pelare består i att påverka makthavare och stoppa hedersrelaterat våld 
på ett högre plan. Inom denna pelare håller de olika evenemang och seminarier i exempelvis 
riksdagen. Utöver detta anordnar de temadagar för att öka medvetenheten om hedersrelaterat 
våld och förtryck.  
 
Intervjuperson 6 
Intervjupersonen arbetar förebyggande genom att skriva böcker i ämnet, föreläser och har 
undersökt och utvärderat verksamheter som arbetar med hedersutsatta ungdomar. 

6.3	  Tjejernas	  utsatthet	  
Nedan följer intervjupersonernas svar på hur tjejernas utsatthet kan se ut.  
 
Intervjuperson 1 
Intervjupersonen förklarar att personalen vid hedersrelaterat våld/förtryck ofta 
uppmärksammar att individen uttrycker begränsningar och kontroll. Ofta är personen orolig 
för kommande resor, inför lov och att de inte får följa med på läger. Detta gäller både när det 
rör pojkar och flickor.  

Intervjuperson 3  
Intervjupersonen berättar att sen hon var liten fick höra av sin mamma att hon inte fick göra 
vad hon ville och att hon inte var som de andra svenska tjejerna. Hennes mamma sa till henne: 
“Tjejer gör inte så” och “Du är inte som dom”. Tjejerna som var från samma kultur som 
henne beter sig inte som svenska tjejer. Hon beskriver hur hennes uppväxt sett ut och att hon 
växt upp i en så kallad vardagsheder. Nedan följer en rad exempel i vardagen som vår 
intervjuperson upplevt; 
- Att inte kunna hänga på fritidsgården utan att bli ifrågasatt och kallad för “fucking hora”. 
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- Att inte kunna ha ett grupparbete i skolan utan att få frågor om vilka killarna man umgås 
med är. Att få frågan om man inte skäms för att man umgås med killar, när hon skrev ett 
skolarbete med killar.  
- Att hela tiden få höra av sin bror att hans kompisar sagt “ey din syster gjorde såhär, jag såg 
din syster göra si eller så” 
- Att behöva ljuga om vilket gymnasieval man vill göra för att det ska låta bättre. Det lät 
bättre att gå en samhällslinje med inriktning beteende och säga att hon skulle vidareutbilda sig 
till psykolog än att säga att hon ville gå barn- och fritidsprogrammet.  
 
När hon i övre tonåren blev kär i en kille blev hon misshandlad av sin mamma för att hon 
blivit kär i “fel” kille som var från “fel” kultur och “fel” religion. Hon stred för sin kärlek och 
gick emot sin mamma. Förhållandet mellan henne och pojkvännen blev officiellt och hennes 
mamma kallade henne för alla de fula ord som finns i deras språk, hon blev kallad för 
“horunge” och “spräckt fitta”. 
 
När hennes pojkvän tillslut friade till henne var det som att hennes mamma gav upp, hon 
accepterade inte förhållandet eller förlovningen men hon gav upp kampen. Mamman sa ”Ditt 
giftermål kommer inte vara godkänt inom vår religion. Du kommer ha problematik när det 
gäller dina barn om vilken identitet dom ska välja, och då är det upp till dig att visa vad vår 
religion är det är din plikt som mamma. Allt ligger på dig nu, jag godkänner det här, för jag 
vill inte skilja dig från någon du verkligen älskar och jag ser att han är en fin människa”.  
 
Vår intervjuperson diskuterar även fram och tillbaka om hur svårt det var att själv acceptera 
förhållandet, att hon själv kände sig smutsig för att hon blivit ”hjärntvättad” hela barndomen. 
Att hon än idag har svårt att offentligt pussas med sin fästman för att andra kan se det. Det 
finns släktingar som fortfarande inte godkänt förhållandet och som kallar hennes mamma för 
“svikare”, men idag står hennes mamma bakom henne. 
 
Intervjuperson 5 
’’om kvinnan inte är könsstympad är hon oren, och allt hon tar vid blir smutsigt’’. Som 
nämnts innan berättar intervjupersonen om kvinnans heder, så kallad ard, och denna kan 
aldrig höjas utan endast förminskas om hon strider mot familjens heder. Hon berättar vidare 
att mycket av familjens heder är kopplat direkt till kvinnan, med det menar intervjupersonen 
att om kvinnan strider mot de hedersnormer som familjen har fläckar hon ned hela familjens 
heder och inte bara sin egen. Kvinnans heder är direkt kopplad till hennes kön och hennes 
oskuld, och hennes mamma har ansvaret att uppfostra henne till en kvinna som håller sin 
oskuld. När kvinnan sedan gifter sig går ansvaret över till hennes man. Kvinnan får inte på 
något sätt visa sexualitet, hon ska täcka sina kurvor och sitt hår.  
 
Könsstympning är ett sätt att kontrollera hennes oskuld innan äktenskapet, intervjupersonen 
förklarar att inom vissa kulturer upprepas könsstympningen efter kvinnan fött barn, för att då 
återigen kontrollera henne och vara säker på att hon inte är otrogen. Intervjupersonen berättar 
även att det inom vissa kulturer uppfattas som smutsigt om kvinnan inte är könsstympad, att 
allt hon rör vid blir smutsigt.  
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Intervjuperson 6 
Vad gäller tjejernas utsatthet menar intervjupersonen att tjejerna tenderar vara mer medvetna i 
och med att de är utsatta för de flesta av restriktionerna. De får många tillsägelser redan när de 
är väldigt små, exempelvis att de inte ska hoppa, klättra i träd eller cykla för att de då blir av 
med sin mödomshinna. Synen på kvinnan är att det är hon och hennes kropp som anses vara 
en ständig källa till smuts och skam och att uppfattningen om den manliga kroppen är 
annorlunda. 
 
Han menar att det finns en paradox. Om en kvinna har en föräktenskaplig eller 
utomäktenskaplig relation med en man blir hon smutsig, men vem är det då som är källan till 
smutsen - det är mannen.  
 
Om en kvinna eller flicka bryter mot hedersnormen och drar skam över familjen förväntas det 
av omgivningen att männen i familjen vidtar åtgärder. Om det är så att flickan bara pratat med 
en främmande man kan familjen nöja sig med att gifta bort henne i tonåren för att förebygga 
ytterligare skam. Dock har det varit flera fall runt om i världen där flickor har blivit mördade 
just på grund av att de vid ett enstaka tillfälle pratat med en främmande man. Familjen gör sitt 
bästa för att få ett erkännande igen, som det uttrycks “tvätta bort den svarta skamfläcken”.  
 
Intervjupersonen berättar att bortgifte innebär massor av konsekvenser för en flicka oavsett 
vilken ålder hon är i när hon gifts bort. För det första innebär det systematiska våldtäkter, 
relationssvårigheter, psykiska svårigheter, oönskade graviditeter, oönskade aborter. Det är 
stora förväntningar från omgivningen, att barnet ska driva ett hushåll, sköta hushållssysslor 
och serva alla familjemedlemmar. Detta leder ofta till att skolan blir ett avslutat kapitel för 
flickan för att istället ta hand om egna barn. Tvångsgifte är en enorm kränkning av barnets 
kroppsliga integritet och för barnets grundläggande fri- och rättigheter.  

6.4	  Killarnas	  utsatthet	  
Nedan följer intervjupersonernas svar på hur killarnas utsatthet kan se ut. 
 
Intervjuperson 2 
Intervjupersonen berättar att i hederskontexter kan det vara en pojke som tvingas misshandla 
sin syster och dessa fall är ju pojken själv utsatt, det finns mycket i bakgrunden som styr.  
 
Intervjuperson 4 
Intervjupersonen berättar att killarna också är utsatta, men på ett annorlunda sätt då de oftast 
har större livsutrymme. Ungdomsboendet och Ungdomsteamet som är två aktörer inom 
öppenvården kommer i kontakt med killarna. Det sker oftast inte på grund av att de är utsatta 
för hedersförtryck, utan på grund av kriminalitet, missbruk eller utåtagerande beteende. När 
de kommit i kontakt med killarna hamnar de på ungdomsboendet och får ha samtal med 
ungdomsteamet. Intervjupersonen är dock övertygad om att bakom dessa tre faktorer 
(kriminalitet, missbruk eller utåtagerande beteende) finns det en hedersproblematik.  
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Intervjupersonen säger att just denna grupp av killar är jätteviktig att försöka nå, för om det 
ska ske en förändring gällande hedersproblematiken är det just med dessa killar som växer 
upp nu det ska jobbas med och försöka få dem att tänka annorlunda.  
 
Intervjupersonen berättar att han själv har arbetat med två stycken pojkar, haft samtal med 
dem samt placerat dem på grund av att de utsatts för hedersförtryck och våld, men också för 
att de själva utsatt personer för hedersrelaterat förtryck och våld. Pojkarna har berättat att 
deras föräldrar sagt vad de ska göra och plötsligt är de inblandade i grov kriminalitet. 
Pojkarna har då blivit omhändertagna vilket också varit svårt då föräldrarna överklagat och 
beslutet måste tas igenom olika rättsinstanser. Intervjupersonen poängterar här vikten av att 
benämna det för vad det är, att benämna det för hedersvåld.  
 
Intervjuperson 5 
Intervjuperson berättar att det även finns killar som söker hjälp hos dem. När det kommer 
killar som söker hjälp för att de själva är utsatta för hedersförtryck/våld hos dem rör det sig 
oftast om att de har en hbtq-läggning som absolut inte är tillåtet inom hederskulturen eller att 
de skall gifta sig med någon de inte bestämt själv. Många andra av de killar som söker sig till 
organisationen är utsatta, i form av att vara både offer och förövare. Dessa killar har ett 
enormt påtryck av de äldre männen i familjen att hela tiden kontrollera exempelvis sin syster 
eller mamma. Killarna är ett sorts medel för att upprätthålla hedern, ibland emot deras vilja, 
vilket gör att dem dels blir utsatta själva men även utsätter andra.  

Intervjuperson 6 
Vad gäller pojkarnas utsatthet menar intervjupersonen att pojkarna blir på gränsen till 
hjärntvättade. Pojkarna har dubbla roller, de är potentiella förövare men också offer. Det finns 
förväntningar på pojkarna att de ska föra vidare familjens goda namn och hedersnormerna. De 
socialiseras i det, de får förmåner för det, detta gör det svårare för dem att bryta med familjen. 
De får höra att det de gör mot sina systrar är för familjens bästa, för släktens bästa och för den 
kulturella gruppens bästa. Att kränka, misshandla och förtrycka sina systrar är i ett gott syfte 
för att bevara, försvara och återupprätta familjens ifrågasatta eller kränkta heder. 
 
Många gånger väljer familjen att ta livet av en kvinnlig familjemedlem som anses har dragit 
skam över familjen och över släkten, men ytterst sällan när det gäller söner. Sönerna berövas 
livet om de har en hbtq-läggning eller om någon annans son har inlett en kärleksrelation med 
någon av ens närstående kvinnor. I övriga fall mördas inte sönerna när de överskrider 
hedersnormerna, överseendet gällande männen är större. Det är sönerna som ska föra och 
bevara släktens goda namn vidare och stå för släktens kontinuitet, medan dottern och hennes 
barn kommer bära en annan mans efternamn.  
 
Intervjupersonen liknar denna situation som vita blodkroppar. Kroppen är beroende av de vita 
blodkropparna för att bekämpa externa hot, annars kollapsar kroppen. I hederskulturella 
sammanhang är kvinnorna inte ett externt hot utan de är ett internt hot, ”gör man sig av med 
de vita blodkropparna så kollapsar systemet. Pojkarna är som ryggraden i hela systemet”.  
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6.5	  Utvecklingsmöjligheter	  
Nedan följer intervjupersonernas svar på vilka insatser de anser saknas och vilka de kan se 
behöver utvecklas.  
 
Intervjuperson 1 
Intervjupersonen berättar att det alltid behövs mer utbildning. Inom skolan behöver alla lära 
sig de grundläggande kunskaperna i vad heder handlar om och hur varningssignalerna ser ut. 
Intervjupersonen berättar även att fördomar behöver minskas. 
 
Intervjuperson 2 
Det behövs en ökad förståelse bland myndigheter och mer kunskap hos människor som möter 
barn i deras vardag, lärare till exempel. 
 
Intervjuperson 3 
Hon arbetar själv med dessa frågor och ser hur många unga tjejer som är utsatta. Hon har sett 
problematiken med att de tjejer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är rädda för 
socialtjänsten för att socialtjänsten vid många tillfällen hanterat ärenden fel, att de har ringt 
till föräldrarna eller att de inte har förstått allvaret i situationen. Hon var även själv rädd för 
socialtjänsten när hon var tonåring. Intervjupersonen tycker att det är en självklarhet att det 
ska vara ett obligatoriskt ämne i socionomutbildningen då socionomerna är framtidens 
socialsekreterare. Att de som går socionomutbildningen bör läsa om både vardagsheder och 
storheder, för att förstå att all heder inte involverar hedersmord. Sedan diskuterar hon även 
media, att hedersvåldet bör komma upp mer i media. Det “vanliga” våldet ser vi på nyheterna 
varje dag, men det är inte ofta nyheter om hedersvåld uppmärksammas, det är många tjejer 
som är utsatta fast de inte är medvetna om det. 

“om media tar upp det i nyheterna så kanske tjejerna förstår att de är utsatta” 
 
Intervjuperson 4 
Intervjupersonen har förslag på vad som saknas i kommunen och det är en stödtelefon för de 
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Ett telefonnummer dit utsatta 
personer kan ringa anonymt. Intervjupersonen ser även ett behov av en mottagning dit du kan 
komma, liknande ungdomsmottagningen, som utsatt ung kille och tjej och anonymt kunna ha 
ett samtal. Arbetet skulle kunna vara mer omfattande då, inte i förebyggande syfte, men 
placeringarna för dessa unga skulle bli bättre och även sättet att kunna förklara 
tillvägagångssättet för barnet samt varför en anmälan till socialtjänsten måste upprättas.  
 
Intervjuperson 5 
Intervjupersonen berättar att det finns mycket att göra kring ämnet. Det behöver finnas 
starkare hedersrubriceringar som gör det svårt för familjer att förtrycka, det ska vara svårt att 
tillämpa hedersnormer, det skall finnas högre straff. I vissa fall har det varit ett självklart 
hedersmord men det är bara en person som döms, varje brott skall behandlas för det som har 
begåtts. Vidare berättar intervjupersonen att det gäller samma när det kommer till 
barnäktenskap; det är förbjudet i Sverige men det finns självklara fall när exempelvis en 
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flykting är betydligt yngre än 18 och befinner sig i ett äktenskap. Samhället har inte vågat 
lägga sig i och det gäller att vara väldigt konkret, i och med att vi har en lag om detta i 
Sverige. Det finns mycket att göra kring insatserna; bland annat att utbilda polisen mer i hur 
hedersrelaterade brott fungerar.  

Intervjuperson 6 
Intervjupersonen anser att arbetet med hedersfrågor ska börja redan i förskolan, att satsa på 
information, kunskap och upplysning samt att förskolan ska bli medveten och arbeta med 
normer. Det står i läroplanen att deras samhällsuppdrag är att se till att pojkar och flickor ska 
ha samma möjligheter, kapacitet och att de ska behandlas lika. Men förskolorna bryter mot 
detta när det exempelvis kommer en familj som påpekar att ingen manlig personal får byta 
blöja på dottern eller att manlig personal inte får vara med vid toalettbesök. Detta för att 
dottern då blir smutsig och inte kan gifta sig i framtiden. Om förskolechefen går med på detta 
för att slippa diskutera är samhället med och upprätthåller hedersnormerna. 
 
Vidare förklaras det att förskolan och skolan är jätteviktiga när det gäller att ge flickor och 
pojkar i allmänhet, men framförallt i hederskulturella sammanhang, information, kunskap och 
upplysningar om vilka rättigheter som finns för medborgarna i samhället. Genom detta kan 
barnen lära sig att ifrågasätta auktoriteter, hederskulturen bygger mycket på att underkasta sig 
auktoriteter. Skolan kan för barn i hederskulturer vara det enda stället där de möter något 
annorlunda, där de kan möta andra normer och värderingar än de som släkten och familjen 
förmedlar. Dessa ungdomar behöver hjälp att bli självständiga individer som kan stå på egna 
ben och stå upp för sig själva.  
 
Rättsliga medel kan även användas, på samma sätt som LVU, lag (SFS 1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, kan ta hand om flickor som utsätts kan LVU 
användas på pojkar som tvingas utsätta. En familj som praktiserar hedersnormer som 
förväntar sig av pojkarna att de ska begå kriminella handlingar genom att övervaka, kränka 
och misshandla systrar, kusiner eller andra kvinnliga medlemmar bryter mot samhällets 
grundläggande värderingar. Att använda 3§ LVU på pojkar som gör sig skyldiga till 
brottshandlingar gentemot syskon, går att likna vid situationer då ungdomar utsätter sin hälsa 
och utveckling för fara genom att vistas i vissa miljöer.  
 
Intervjupersonen poängterar att det är viktigt att göra pojkarna uppmärksamma på deras 
ofrihet, att få dem att förstå att de inte är fria människor när de genom att kontrollera, kränka, 
misshandla och i värsta fall ta livet av en närstående kvinna, får bekräftelse på sin manliga 
identitet. De är tvärtemot en fånge i systemet. Ofriheten bör göras påtaglig för pojkarna i 
hederskulturen, trots att de får förmåner är dem i egenskap av fångvaktare även fångar i 
systemet. De ska slippa kontrollera, bestraffa, kränka och förtrycka en person som det finns 
starka emotionella band till, en syster, en mamma, en kvinnlig kusin eller en partner.  
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6.6	  Intervjupersonens	  mål	  
Nedan följer tre intervjupersoners mål, inom verksamheten och privat.  
Intervjuperson 2 
Intervjupersonen säger att det behövs information till barn och unga om deras rättigheter men 
också att nå ut till den primära målgruppen, det vill säga barn och unga som lever under 
hedersrelaterade begränsningar, att de ska veta var de kan vända sig för att få stöd.  
 
Intervjuperson 3 
Hon har från att hon var 13 år kämpat mot sin mamma, mot hederskulturen, mot 
vardagshedern. Idag arbetar hon själv med ungdomar som utsätts och föreläser om sin 
historia. Hon planerar sitt bröllop med den man som hon kämpat för att få kalla sin och har 
aldrig haft en bättre relation med sin mamma.  

“Det finns möjligheter att kunna ändra på den här fucking kulturen asså”. 
 
Intervjuperson 5 
Intervjupersonen förklarar att de siktar högt med sina mål; de vill fokusera på 
hedersrubriceringen, jobba för praxis mellan myndigheter; särskilt mellan polis och 
socialtjänst. De skall även jobba för praxis gällande bortförda barn och titta på hur andra 
länder jobbar med detta, exempelvis i England häktas två släktingar när ett barn blir bortfört, 
till dess att barnet är tillbaka.  
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7. Analys  
Nedan följer en analys av studiens resultat. Analysen har genomsyrats av den tidigare nämnda 
systemteorin; utvecklingsekologiska modellen.  

7.1	  Analys	  av	  hedersbegreppet	  
Om hedersbegreppet ses utifrån den utvecklingsekologiska modellen kring systemteorin kan 
begreppet heder vara högt förankrat i makronivån, utifrån att makrosystemet utgörs av 
institutioner och ideologier som genomsyrar hela samhället. Det utgörs av kulturella, 
ekonomiska, sociala, utbildningsmässiga, legala och politiska system som får sitt konkreta 
uttryck på mikro-, meso- och exonivå (Lagerberg & Sundelin 2000). I och med det som 
framkommit i resultatet är det tydligt att begreppet är förankrat genom kultur, normer och 
värderingar. Intervjupersonerna har uttryckt att heder kan vara hot och begränsningar i 
vardagen, ett sätt att kontrollera flickors sexualitet, föreställningar om manlighet samt att det 
är mannen som äger hedern och kvinnan bär på ansvaret. På så sätt kan det utläsas att en 
kvinnas mesonivå påverkas av makronivån, samhällets lagar, regler och kultur.  
 
Vidare kan vi också se utifrån resultatet av intervjuerna att kvinnans heder egentligen inte 
existerar, kvinnan föds med skuld och skam och hennes så kallade heder eller ard, kan inte 
höjas, bara sänkas. Hennes position i familjen kan inte heller höjas, bara sänkas. Vi anser att 
kvinnan egentligen bara ett verktyg och har bara inverkan och påverkan på mannens heder. 
Om kvinnan beter sig gott bibehålls hedern och beter hon sig illa smutskastar hon familjens 
heder men framför allt männens ära. Familjens heder är mest lokaliserad till kvinnornas 
ansvar samt hennes oskuld.  
 
Enligt den typiskt hederskulturella uppfostringstriangeln, som beskrivs i resultatdelen, blir 
kvinnornas ansvar och livsutrymme mindre och mindre desto äldre de blir och i den 
patriarkala maktpyramiden är kvinnorna längst ner och har minst att säga till om. Trots detta 
är det kvinnan som bär på det största ansvaret för familjens heder, då det är hon som genom 
att “bara” prata med en okänd man kan förstöra familjens heder. I makronivån finns som 
nämnt kulturella värderingar och makronivån påverkar mikro/mesonivån. I hedersrelaterat 
våld och förtryck som bygger på en kultur styrs en individs mikro/mesonivå av släktens och 
familjens handlingar. Hedersvåld är något som är kollektivt sanktionerat av hela släkten och 
något som sträcker sig och påverkar alla nivåer (Lagerberg & Sundelin 2000). 
 
Den utvecklingsekologiska modellen menar att en person innehar olika roller i sitt eget 
mikrosystem, att beteendet förändras beroende på plats och omgivning, exempelvis i skolan, 
hemma eller med sina vänner (Lagerberg & Sundelin 2000). Den parallell vi kan se mellan 
den typiskt svenska kulturen och den typiska hederskulturen är att ungdomen som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck inte tillåts att ha de olika roller som en “vanlig” ungdom har. 
Vi kan se att den utsatta har förväntningar och påtryckningar från släkten och familjen att vara 
på ett visst sätt och då mikrosystemet (släkten) kontrollerar den utsattas andra mikrosystem 
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(skolan). Det kan leda till att den utsatta inte har möjlighet att byta roll eller att personen slits 
mellan två olika roller. 

7.2	  Analys	  av	  hur	  arbetet	  fungerar	  
Utifrån vår valda teori anser vi att skolkuratorns arbete ingår i exonivån då arbetet utförs på 
en skola och kuratorns arbete styrs av lagar och regler som utgör makronivån i det 
utvecklingsekologiska systemet (Lagerberg & Sundelin 2000). Kuratorn beskriver i intervjun 
vikten av att bygga en god och trygg relation och skapa förtroende och tillit vilket utgör ett 
arbete med utsatta på mesonivån. I intervjun framkommer även att de samverkar med 
socialtjänsten, som också befinner sig på en exonivå och att ett gott samarbete leder till bättre 
lösningar för den utsatta.  
 
Detta kan vi se visar på att det är viktigt att kunna samverka mellan de olika nivåerna i det 
utvecklingsekologiska systemet, att de som i sin yrkesroll befinner sig i makronivån 
samverkar med de som befinner sig i exonivån. 
 
Socialtjänstens arbete och placering i det utvecklingsekologiska systemet liknar skolkuratorns 
position där socialtjänsten i sig är en myndighet och därav ingår i exonivån (Lagerberg & 
Sundelin 2000). I arbetet använder de sig dock av makronivån i form av lagar. Samtidigt som 
socialtjänsten är en myndighet som använder sig av lagar i sitt arbete men intervjupersonen 
berättar att när de arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck måste de arbeta annorlunda. 
Intervjupersonen berättar att arbetet med målgruppen utförs på ett annat sätt i jämförelse med 
andra utsatta ungdomar. Dels för att makronivåns lagar inte alltid används och för att 
uppmärksamheten riktas till den utsatta individens roll på mesonivån, då den utsatta flickans 
handlingar direkt påverkar relationerna i hennes mikronivå. Vi kan se att den största 
skillnaden mellan kuratorn och socialtjänstens arbete utifrån den utvecklingsekologiska 
modellen är hur deras ställning till makronivån är. Skolkuratorn styrs av makronivåns lagar 
och regler medan socialtjänsten kan använda sig av makronivåns lagar och regler, exempelvis 
vid LVU (SFS 1990:52). 
 
Arvfondsprojektet kan vi egentligen inte placera i någon nivå i det utvecklingsekologiska 
systemet, däremot ser vi hur arbetet genomsyrar alla nivåer i systemet (Lagerberg & Sundelin 
2000). Projektet samarbetar med skola, polis samt olika aktörer inom socialtjänsten som 
befinner sig på en exonivå. Tillsammans arbetar de med personer på deras mesonivå för att 
informera om mänskliga rättigheter och olika tillvägagångssätt för personer som känner sig 
utsatta.  
 
Organisationen som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck arbetar inom hela det 
utvecklingsekologiska systemet. De arbetar direkt med utsatta individer genom att erbjuda 
stödsamtal, juridisk hjälp och psykologiska samtal, detta kan vi se hör till meso/makronivån 
inom den utvecklingsekologiska modellen (Lagerberg & Sundelin 2000). De arbetar samtidigt 
inom exo- och makronivån, där de föreläser samt har seminarier i riksdagen. Detta för att där 
kunna påverka livet för utsatta personers meso/makronivå.  
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Vi kan se att trots att alla de vi intervjuat befinner sig på olika nivåer i det 
utvecklingsekologiska systemet fyller alla en viktig roll och funktion, både för de olika 
nivåerna och för alla de utsatta individerna.  

7.3	  Vilka	  insatser	  saknas,	  vad	  behöver	  utvecklas?	  
Vårt övergripande syfte med denna studie är att undersöka vilka insatser som kan utvecklas 
och vilka insatser som saknas. Som vi har visat i vårt resultat finns det redan verksamheter 
som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck och även om de arbetar på flera olika 
nivåer behöver de utvecklas och fler insatser behöver skapas. Den här frågan har ställts till 
alla våra intervjupersoner som alla befinner sig på olika nivåer i det utvecklingsekologiska 
systemet, några arbetar mer på en mesonivå och andra mer på en makronivå (Lagerberg & 
Sundelin 2000). Då samtliga intervjupersoner har svarat att det saknas kunskap och förståelse 
om hedersrelaterat våld och förtryck kan vi se att det behövs just kunskap och förståelse inom 
alla de olika samhällsnivåerna. Detta för att bryta normer och värderingar främst på 
meso/mikronivån för att de utsatta flickorna och pojkarna ska förstå att de är utsatta, sedan 
behövs kunskap och förståelse på de andra nivåerna för att kunna göra något åt deras utsatta 
situation.  
 
Vi syftar främst på exonivån där våra myndigheter som skolan, polis, socialtjänsten, 
migrationsverket med flera befinner sig (Lagerberg & Sundelin 2000). Där behövs en ökad 
kunskap och förståelse för andra kulturer för att snabbare kunna se när det handlar om 
hedersrelaterat våld och förtryck och därefter kunna hantera det på rätt sätt. Här måste 
samhället och dess myndigheter våga benämna våldet för vad det är, våga benämna det för 
hedersvåld. En av våra intervjupersoner poängterade vikten av att använda sig av den 
lagstiftning som finns och utöka användningsområdet för det. Det han förtydligade var att 
lagen LVU kan användas både på offer och förövare i hederskontexter. Det påpekades även 
att vikten av att börja arbeta mot hedersnormerna redan i förskolan, att det är nästintill 
omöjligt att förändra föräldrarna men att arbetet med nästa generation kan påbörjas redan nu.  
 
Vår intervjuperson som själv utsatts för och växt upp i en hederskontext nämner att hon 
tycker att det hedersrelaterade våldet borde tas upp mer i media. Det finns idag unga som 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck men som inte förstår sin utsatthet då detta är en 
miljö de växt upp i och de vet inget annat. Vår intervjuperson menar att om det 
hedersrelaterade våldet syns i media lika mycket som vi ser det “vanliga” våldet, kan fler 
unga förstå att de är utsatta och då be om hjälp.  
 
Vi anser att för att de som befinner sig i exonivån ska kunna hantera hedersrelaterat våld på 
rätt sätt krävs en förändring på makronivån. En av våra intervjupersoner nämner att det krävs 
starkare rubriceringar om heder i lagboken för att det ska bli svårare för familjer att förtrycka, 
för att göra det svårt att upprätthålla hedersnormerna. Detta kan även läsas i 
kunskapsöversikten då det framkommer att det hedersrelaterade våldet skiljer sig från det så 
kallade familjerelaterade våldet då det ofta är fler gärningspersoner som begår 
våldet/förtrycket när det är hedersrelaterat (Brå, u.å.). Vi kan även se i tidigare forskning att 
det hedersrelaterade brottet ofta är planerat långt i förväg till skillnad från många andra brott 
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som klassificeras som familjerelaterat våld (Brå, u.å.). Intervjupersonen poängterar vikten av 
att få en starkare hedersrubricering i lagboken ge högre men framförallt rätt straff då det oftast 
är flera förövare. Med starkare hedersrubriceringar blir det lättare att avgöra vad som är 
hedersvåld, hedersmord, tecken på könsstympning, tvångsäktenskap samt förtryck av olika 
slag.  
 
Att analysera resultatet utifrån systemteorin har först och främst underlättat processen att 
kunna urskilja insatser utifrån olika samhällsnivåer samt att applicera verksamheternas 
arbetsområden på dessa olika nivåer. Analysen har skapat en förståelse för alla de olika 
nivåernas betydelse samt dess påverkan på den enskilde individen. Den utvecklingsekologiska 
modellen har underlättat arbetet på så vis att den givit ett större helhetsperspektiv på samhället 
som ett system, där alla nivåer påverkar varandra.  

7.4	  Riskanalys	  
Våra intervjupersoner har nämnt både insatser som finns och insatser som saknas, trots detta 
ser vi förutom de stora fördelarna även en del risker med detta, som vi under detta avsnitt 
kommer att redogöra för.  
 
Intervjuperson 6 nämnde att det är viktigt att använda sig av den redan befintliga 
lagstiftningen och att LVU (SFS 1990:52) är en sådan som kan användas både för tjejer som 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck men också på pojkar som utsätts och tvingas 
utsätta. Han menar att 3§ LVU kan användas på pojkar som av sin familj tvingas utsätta en 
närstående kvinna för kränkningar, övervakning och misshandel och att detta går att likna vid 
situationer då ungdomar utsätter sin hälsa och utveckling för fara genom att vistas i vissa 
miljöer. Den risk vi ser med att använda tvångslagstiftning på dessa ungdomar kan resultera i 
en stor rädsla och ett större motstånd till svenska myndigheter.  
 
Intervjuperson 3 som själv varit utsatt för och växt upp i en hederskontext sa att hon själv var 
rädd för socialtjänsten när hon var tonåring och att hon idag när hon arbetar med dessa frågor 
ser många unga tjejers rädsla för myndigheten. Hon menar att det redan finns en rädsla för att 
bli tvångsomhändertagen och om LVU (SFS 1990:52) används mer kanske de utsatta 
ungdomarna tillslut inte vågar berätta något alls, för någon. Då försummar samhället sin 
chans att hjälpa så många som möjligt.  
 
Trots oron för hur flickorna blir bemötta inom de svenska myndigheterna och att de kan råka 
mer illa ut efter kontakt med socialtjänsten är detta ändå något som myndighetspersonerna har 
i beaktan och tänker på. Socialtjänstens arbete måste vara speciellt utformad för denna utsatta 
målgrupp, dels för att nå dem samt för att nå så många som möjligt. Risken med detta arbete 
är, enligt vår intervjuperson, att misslyckas arbetet med en flicka eller pojke kommer de att 
föra vidare sina negativa upplevelser till andra flickor eller pojkar som också är utsatta, men 
som då av rädsla väljer att undvika hjälp av socialtjänsten eller någon annan myndighet.  
 
Vidare säger intervjuperson 3, som själv varit utsatt för hedersrelaterat förtryck, att heder 
måste bli mer uppmärksammat, bland annat med hjälp av media. Vi anser att detta är ett 
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effektivt sätt att nå ut till många människor, men det kan även innebära en risk i form av att 
även de som förtrycker märker att hedersbegreppet blir mer uppmärksammat; i och med detta 
kan den utsatte komma att bli ännu mer begränsad och kontrollerad.  
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8. Diskussion 
Nedan diskuteras studien utifrån egna tankar och tolkningar utan att integrera den valda 
teorin.  
 
Vi har förstått att hederskulturen är något som bygger på ett kollektivsamhälle där gruppen 
går före individen och där man tar hand om sin grupp och straffar personer efter gruppens 
bästa. Landets lagar och regler är inget som prioriteras utan varje samhälle sköter sig själva, 
straffar sina egna och synen på familjens heder är otroligt stark då familjen påverkas negativt 
om samhället har en dålig bild av familjen (Ahmadi-Lewin & Lewin, 2003). Vi kan se att när 
de som kommer från dessa kulturer sedan anländer till Sverige som av högsta grad tillämpar 
lagar och regler blir det en slags kulturkrock. Sveriges sätt att hantera hedersvåldet måste 
utvecklas, problematiken har egentligen inte uppmärksammats sen början på 00-talet (Skr. 
2007/08:39)	  och det har hänt mycket men det behövs mer. 	  
 
Enligt vår tolkning har integrationen en stor betydelse för det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket i Sverige. Att de som flyttar hit från andra länder behöver få information om att 
kollektivet/gruppen inte behövs på samma sätt som i hemlandet. Här i Sverige är vi 
självständiga individer, vi har ett samhälle som genom den skatt vi betalar backar upp och 
hjälper oss när det behövs. Vi har lagar som skyddar oss, vi har sjukvård som gör oss friska, 
vi har äldreboenden som tar hand om oss när vi blir äldre (Ahmadi-Lewin & Lewin, 2003). I 
de kulturer som bygger på kollektivsamhällen finns detta inte på samma sätt och då är det inte 
konstigt att man är mån om sin grupp, om sin släkt, sin heder. Då är det kollektivet som står 
för lagarna, för att hjälpa varandra vid sjukdom och åldrande. Om vi genom bättre integration 
skulle få de som flyttar hit att förstå att i Sverige ges hjälp av samhället om det behövs, anser 
vi att hederskulturen inte skulle bli lika stark och viktig. Hur integrationen ska fungera är 
dock en politisk fråga och vi tänker att här går gränsen mellan politik och vetenskap.  
 
En central fråga för studiens ämne som vi har burit med oss under denna period då vi utformat 
denna studie är hur långt en släkt är beredd att gå för att bevara sin heder. Vad är det som gör 
att en förälder väljer att utsätta sina barn för könsstympning, tvångsäktenskap och i värsta fall 
döda sitt barn för att upprätthålla eller återskapa familjens heder. Vi har egentligen inte 
kommit fram till något självklart svar på denna tanke men vi har förstått att hedern inom dessa 
grupper är det största av allt och de är beredda att gå hur långt som helst för att bevara den. Vi 
ser också ett samband med det som skrivits ovan om kollektivsamhällen, att de som lever i 
hederskulturer i många fall har levt i och lever i kollektiv. I ett kollektivsamhälle är det 
otroligt viktigt att omgivningen tycker bra om ens familj och släkt då de är beroende av 
omgivningen (Ahmadi-Lewin & Lewin, 2003). Intervjuperson 6 poängterar att statusen måste 
vara bra för att kunna handla med sina grannar, för att kunna gifta bort sina döttrar och för att 
kunna leva ett gott liv och vara en del av samhället. Om någon i familjen då förstör familjens 
heder och anseende är gruppen beredd att gå hur långt som helst, till och med mörda, för att få 
tillbaka sin och familjens heder.  
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Vad gäller de insatser som behövs i Sverige har vi fått många intressanta tankar från de 
personer som vi har intervjuat, men det som har varit mest utmärkande var intervjun med 
forskaren inom socialt arbete. Han poängterade vikten av att göra pojkarna medvetna om sin 
ofrihet. Att de är i egenskap av fångvaktare även är fångar i systemet. För att kunna utforma 
effektiva och välfungerande insatser måste vi förstå både flickornas och pojkarnas utsatthet i 
dessa hederskontexter. Vidare framkommer att flickorna utsätts dagligen för kontroll, 
övervakning och förtryck medan pojkarna samtidigt som de själva kan bli utsatta för detta 
också utsätter sina systrar för kränkningar och förtryck. Pojkarna har dubbla roller i denna 
kultur, dels är de förövare då de utsätter sina egna systrar för förtryck och kränkningar. Men 
de är lika mycket offer då de kan tvingas till dessa handlingar av föräldrar och övrig släkt.  
 
Att leva i en hederskontext, enligt intervjuperson 4, handlar det om ständig övervakning och 
kontroll samt att synen på ens eget värde knappt finns. I arbetet med dessa ungdomar har vi 
förstått av våra intervjupersoner att arbetet måste utföras på ett speciellt sätt. Det går till 
exempel inte att arbeta med öppna frågor på samma sätt som annars fungerar då den utsatta 
har svårt att själv uttrycka sina åsikter och känslor. Istället ska den utsatta få färdiga 
svarsalternativ så som “vill du bli frisör eller vill du bli bagare?”. Intervjupersonen nämner att 
i socialtjänstens “vanliga” utredningar som rör barn under 18 år bör vårdnadshavarna 
underrättas, men i dessa fall är det av största vikt att avvakta med att underrätta föräldrarna då 
barnet kan råka mer illa ut. Vi ser därför vikten av att alla som arbetar med dessa frågor vet 
om hur utsatt barnet är för att kunna hantera situationen på bästa sätt, för barnets bästa.  
 
Vi ser också vikten av att utforma insatser för de tjejer, kvinnor, pojkar som gått emot och 
kanske till och med lämnat sin familj. Vi fick av en intervjuperson höra att om en tjej, kvinna, 
pojke valt att lämna sin familj finns det sällan möjlighet att återvända, hon/han blir då ensam i 
världen och måste bygga upp sitt liv på nytt. Det måste finnas beredskap och hjälp för dessa 
att kunna bygga upp sina liv igen, om det handlar om bostad, arbete, psykologiskt stöd eller 
nya gemenskaper. Vi anser att de som väljer att lämna sin familj, sin enda trygghet är otroligt 
starka och de måste tas om hand. 
 
Det har tidigare nämnts av intervjupersonerna att det behövs mer kunskap och förståelse för 
det hedersrelaterade våldet. Fall av så kallade balkongflickor har lagts ner på grund av 
bristande bevisning och på grund av att det varit svårt att fastställa vem gärningsmannen är. I 
och med inhämtad information vet vi att det inom hedersrelaterat våld och förtryck inte endast 
är en förövare, utan att brottet eller våldet är sanktionerat utav hela släkten (Kvinnojouren 
Ellinor, u.å.). Vi undrar då vad det är som gör att det endast är en förövare som döms för 
brottet när en hel släkt står bakom dådet och i många fall har diskuterat och planerat brottet 
flera månader i förväg. Vi har under arbetet med denna studie förstått att det som behövs i 
Sverige och för att alla förövare ska kunna dömas för brottet är en lagstiftning som gör det 
enklare för rättsväsendet att döma förövarna till det brott som de begått, att faktiskt kunna 
benämna det för hedersvåld eller hedersmord. Rättsväsendet ska inte kunna “lägga ner fall” på 
grund av bristande bevis när en flicka fallit från tredje våningen och ett småsyskon ska 
absolut inte lyckas med att ta på sig skulden för att få ett mildare straff då barn under 18 år 
inte döms lika hårt.   
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Som nämnts tidigare har utredningar av balkongflickor lagts ner på grund av att det varit svårt 
att fastställa vem som varit den skyldige (Motion 2012/13:Ub281). Vi anser att vi i Sverige är 
fokuserade på att det bara finns en gärningsman, en medhjälpare och en som planerat mordet. 
Men som också nämnts tidigare är det hedersrelaterade våldet något som är kollektivt 
sanktionerat, det är kollektivt planerat och kollektivt genomfört (Kvinnojouren Ellinor, u.å.). 
Vi anser att vi måste öppna våra ögon för denna typ av våld och våga döma flera personer 
som skyldiga, flera personer som medhjälpare och förstå att det är fler som kan ha planerat 
det.  
 
Vi anser att Sverige kan hantera hedersproblematiken på två sätt, på samhällsnivå och 
individnivå. Om det svenska samhället skulle börja ta problematiken på allvar och arbeta mer 
på samhällsnivå handlar det om att implementera tydlig lagstiftning och visa tydligt att detta 
inte accepteras i Sverige. Vi måste våga utreda, våga döma, våga se att det är våld som 
skyddas av hedern, våga benämna det för vad det är – hedersvåld. Annars kan vi fortsätta på 
det spår vi är idag, individnivå, men utveckla det så att de som utsätts och de som utsätter får 
den hjälp de behöver och även får hjälp efteråt, att de inte glöms bort och blir lämnade 
ensamma. Dock anser vi att arbetet bör tas på allvar och på samhällsnivå annars kommer vi 
inte nå en komplett och långsiktig lösning utan endast delar av lösningar för enskilda 
individer.  
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9. Slutsats 
Syftet med den här studien har varit att dels reda ut hur begreppet heder kan definieras, men 
även att undersöka insatser som redan finns och insatser som kan behövas. 
Sammanfattningsvis har vi genom inhämtad information samt genom kvalitativa intervjuer 
visat på att det finns insatser som genomsyrar hela samhället, på olika nivåer. Vi valde att 
utgå ifrån en systemteoretisk modell (Lagerberg & Sundelin 2000) och med hjälp av den 
utvecklingsekologiska modellen har vi kunnat särskilja de olika insatserna till olika 
samhällsnivåer. På makronivån har vi konstaterat att lagar, regler, kulturella- ideologiska 
värderingar och normer återfinns. I och med detta är det makronivån i samhället som styr de 
myndigheter och organisationer som vi varit i kontakt med, socialtjänsten som myndighet har 
ett dubbelt förhållningssätt till makronivån, då de både styrs av lagarna men även arbetar med 
hjälp av lagarna, exempelvis i form av LVU. Den utvecklingsekologiska modellen har även 
varit till hjälp för att förstå en utsatt individs hela sociala system och att hedersnormerna 
ligger så högt begrundat som i personens makrosystem.  
 
Vidare har vi undersökt insatser som arbetar på samtliga olika nivåer; makro, exo, meso och 
mikro, där olika verksamheter har varit inriktade på olika arbetssätt och strukturer. En 
gemensam nämnare för dessa har varit att samtliga har bekräftat att insatserna som finns idag 
behöver utvecklas och nya metoder måste appliceras på arbetet för att både stoppa och 
förebygga hedersrelaterat våld & förtryck. Något som nämnts av samtliga intervjupersoner är 
att kunskapen om hedersrelaterat våld & förtryck måste spridas och fördjupas, bland annat 
hos polis och socialtjänst. Vidare har även kritik riktats mot Sveriges socionomutbildningar 
på grund av att informationen om heder som ges på utbildningen är bristande och knapp. För 
att kunna förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld & förtryck har intervjupersonerna 
beskrivit att lagar och regler i samhället behöver förstärkas och anpassas för att 
hedersrelaterade brott skall kunna identifieras och för att alla inblandade ska kunna dömas. 
Slutligen har vikten av att arbeta med både offer och förövare lyfts fram.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Generell intervjuguide som användes till intervjupersonerna 
Information om intervjupersonen 

• Yrkeserfarenhet? 
Vad är heder och hur ser arbetet ut 

• Hur definieras ordet heder? 
• Hur fungerar arbetet?  
• Vilka organisationer samverkar ni med (tex: kvinnojourer, TRIS, Gapf, BRIS osv)? 
• Hur fungerar arbetet med andra aktörer inom kommunen (t.ex. skolan, polisen, 

flyktingboenden/HVB-hem)? 
• Hur utförs en riskbedömning? 
• Hur ser rutinerna ut när man upptäcker att någon är utsatt? 
• Hur ser det förebyggande arbetet ut? 
• Vilka tecken på heder är ni uppmärksamma på? (tex: får eleven delta i idrott/ sex & 

samlevnad?  får denne vara med på läger och resor? ) 
• Hur hanteras familjens/släktens inblandning? 

Jämförande frågor 

• Hur upplevs stödbehovet hos ungdomar som utsätts för hedersrelaterad problematik? 
• Finns det några skillnader gentemot övriga ungdomar gällande stödbehov och 

insatser/åtgärder? 
• Skillnad på killar och tjejer 

Framtid 
• Vad anser nu/ni saknas eller behöver utvecklas i arbetet mot hedersrelaterat 

våld/förtryck? 
Frågemall till utsatt tjej 
Vad är heder 

• Hur definierar du begreppet heder? 
• Hur definierar du hedersvåld och hedersförtryck? 
• Varför finns heder? 

Erfarenheter 
• På vilket sätt har du växt upp i en hederskultur? 
• Hur har det märkts av att du växt upp i en hederskultur? 

o Var detta något du var medveten om när du var liten? 
• Kände du av stigmatisering? 
• Fanns det ett släktperspektiv (en släkt i ett annat land)? 
• Hur såg uppbrottsprocessen ut? 
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Framtid 
• Hur ser ditt liv ut idag? 
• Vad anser nu/ni saknas eller behöver utvecklas i arbetet mot hedersrelaterat 

våld/förtryck? 



	   46	  

Bilaga 2: Handlingsplan
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