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Från örfilar till mord 

Verksamheternas arbete med hedersproblematik 
Alisa Muratovic och Lana Shaya 

 

Att utöva våld i hederns namn har historiskt sätt existerat länge och 

kvinnor som gjorde sig skyldiga till utomäktenskapliga eller 

föräktenskapliga relationer fick allvarliga påföljder. Syftet med 

studien var att se hur olika yrkesverksamheter så som kvinnojouren, 

polisen, kuratorer och barnmorskor arbetar och samarbetar i 

hedersrelaterade ärenden och undersökt vilka komplikationer kan 

förekomma. Fjorton deltagare intervjuades. Hedersrelaterat våld 

präglas av patriarkala kulturer som innefattar hierarkisystem där 

underordnade individer tar skuld för skam. Resultatet visar att 

isoleringen från samhället och det sociala livet börjar stegvis och i 

tidig ålder. Det börjar att flickorna måste minska sociala 

umgängeskretsen därefter minskar de på träningstimmarna och desto 

äldre flickan blir desto mer ökar familjens kontrollbehov. Det är 

viktigt för yrkespersonerna att i detta sammanhang fånga upp signaler 

och upptäcka ”lindrigare våld” som kan tyda på hedersrelaterad 

problematik. Hedersrelaterat våld är ett komplext i den meningen att 

varje fall är unikt och problematikens grad varierar från fall till fall 

detta gäller även graden av våld och förtryck.  

 

Keywords: honor, violence, culture, forced marriage, women 

 

Inledning 

Att utöva våld i hederns namn har historiskt sätt existerat länge och praktiserats i forna 

samhällen så som Babylon och romarriket. När man pratar om hedersrelaterade våld brukar 

inte våldshandlingar ligga i fokus utan det är motivet. Hedersvåld är en traditionell ideologi 

som handlar om att bevara och upprätthålla familjens heder till varje pris. Kvinnor som gjort 

sig skyldiga till utomäktenskapliga eller föräktenskapliga relationer fick allvarliga påföljder, 

de kunde till exempel svältas ihjäl, bli stenade eller till och med mördade (Patel & Gadit, 

2008). Enligt Meetoo och Mirza, (2007) uppskattas 5000 kvinnor dödas varje år på grund av 

heder. I vissa länder så som Pakistan så rapporteras hedersmord, men i andra länder där denna 

tradition är förbjuden förekommer det fall som aldrig rapporterats som hedersmord. Det kan 

vara så att en del av befolkningen stödjer hedersmord och samhället täcker denna handling för 

att undvika myndigheternas konsekvenser. Därför tros siffran vara högre än de 5000 kvinnliga 

offer som FN uppskattar (Patel & Gadit, 2008). Douki, Nacef, Belhadj, Bouasker och 

Ghachem (2002) menar att det finns undersökningar från Israel, Palestina, Egypten och 

Tunisien som påvisar att minst en av tre kvinnor blir fysiskt misshandlad av sin man. Denna 

typ av våld är oftast resultat av hustruns ”dåliga” uppträdande, samt att det anses i dessa 

länder vara en privatsak inom familjen där utomstående inte blandas in i. Under 2000-talet 

lyftes fenomenet upp runt om i Europa där begrepp som heder och hedersrelaterat våld blev 

allt mer uppmärksammat och det rapporterades om händelser där kvinnor blivit utsatta för 
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våld i hederns namn (Carbin, 2010). I Sverige är både fysisk och psykisk misshandel olaglig. 

Hur kommer det sig att det är så stor skillnad mellan olika länder? Enligt Douki et al. (2002) 

spelar kulturella faktorer en stor roll och att dessa bestämmer vilken typ av våld som är 

acceptabelt och i vilken grad. I många länder är det helt acceptabelt att använda sig av en viss 

mängd våld inom hem och äktenskap. Även Niaz (2003) menar att hustrumisshandel varierar 

när det gäller förekomsten och i vilken grad den förekommer. Även fysisk misshandel 

tolereras och i vissa samhällen anses den som nödvändig. Ett exempel på fysisk misshandel 

som förkommer kan vara i barnuppfostran där våld används i syfte att lära och därför får 

våldet legitimitet.  

   Ett känt fall i Sverige som är hedersrelaterat är Fadime som blev mördad av sin pappa år 

2002. Fadime blev bara 25 år gammal. Hennes val av pojkvän och vägran att gifta sig med sin 

kusin var anledningen till varför hon mördades. Några få månader innan sin död 

offentliggjorde hon sitt fall, gick runt på torg och pratade om heder och berättade sin historia 

för svenska riksdagen. Fadime förklarade för riksdagen att om hennes historia hjälper 

människor att förstå hederskulturen samt hjälpa och hindra andra flickor från att hamna i 

samma situation så har hon gjort sitt jobb. Hon pratade också med riksdagen om att hennes 

fall kanske skulle kunna förhindras om hennes familj integrerades av det svenska samhället 

(Akpinar, 2003). Efter Fadimes död uppmärksammades hedersproblematiken mycket i media 

och började diskuteras. Nyheten var chockerande för hela Europa, inte bara resultatet av det 

enskilda fallet, utan även för att det hade tagit upp en fråga som kulturell integration av 

invandrare som inte diskuterades så mycket och öppet tidigare (Wikan, 2010). Ett annat känt 

fall av hedersrelaterat våld var Pela Atroshi som var en 19 årig flicka bosatt i Sverige med 

rötter från Irak. Hon åkte med familjen till Irak under sommarlovet där mördades och 

begravdes hon. Hennes yngre syster slog larm till svenska myndigheter som hjälpte henne 

tillbaka. Precis som Fadime, blev Pela mördades för att hon ville leva och välja sitt eget liv, 

med sina svenska kompisar – hon ansågs ha smutsat ner familjens heder (Riksföreningen 

GAPF, 2012).  

   I Sverige finns det nu en ideell riksförening som heter ”Glöm aldrig Fadime och Pela” som 

hjälper andra utsatta kvinnor.  Målet med föreningen är att hjälpa kvinnor komma in i svenska 

samhället, lära sig om de mänskliga rättigheterna samt få råd och stöd (Riksföreningen GAPF, 

2012). Alizadeh, Hylander, Kocturki och Törnkvist, (2009) rapporterar om att år 2002 sökte 

flera hundra kvinnor hjälp från olika verksamheter och myndigheter i Sverige på grund av att 

ha blivit utsatta för hedersvåld eller befunnit sig i familjer med hederskultur.  

 
 

Heder i relation till kultur, normer och religion 

Enligt Wikan (2009), i ett hedersideologiskt perspektiv definieras heder som ”… värde i egna 

och andras ögon, om självrespekt och social respekt” (s. 9). När det är kvinnor i 

hederskulturen så är det kvinnors kyskhet i relation till familjens rykte och heder står i fokus. 

Kvinnan skall vara dygdig fram tills att hon ingår i äktenskap. Om hon ingår i en 

föräktenskaplig eller utomäktenskaplig relation innebär det att hon vanärat familjens heder 

och tappar både social respekt och värdet i andras ögon. Baker, Gregware och Cassedi (1999) 

menar att det är kulturella samt privata system för heder som är beroende av andra människor 

från samma kultur som förklarar stor del utav hedersmord. Hedersvåld eller hedersmord 

utförs inte enbart av pappan i familjen, det kan även utföras av bröder, far- och morbröder, 

kusiner men även mödrar. I vissa fall kan kvinnans ursprungliga familj bära ansvaret att 

bestraffa henne istället för maken. Enligt Meetoo och Mirza (2007) har det visats att kvinnor i 

västerländer som sökt hjälp hos sina mödrar på grund av våld från sin make har uppmuntrats 

att stå ut med det eftersom han är husets huvudman.  Eftersom det ofta är gemensamt och stort 
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familjärt intresse i hedersmord, handlar våld mot kvinnor inte bara om relationen mellan 

manliga och kvinnliga familjemedlemmar, men också om maktsystem. Enligt Carbin (2010) 

uppkommer och används våld mot kvinnor i ett kollektivt sammanhang och flickornas 

handlingar är bevakade och förknippas inte bara med familjens heder, utan hela släktens heder 

samt tillförlitlighet. Både Alizadeh et al. (2009) och Carbin (2010) menar att hederskulturen 

är baserat på ett hierarkisystem som präglas av makt där mannen står högst upp och kvinnan 

längst ner. Författarna talar om hedersideologi och menar att heder ofta förknippas med 

kultur. Hedersideologin är dock inte bundet till en specifik kultur, religion eller samhälle utan 

förenat med en patriarkat kultur där de manliga auktoriteterna verkar genom att influera och 

styra. Denna hedersideologi är baserad på föreställningar om kön, makt och sexualitet. 

Shackelford (2005) menar att detta är orsaken till att det oftast är mannen i familjen, eller en 

annan manlig figur som oftast står för våldet i dessa kulturer. Vidare skriver Alizadeh et al. 

(2009) och Carbin (2010) att förlorar kvinnan/flickan hedern, förlorar hon det mest centrala i 

livet i enlighet med hedersideologin. I de flesta samhällen, religioner och kulturer där 

hederssynen råder är den kollektivt delad. Att välja att gå en egen väg är inte acceptabelt och 

”Hederns kollektiva dimension ser till att den enskildes skam blir allas skam” (Wikan, 2009, 

s. 13). Kultur hjälper oss att definiera situationer och förstå beteenden. Det innebär att 

uttrycken för beteendena kan variera och på grund av detta kan det vara svårt att förstå en 

kulturell handling eller beteende om personen själv kommer från en annan kultur samt att 

logiken i en kultur kan strida mot logiken i en annan kultur (Leung & Cohen, 2011). Feldman 

(2010) skriver att personer som tillhör eller kommer ifrån ett patriarkat samhälle är bundna 

och underordnad dess lagar. 

 

Heder ur ett könsperspektiv 

Akpinar (2003) menar att det finns högre förväntningar på kvinnan än mannen exempel på 

högre förväntningar kan vara att kvinnan måste sköta hushållet, uppfostra barnen och 

samtidigt vara en ”fin” fru och mor. Kvinnorna måste anpassa sig och leva efter dessa socialt 

föreskrivna roller. Vidare skriver Akpinar (2003) att kvinnor som lever i kulturer med 

hedersideologin och dess föreställningar, normer och värderingar är begränsade i vardagen. 

Dessa begränsningar rör sig om socialt umgänge, klädval, utbildning, arbete, giftermål samt 

skilsmässa. Enligt Wikan (2009) förekommer det tvångsgifte i hedersskulturer. Makarna som 

väljs är ofta kusiner eller släkt och många gånger har dessa kvinnor aldrig träffat den dem ska 

ingå äktenskap med. Schlytter (2004) menar att varje kvinna har rätt till att på frivillig väg 

välja att ingå äktenskap. Detta äktenskap ska bygga på jämställdhet vilket innebär att partarna 

ska ha samma villkor i äktenskapet. Det innebär att kvinnan så som mannen ska ses som en 

individ och ha samma möjligheter i både ekonomi och i arbetslivet. Det är även vanligt att 

kvinnor under 18 blir bortlovade eller bortgifta mot sin vilja. Med bortlovade menas att 

familjer lovar bort dotter eller syster till en man som är kusin eller släkt med kvinnan (Wikan, 

2009). Val som inte grundas på hedersideologins föreställningar kan leda till hot, våld eller 

mord. Det anses att val som bryter mot hedersideologin normer och värderingar skadar inte 

bara kvinnornas egna rykten utan även familjens, särskilt männens i familjen (Osterman & 

Brown, 2011; Regeringen, 2012). Att göra sig skyldig till hot, misshandel eller mord då en 

kvinna vanärat familjens heder i vissa sociala och kulturella grupper kan ses som en icke-

kriminell handling och snarare som en god gärning (Leung & Cohen, 2011). Även Douki et 

al. (2002) menar att i de samhällen där hedersvåld förkommer ses inte handlingen som 

kriminell eller som ett socialt problem utan snarare som ett familjärt och privat problem.  

   Feldman (2010) menar att det förekommer regler som styr och begränsar kvinnor från 

självständighet och rättigheter men även också från att uttrycka sin sexualitet. Kvinnan ses i 

skuggan av mannens heder.  Dessa system av regler blir legitima utifrån religiösa, normativa 
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eller moraliska koder som i sin tur är socialt konstruerade (Feldman, 2010; Leung & Cohen, 

2011). Om kvinnornas beteende inte anses vara socialt korrekta, alltså i enlighet med 

kvinnornas sociala roll utifrån hedersideologin kan det ”icke önskvärda” beteendet ha en 

direkt negativ påverkan mot dem. Dessa ”icke önskvärda” beteenden skadar inte bara deras 

egna rykten utan även familjens, särskilt männen i familjen.  

   Även våldtäktsoffer i hederskulturer har svårt att be om hjälp, då de anser sig ha misslyckats 

med att leva upp till de normer som förväntas av dem och bevara hedern. Att söka hjälp eller 

anmäla en våldtäkt skulle inte bara avslöja deras ”skam” men samtidigt vanära deras familjer 

ännu mer, då även familjen skulle anses som misslyckad som inte kan hjälpa den drabbade 

familjemedlemmen (Osterman & Brown, 2011).  

   Akpinar (2003) menar att hedersproblematik handlar om könsdiskriminering och att det har 

sin grund i kulturell fundamentalism och patriarkal hedersideologin. Vidare förklarar hon 

detta genom att tala om manlighet och kvinnlighet och menar att den manliga könsrollen för 

förknippad med makt och styrka samtidigt som den kvinnliga könsrollen är förknippad med 

sexualitet. Inom dessa kulturella och patriarkala föreställningar är sexualiteten tabubelagd. 

Kvinnan är begränsad i att uttrycka eller tala om sin sexualitet. Det är då mannen som i sin 

könsroll har rätt att kontrollera detta och på så sätt också lever upp till könsrollen. Väljer 

kvinnan att gå emot detta innebär det att hon utmanar den manliga auktoriteten men hon 

utmanar också de kulturella förväntningarna. Denna könsdiskriminering är inte bundet till en 

specifik land utan förknippas med kulturer som präglas av hedersideologin som ger upphov 

till patriarkala samhällen. Vidare skriver Akpinar (2003) att könsdiskriminering innebär inte 

endast kontroll av sexualitet, utan också kontroll av socialt umgänge, klädval och 

tvångsäktenskap. Även Kulczycki och Windle (2011) skriver att i patriarkala samhällen där 

hedersideologin existerar förstärks kvinnans underordande ställning genom könsstratifiering 

som innebär att göra skillnad på den manliga och den kvinnliga könsrollen. Enligt Schlytter 

(2004) har kvinnor en underordnad ställning i dessa samhällen och de ses inte som individer 

med egna känslor, tankar och intressen utan snarare som sexobjekt eller omsorgspersoner. 

Även Leung och Cohen (2011) menar att hedersrelaterat våld grundar sig i könsfördomar och 

är baserat på ett könsperspektiv.  

   Osterman och Brown (2011) hävdar att i kulturer där det är viktigt att försvara hedern läggs 

stor vikt på att bevara och värna om sitt och familjens rykte till varje pris. I dessa kulturer är 

det viktigt för mannen att visa utåt i samhället att han skyddar sin familj. Det betyder att även 

mannens rykte skulle stå på spel om familjens heder inte bevarades. Han skulle inte framstå 

som en ”riktig man” som kan ta hand om sin familj. Att förlora auktoriteten på detta sätt kan 

ses som skamligt och där med ses det allvarligt på de hot som kan påverka familjens heder. 

Män som upprätthåller familjens heder till varje pris kan känna sig hotade av 

samhället/samhällen där dessa hedersideologiska föreställningar inte delas med andra. Till 

exempel är det enligt Osterman och Brown (2011) vanligt att män som drabbas av ångest och 

depression i dessa kulturer inte ber om hjälp, och deras psykiska tillstånd riskerar att 

försämras. Att en man ber om hjälp kan anses som ett misslyckande och är ett hot mot deras 

rykte. Denna kombination att vara psykisk instabil, inte kunna be om hjälp samt känna att han 

misslyckats kan bli katastrofal. Resultatet blir att mannen använder sig ännu mer av våld som 

kan leda till mord.  Det kan även leda till att han börjar använda våld mot själv så som man 

använder mot andra. Män som anser sig ha förlorat familjens heder och inte kan upprätthålla 

den kan se självmord som en utväg.  

 

Svenska rättsystemets hantering av hedersrelaterade ärenden  
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Carbin (2010) skriver att integrationspolitiken inte har till syfte att assimilera människor som 

kommer till Sverige med annan kulturell bakgrund då detta är upp till varje person utan att 

integrationspolitikens och statens mål ses mer som en rekommendation och präglar ett öppet 

och demokratiskt samhälle med lika rättigheter, möjligheter men handlar också om att 

undvika fattigdom, utanförskap. Integrationen bör därför ses som ett val och som ett 

livsprojekt. Integrationspolitiken står för ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 

alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Regeringen, 2009). Vidare skriver Carbin (2010) 

att man bör se till olikheterna i ett samhälle och att likhet och ett på tvingat svenskhet endast 

leder till isolering. Därför bör också mångfalden vara utgångspunkt i politiken. Ett av 

integrationspolitikens målsättning är att utlandsfödda medborgare har rätt att bevara den 

etnisk och kulturella identiteten. Detta kan bli problematiskt om hedersrelaterat våld ses ur ett 

kulturellt perspektiv och hanteras som en kulturs konflikt eftersom våld och förtryck är 

förbjudet enligt svensk lagstiftning. 

   I Sverige när en anmälan kommer till socialtjänstens kännedom har den i uppdrag att utreda 

kvinnan/flickans situation för att för att avgöra vårdbehov eller annan åtgärd (Gunnarsson & 

Schlytter, 1999). Enligt Socialtjänstlagen (2001) SoL § 1 ska socialtjänsten ge stöd för 

kvinnor som utsätts för våld eller hot i nära relationer. Socialtjänsten har även i uppgift att 

samarbeta med andra organisationer och samhällsorgan enligt 3 kap § 4 i samma lag.  

   Polisen och andra organisation och myndigheter har i uppgift att samverka enligt Polislagen 

(1984) § 3. Med stöd av 5 kap § 11 ska socialnämnden ”… verka för att den som utsatts för 

brott … får stöd och hjälp” (Socialtjänstlagen, 2001) Det gäller även andra handlingar så som 

psykisk våld och kontroll av socialt umgänge (Regeringen, 1997).  

   I ärenden där kvinna under 18 år utsätts för hedersvåld gäller Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU 1990). Den tillämpas om barn och ungdomar far illa på 

grund av bristande hemförhållanden och är ett komplement till Socialtjänstlagen (2001). Med 

bristande hemförhållanden menas bland annat fysisk och psykisk misshandel (Ehlin, 2004). 

Enligt 2 § LVU så ska” Vård (…) beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” (LVU, 2012). När det beslutas 

om att en kvinna under 18 ska placering utanför hemmet måste samtycke från vårdnadshavare 

inhämtas enligt 2 § i samma lag.  

   Vad gäller äktenskap enligt Äktenskapsbalken (1987) kap 2 § 1 får ” Den som är under 18 

år… inte ingå äktenskap utan tillstånd av myndighet …”. I samma lag 2 kap § 3 får 

”Äktenskap … inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande 

led eller är helsyskon”. Om kvinnan ingår äktenskap enligt föregående lag kan det bli 

problematiskt i hedersrelaterade ärenden på rättsnivå. Detta eftersom enligt Rättegångsbalken 

(1942:740) kap 36 § 3 som uttrycker att ”Den som med part är eller varit gift eller är i rätt 

upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag…att den ene är eller gift med den andres 

syskon, eller som på liknande sätt är parten närstående, vare ej skyldig att avlägga 

vittnesmål”. Detta innebär att familjemedlemmar inte behöver vittna vilket kan bli 

problematiskt då hedersrelaterat våld är familjerelaterat.  

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka hur olika yrkesverksamheter så som kvinnojourer, 

barnmorskor, kuratorer och poliser arbetar med kvinnor och flickor som blivit utsatta för 

hedersvåld inom familjen. Vidare, syftet var att undersöka vilka komplikationer som kan 

uppkomma under processen samt hur dessa yrkesverksamheter samarbetar. Studien hade 

följande frågeställningar: 
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1) Hur arbetar yrkesverksamheter och tjänstemän med kvinnor/flickor som utsätts för     

 hedersrelaterad problematik? 

2) Hur ser situationen ut för kvinnorna och flickorna när de söker hjälp?  

3) Hur ser samarbetsprocessen ut mellan yrkesverksamheter? 

4) Vilka komplikationer kan förekomma under processen?  

 

Metod 

 

Deltagare 

Yrkesverksamheter som kvinnojourer, polismyndigheter samt kuratorer som arbetar med 

hedersrelaterad problematik söktes via Internet. Dessa verksamheter och yrkespersoner valdes 

utifrån tillgänglighetsurval och kontaktades sedan via e-post och telefon. Av 15 kontaktade 

yrkesverksamhet samt 30 yrkespersoner var 8 yrkesverksamheter och 14 yrkespersoner villiga 

att ställa upp på intervju. Av 14 deltagare var fem män. De yrkespersoner som deltog i studien 

var tre poliser, tre kuratorer, tre barnmorskor och fyra jourkvinnor. De tre kuratorer som 

deltog i studien arbetade två på skolor och en inom vården. Respondenternas ålder tillfrågades 

inte under intervjun då det inte är relevant i studiens sammanhang. Ingen ersättning utgick, 

dock erbjöds deltagarna att ta del av det sammanställda resultatet.  

 

Material 

En semistrukturerad intervjuguide konstruerades utifrån frågeställningarna. Intervjuguiden 

bestod av tre huvudrubriker och totalt 15 huvudfrågor. Huvudrubrikerna var: Introduktion, 

Process och Samarbete. Exempel på intervjufrågor under rubriken Introduktion var: Skulle du 

kunna beskriva din tjänst och de arbetsuppgifter som hör till? Vad innebär ditt arbete för dig? 

Ett exempel under rubriken Processen var: Förekommer det komplikationer under 

hedersrelaterade ärendets process samt hur löser ni dessa? Exempel på frågor på området 

Samarbete var: På vilket sätt samarbetar ni med andra yrkesverksamheter/yrkespersoner? Hur 

kan man förbättra samarbetet? Det fanns även några få följdfrågor beroende på deltagarens 

svar. En följdfråga kunde lyda ”Hur hanteras ärendet?” eller ”På vilket sätt brukar ärendet 

lösas?”. Dessa följdfrågor användes om författarna inte tyckte att de fick tillräckliga svar 

utifrån huvudfrågorna.  

 

Procedur 

Deltagarna kontaktades i flesta fall genom e-post. Ett missivbrev skickades till deltagarna i 

första e-postkontakten. Där presenterades författarna, syftet med uppsatsen samt att de 

tillfrågades om eventuellt intresse av studien. I missivbrevet informerades deltagarna om 

Vetenskapsrådets etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 1990) såsom att materialet behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna informerades även om intervjuns längd samt att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta det när som helst. För deltagarna som kontaktades via telefon 

presenterades missivbrevets innehåll muntligt.   

   Innan intervjuns start presenterades uppsatsens syfte och intervjuupplägget för deltagarna. 

Under intervjuerna användes en diktafon för att spela in intervjuerna. Intervjuerna skedde i 
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samtliga fall på deltagarnas arbetsplatser. Respondenterna var informerade att de inspelade 

materialet kommer att raderas efter att det transkriberats.  

 

Databearbetning 

Som analysmetod valdes meningskoncentrering. Denna metod innebär att de givna 

uttalandena i data bryts ner och omformuleras till kortare svar. Det inspelade materialet 

kodades vilket innebär att materialet sammanfattats med några få ord. Därefter skapades 

koderna till kategorier. Kategorisering innebär att koderna sammanfattas och bildar en 

benämning som sammanfattar kodernas innehåll. Dessa växte fram under analysens gång. På 

så sätt blir dessa utsagor mer koncentrerade och tydiga. Teman växer fram både mellan 

analysen och inom analysen. Även slutsatsen bygger på dessa strategier. Kod är en 

sammanfattning av meningsenheten som är förkortat i ett eller några ord vilket är kopplat till 

kontexten i frågeställningen. Kategorier är benämning av en grupp koders gemensamma 

innehåll (Kvale & Brinkman, 2009). Materialet transkriberades och analyserades av båda 

författarna flera gånger separat vilket har ökat studiens reliabilitet och validitet. 

 

Resultat 

 

Arbetet med hedersrelaterad problematik  

Samtliga respondenter menade att det senaste året har deras egen kunskap om hedersrelaterad 

problematik ökat enormt. Det framkommer att de kan bemöta hedersproblematik på bättre sätt 

för att gynna kvinnan än vad man kunde göra för 15 år sedan. Resultaten visade även att det 

finns idag boende, hjälp och även utbildningar för yrkespersoner som är direkt anpassade för 

hedersproblematik. Vad gäller arbete med hedersrelaterat problematik, ansåg 10 av 14 

respondenter att en kvinna som lever under hedersrelaterade former brukar i de flesta fall själv 

kontakta myndigheter och verksamheter för hjälp och stöd. Resultaten visade även på att 4 av 

14 respondenter har någon gång själva anmält hedersrelaterat brott till en myndighet. Orsaken 

till detta är för att yrkespersonen bedömer kvinnans/flickans livssituation akut och 

livshotande. Nedan beskrivs arbetsprocessen hos olika instanser som kommer i kontakt med 

hedersrelaterat våld.  

   Respondenterna tog upp att medias roll i fall som Fadime och Pela har påverkat att idag 

vågar man debattera samt diskutera kring hedersproblematik. Ju mer man upplyser, diskuterar 

samt debatterar om hedersproblematiken desto gynnsammare och förebyggande är det. 

Genom debatt och diskussion påvisas nolltolerans mot hedersvåld samt att hjälp finns att få. 

Kvinnor vågar träda fram idag än för 15 år sedan. Hedersrelaterade frågor uppmärksammar en 

rad olika aspekter på problematiken, så som sexuallitet, förtryck och skam vilket inte är lika 

tabubelagt som det var förr i tiden.  

   Polisens arbete: När en anmälan kommer in till polisen påbörjas en förundersökning. Syftet 

är att kartlägga och ta reda på historiken bakom anmälan. IP 1: Det är utredarens uppgift att 

ta reda på om det finns heder med i bilden... är det hedersproblematik, ja då för vi ärendet 

vidare. Det första steget i förundersökningen är att hålla förhör med kvinnan för att se om det 

avser hedersrelaterat våld. Om det framgår under förhör att det finns eventuella vittnen kallas 

även dessa till förhör. Samtliga polisen tog upp att vittnena i de flesta fallen inte vill ställa upp 

att vittna speciellt om det är familjemedlemmar det handlar om. Samtliga respondenter 
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menade att det problematiska är om det inte finns tillräckligt starka bevis går det inte att häkta 

någon misstänkt. IP2: förundersökningen kan inte drivas vidare för att vi inte kan styrka det. 

IP4:...man kan absolut inte häkta personen om bevisen inte räcker till eller det finns ingen 

brottsrubricering. Polisen står även för skydd samt hjälper individen att kontakta 

verksamheter eller andra myndigheter, beroende utefter behov. 

   Barnmorskors arbete. Kvinnor/flickor med hedersrelaterad problematik som söker sig till 

barnmorskor har i de flesta fallen väldigt lite kunskap om kroppen, samlag och 

preventivmedel. I vissa fall vänder de sig till barnmorskor för preventivmedel på grund av 

oönskad graviditet under exempelvis tvångsäktenskap . IP12: Jag har haft en tjej som har 

berättat att hon måste vara oskuld ifall hon ska gifta sig och hennes föräldrar skulle aldrig 

acceptera att hon är sexuellt aktiv. Barnmorskor har i uppgift att först och främst ta reda på 

besökets syfte. Samtliga respondenter menar att det problematiska är att kartlägga varför 

kvinnan/flickan är där. De kvinnor med hedersproblematik som söker barnmorska berättar 

inte alltid om sin familjesituation. Syftet är att via samtal ta reda på den underliggande 

orsaken och om detta kan kopplas till heder. Om barnmorskan kan konstatera att det rör sig 

om hedersproblematik är hennes uppgift att ta reda på hur akut fallet är, vad kvinnan/flickan 

varit med om och under vilka förhållanden hon lever. Barnmorskor tar även reda på vad 

kvinnan/flickan tror att hon kan råka ut för i värsta fall. Samtliga barnmorskor påpekade 

vikten av att informera kvinnan/flickan om hennes rätt till hjälp samt vilka myndigheter och 

verksamheter som hon kan vända sig till. Barnmorskor försöker tillsammans med 

kvinnan/flickan att komma överens om fortsatta möten och behandlingsplan. Om 

barnmorskan får reda på att kvinnan/flickan lever under svåra familjeförhållanden försöker 

man råda att träffa en kurator. 

 

IP14 : …unga tjejer som har ett hemligt förhållande med en kille som inte får komma ut. 

De är flickor som är sexuellt aktiva utan att mamma och pappa vet om det. Dessa tjejer 

brukar oftast också påpeka att föräldrarna inte får veta om deras besök under några 

omständigheter. 

 

Alla barnmorskor menade att oftast finns det en underliggande orsak till varför kvinnan vill ha 

preventivmedel. Under denna process kan det framkomma information om att kvinna vill 

absolut inte ha barn under ett tvångsäktenskap eller med sin släkting. Det är även vanligt är 

det att kvinnan/flickan söker sig till barnmorskor för att försäkra sig om att deras oskuld kan 

bevisas under bröllopsnatten. 

   Kuratorers arbete. Kuratorernas uppgift är att på samma sätt som barnmorskor, samtala med 

kvinnor/flickor som sökt sig dit av olika skäl. Syftet är, att på ett givande sätt, motivera, 

vägleda och informera. I många fall vill vissa kvinnor bara prata ut, och kuratorerna är där för 

att lyssna och finnas till. Om det är en svår levnadssituation för kvinnan/flickan försöker 

kuratorerna boka in återkommande besök för fortsatta möten. Som barnmorskor har även 

kuratorer vissa rutinfrågor som man försöker besvara under mötena med kvinnan/flickan.  

 

IP9:...vi har vissa frågor som vi försöker besvara under möten med flickan. Det är hur 

flickan själv upplever sin levnadssituation, vad hon vill ha hjälp med, vi informerar om 

vilken hjälp hon har rätt till, och vilka myndigheter som finns. Vi pratar även mycket om 

hennes familj och livssituation. Vi försöker framför allt stärka flickan att kunna ha egna 

val, kunna gå sin egen väg och framför allt kunna påverka och bestämma över sitt liv.  

  

Kuratorer som arbetar med hedersrelaterat problematik menar att: 

 



 

 

 3 
 

9 

IP10: vi arbetar och samarbetar mycket med lärarna. Vi kan få uppgifter om en flicka 

aldrig är med på gymnastiken, simning, friluftsdagar eller andra aktiviteter. Då kan vi 

misstänka hedersproblematik och kalla in på möte. 

 

Kvinnojourens arbete. Kvinnojour är en ideell verksamhet vars främsta uppgift är att ta emot 

kvinnor som söker skyddat boende. Syftet med verksamheten är att hjälpa kvinnor genom att 

informera och stötta innan och under polisens förundersökning. De får hjälp med praktiska 

saker så som boende, mat och kläder. Möten med kvinnan sker på kvinnojourens kontor för 

att diskutera vad för hjälp hon är i behov av. När det kommer till hedersrelaterade fall kan det 

saknas möjlighet för kvinnan att gå från hemmet, då möts de oftast hemma hos kvinnan när 

resterande familjemedlemmar lämnat hemmet. Kvinnojouren har en jourtelefon som är öppen 

dygnet runt. När kvinnan ringer in så bestäms det var mötet mellan kvinnan och en jourkvinna 

ska ske. Kvinnan kan komma direkt till kontoret eller bli mött av jourkvinnan på en allmän 

plats. Kvinnojourens uppgift är också att finnas till som stöd. Vid en rättegång kan personal 

från kvinnojouren vittna eller bara följa med under förhör eller rättegång som stöd till 

kvinnan/flickan.  

 

IP6:...vi pratar och försöker ta reda på vad hon vill och hur vi ska gå vidare. Sen 

diskuterar vi om hon ska göra en anmälan eller inte. Många kvinnor är rädda för att 

göra en anmälan… 

 

 

Samarbete mellan verksamheterna  

 
Alla dessa yrkesverksamheter och yrkespersoner samarbetar många gånger med varandra 

under ett pågående ärende. Samarbetet kan variera, som en av respondenterna nämnde under 

intervjun, är varje kvinnas/flickas situation unik. Det kan alltså se olika ut från fall till fall 

beroende på kvinnans/flickans behov och omständigheter. Det finns ingen strikt arbetsmetod 

utan varje yrkesperson och myndighet anpassar arbetet utifrån de behov som efterfrågas. 

Även samarbetet kan se olika ut och sker i olika steg. Det framgår tydligt att samarbetet är av 

betydelse och utan ett samarbete skulle det arbete som utförs i hedersrelaterade ärende inte 

kunna föras vidare. Varje yrkesperson och myndighet fyller var sin funktion och arbetar med 

sin del. Polisen står för förundersökningen och om det framgår under denna process att 

kvinnans liv är i fara och att återvända hem inte är ett alternativ, kan en kvinnojour kopplas in 

för att erbjuda akutboende. När det gäller flickor under 18 år kopplas socialjouren in för att 

göra en bedömning om akutboende är ett alternativ då gäller återgärder enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Dock kan situationen vara omvänd: Anmälan 

kan även göras via kvinnojouren och de tillsammans kan göra en polisanmälan. Desamma 

gäller om anmälan som görs via kurator eller barnmorska. IP3: …flickan som kommer till oss 

är oftast skräckslagen och fruktar sitt liv. Anmälan kan också komma in från annat håll, via 

annan myndighet eller verksamhet så som kvinnojouren eller kuratorer. Kvinnan/flickan kan 

dock inte tvingas att göra en anmälan utan måste ge samtycke till detta. Kuratorer och 

barnmorskor kan sedan bidra under förundersökningen med journalen eller annan 

dokumentation som kan vara relevant i rättsprocessen. Polisen arbetar först och främst med 

kvinnojouren och socialtjänsten om anmälan görs direkt till polisen. Polisen har dock inget 

större samarbete med kuratorer och barnmorskor, om inte kvinnan tillsammans med en 

kurator/barnmorska gör en anmälan. Kuratorer och barnmorskor inom vården arbetar 

parallellt och samarbetar med varandra. Det kan vara så att kvinnan/flickan går på 

regelbundna besök hos båda två. Kuratorn och barnmorskan kan samarbeta och tillsammans 
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försöka hjälpas åt hur de ska gå tillväga med ärendet. IP9: Det är viktigt att vi hjälps åt för 

personen kanske har valt att gå på regelbundna besök hos oss båda två. 

   Även socialtjänstens och Utrikesdepartementets (UD) betydelse betonas under intervjuerna. 

I samtliga fall sker ett aktivt samarbete med socialtjänsten. Samarbetet med UD sker när 

kvinnor/flickor befinner sig i ett annat land och blivit ifråntagna sina pass.  

 

IP2: … försöker fixa nytt pass genom UD för att få hem kvinnan eller flickan. Eller att 

socialtjänsten får utfärda pass utan båda vårdnadshavarnas intyg beroende på 

förhållandet. Oftast så har kvinnan anmält mannen tidigare för olaga hot eller 

kränkningar. Ofta finns det en historik runt. Då kan man koppla in socialtjänst och 

ideella organisationer. Man lyckas inte om man inte samverkar, det gäller även andra 

myndighet och ideella verksamhet.  

 

 

Kvinnornas och flickornas livssituation 

 
Tabell 1 sammanfattar kvinnornas/flickornas livssituationer som kategorier. De pressenterade 

kategorierna, koder och meningsenheter utgår ifrån respondenternas svar om kvinnornas 

livssituation. Kategorierna är fysisk misshandel, psykisk misshandel, förtryck, hot och 

trakasserier. Många gånger har respondenterna kommit i kontakt med olika slags problem/fall 

som är hedersrelaterad men den mest förekommande är när flickan är förtryckt i hemmet för 

att bevara familjens heder. 

   Samtliga respondenter indikerade att våld är det centrala i hedersproblematiken, dock 

förekommer det många olika typer av våld. När en kvinna har kommit i kontakt med 

myndigheter och ideella verksamheter så har vanligen flera av kategorier i Tabell 1 inträffat. 

När det handlar om det fysiska våldet menar samtliga respondenter att kroppslig kontakt kan 

vara allt från knytnävar, örfilar, hårdragning och sparkar, men även våld med redskap 

förkommer. Utifrån vissa respondenternas svar så kan våld av olika former pågå under en 

längre period, det handlar om år. Åtal väcks om det fysiska våldet är bevisbart. Några av 

respondenternas svar på frågan ”Vad har dessa kvinnor/flickor som kontaktar er varit med 

om?”  

 

IP7: Jag kom i kontakt med en tjej som blev slagen med skärp…eller en gång fick hon 

ett glas i huvudet när hon inte hade kommit hem i tid. Även många andra tjejer jag haft 

kontakt med har drabbats av fysisk misshandel, ibland har männen dragit i håret på 

dom.  

 

IP4: De som kan hända och som förekommer att den totala utfrysningen som de unga 

tjejerna kan tycka är värre än att bli slagen. Att man inte blir tilltalad, man får inte sitta 

med och äta, du går som en skugga i ditt eget hem, ingen tittar på dig. Och har dem tur 

får dem äta efter alla andra, du är som luft i ditt eget hem. Och detta kan pågå i åratal. 

Man kan bli psykisk störd av mindre. 

 

IP5: Jaru…det handlar om all typ av våld. Allt från örfilar, slag, sparkar med mera. Jag 

har även haft fall då kvinnan blivit slagen med ett skärp.  

 

Det gemensamma i respondenternas svar indikerar på att fysisk och psykiskt våld sker 

parallellt i hemmet. Sju av 14 respondenter menar att hedersrelaterat våld kan liknas vid en 

trappa där graden av misshandel ökar med tiden. Respondenterna menar att isoleringen från 

samhället och det sociala livet börjar stegvis och i tidig ålder. Det börjar att flickorna måste 
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minska sociala umgängeskretsen därefter minskar de på träningstimmarna och desto äldre 

flickan blir desto mer ökar familjens kontrollbehov. I vissa fall kan en flicka som lever under 

hedersrelaterad problematik vara hemma hela dagarna och hjälpa till med hushållssysslor 

redan i mellanstadiet. När det gäller kvinnor över 18 år är det vanligt att de inte får studera 

vidare. Hämta barnen på dagis och att handla mat kan ske under tidtagning. Umgås med 

väninnor och fika existerar inte, i vissa fall kan hon bli förföljd.  

 

IP13: Det fanns en kvinna som kom och sökte hjälp hos oss. Hon orkade inte ha sex och 

då började hennes man misstänka att hon var otrogen…så att han brände underlivet 

med en cigarett.  

 

IP9:…hon vill inte bli slagen inför sina barn. Hon sa…Jag skäms jätte mycket. Det 

värsta är inte slagen, utan att mina barn hör och ser.  

 

Tabell 1.  

Kvinnornas och flickornas livssituation enligt yrkespersonerna  

Kategori Kod Meningsenhet 

Fysisk misshandel 

 

Slag med näve 

Slag med redskap, skärp osv. 

”Kvinnorna blir slagna, vissa 

gånger med skärp” 

Psykisk misshandel Upprepningar att inte duga till 

Verbal misshandel 

Utfryst 

”Den totala utfrysningen som 

de unga tjejerna kan tycka är 

värre än slagen, när hon 

enbart är skugga i sitt eget 

hem”  

”Det är aldrig hans fel” 

”Kvinnan/flickan får skulden 

för problemen i hemmet” 

 Förtryck Hårt kontrollerad 

Isolering 

Ingen frihet 

Ingen vidareutbildning 

Inga vänner 

Bestämd klädsel 

Bestämd framtida make 

Blir aldrig tilltalad i hemmet 

”För vissa flickor är 

vidareutbildning inget 

alternativ”  

”Får inte umgås med vänner 

efter skoltid” 

”Gifta sig med en förbestämd 

make i hemlandet” 

Hot 

 

Hot till livet ”Dödshot” 

”Suga ditt blod” 

 

Trakasserier  Öknamn  

Sexuella trakasserier 

Rykten 

”Rykten om flera sexuella 

partners i hemlandet och 

bland andra landsmän”  

”Hon blir kallad för hora och 

slampa för sin klädsel, smink, 

uppförande osv.” 

 
Många av de kvinnor som söker hjälp hos olika myndigheter och verksamhet fruktar för sitt 

liv. Elva av 14 respondenter menade att kvinnor/flickor som utsätts för hedersrelaterad 

problematik blir hotade till livet. IP4: …”jag ska suga ditt blod”…Och då säger tolken att det 

är ungefär som att säga att man ska döda någon.  
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   Fall som har inslag av heder har väldigt många inblandade. Samtliga respondenter har 

nämnt släktens och landsmännens betydelse för familjen. Många gånger blir familjen pressad 

utav omgivningen att utöva våld. IP2:…tjejerna blir stämplade som horor i sin omgivning om 

det skulle komma ut att de varit på disco. Ryktet sprids snabbt om dem och hennes föräldrar 

blir då oroliga hur de ska gifta bort henne… eftersom att hon inte anses vara en fin flicka 

längre. IP2: Föräldrarna får många gånger höra från omgivningen att de måste straffa 

flickan/kvinnan för deras snedsteg. Bestraffningen kan vara allt från fysisk misshandel till 

förtryck.  

   För kvinnor som är gifta kan trakasserier fortsätta.  IP8: Förutom att mannen styr och ställer 

och kvinnan blir trakasserad av honom så kan hon vara med om att man måste lyda 

svärmor… hon blir inte bara trakasserad av mannen utan också av svärmor...och i vissa fall 

även andra närstående till mannen.  

 

IP14: Även om man som flicka gifter sig så kan man komma i en väldigt patriarkal släkt 

och även då som ingift kvinna så blir man inte säkert mottagen av mannens släkt och 

om hon inte är fertil nog och ganska snabbt blir gravid, då är det ganska så säkert att 

det leder till utstötning och man blir slagen i den släkten. 

 

 

Komplikationer under processens gång 

 
Det finns många komplikationer som kan uppvisas under ärendets gång. I Tabell 2 redovisas 

olika kategorier av komplikationer som framkom i intervjuerna. Samtliga respondenter 

påpekade att det i många fall kan förekomma kommunikationssvårigheter. Det handlar då det 

om äldre kvinnor som söker hjälp eller nyinflyttade kvinnor/flickor som precis flyttat till 

Sverige. IP1: …hon kan ha svårt att uttrycka sig på svenska…men även svårt att förstå oss, 

det är inte alltid självklart att man förstår alla begrepp och myndigheter vi pratar om…. 

Dessa kvinnor erbjuds tolk.  

   Resultaten visade att 11 av 14 respondenterna menade att det kan förekomma 

komplikationer när man anlitar tolk. Respondenterna menade att kvinnor kan vara rädda att ha 

en tolk närvarande eftersom de tror att tolkar sprider rykten och att de inte är pålitliga. Trots 

att tolken arbetar under tystnadsplikt så berättade 8 av 14 respondenten att de har varit med 

om att kvinnorna har trott att tolken har fört informationen vidare. Då eftersom viss 

information kring anmälan eller flickans kontakt med oss kommit till föräldrars eller syskons 

kännedom. Respondenterna beskriver det som: 

 

IP6: … är rädd för att tolken känner familjen eller släkten… även rädda för att tolken 

ska sprida rykten… då kan tolk från annan ort erbjudas men det är inte alltid kvinnorna 

vågar.  

 

IP3: Vissa kvinnor som kommer in vågar inte alltid prata med oss från början speciellt 

tolken eftersom ja alltså hon tror ju att hennes man kan betala oss för att få ut 

information eller liknande.  

 

IP11…vågar inte prata och berätta till mig eller inför tolken. Vi måste sitta och förklara 

att man inte kan betala myndigheter för information eller liknande som i vissa andra 

länder. 

 

IP4: … det har förekommit fall där kvinnan varit hysterisk för en tolk hade spridit 

information till hennes landsmän. Men det är jätte knepig situation, för även där är det 
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ord mot ord, det finns inga bevis att hon talar sanning och det finns inga bevis att tolken 

ljuger. 

 

IP11: …kommer man från samma land som tolken tror flickan att denne känner hennes 

föräldrar eller släkt, vilket kan skapa oro och ångest. Det kan vara svårt att få flickan 

att samarbeta med oss och fortsätta boka in nya möten.  

 

En annan komplikation som samtliga respondenter tog upp var att brott som är 

hedersrelaterade är svåra att lösa och framförallt få en fällande dom. Om bevis inte finns kan 

en åklagare inte häkta den misstänkta gärningsmannen eller ta fallet vidare till tingsrätt. 

Samtliga respondenter menade att i de flesta fallen finns det inga konkreta bevis. Många 

gånger kan det finnas vittnen och då är det främst familjemedlemmarna som ser överfallen. I 

de flesta av fallen vill inte familjemedlemmarna vittna istället förnekar dem allt enligt polisen. 

Det kan vara olika anledningar till att vägra vittna, de allra vanligaste dock är att de själva kan 

sättas ut för repressalier eller en annan anledning är för att bevara familjens heder och skydda 

föräldrarna.  

 

IP4: I Sveriges lagstiftning så behöver du inte vittna mot personer i rakt uppstigande 

och nedstigande led och de här brotten händer i familjen. Sedan finns även yttre skaran 

med släktingar och grannar och alla andra som vill veta allt om den här familjen. Och 

de som har varit med om när saker och ting har skett är de närmaste i familjen. De 

behöver inte vittna enligt lag. I vissa fall berättar de saker i förhören men säger att de 

inte ska vittna. Det är faktiskt rättegången då det gälle och inte förhören. Ifall de har 

sagt något under förhören så gäller inte det om de skulle ändra sig osv.  

IP2: Om man ska gå upp i tingsrätten, måste åklagaren vara säker på att han kan vinna 

målet. Om en kvinna blir misshandlad och bara hennes familj vet om det så är det bara 

dem som kan vittna. Ibland om vi har tur kan dem prata under förhör, men om vi har 

otur förnekar dem även allt. Men de vill nästan aldrig vittna och vi kan inte tvinga 

någon.  

Detta betyder att även om inför svensk lag alla är jämlika och har samma rättigheter, så kan 

svensk lagstiftning försvåra hedersrelaterade fall. En tredje komplikation som resultatet 

visade var att det är problematiskt när en kvinna/flicka befinner sig i sitt ursprungsland och 

gör en anmälan. Dessa kvinnor/flickor har oftast två medborgarskap. En utredning går inte att 

inleda förrän de befinner sig i Sverige. I denna undersökning har 5 av 14 respondenter varit 

med om att kvinnor/flickor ringer när de är i hemländerna och vill ha hjälp att komma 

tillbaka. Det går enbart i samarbete med UD. Kvinnorna/flickorna åker tillsammans med 

familjen i tron om att de ska på en familjesemester eller besöka släktingar helt ovetandes att 

föräldrarna har planerat att gifta bort henne. IP1: Om mamma och pappa åker med barnet 

utomlands då finns det inget olaga frihetsberövande för dem har åkt tillsammans till 

hemlandet. Psykiskt våld är också svårt att bevisa om det inte finns dokumenterat.  

 

Det kan även bli problematiskt om flickan som anmäler är under 18 år. I de flesta fallen bor 

flickan fortfarande hemma med sin familj. Det som händer när hon anmäler är att en 

papperskopia på anmälan skickas hem per automatik, och det kan skapa problem då 

föräldrarna oftast inte vet om hennes kontakt med polisen. Polisen kan hinna stoppa det, 

annars försöker de kontakta flickan omedelbart för att informera om situationen och i akuta 

fall hitta skyddat boende åt henne.  
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IP4: Och det är väldigt speciellt för där, är de över 18 år så är de inga större problem 

med dem här ärendena med vuxna människor och vi kan hantera dem så som dem själva 

önskar. Men är de under 18 år, det här är också helt galet. Då har vi en skyldighet att 

underrätta föräldrarna, ser ni problematiken. Då kan man kringgå det här, och man kan 

fördröja det här. Men kravet är ganska högt då vi inte kan hantera minderåriga hur som 

helst. Kopia av anmälan kan skickas hem men då gäller det för oss att så snabbt som 

det bara går stoppa detta. Alltså om polisen får veta i efterhand då menar jag under 

utredningen att det rör sig om hedersrelaterat våld då kan polisen inte riskera och lätta 

papperskopian komma hem till föräldrarna. Det kan innebära livsfara för flickan.  

Tabell 2. 

Komplikationer som förekommer under processens gång  

Kategori Kod Meningsenhet 

Språk Kommunikationssvårigheter  

Ingen tillit till tolkar  

 

 

”Jag ska suga ditt blod 

får kvinnan höra” 

”På hemspråket är det 

dödshot, i Sverige faller 

det inte under hot”  

”Litar inte på tolkar, tror 

att de sprider rykten” 

Lagstiftning Tystnadsplikt 

Samtycke 

Lag om vittnesmål när det gäller rätt upp- 

eller nedstigande släktskap. 

  

 

 

”Tolkar och andra 

yrkespersoner som 

bryter tystnadsplikten” 

”Familj och släkt 

behöver inte vittna, det 

är dem som vanligtvis 

ser överfallen” 

Anmälans konsekvenser Kopia av anmälan skickas hem 

Medverkandet upphör 

 

 

”Papperskopia av 

anmälan skickas hem 

per automatik” 

”Om flickan slutar att 

medverka och drar 

tillbaka anmälan”  

 

Utomlands Går inte att arbeta utifrån svensk lagstiftning  ”Svårt att hjälpa 

personen som befinner 

sig i sitt ursprungsland 

mot sin vilja”  

”Flickan kan giftas bort, 

hållas kvar eller mördas 

där”  

 

 

   

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamheter och yrkespersoner (så som 

barnmorskor, poliser, kuratorer och kvinnojouren) arbetar med hedersproblematik, samt hur 

de samarbetar i hedersrelaterade ärenden. Intervjuer som metod valdes för att få så utförliga 

svar som möjligt samt för att kunna ställa följdfrågor och fördjupa oss i yrkesverksamhetens 
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och yrkespersoner betydelse gällande hedersrelaterade frågor. Ämnet har enbart skildrats ur 

ett teoretiskt perspektiv och därför anses denna studie vara av betydelse. Denna studie har 

kunnat bidra till en ökad förståelse för hur myndigheter och verksamheter samarbetar i 

hedersrelaterade fall samt vilka komplikationer som kan uppstå. Studien påvisar att våldet i de 

flesta fallen trappas upp med tiden. Från att minska på träningstimmarna till att de inte få 

studera vidare eller inte få flytta hemifrån. Det är viktigt för till exempel skolan att i detta 

sammanhang fånga upp signaler och upptäcka ”lindrigare våld” som kan tyda på 

hedersrelaterad problematik.   

   Hedersrelaterade ärenden kan vara komplexa på så sätt att de kan innefatta olika typ av våld 

så som förtryck och psykisk/ fysisk våld inte bara från en förövare utan en hel klan. Detta kan 

bidra till att många kvinnor/flickor känner ensamhet och utanförskap. Det centrala inom 

hederskulturer är att värna om familjens rykte och familjens rykte är starkt kopplat till 

kvinnan/flickans dygd som i sin tur förknippas med hur hon uppfattas av andra som har 

liknande kulturella föreställningar. I vissa fall räcker det med att ett rykte sprids om kvinnan 

som är kopplat till det sociala umgänget (t.ex. hon sågs prata med en kille) eller klädval där 

hon i andras ögon anses utstråla sexualitet. På så sätt kan hon teoretiskt förlora oskulden i 

andras ögon och ett dåligt rykte anses vara lika dåligt som att på ett praktisk plan inte ha 

oskulden i behåll. Det är även komplext i den mening att varje fall beskrivs som unikt och 

problematikens grad varierar från fall till fall. Detta gäller även graden av våld och förtryck.  

   Studien påvisar att de yrkesverksamheter och yrkespersoner som lyfts fram arbetar på olika 

sätt. Arbetet som utförs kan innefatta samma karaktär och varje yrkespersons och myndighets 

arbete är lika viktigt och omfattande. En viktig aspekt är att myndigheter och yrkespersoner 

arbetar väldigt lika med hedersproblematik medan ideella verksamheter har samma 

grundprincip samtidigt som arbetsprocessen kan se olika ut. Polisens arbete innefattar 

utredning och kartläggning av hedersproblematiken. Vidare ansvarar de för skydd och 

medling mellan olika myndigheter och myndighetspersoner som under ärendet kopplas in. De 

har även befogenhet att koppla in och ta hjälp av andra myndigheter och yrkespersoner 

beroende på kvinnan/flickans behov. Kvinnojourens står för det praktiska arbetet. 

Kvinnojouren erbjuder skyddat boende, sällskap till polis för eventuell anmälan, sällskap till 

sjukvård, kontakta socialtjänsten och/eller advokat. Kvinnojouren står därför för det praktiska 

arbetet men förutom det praktiska erbjuds också stödsamtal. Målet för detta är att stärka och 

hjälpa kvinnan att kunna leva ett självständigt liv. Kvinnojouren är en ideell verksamhet och 

inga myndighetsutövare därför kan arbetets tillvägagångssätt variera även om grundprincipen 

och målen är desamma. Eftersom att kvinnojouren är en ideell verksamhet saknar de flesta 

utbildning och kanske kunskap på hur dem ska bemöta kvinnorna i stödsamtalen på ett 

professionellt sätt. Avsaknaden av kunskap och utbildning i området kan bli problematiskt. 

Avsaknaden av utbildning och kunskapsredskap kan försvåra arbetet gällande den 

psykologiska delen hos kvinnor som söker sig till kvinnojouren. Kvinnor som kontaktar 

kvinnojouren har i de flesta fall blivit psykiskt misshandlade och trakasserade och denna typ 

av våld är inte synlig. Vissa kanske behöver akut hjälp och frågan är då räcker de stödsamtal 

som erbjuds av kvinnorours personalen?. Det vore lämpligt att kvinnor med hedersrelaterad 

problematik får mental och psykologisk hjälp på en professionell nivå. Många kvinnor stannar 

på kvinnojouren under en längre tid beroende på när ärendet påbörjas och för att göra arbetet 

effektivt skulle ett alternativ vara att med hjälp av en tredje person, (te.x: psykolog) ge dessa  

kvinnor det mentala stödet på en professionell nivå tillsammans med kvinnojourspersonalen. 

Kuratorer och barnmorskors arbete omfattar stödsamtal och information dock med en 

skillnad. Barnmorskor är vård inriktade och förutom stödsamtal kan de erbjuda information 

om sexualitet, graviditet och hälsofrågor. På samma sätt som polisen och kvinnojouren kan 

barnmorskor och kuratorer informera vad för hjälp som finns och hur man kan gå tillväga för 

att få den hjälpen om de möter kvinna/flicka med hedersrelaterat problematik.   
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   Alla myndigheter och yrkespersoner som undersöks i studien samarbetade jämsides. Varje 

yrkesperson och verksamhets del i ett herderelaterat ärende är av betydelse. Tillsammans 

utgör de en helhet i processen då alla har sin del de arbetar med. Detta antyder återigen på hur 

komplext hedersproblematiken är. Komplexiteten involverar inte bara våldets storlek utan 

också rättssystemets betydelse och myndigheters omfattande arbete.  

   Carbin (2010) menar att det kan bli problematiskt då hedersrelaterat våld ses ur ett kulturellt 

perspektiv och hanteras som en kulturs konflikt. Problematiken här ligger i att det 

förekommer en kunskapsbrist gällande hederskulturer och det som försvårar det hela 

ytterligare är att hedersvåld i dessa kulturer anses inte vare en kriminell handling och utövas i 

det privata och anses vara en familjeangelägenhet. Även det svenska lagsystemet är bristfällig 

i vissa områden då lagen är anpassat för våld i generell omfattning och inte till hedersrelaterat 

problematik. Dessutom måste handlingen vara specifik i den mening att handlingen 

understrycker det som lagen innefattar ordagrant. Ett epempel på en icke specifik 

våldshandling som diskuterats i studien är ”Jag ska suga ditt blod”. Är detta ett dödshot eller 

inte, vilket kan bli en tolkningsfråga då den inte har någon direkt indikation på att det rör sig 

om döds hot. Därför är det av betydelse att lagen ändras eller anpassas. En av många 

komplikationer som under studiens gång betonats är att hedersrelaterade ärenden inkluderar 

fler förövare. Dessa förövare är oftast familjemedlemmar och på grund av svensk lag kan 

problematiken ligga i att den som blivit utsatt för hedersrelaterat våld har också svårt enligt 

lag att fälla familjemedlem för det aktuella brottet. Även i ärenden där tvångsgifte förekommit 

utomlands eller hedersrelaterat våld som utförts utanför Sveriges gränser kan försvåra 

utredning. Enligt svensk lag är det förbjudet att ingå äktenskap om personen är under 18 år 

utan tillstånd av myndigheter. Desamma gäller om det ingås äktenskap mellan syskon, kusiner 

eller släkt. I västvärlden uppmuntras man och lär sig i tidig ålder att göra självständiga val. 

Det resulterar att människorna i västvärlden är mindre beroende av sina familjer istället klarar 

de sig på egen hand. I hederskulturer ersätts samhället av familjen och familjen blir individens 

samhälle, dem man vänder sig till och som är tryggheten.  Det problematiska är att familjen 

som är kvinnan/flickans trygghet blir också hennes förövare. 

   För att studiens skulle få en stor validitet har fokusen varit på att genom intervjuerna 

besvara studiens frågeställningar och syfte. I dataanalysen användes meningskoncentrering 

där varje intervju utvärderades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Denna typ av 

strategi valdes för att få ett helhetsperspektiv. Författarna har även återberättat vissa svar för 

respondenterna för att undvika feltolkningar. Med hänsyn till deltagarna har det utifrån de 

etiska aspekterna, konfidentialitet, inte nämnts namn, plats eller kommuner i studien. Det är 

för att undvika att svar ska kunna kopplas ihop med den enskilda individen. Förutom 

intervjuguidens frågor ställdes bestämda följdfrågor till respondenterna. Intervjuguiden var till 

stor hjälp under studiens gång och användes för att få struktur i samtalen samt få svar på det 

som efterfrågades utifrån syfte och frågeställning.  Under studiens gång uppmärksammades 

vissa frågor i intervjuguiden som irrelevanta, som till exempel ”Hur allvarliga är fallen” och 

”Hur fungerar samarbetet”. Detta visar på att intervjuguiden kunde förbättras ytterligare för 

att undvika irrelevanta svar. Även frågorna i frågeguiden kunde ställas på annorlunda sätt för 

att undvika missförstånd. Exempel på fråga som missuppfattades var: ”Finns det lagar som 

kan försvåra ärendet för den enskilda eller för personalen”. Detta är ett exempel på hot mot 

validiteten och reliabilitet. För att stärka både validitet och reliabilitet skulle irrelevanta frågor 

som ”hur allvarliga är fallen” tas bort och ersättas av mer detaljerade frågor om ”Finns det 

lagar som kan försvåra ärendet för den enskilda eller för personal?”. Urvalet gjordes med 

hänseende för att urskilja yrkesverksamheternas arbete. Efter 14 intervjuer kände båda 

författarna en mättnad på det insamlade materialet och varje område täcktes. Under de sista 

intervjuerna framkom ingen ny information. På så sätt kan resultatet generaliseras till hur 

yrkesverksamhet som studien utgått ifrån, arbetar och samarbetar samt vad hedersrelaterat 
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våld innebär. På grund av uppsatsens omfattning valdes endast polisens, kvinnojourens, 

kuratorer och barnmorskors arbete med hedersproblematiken att belysas.  

      Ett förslag till framtida studier skulle kunna vara att studera personer som befinner sig i 

hedersmiljöer eller kvinnor som varit med om hedersrelaterat våld ett inifrånperspektiv. Ett 

annat ämne till vidare forskning skulle kunna göras med socialtjänsten för att upplysa om 

deras arbete med hedersproblematik samt med UD för att fördjupa sig i hur de arbetar med 

ärenden där offren i fråga är utomlands. Även samarbeten på internationellt plan skulle kunna 

vara av betydelse då många kvinnor/flickor med svenskt medborgarskap utsätts för brott och 

våld i ursprungslandet. Det har varit svårt att hitta statistiska vetenskapliga artiklar inom 

hedersperspektivet, därför skulle det även kunna vara av intresse att komplettera med en 

kvantitativ studie om hedersproblematikens omfattning samt samhällsattityder om 

hedersrelaterat våld då fenomenet är relativt nytt i Sverige. Myndigheters och verksamheters 

tillvägagångssätt i hedersrelaterad ärenden där flickan är under 18 år är mer komplicerade då 

ärenden måste hanteras efter LVU. Därför behövs även studier som belyser hur det ser ut för 

kvinnor under 18 år som utsätts för hedersrelaterat våld. 
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