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FöRoRD

Elektra är en organisation som har tagit sig an 
uppdraget att arbeta mot hedersförtryck och för 
jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. 
Hedersrelaterat förtryck är ett samlingsord för 
användandet av till exempel hot, våld, isolering och 
förskjutning i syfte att tvinga en familjemedlem 
till lydnad för att upprätthålla familjens heder. 
Hedersrelaterade konflikter handlar ytterst om 
individens sexuella och reproduktiva rättigheter 
gentemot ett kollektiv i ett patriarkalt samhällssystem. 
Elektra utgår från en övergripande ideologi i sitt sociala 
arbete och konstaterar att hederskulturella värderingar 
strider mot mänskliga rättigheter och är ett hinder för 
jämställdhet mellan könen. 

Organisationen har etablerat sig i Stockholm, 
Malmö och Linköping, och har expansiva visioner. 
Ledningen i Stockholm sitter i stiftelsen KFUM 
Fryshusets lokaler. Sammanlagt tretton personer är 
idag anställda i organisationen. Mellan 2002 och 
våren 2006 har Elektra (enligt vår uppskattning) varit i 
direkt eller indirekt kontakt med etthundrafyra flickor i 
behov av råd och stöd, utbildat sextiofyra stödpersoner, 
varav tjugosju har haft stöduppdrag, utbildat tjugotre 
killar till ”Sharaf Hjältar”, har varit i kontakt med tre 
skolor i ett elevprojekt och spelat sammanlagt ungefär 
etthundrafemtiofem föreställningar av de interaktiva 
teateruppsättningarna Elektras Systrar och Elektras 
Bröder.

Verksamheten har till stora delar finansierats genom 
årliga anslag från Allmänna arvsfonden. Fonden 
stödjer ideella organisationer och andra frivilliga 
sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att 
utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer 
med funktionshinder på deras egna villkor. Projekten 
ska vara nyskapande och utvecklande och bygga på 
samarbete mellan olika sociala aktörer, offentliga 
samhällsorgan och ideella organisationer. Målet är att 
projektmedlen ska användas till att utveckla välfärd, 
livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet 
samt bidra till social, etnisk och kulturell integration. 
Under de tre år ett nytt projekt eller delprojekt har 
möjlighet att få stöd ur fonden skapas ett utrymme 
för att utveckla idéer och pröva metoder som så 
småningom kan bli en ordinarie verksamhet .� 

Den � februari 2006 påbörjades den av 
Allmänna arvsfonden finansierade utvärderingen 
av Elektraprojektet. Målet med utvärderingen är 
att synliggöra framkomliga vägar för projektet och 
ta reda på hur målgrupperna upplever insatserna. 
�	 	www.arvsfonden.se,	2006-�0-20

Därmed hoppas vi kunna bidra till att samla och sprida 
värdefulla erfarenheter av arbete mot hedersförtryck 
i en frivillighetsorganisation under utveckling. 
Utvärderingen bygger på intervjuer med anställda och 
deltagare i verksamheten och på enkätundersökningar 
riktade till stödpersoner och beställare av 
teaterföreställningen Elektras Bröder. 

För att kunna göra oss en bild av Elektra har det 
också varit viktigt att ur ett kvantitativt perspektiv 
ta reda på hur många människor som de undersökta 
verksamheterna involverat och nått ut till. Vi har 
rekonstruerat verksamhetsutvecklingen sedan 
2002 genom årliga projektmedelansökningar och 
redovisningar för att se vilka projektidéer som har 
prövats, lagts åt sidan eller levt vidare. Särskilt 
noga har vi följt det som utvecklats till Elektras 
kärnverksamheter: (�) En stödverksamhet för utsatta 
flickor i form av samtalsstöd, kontakt med frivilliga 
stödpersoner och slussning till mer omfattande 
skyddsinsatser, (2) ”Sharaf Hjältar” som verkar 
förebyggande med ambitionen att genom förebilder 
ändra patriarkala attityder hos pojkar och unga män 
i segregerade bostadsområden. (3) Teaterturnén 
Elektras Bröder som är en av två genomförda 
turnerande teaterprojekt i samarbete med Upsala 
Stadsteater och Riksteatern.  Elektras fjärde ben, en 
föreläsningsverksamhet som riktar sig till tjänstemän, 
politiker och frivillighetsorganisationer, har på uppdrag 
av Elektra lämnats för utvärdering av en annan 
utvärderare.

Under det år utvärderingen har pågått har vi haft 
möjlighet att följa verksamhetsutvecklingen i det aktiva 
arbetet. Det har på många sätt varit ett händelserikt 
år för Elektra. Organisationen har marknadsfört 
sig genom att föreläsa och medverka på en rad 
konferenser om hedersrelaterat förtryck och våld, 
och därmed skapat en medial uppmärksamhet kring 
verksamheterna. Genom olika delprojekt har Elektra 
särskilt nått ut till gruppen skolelever. Under året har 
organisationen också haft ambitionen att dokumentera 
och vidareutveckla de egna arbetsmetoderna. Elektras 
arbete har samtidigt stundtals påverkats av intern 
turbulens och samarbetssvårigheter.

På nationell nivå satsas det idag en hel del 
samhälleliga resurser på att stävja hedersrelaterat våld 
och förtryck. När politiska mål ska omsättas i praktiskt 
arbete och offentligt finansierade eller förvaltade 
resurser tilldelas olika verksamheter är det viktigt att 
användningen är så effektiv och nyttig som möjligt. 
Utvärdering är därför ett viktigt led i utvecklingen. 

Vi vill passa på att framföra vårt tack till samtliga 
som medverkat till utvärderingen och delat med sig av 
sina upplevelser och erfarenheter. 
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I hopp om att de insamlade erfarenheterna och de 
slutsatser som utvärderingen drar kring arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck kommer att tillvaratas.

Astrid Schlytter, utvärderingsansvarig 
och Liv Kanakura, forskningsassistent
Stockholm den 30 december 2006
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UtväRDERIngSUppDRagEt

allmänna	arvsfondens	uppdrag	
Elektra har till stora delar finansierats av årliga anslag 
från Allmänna arvsfonden. Fonden bildades genom 
ett beslut av �928 års riksdag i samband med att 
kusiner och avlägsna släktingar uteslöts från arvsrätten. 
Kvarlåtenskap tillfaller sedan dess en fond som 
förvaltas av Kammarkollegiet. Arvsfondsdelegationen, 
som är en nämndmyndighet direkt under regeringen, 
beslutar om hur pengarna ska användas. Verksamhetens 
styrs av de inriktningar och prioriteringar som 
regeringen formulerat i en skrivelse till riksdagen.2

Ideella organisationer som arbetar för barn, 
ungdomar eller personer med funktionshinder kan få 
stöd ur Arvsfonden. Verksamheten ska vara nyskapande 
och utvecklande, och ligga utanför organisationens 
vanliga verksamhet. Projekten ska bygga på samarbete 
mellan olika sociala aktörer, offentliga samhällsorgan 
och ideella organisationer. Enskilda personer eller 
företag kan inte få stöd ur fonden. Ett projekt får stöd 
från arvsfonden under högst tre år. Det är därför viktigt 
att projekten själva hittar långsiktiga ekonomiska 
lösningar. Kanslichefen Hans Andersson jämför, på 
hemsidan, fondens roll med en riskkapitalist. 

Målet för det ekonomiska stödet är att 
utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet 
och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och 
kulturell integration för målgrupperna. FN:s konvention 
om barnets rättigheter ska utgöra en grundpelare i 
satsningarna på barn och unga. Arvsfonden säger sig 
också vilja bejaka ungdomarnas frigörelseprocess så 
att de kan söka sina egna vägar till att bli delaktiga i 
samhället. Utvecklingen av metoder för jämställdhets- 
och mångfaldsarbete i ungdomsorganisationer 
stimuleras, liksom utvecklingen av metoder i arbete 
med ungdomar i särskilt utsatta situationer, så kallat 
hedersrelaterat förtryck och våld. Projekt som får 
stöd ska kunna inspirera och tjäna som förebilder. 
Organisationer som får stöd ur fonden ska dokumentera 
och sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra 
som kan ha nytta av dem. På så vis kan nya idéer, 
metoder och verksamheter spridas över hela landet.3

Det	ekonomiska	stödet		
från	fonden
Sammanlagt har Elektra under perioden 2002 till 
2006 erhållit 5 �50  miljoner ur fonden. Allmänna 
arvsfondens stöd har varit ryggraden i verksamheten 

2	 	Regeringskansliet,	Socialdepartementet,	2003
3	 	www.arvsfonden.se,	2006-�0-20	

som till stor del finansierats med offentliga medel 
och bidrag. Knappt hälften av Elektras inkomster 
har under projekttiden om fyra år kommit från 
Arvsfonden, se översikten nedan. Bland de andra 
bidragsgivare som under perioden har bidragit till 
verksamheten finns både statliga och kommunala 
institutioner och frivilligorganisationer. Dessa är 
World Childhood Foundation, Ungdomsstyrelsen, 
Integrationsförvaltningen i Stockholms Stad, 
Framtidens kultur, Hedlundska stiftelsen, 
Kulturnämnden, Socialtjänstförvaltningen i Stockholms 
Stad, Länsstyrelsen i Östergötland, Länsstyrelsen 
i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, LO, 
Integrationsverket, Malmö Stad, Brottsofferfonden, 
GA-fonden, Rädda barnen, Idéer för livet – Skandia och 
Woman Aid. 

tabell	�

år allmänna	arvsfonden andra	bidragsgivare Egna	intäkter

1 1	000	000 1	221	550 	88	312

2 1	000	000 1	407	500 301	968

3 1	500	000 1	568	500 	89	889

4 1	650	000 1	784	573 829	323

	
År	1	=	2002/2003,	år	2	=	2003/2004,	år	3	=	2004/2005,	år	4	=	2005/2006

verksamhetens	art	och	
utvärderingsuppdraget	
Elektra bedriver ett frivilligt socialt arbete och 
konstaterar att hederskulturella värderingar strider 
mot mänskliga rättigheter och är ett hinder för 
jämställdhet mellan könen. Elektra strävar efter att 
vara en feministisk organisation. Organisationen 
beskriver sitt arbete i termer av kamp. Det handlar om 
att befria flickor och kvinnor från ett kulturellt betingat 
förtryck. ”Elektras vision är att visa politiskt mod och 
skaparkraft genom att finna nya vägar för att bekämpa 
en av vår tids mest komplexa och infekterade frågor 
– hedersförtryck.” ”Vi sammanväver kurativa åtgärder 
och operativa insatser med förändringsarbete och en 
stark ideologisk påverkan.” �

Elektra bedriver socialt arbete av två slag, dels 
ett individinriktat kurativt som intervenerar i de 
hjälpsökandes liv och dels ett förebyggande och 
politiskt arbete ägnat åt att förändra patriarkala 
attityder i samhället. De som involveras i det 
förebyggande arbetet har möjlighet att själva bli 
förändringsagenter. Utöver det konkreta sociala 
arbetet är det opinionsbildande arbetet viktigt. Elektra 
�	 	Redovisning	till	Allmänna	arvsfonden	i	juli	2006
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formulerar sina uppgifter i följande tre punkter:
• Individuellt stöd till utsatta flickor och unga kvinnor.
• Attitydförändrande arbete riktat till pojkar och unga 

män.
• Information och utbildning av ungdomar men också av 

företrädare för myndigheter som socialtjänst och skola. 

Denna utvärdering tar utgångspunkt i verksamheten så 
som den var vid årsskiftet 2005/2006. Projektet hade då 
finansierats av Arvsfonden under en period om tre och 
ett halvt år. Elektras huvudsakliga verksamheter under 
denna period består av följande fyra delar:
• två teaterturnéer, Elektras Systrar och Elektras 

Bröder, 
• stödverksamheten för flickor och unga kvinnor, 
• pojkverksamheten ”Sharaf Hjältar” och 
• övrig opinionsbildade verksamhet.  

Vårt uppdrag går ut på att beskriva verksamhetens 
utveckling i kvalitativa och kvantitativa termer för 
att därefter göra en sammanfattande bedömning av 
verksamheten. Allmänna arvsfonden gav oss initialt 
dessa utvärderingsfrågor. 
• Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter de 

på?
• Hur upplever målgrupperna insatserna?
• Kvantitativa aspekter så som antal personer 

som varit verksamma/deltagit i den aktuella 
verksamheten och eventuella kostandsbesparingar 
som kan göras med hjälp av erfarenheter från 
projekten.

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar 
och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?

För att närmre kunna precisera dessa 
utvärderingsfrågor samt utvärderingens inriktning är 
det nödvändigt att placera Elektra i ett samhälleligt 
sammanhang. Detta gör vi utifrån den sakfråga 
som legitimerar Elektras existens, nämligen att 
hedersrelaterat förtryck strider mot mänskliga 
rättigheter och utifrån organisationens form, att den är 
en så kallad frivilligorganisation. Denna positionering 
utgör samtidigt vår teoretiska utgångspunkt. 

verksamhetens	politiska	och	
ideologiska	karaktär	och	dess	
placering	i	en	teoretisk	referensram		

Familjen	som	ett	kollektiv	och	synen	på	
barn	och	kvinnor	
Familjen är ett kollektiv, och när det gäller individens 

ställning i detta kollektiv har utvecklingen i Sverige 
under �900-talet gått mot en individualisering. Detta 
betyder att kvinnan idag har en egen relation till staten 
och till marknaden och att kvinnor och män har lika 
rättigheter. Individualiseringen gäller även barnet. 
Barn har rättsligt skydd mot föräldrars missbruk av sin 
makt. Aga är inte tillåtet. Vidare har ungdomar rätt till 
preventivmedel utan föräldrars kännedom och föräldrar 
har inte rätt att förhindra en omyndig dotter att göra en 
abort.5

Detta är en utveckling som har givit större 
möjligheter till utveckling och frihet, framförallt för 
kvinnor och barn men även för män. Synsättet är 
att familjen är ett kollektiv av autonoma individer. 
Autonomi handlar om individens möjligheter till 
kontroll, dels av följder för egen del av andras val och 
handlingar och dels av egna val och handlingar.6 Detta 
synsätt tillhör den svenska statens värdegrund och 
bottnar i internationella konventioner som FN:s stadga 
om mänskliga rättigheter (�9�8) och konventionen 
om barns rättigheter (�989) samt deklarationen om 
avskaffande av våld mot kvinnor (�993). 

Denna värdegrund skiljer sig från grundläggande 
värden och normer i så kallade hederskulturella 
institutioner. En hederskulturell institution är stängd 
och upprätthållandet av gruppen och den yttre 
gränssättningen är avgörande.� Det är en fråga om 
att “keep all the girls in the family for the boys in 
the family”.8 Att gifta sig inom gruppen och att 
kontrollera kvinnans sexualitet och barnafödande är 
kännetecknande för sådana institutioner. Detta gällde 
adeln i Sverige fram till �800-talets slut, det gällde 
kungligheter fram till �900-talets slut9 och det gäller 
hederskulturer i många delar av världen idag. 

FN har under senare år lyft fram mord och förtryck 
i hederns namn. I resolutionen “The Integration of 
Human Rights of Women and Gender Perspective. 
Violence against Women” beskrivs vad som åsyftas 
med hedersmord och hedersrelaterat brott:		”Cleansing 
one ś honour of shame is typically handled by shedding 
the blood of a loved one; the person being murdered 
is typically a female, the murderer is typically a male 
relative, and the punishment of the male is typically 
minimal.” �0 

Enligt den hederskulturella värdegrunden vilar 
kollektivets överlevnad på kontrollen av kvinnans 
fruktsamhet och de barn hon föder.�� Av denna 

�		 Schiratzki,	Johanna	(2002)
6	 	Bauböck,	Rainer	(�996)	
�	 	Kurkiala,	Mikael	(200�)	
�	 	Tillion,	Germaine	(�9�3	första	publicering	�966),	s	3�	
9	 		Ingemar	Carlsson	(200�)
�0	 	UN	Document	E/CN.�/2002/�3	§	26.	Se	ocksåUN	Genreal	Assembly	

A/6�/�22.2006-0�-06	och		Welchman,	L.	and	Hossain,	S.,	eds.	(200�)
��	 	Akpinar	Aylin	(2003)	
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anledning begränsas och kontrolleras flickors och 
kvinnors sexualitet, men den innebär också att val av 
äktenskapsparter såväl för pojkar/män som för flickor/
kvinnor styrs av kollektivets intressen. Det är ofta fråga 
om kusinäktenskap på den manliga sidan. Oskulden 
är den ogifta kvinnans viktigaste ägodel. Den är värd 
mera än något annat: kunskap, talanger osv. Flickans/
kvinnans kropp och sexualitet är mannens egendom.�2 

Kvinnans värdighet och skuld bekräftar och 
förstärker mäns maskulinitet. Män befäster sin 
ställning genom att kontrollera de kvinnor som genom 
blod eller äktenskap är besläktade med honom. Det 
innebär kontroll av hennes rörlighet och förbjudande av 
kontakt med andra män. Tanken bakom hedersmordet 
är att mannens och släktens heder bara kan renas av 
blod eftersom det har solkats av kvinnans blod.�3

Sett ur flickors och kvinnors perspektiv är detta 
ett kontrollsamhälle där bröder kontrollerar sina 
systrar, mödrar sina döttrar, kvinnor kontrollerar 
kvinnor, män kontrollerar kvinnor och äldre män 
kontrollerar yngre män. Vidare är det inte vad man 
gör utan hur omgivningen uppfattar det man gör 
som är avgörande, vilket innebär att ryktet är ett 
disciplineringsinstrument. Det gäller flickans rykte, 
föräldrarnas rykte och släktens rykte. Dåligt rykte 
är förknippat med en trefaldig rädsla: flickan är rädd 
därför att ryktesspridning kan leda till bestraffning; 
föräldrarna är rädda för att flickan ska bryta mot 
förväntningar och normer och därmed kan dra skam 
över familjen; och omgivningen för att flickan ska bli 
ett exempel för andra flickor.�� 

FN-kommissionen för mänskliga rättigheter har 
fått in rapporter om hedersmord i en lång rad länder. 
Detta gäller förutom Medelhavs- och Gulfländer länder 
som Pakistan, Jordanien, Syrien, Libanon, Iran, Jemen, 
Palestina, Egypten, Bangladesh, Indien, Brasilien, 
Ecuador, Israel, Marocko och Uganda. Hedersmord 
sker även bland minoritetsgrupper i västländer som 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Sverige.�5

Det	civila	samhället
Fryshuset, och särskilt projektet Elektra, tillhör vad 
som i vetenskapliga sammanhang kallas det civila 
samhället. Det civila samhället kan definieras utifrån 
vad det inte är, nämligen att det varken är familj, 
stat eller marknad.�6 Det är snarare en fjärde arena 

�2	 	Delaney,	Carole	(�9��)	
�3	 	Farahani,	Fataneh	(2006)
��	 	Celepli,	Özlem	(200�)	
��	 	UN	Document	E/CN.�/2002/�3	§	2�	och	§	23
�6	  Vår definition av det civila samhället och vilken roll det 

har	i	ett	integrationssammanhang	hämtar	vi	från	Bauböck,	
Rainer	(�996)	

där helt olikartade aktörer befinner sig. Detta är en 
demokratisk arena i meningen att organisationerna 
och aktiviteterna skapas av dem som deltar och är 
aktiva, vilket förutsätts bygga på frivilligt in- och 
utträde. Det civila samhället är en central arena för 
ungdomar med ett konglomerat av organisationer och 
verksamheter, från dansskolor och fotbollsklubbar 
till politiska rörelser av olika slag och med helt olika 
inriktningar. Detta är en mötesplats mer på ungas 
egna premisser, till skillnad från exempelvis skolan 
och familjen, och möjliggör samvaro och utbyte 
av erfarenheter oberoende av klass, kön och etnisk 
bakgrund. Elektra är en organisation inom det civila 
samhället som ger stöd till flickor och unga kvinnor för 
att underlätta för dem att hävda sin autonomi och sina 
mänskliga rättigheter. Det är en organisation som gör 
det möjligt för pojkar och unga män i hederskulturella 
sammanhang att få distans till och redskap för att 
kunna överskrida de begränsningar hederskulturen 
sätter för deras egen del, men framförallt för deras 
systrars mänskliga rättigheter. I detta perspektiv spelar 
en organisation som Elektra en viktig roll. Samtidigt 
är detta en svår roll. Det som är det civila samhällets 
fördelar tillhör också dess nackdelar. Aktörerna har 
möjlighet att bedriva ett självständigt och kreativt 
arbete inom fria ramar. En följd av de fria ramarna är 
osäkerhet och instabilitet, men också att verksamheten 
lätt påverkas av mekanismer och logik som råder inom 
samhällets tre nyckelinstitutioner: stat, marknad och 
familj. En annan aspekt är dessutom att de som är 
mest aktiva har störst inflytande. Spelregler definieras 
ofta genom aktivitet och engagemang. Vidare befinner 
Elektra sig på en arena där det finns en lång rad andra 
organisationer som bedriver liknande verksamhet och 
som konkurrerar om samma ekonomiska resurser. 
Denna konkurrenssituation är ett incitament för att 
prestera bra men kan också leda till det motsatta, 
att man ger sken av att vara något annat än vad man 
faktiskt är. 

Utvärderingsdesign,	syfte	
och	metodval
Vårt val av utvärderingsmetoder liksom syften och 
frågeställningar hänger ihop med verksamhetens 
karaktär och innehåll. Elektra är en organisation som 
är till för andra, i första hand flickor och unga kvinnor 
som utsatts för hedersrelaterat förtryck, och är inget 
mål i sig. Detta gör att vi i den här utvärderingen 
utgår från ett intressent perspektiv. Utifrån Allmänna 
arvsfondens uttalade intressen fokuserar vi på 
målgruppen för Elektras insatser. Målgruppen är i 
första hand flickor och unga kvinnor, men också pojkar 
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och unga män. 
Genom att följa utvecklingen i projektansökningar 

och redovisningar kan vi konstatera att arbetet har 
gått i faser, och under åren har olika delprojekt 
vidareutvecklats eller avslutats. Det första året ägnas till 
att etablera kontakter och till att söka kunskap, förutom 
engagemanget kring teaterföreställningen Elektras 
Systrar. Utöver detta etablerades hemsidan Elektra.nu. 
Under det andra året hittade det individuella stödarbetet 
för flickor sin form. Arbetet med pojkverksamheten, 
”Sharaf Hjältar”, påbörjades men det var först under det 
tredje året som projektet blev en central verksamhet. 
Under det tredje året genomfördes också turnerandet 
med teaterföreställningen Elektras Bröder. Det fjärde 
året skedde ett genombrott för verksamheterna utanför 
Stockholm. I Östergötland och i Sollentuna startades 
Sharaf-grupper och en lokalavdelning av Elektra kom 
igång i Malmö.

Att ge stöd till flickor och unga kvinnor som utsätts 
för kränkningar och förtryck av hedersrelaterad 
karaktär, där förövaren oftast tillhör familjen/
släkten och där samhällets företrädare, bland annat 
socialtjänsten, har otillräckliga kunskaper och metoder, 
är oerhört krävande. Elektra har inga givna metoder 
att tillämpa, utan det är snarare fråga om att utveckla 
nya förhållningssätt och metoder. Detta kan enbart 
ske i det faktiska arbetet. Elektra måste sålunda ge 
stöd till utsatta flickor och unga kvinnor, löpande 
reflektera över sina erfarenheter och även sammanfatta 
dessa för att uppfylla sina mål. Parallellt med detta 
metodutvecklande arbete behöver Elektra bygga upp 
rutiner för sitt eget interna arbete. Elektra saknar den 
stadga som en myndighet, till exempel socialtjänsten, 
har. Mot denna bakgrund anser vi det lämpligt att 
bedöma verksamheten utifrån dess dokumentation 
kring målgrupperna, det vill säga de skriftliga spår 
som verksamheten sätter och inrikta granskningen på 
metodutvecklande aspekter. Sådan dokumentation har 
organisationen för det individinriktade sociala arbetet 
för utsatta flickor och unga kvinnor. För denna grupp 
är det olämpligt att utvärdera verksamheten genom 
flickorna själva. Dels kan de vara i en beroendesituation 
till Elektra, dels kan de ha smärtsamma erfarenheter 
som de kan komma att återuppleva i en intervju. 
Utvärderingsmetoderna vad gäller stödverksamheten 
för flickor och unga kvinnor är främst kvantitativa. 

En utgångspunkt i Elektras arbete är att 
hederstänkandet också drabbar pojkar, även om 
flickor lever under ett större förtryck med krav på 
sig att vara oskulder och ha ett obefläckat sexuellt 
rykte. Vid giftermål kan både flickor och pojkar 
känna ett tryck från sina föräldrar att gifta sig med 

någon från den egna kulturen. Rätten att själv välja 
partner är inte självklar för en släkt som lever med 
hederskulturella värderingar. Ungdomarna kan pressas 
till tvångsäktenskap i vilka de förväntas ha sexuellt 
umgänge. Homosexuella ungdomar riskerar att utsättas 
för repressalier om de inleder en relation med någon av 
samma kön. Pojkar och unga män drabbas särskilt på 
så sätt att de görs till släktens och familjens verktyg. 
Inom ramen för hederskulturen uppfostras de till att 
bevaka och kontrollera sina systrar och kusiner. Ett 
annat problem inom hederskontexten är att pojkar 
och unga män kan dra nytta av en stor sexuell frihet 
medan de begränsar och förtrycker sina systrar, menar 
Elektra. Pojkar och unga män har sålunda en dubbel 
roll, de är både potentiella ”offer och gärningsmän”. 
För att kunna kämpa för sina systrars frihet och vara 
en förebild för andra behöver även brödernas roll 
i förtrycket problematiseras och förändras. Detta 
innebär att det inte går att vara en ”Sharaf Hjälte” 
utan att själv följa andra normer för manlighet än de 
som råder inom hederskulturen. Att utveckla Sharaf-
grupper är mot denna bakgrund ett långsiktigt och 
tålamodskrävande arbete. När det gäller utvärderingen 
av detta attitydförändrande arbete för pojkar och 
unga män använder vi kvalitativa metoder. Detta är 
en följd av att Elektra inte har någon dokumentation 
kring det attitydförändrande arbetet men också för att 
det inte är förknippat med fara eller smärta/ångest för 
dessa pojkar/unga män att låta sig intervjuas. I denna 
utvärdering är vår utgångspunkt de unga männens 
upplevelser av att vara med i en Sharaf-grupp. Det 
är utifrån deras erfarenheter av projektets olika 
verksamheter som vi utvärderar det. 

Elektras tredje uppgift, att informera och sprida 
kunskaper bland ungdomar om det hedersrelaterade 
förtrycket har skett framförallt genom de två 
teaterföreställningarna Elektras Systrar och Elektras 
Bröder. När det gäller det opinionsbildande arbetet 
är det enbart skolturnén med teaterföreställningen 
Elektras Bröder som vi utvärderar. Detta är en mycket 
begränsad utvärdering.

Sammanfattningsvis är vår utvärderingsdesign 
en kombination av en intressentmodell och en 
produktivitetsmodell.�� Vi har målgruppernas intressen 
i fokus och eftersträvar så långt detta är möjligt att 
beskriva och dokumentera de mer bestående spår, 
framförallt i metodhänseende, som verksamheten 
sätter. Vidare har vår utvärdering vissa likheter med 
forskning i och med att vi teoretiskt förankrar vår 
egen position, en position som vi valt utifrån Elektras 

��	 	Vedung,	Evert	(2002)	



Elektra	 �0

ideologi och verksamhetens art.
Utvärderingens övergripande syfte är belysa om 

och på vilka sätt Elektra förmår främja mänskliga 
rättigheter för flickor och unga kvinnor som utsätts 
för hedersrelaterat förtryck. Våra frågeställningar är 
knutna till de tre delområden vi undersöker och är 
följande:
•	 Förmår Elektra ge flickor och unga kvinnor som 

kränks inom familjens/släktens ram stöd i att 
hantera och stå emot detta? Vilka metoder används 
och är dessa adekvata utifrån de berörda flickornas/
kvinnors problematik och situation?  

•	 Förmår Elektra motivera pojkar/unga män att ta 
ställning mot förtrycket av flickor och unga kvinnor 
i hederns namn och för flickors/kvinnors rätt till 
mänskliga rättigheter och jämställdhet? Vilka 
metoder används och är de adekvata utifrån de 
berörda pojkarnas/unga männens uppfattning om 
heder och flickor/kvinnors rättigheter?

•	 Är teaterföreställningen Elektras Bröder ett 
adekvat sätt att problematisera det förtryck och de 
begränsningar som dottern och sonen utsätts för i 
familjen för skolelever?

Våra tillvägagångssätt och det empiriska underlaget 
för de tre undersökningar vi genomfört redovisas 

i samband med respektive delutvärdering. De tre 
delutvärderingarna är:
•	 Delutvärdering �: Stödverksamheten – en 

rekonstruktion och en jämförelse med liknande 
verksamhet.

•	 Delutvärdering 2: ”Sharaf Hjältar” i Linköping och 
i Sollentuna – en belysning av Elektras metoder 
och förmåga att motivera pojkar/unga män att ta 
ställning mot hedersförtryck.

•	 Delutvärdering 3: Skolturnén Elektras Bröder.

Utöver detta beskriver vi organisationens utveckling 
under en period av drygt fyra år. Våra beskrivningar 
i denna del bygger på Elektras ansökningar och 
årsredovisningar till Arvsfonden, Stefan Kochs 
utvärdering Elektra,	en	tankesmedja	på	Fryshuset	
200�-2006 och på material vi samlat under 
utvärderingsarbetet, framförallt intervjuer med 
verksamhetsansvariga. På detta sätt ”porträtterar” 
vi organisationen samt lyfter fram dess starka och 
svaga sidor. Porträtteringen är tänkt att fungera 
som en introduktion till och ett avstamp för de tre 
delutvärderingarna. Avslutningsvis sammanfattar 
vi våra resultat utifrån utvärderingens syfte och 
frågeställningar.
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IntRoDUktIon	och	
bakgRUnD

En	organisation	under	utveckling	
–	en	rekonstruktion

Ett teaterprojekt inspirerar till fler 
teaterprojekt
I stiftelsen KFUM Fryshuset Söders lokaler i 
Hammarbyhamnen i Stockholm påbörjades år 2002 
ett arbete mot hedersrelaterat förtryck under namnet 
Elektra. Namnet på projektet lånades av regissören 
Birgitta Englins uppsättning av Sofokles drama Elektra 
på Upsala Stadsteater 200�. Englins föreställning 
refererade till moral, hämnd och mord i hederns 
namn under antiken och till uppmärksammade 
händelser i Sverige. Händelser som i media fick 
benämningen hedersmord. Birgitta Englin kontaktade 
Fryshuset när hon insåg behovet av att ta tag i de 
frågor som pjäsen väckte. Pjäsen följdes upp av ett 
antal seminarier på Fryshuset som gav inspiration 
till att i projektform starta organisationen Elektra. 
Inom ramen för Elektraprojektet initierade regissören 
Michael Cocke ett samarbete mellan Fryshuset, 
Upsala Stadsteater och Unga Riks som resulterade i 
elevföreställningen Elektras Systrar. Tillsammans med 
fyra textförfattare och fyra skådespelare skapade han 
en föreställning som skildrar livsvillkoren för tjejer 
som lever i ”två världar” med olika normsystem. Allvar 
blandades med humor, och eleverna gavs möjligheter 
att interagera med skådespelarna för att skapa en 
levande dialog. Föreställningen turnerade på skolor 
runt om i landet under åren 2002 och 2003. Elektras 
Systrar spelades sammanlagt över tvåhundra gånger. 
Turnén finansierades av Framtidens kultur, LO och 
Landstingets kulturnämnd. Elektras Systrar kom att 
bli en viktig kanal för organisationen Elektra att nå 
ut och med sitt budskap och sprida information om 
sin verksamhet. Samarbetet fortsatte med ytterligare 
en pjäs med namnet Elektras Bröder, som turnerade 
under 2004 och 2005. Elektras Bröder finansierades 
av Ungdomsstyrelsen.	Skådespelarensemblen och 
textförfattargruppen var delvis ny.	Elektras Bröder tog 
upp killarnas situation i en pressad situation med två 
val: att agera i enlighet med föräldrarnas önskemål och 
övervaka sina systrars ärbarhet eller att ställa sig på 
sin systers sida och hävda hennes rättigheter. Eleverna 
gavs möjligheter att avgöra slutet då föreställningen 
stannade upp när brodern satte en pistolmynning mot 
sin systers tinning. En uppföljare under arbetsnamnet 

”Elektra till mor och far” har planerats med ambitionen 
att också nå en ny och äldre målgrupp. Finansieringen 
står Allmänna arvsfonden för.

nästa	fas	–	att	utveckla	stöd-
verksamheten för flickor
Under det andra året hittade det individuella stödarbetet 
sin form. Under det första året var ambitionen att 
starta två gruppverksamheter, en för flickor och 
en för föräldrar. Gruppverksamheten för föräldrar 
blev aldrig av eftersom man inte lyckades få stöd 
för idén bland vuxna. Verksamheten för flickor 
planerades, organiserades och påbörjades. Det fanns 
en grupp för flickor i högstadieåldern och en för 
flickor som gick i gymnasiet. Båda organiserades 
i anknytning till annan verksamhet för de aktuella 
flickorna. Två professionella kuratorer engagerades 
för att leda grupperna. Tanken var att flickor genom 
gruppsamtal skulle utbyta erfarenheter. Den enskilda 
flickan skulle därmed bättre kunna förstå sig själv 
och sitt sammanhang. Elektra hade kontakt med 
flickor i den närmiljö där verksamheterna låg. Möten 
arrangerades och flickorna inbjöds till dem, men de 
kom inte även om de sagt sig vilja komma. Trots goda 
ambitioner och god organisering av verksamheten 
fick den inget liv i och med att målgruppen inte 
kom. Erfarenheterna från denna period är att 
stödverksamhet för flickor behöver ta sin utgångspunkt 
i den enskilda flickas situation och behov och ske 
individuellt. Det var med denna utgångspunkt som 
en stödpersonsverksamhet utvecklades. Denna 
verksamhet, att utbilda stödpersoner, att vara 
stödperson och att handleda stödpersoner, har sedan 
varit den huvudsakliga metoden i stödverksamheten 
för flickor. Kompletterande verksamhet till denna är 
mötesverksamheten tjejmöten/träffpunkten som går ut 
på att man gör något tillsammans med en grupp tjejer. 
Det kan vara att gå på bio, bowla eller liknande. Såväl 
tjejer/unga kvinnor som har stödperson som andra som 
Elektra har kontakt med kan delta. 

Under det andra året övervägde Elektra även andra 
metoder och verksamheter för tjejer. En idé var att i 
Fryshusets regi ordna kollektivboendelösningar för 
flickor i behov av skydd. Det verkar som om denna 
projektidé ganska snart lades ned. Vi har inte funnit 
något skriftligt material där idén har konkretiserats 
och bedömts. Vår uppfattning efter samtal med Anna 
Rinder, tidigare verksamhetsansvarig för Elektra, är 
att man snart insåg att det var orealistiskt att Fryshuset 
skulle kunna driva ett kollektivboende. Även ett annat 
uppslag, nämligen att vara pådrivande för att få till 
ändringar i lagen om könsstympning genomfördes inte. 
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Anledningen verkar vara att uppdraget var för svårt att 
genomföra. Sammanfattningsvis testade Elektra under 
det andra projektåret olika idéer och metoder för tjejer, 
och en slutsats mot bakgrund av dessa erfarenheter 
är enligt vår uppfattning att Elektra inriktade sig på 
insatser av mer förebyggande karaktär som att vara ett 
samtalsstöd för flickor/unga kvinnor. Det var endast 
undantagsvis som Elektra skulle ta hand om flickor/
unga som behövde ett alternativt boende därför att de 
inte kunde eller ville bo hemma.

Det	tredje	året	–	genombrott	för	
”Sharaf	hjältar”
Elektras delprojekt ”Sharaf Hjältar” påbörjades 
på initiativ av Arhe Hamednaca som anställdes 
på Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset (Fryshuset) 
under 2003. ”Sharaf” betyder heder på arabiska och 
används även i icke-arbisktalande delar av världen. 
Under det tredje året blev ”Sharaf Hjältar” en central 
del i verksamheten. Syftet med verksamheten är att 
få pojkar och unga män i åldrarna �� till 20 år att 
kämpa för sina systrars frihet. Dessutom ska de kunna 
fungera som förebilder för andra pojkar/unga män. De 
aktuella pojkarna/unga männen ska ha erfarenheter 
av hederskulturen, men behöver inte själva vara offer 
för den. Vidare är det inte bara pojkars/unga mäns 
ställning i ett hederskulturellt sammanhang som ska 
problematiseras utan även flickors/unga kvinnors. 
”Sharaf Hjältar” är en gruppverksamhet som inte är 
en öppen verksamhet i den mening att nya deltagare 
löpande kan ingå i den, istället arbetar man med 
en grupp i taget. På detta sätt utvecklas en intern 
gruppdynamik som bidrar till att sammansvetsa 
gruppen men också till utveckling inom den. Dock 
startade inte arbetet med den första gruppen utifrån 
dessa förutsättningar, utan det var snarare ett resultat 
av en längre tids fältförankrat socialt arbete med 
en grupp ganska kaxiga och stökiga unga män som 
präglade arbetet med den första gruppen. Det var på 
inget sätt självklart att få de unga männen att komma 
till Fryshuset eller att träffas. Elektra behövde därför 
använda ”belöningar” som gratis fika och mat men 
också ett enormt tålamod och uppfinningsrikedom för 
att få dessa unga män att diskutera hederskulturens 
roll för dem själva och deras systrar. När männen i 
gruppen hade fått förtroende för Elektra och Fryshuset 
utvecklades de snabbt, och Elektra upptäckte deras 
resurser. De visade sig, som Stefan Kock beskriver 
i Fryshusets utvärdering Elektra	en	tankesmedja	på	
Fryshuset	200�-2006, att de var duktiga och villiga 
föreläsare. Gruppen blev oerhörd viktig för Elektra 
när det gällde att marknadsföra ”Sharaf Hjältar” 

som koncept och affärsidé.  Gruppen betraktades av 
Elektra som hjältar därför att den fick stor massmedial 
uppskattning. Den metod Elektra använde gentemot 
männen i gruppen jämför Stefan Kock med hur 
”boxningstränare bygger upp självförtroendet hos 
unga lovande boxare. Målet är att skapa en tro på den 
egna oövervinnligheten”. Den första gruppen ”Sharaf 
Hjältar” verkar sålunda ha haft en symbolisk roll för 
Elektra. Deltagarna i gruppen fungerade snarare som 
”skyltar” där det centrala för de unga männen själva 
liksom för Elektra var hur gruppen uppfattades av 
media, vilka kändisar gruppen mötte och hur stora 
applåder de fick på möten och inte vad de faktisk 
sa eller gjorde. Vi tolkar Stefan Kochs rapport som 
om det var med utgångspunkt i dessa erfarenheter 
som nya grupper ska startas. Å ena sidan är den 
massmediala uppmärksamheten viktig för att få stöd 
på kommunal nivå och för att få medelsförvaltande 
organ att finansiera verksamheten, å andra sidan är det 
inte denna bild som deltagarna i de nya grupperna ska 
spegla sig i. Huruvida Elektra har lyckas hantera denna 
balansgång eller inte framkommer av vår särskilda 
utvärdering av två av de nya grupperna. Verksamhetens 
expansion i den mening att Elektra fått projektmedel 
för att starta nya grupper tyder emellertid på att Elektra 
använt sig av och haft glädje av den massmediala 
uppmärksamheten. 

Förutom genom ”Sharaf Hjältar” har Elektra 
fokuserat på pojkars/unga mäns dubbla roll i 
hederskulturen, att de är offer men att de också kan 
bekämpa den genom teaterföreställningen Elektras 
Bröder. Denna föreställning spelades under tre 
säsonger, hösten 200�, våren 2005 och hösten 2005, 
vilket sammanföll med genombrottet för den första 
gruppen med ”Sharaf Hjältar” och med igångsättandet 
av två nya grupper, en i Östergötland och en i 
Sollentuna.  Det är teaterturnén under hösten 2005 som 
vår utvärdering omfattar.

Det	fjärde	året	–	verksamheten	växer	
utanför	Stockholm
Det fjärde året sker ett genombrott för delprojektet 
”Sharaf Hjältar” som har vuxit till Elektras mest 
uppmärksammade verksamhetsgren. Organisationen 
beskriver ”Sharaf Hjältar” som ”en framgång och 
en unik verksamhet både i Sverige och i Europa”.�8 
Verksamheten har funnits i över tre år, och sammanlagt 
tjugotre killar i tre grupper har utbildats, diplomerats 
och erhållit stipendier.

Sharaf-grupper men också en lokalavdelning av 
Elektra etablerades utanför Stockholm. Förutom 

��	 	Koch	(2006)
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utbildningen av en Sharaf-grupp i Sollentuna i 
Stockholms län, startades en grupp i Östergötland. 
I Malmö påbörjas ett arbete för att etablera en 
lokalavdelning av Elektra med en relativt stor 
kommunal finansiering. Malmöavdelningen fick i 
uppgift att starta en Sharaf-grupp, men även bedriva 
ett arbete för flickor och unga kvinnor. Avdelningen 
i Malmö har ett gott samarbete med Fryshuset i 
Malmö. Sharaf-gruppen i Linköping har från starten 
haft ett gott samarbete med KFUM Linköping och 
kan bedriva sin verksamhet i deras lokaler. Den får 
stor uppmärksamhet i lokala media men också av 
Länsstyrelsen i Östergötland som har ett särskilt 
ansvar på riksnivå för hedersrelaterade frågor. Sharaf-
verksamheten får draghjälp av länsstyrelsens lokala 
resursteam. Verksamheter samordnas och parallella 
seminarier i skolorna riktade såväl till pojkar som till 
flickor genomförs. Liknande resurser finns inte för 
Sharaf-gruppen i Sollentuna, och verksamheten där blir 
snarare ett bihang till ledningen av Elektra i Stockholm 
än en självständig kraft på den lokala arenan. Å ena 
sidan sker det en god lokal förankring och utveckling 
av verksamheterna i Linköping/Östergötland och i 
Malmö men inte i Sollentuna. Å andra sidan uppstår 
motsättningar mellan den centrala ledningen av Elektra 
i Stockholm och ledningarna för verksamheterna i 
Malmö och Linköping/Östergötland. Framförallt verkar 
de som ska bygga upp verksamheten i Malmö vara 
missnöjda med den ledning och handledning de får från 
Stockholm. Detta gäller särskilt arbetet med att etablera 
en Sharaf-grupp, och de får istället hjälp av gruppen i 
Linköping/Östergötland. Vår tolkning av situationen 
är att Elektra Stockholm inte leder verksamheten 
i Malmö och att de aktiva i Malmö söker stöd på 
annat håll, som hos Fryshuset i Malmö och ”Sharaf 
Hjältar” i Linköping/Östergötland. Vidare startar de en 
skolverksamhet som inte är planerad eller sanktionerad 
av Elektra Stockholm. Både ledningen i Malmö och 
i Linköping/Östergötland får problem med ledningen 
i Stockholm. De får inte respons på initiativ eller när 
de ber om hjälp. Mycket tyder på att Elektra centralt 
av olika anledningar inte förmår leda verksamheterna 
i Linköping/Östergötland och i Malmö samtidigt som 
den vill leda och styra dessa lokala verksamheter. 
Istället för att leda verksamheterna genom att lita 
på de lokala krafterna och genom kunskaper om 
de lokala förhållandena sker kommunikationen via 
det som de lokalt ansvariga beskriver som direktiv 
och kommandon. Trots dessa motsättningar växer 
verksamheterna. 

Vid den fyraåriga projekttidens utgång består 
verksamheten av fyra delar: ”Sharaf Hjältar”, 

stödverksamheten, uppbyggnaden av en ny 
lokalavdelning och föreläsningsverksamhet. Den 
senare uppgiften leds och utförs framförallt av Elektras 
ledning i Stockholm.



Elektra	 �4

oRganISatIonEn		
(utifrån	antal	anställda)	�006-06-�0	

Finansieringen av verksamheterna sker både lokalt och 
centralt. Vi har emellertid bara haft tillgång till den 
ekonomiska redovisningen som Elektra i Fryshuset 
i Stockholm ansvarar för. Enligt dessa uppgifter 
uppskattar vi att sju personer var anställda via medel 
som förvaltas av Fryshuset, Stockholm.

tabell	�

år
löne-	

kostnader
arvodering	

mm
			antal		

anställda

02/03 1	177	368 			790	544
			29	mån	

heltid,	5	
anst.

03/04 2	004	383 			150	375 				-

04/05 1	596	336 			216	634
			44	mån	

heltid,	7	
anst.

05/06 3	046	121	 1	080	950 			7	anst.	

arbetet	med	att	ständigt		
söka ny finansiering 
Att ansöka om finansiering och att redovisa vad man 
gjort för pengarna är en löpande del av verksamheten 
och har tagit mycket tid. Cecilia Jarl-Åberg, som var 
projektledare för Elektra under åtta månader från och 
med mars 2006, uppskattar att detta motsvarar �0% 
av hennes heltid. Även om Cecilias hade ansvar för 
ansökningar under en period då Elektra expanderade, är 
det inte osannolikt att denna del av verksamheten under 
projekttiden som helhet hade krävt en halvtidstjänst.  
Att utforma ansökningar och att avrapportera 
genomfört arbete skulle kunna innebära reflektion 
över pågående arbete, dock anser vi mot bakgrund av 
Elektras ansökningar och rapporter till Arvsfonden att 

det inte skett på ett tillfredställande sätt.  Istället för 
att ha blivit en resurs i verksamheten har arbetet med 
att ansöka om medel blivit ett nödvändigt ont.  Denna 
svaghet ligger inte främst hos Elektra utan hos det 
system Elektra som projekt är beroende av, nämligen 
att ständigt behöva legitimera sitt arbete för att kunna 
få fortsätta. Den sannolika följden av detta arbetssätt 
är att Elektras ledning inte återknöt till de ursprungliga 
ansökningarna när de sökte medel för år tre och år 
fyra. Det medför att Elektra inte själva är klara över de 
förskjutningar i problembeskrivningarna och fokus på 
målgruppen som sker. 

En analys av projektansökningar och redovisningar 
baserad på modellen för den av SIDA utvecklade 
målstyrda projektplaneringsmetoden LFA (Logical 
Framework Approach)�9, visar att det har skett en 
förskjutning av verksamhetens fokus. Denna modell 
har två centrala delar. Verksamheten ska definiera de 
problem som den ska lösa; identifiera huvudproblemet 
och beskriva huvudproblemets orsaker och effekter. 
På så vis framträder ett problemträd. Utifrån detta 
ska de sedan göra ett målträd, alltså komma fram till 
sina mål och förväntade aktiviteter och resultat. Vi 
har rekonstruerat ansökningar och redovisningar för 
de fyra åren utifrån denna modell, genom att skapa 
ett problemträd och ett målträd för varje år och sedan 
jämföra dessa med varandra. Denna modell och hur vi 
har tillämpat den för år 1 presenteras i figuren nedan. 

pRoblEMtRäD		 MåltRäD

EFFEktER			 övERgRIpanDE	Mål
Tjejer	får	inte	det		 Att	tjejer	får	adekvat	hjälp
stöd	de	behöver														

hUvUDpRoblEM	 pRoJEktMål
Myndighetspersoner		 Dialog	myndigheter/
saknar	kunskaper		 frivilligorg.																																																

oRSakER				 RESUltat
Komplex	bild/orsaker	 Ny	sakkunskap,	
kulturkrock	 arbetsverktyg

	 aktIvItEtER																																																																																				
	 Samordningsgrupp:		 	
	 myndigheter/frivilligorg.
														 Hemsida
	 Stödverksamhet
	 Elektras	Systrar

	Enligt den första ansökan är ambitionen att utveckla ny 
sakkunskap och samordna erfarenheter så att berörda 
flickor får adekvat hjälp. Elektra placerar sig i den 

�9	 	SIDA	(2003)

ledningen	Elektra	i	Sverige
1	chef	för	Fryshusets	sociala	projekt	

(varav	50%	av	tjänsten	ägnas	åt	Elektra)	och
1	verksamhetsansvarig	för	Elektra	(tjänst	på	

100%)

Sharaf	hjältar Stödverksamhet lokalavdelning	
av	Elektra

	
Stockholm	och	
Östergötland,	
2	anställda	
(sammanlagt	
200%)	

	
Stockholm,	1	
anställd	(tjänst	
på	75%)

	
Malmö,	5	anställda	
(sammanlagt	
250%,	varav	
4	tjänster	har	
finansierats lokalt)
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första ansökan som en samordnare av en lång rad olika 
aktörer och krafter på fältet. I nästa ansökan beskrivs 
de andra aktörerna på fältet som splittrade och att de 
är ideologiskt försvagade, och i den tredje har de andra 
organisationerna snarare blivit ideologiska motståndare. 
Enligt Elektras omvärldsanalys framstår organisationen 
som en ledande kraft, dels i att informera ungdomar, 
dels genom att sprida sina arbetsmetoder. I ansökan 
inför det fjärde året är Elektra enligt sin egen 
omvärldsanalys den ledande på fältet. Elektra beskrivs 
som en pålitlig och produktiv organisation vars 
kunskaper det råder en stor efterfrågan på. På detta sätt 
görs Elektra till ett mål i sig. 

Denna genomgång av projektansökningarna och 
redovisningarna utifrån LFA-metoden visar att fokus 
för verksamheten steg för steg har förändrats och 
därmed verksamhetens målgrupp, från flickor som 
utsätts för hedersrelaterat förtryck till organisationen 
själv.  Det samma gäller för projektets metoder och 
arbetets inriktning. Det är ett dilemma att hålla de 
långsiktiga målen i fokus i en verksamhet som för 
att få finansiering konkurrerar med många andra 
organisationer och därför behöver lyfta fram sig själv. 
Samtidigt behöver den motsvara de mål och krav som 
sätts av andra, till exempel av massmedia, regering, 
länsstyrelser och beslutsfattare på kommunal nivå. 
Cecilia Jarl-Åberg som under åtta månader under 2006 
var ansvarig för Elektra beskriver problematiken på ett 
insiktsfullt sätt när hon intervjuas inför att hon lämnar 
tjänsten som verksamhetsansvarig för Elektra. 

Det	är	basala	frågeställningar,	som	man	måste	
ha	kontinuerligt,	för	annars	hamnar	man	lätt	
i	att	man	gör	saker	som	råkar	dyka	upp.	Nu	
kanske	det	låter	som	att	jag	tycker	att	många	
saker	är	jätteproblematiska	eller	dåliga.	Det	
är inte det. Jag känner att det finns väldigt 
mycket	att	bygga	på	men	man	måste	fortsätta	
att	medvetet	göra	det.	Det	är	mitt	budskap.	Det	
finns jättemycket som är bra, som är värdefullt, 
men	det	gäller	att	vara	väldigt	medveten	om	hur	
man	ska	ta	det	här	vidare.	(Cecilia	Jarl-Åberg)

Under den period Cecilia Jarl-Åberg var ansvarig 
för verksamheten hade Elektra stor framgång med 
att få finansiering för sina verksamheter. Antalet 
anställda var enligt Cecilia när hon började i mars 
2006 sju och fjorton när hon slutade i november 
2006. Verksamheten har växt och nya finansiärer har 
tillkommit, bland annat World Childhood Foundation. 
De nya satsningarna gäller stödverksamheten, arbetet 
med att förbättra hemsidan och att förebereda den 

tredje teaterföreställningen ”Elektra till mor och 
far” och vidareutveckla ”Sharaf Hjältar”. Dessa 
nya projektbidrag är liksom de tidigare kortsiktiga, 
från fyra månader och upp till ett år, vilket betyder 
att arbetet med att söka projektmedel är en löpande 
verksamhet som tar betydande tid i anspråk.

oRganISatIonEn	(utifrån	antal		
anställda)	�006-��-�6

ledningen	Elektra	i	Sverige
1	chef	för	Fryshusets	sociala	projekt	och

1	verksamhetsansvarig	för	Elektra	(100%)

Stödverksamhet
Stockholm	
2	anställda	
(à100%)

Sharaf	
hjältar
Botkyrka,	
Linköping
Sollentuna,	
Malmö	
2	anställda	
(à	100%),	
3	anställda	
(à	50	%)

Skolprojekt
Malmö	och	
Dalarna	4	
anställda	à	
50%)	

opinions-
bildade	
verksamhet	
Stockholm,	
alla	deltar,	
(1	anställd
à	100%)

övriga	verksamheter
De verksamheter vi utvärderar är 
stödverksamheten, ”Sharaf Hjältar” och arbetet med 
teaterföreställningen Elektras Bröder. Hemsidan och 
föreläsningsverksamheten utvärderas inte, men beskrivs 
kort nedan.

En	hemsida
Hemsidan etablerades det första året, redan i september 
2002, vilket nämnts tidigare. Hemsidan är ansiktet 
utåt för hela Elektraprojektet och har sannolikt spelat 
en stor roll i att nå flickor och unga kvinnor som 
behöver stöd men också för andra som personer som 
vill hjälpa till, exempelvis vara stödperson. Under det 
första året, 2002/2003, och delar av det andra året är 
det sannolikt att hemsidan spelade en viktig roll för 
flickor och unga kvinnor när det gällde att nå Elektra, 
framförallt dess stödverksamhet. Under denna period 
hade stödverksamheten inte etablerat den så kallade 
stödtelefonen, det vill säga ett särskilt telefonnummer 
på vilket flickor och unga kvinnor som behöver råd och 
stöd i utsatta situationer kan nå Elektrapersonal. 

Elektras hemsida har följande underrubriker: 
Elektra.nu, Föreläsningar och studiedag, Teaterturnén, 
dvs Elektras Systrar och Elektras Bröder, ”Sharaf 
Hjältar” och Elektra Riks. Förutom information om 
Elektras olika delprojekt och verksamheter som de 
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nämnda rubrikerna åsyftar innehåller hemsidan bland 
annat löpande information om Elektras verksamheter 
och om händelser, debatter och liknande i Sverige och 
internationellt. 

Den särskilda hemsidan Elektra.nu fokuserar på 
flickors rättigheter, vilket formuleras kärnfullt på 
startsidan: ”Du har rätt att bestämma över din egen 
kropp” och ”Du har rätt att bestämma över ditt eget 
liv”. Hemsidan har tre delar: allmän information om 
heder och flickors villkor och rättigheter; konkret 
information om var man som flicka kan få stöd med 
bland annat telefonnummer till polis, kvinnojourer med 
mera; och hur man kommer i kontakt med Elektras 
stödverksamhet, med telefon och e-postadress till 
den ansvariga för stödverksamheten och numret till 
jourtelefonen, det vill säga ett nummer där man kan 
nå Elektra utanför arbetstid (vardagar �6-22 och helger 
9-22). Informationen på denna hemsida är flerspråkig.
Förutom på svenska finns versioner på arabiska, sorani, 
persiska, somaliska, nordkurdiska och turkiska.

Informationen om annan stödverksamhet, till exempel 
kvinnojourer/tjejjourer, är i ett avseende ofullständig 
i och med att den inte omnämner andra verksamheter 
som skyddade boenden för flickor/kvinnor som utsätts 
för hedersrelaterat förtryck liknande den som bedrivs 
av Somaya ,Linnamottagningen/Kvinnors nätverk och 
Kruton i Stockholm liksom centrala verksamheter 
som Gryning i Västra Götaland och Vårdbolaget Syd i 
Malmö län. Detta kan antingen vara en följd av att det 
är mycket länge sedan hemsidan uppdaterades eller av 
ett medvetet val. Sannolikt det förra eftersom annan 
information på hemsidan inte uppdaterats sedan den 
startade. 

Under perioden �� september 2002 till och med 
9 maj 2005 hade Elektras hemsida 20 ��� besök. 
Hemsidan används av allt fler och får även besök från 
andra länder. Exempelvis hade hemsidan under den 
ovan nämnda perioden 302 besök från Iran. 

Hemsidan har funnits under hela projekttiden och 
kan beskrivas som ett nav och central mötesplats för 
verksamheterna. Vi har inte utvärderat hemsidan 
särskilt men anser mot bakgrund av beskrivningarna i 
projektredovisningarna och våra egna besök på den att 
den är ett av fundamenten i verksamheten. 

Föreläsningsverksamheten
Vi har inte utvärderat föreläsningsverksamheten 
och har inga andra källor  än Elektras årliga 
redovisningar till Arvsfonden. Det är endast i två av 
årsredovisningarna som föreläsningsverksamhetens 
omfattning nämns. Under en period om �8 månader, 
från och med januari 200� till och med juni 2005, 

genomfördes �� föreläsningar. Vidare föreligger 
variation inom denna period, med dubbelt så många 
föreläsningar under det första halvåret som under 
de två senare. Vi har inga möjligheter att uttala 
oss om föreläsningsverksamheten eller variationen 
mellan de olika perioderna. Vi tror att redovisningen 
av föreläsningsverksamheten i årsrapporterna är 
ofullständig, bland annat vet vi att Elektra haft 
föreläsningsuppdrag under det sista projektåret. 
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DElUtväRDERIng	�	

STÖDVERKSAMHETEN	–	EN	
REKONSTRUKTION	OcH	
EN	jÄMFÖRELSE	MED	EN	
LIKNANDE	VERKSAMHET

bakgrund	och	tillvägagångssätt
Stödverksamheten för flickor och unga kvinnor 
är en central del av Elektraprojektet. Målgruppen 
är flickor och unga kvinnor i åldrarna 14-20 år 
som utsätts för hedersrelaterat förtryck och som 
behöver stöd. Stödverksamheten består av en 
stödtelefon, en stödpersons-verksamhet, stödsamtal, 
insatser för enskilda flickor och unga kvinnor samt 
konsultationssamtal med företrädare för myndigheter 
som socialtjänst och skola. Det stödjandet arbetet till 
flickor och unga kvinnor är kärnan i verksamheten. 
Tidigare fanns också en mötesverksamhet för 
målgruppen som av Elektra omnämns som tjejmöten/
träffpunkten. Mötesverksamheten har varit ett 
komplement till stödverksamheten och har riktat sig 
till flickor och unga kvinnor som velat få stöd genom 
att ingå i ett nätverk och en miljö som erbjuder olika 
aktiviteter. Elektras hemsida spelar en väsentlig roll 
när det gäller att nå målgruppen. Utöver hemsidan har 
Elektra nått flickor och unga kvinnor genom särskilt 
riktad information, bland annat genom Fryshusets 
övriga verksamheter och projektets aktiviteter som 
teaterföreställningarna Elektras Systrar och Elektras 
Bröder. 

Utvärderingen tar sikte på att beskriva och bedöma 
stödverksamheten med utgångspunkt i verksamhetens 
slutliga resultat sett ur de behövandes perspektiv. All 
befintlig dokumentation vid årsskiftet 2005/2006 
rörande de flickor och unga kvinnor som varit aktuella 
för stödverksamheten har vi tagit del av. Mot bakgrund 
av detta material har vi gjort en rekonstruktion av varje 
flickas/kvinnas fall. Vår rekonstruktion innehåller 
följande delar: (1) uppgifter rörande flickans/kvinnans 
ålder, etniska bakgrund, var hon bor och vem som tog 
kontakt med Elekta (flickan själv, någon närstående, 
myndighetsperson eller annan frivilligorganisation), 
(2) beskrivningar av flickans/kvinnans situation och 
behov och (3) Elektras insatser i ärendet. Istället för 
namn och andra personuppgifter har varje flicka/
kvinna fått ett nummer. Vår bearbetning och analys har 
skett utifrån Elektras insatser för den berörda flickan/
kvinnan. När det gäller verksamhetens omfattning 

har vi med utgångspunkt i Kristina Söderboms c-
uppsats En	kartläggning	av	Linnamottagningens	
hedersrelaterade	ärenden (2005) i vissa delar jämfört 
Elektras stödverksamhet med Linnamottagningens 
verksamhet.  Linnamottagningen i Stockholm startade 
under 200� och är i likhet med Elektra en projekt-
finaniserad verksamhet. Linnamottagningen har bland 
annat stödtelefon, stödperson-verksamhet samt skyddat 
boende i form av familjehem. Vi har också gjort en 
genomgång av alla registrerade telefonsamtal hos 
Elektra under våren 2006. Även i denna del gör vi en 
jämförelse med Linnamottagningens telefonsamtal. 

För att närmre belysa stödpersonverksamheten har 
vi genomfört en enkätundersökning bland dem som 
gått stödpersonutbildningen. Enkätundersökningen 
omfattar verksamheten under hela projekttiden, 
alltså till och med våren 2006. Enkäten skickades 
till femtioen personer varav trettiosju svarade och 
inga kuvert har kommit i retur, med andra ord en 
svarsprocent i underkant av �5%. Vi har av tidsmässiga 
skäl inte gjort en bortfallsanalys. Enkäten består av 
fyrtionio frågor, dels om stödpersonen själv, vad man 
tycker om utbildningen, om man har fått uppdrag som 
stödperson och i så fall vilka erfarenheter man gjort av 
att vara stödperson(se bilaga).  Enkäten har bearbetats i 
statistikprogrammet SPSS.

Utöver detta bygger utvärderingen på Elektras årliga 
ansökningar och verksamhetsrapporter till Allmänna 
arvsfonden, information på Fryshusets hemsida samt 
intervjuer med Anna Rinder som var ledare för 
Elektraprojektet som helhet under en längre period, 
Cecilia Jarl-Åberg som tog över efter Anna Rinder i 
mars 2006 och Zübeyde Demirörs som blev ansvarig 
för stödverksamheten vid årsskiftet 2005/2006. 

Nedan beskrivs i korthet hemsidan och 
mötesverksamheten för flickor/unga kvinnor 
inklusive verksamheter som inte blivit av. Dessa 
beskrivningar är baserade på Fryshusets hemsida och 
projektansökningar och avrapporteringar till Allmänna 
arvsfonden. Därnäst beskrivs stödverksamheten utifrån 
vårt empiriska material. Avslutningsvis sammanfattar 
vi i punktform våra slutsatser.  

hemsidan
Hemsidan Elektra.nu är som tidigare beskrivits en 
viktigt informations- och kontaktväg för flickor och 
unga kvinnor som vill ha information eller stöd. Denna 
hemsida har tre delar: allmän information om heder och 
flickors villkor och rättigheter; konkret information om 
var man kan få stöd med bland annat telefonnummer 
till polis, kvinnojourer med mera; och om hur man 
kommer i kontakt med Elektras stödverksamhet, 
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med telefon och e-postadress till den ansvariga för 
stödverksamheten och numret till jourtelefonen. Genom 
att ringa jourtelefonen kan man nå Elektra utanför 
arbetstid, under vardagkvällar �6-22 och helger 9-
22. Informationen om annan stödverksamhet, som 
kvinnojourer/tjejjourer är i ett avseende ofullständig 
i och med att de särskilda skyddade boendena för 
flickor/kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck 
i Stockholms län, Västra Götaland och Malmö län inte 
omnämns. 

tjejmöten/träffpunkter
När verksamheten startade under 2002 ville Elektra 

starta två gruppverksamheter för flickor, en för flickor 
i högstadieåldern och en för flickor i gymnasieåldern. 
Verksamheterna skulle ligga i anknytning till en 
fritidsgård respektive en skola. Ambitionen var att 
flickor här skulle kunna träffas i grupp för att prata 
om sin situation och utbyta erfarenheter. Dessa samtal 
skulle genomföras av två professionella samtalsledare, 
båda psykoterapeuter. Lokaler hittades, en struktur 
för verksamheten formades och man hade kontakt 
med flickor tillhörande målgrupperna. Även om 
kontakt etablerats och de berörda flickorna lovade 
att komma, så kom de ändå inte. Trots flera försök 
lyckades man inte få igång denna gruppverksamhet, 
vilket ledde till att den omvandlades. Istället för 
samtalsgrupper med utgångspunkt i deltagarna själva 
organiserades verksamheten kring verksamheter 
utanför flickorna själva. Aktiviteter som visade 
sig vara uppskattade var exempelvis bowling och 
teaterbesök. De flickor som deltog i denna verksamhet 
erbjöds individuella samtal med psykoterapeuter. 
Omfattningen av denna verksamhet är mot bakgrund 
av verksamhetsrapporterna svår att uppskatta. 
Verksamheten kom i gång under det andra projektåret. 
Under det tredje projektåret omnämns konkret tre 
träffar med sex tjejer, och det konstateras att sju 
terapisamtal genomförts. Under det fjärde projektåret 
har åtta träffar genomförts med olika aktiviteter, som 
föreläsning om självkänsla och personlig utveckling 
med författaren Mia Törnblom, två teaterbesök, 
skrivarstuga och julfika. Sannolikt är denna verksamhet 
underrapporterad i verksamhetsredovisningarna. 

Stödverksamheten	
Stödverksamheten har som ovan nämnts fyra delar: 
stödtelefonen, stödpersonverksamheten, stödjande 
samtal/akuta insatser för enskilda flickor och unga 
kvinnor och konsultationssamtal med myndigheter eller 
andra frivilligorganisationer om stöd i enstaka fall. 

Redovisningen av stödverksamheten består av tre 

delar. I den första delen går vi igenom verksamheten 
baserad på ärendegenomgången under en period på tre 
och halvt år, nämligen från och med andra halvåret 
2002 till och med 2005. I den andra delen redovisas 
resultatet av ärendegenomgången i jämförelse med 
Linnamottagningen under det första halvåret 2006 och 
i den tredje delen belyses stödpersonverksamheten.  

verksamheten	från	projektstart	�00�	till	
och	med	�005	

Stödtelefon och registrering av ärenden

Stödtelefonen etablerades under det andra 
verksamhetsåret. Tidigare hade det varit möjligt att nå 
Elektra via telefon på dagtid. I och med jourtelefonen 
blev det möjligt att nå Elektra på ett särskilt nummer 
även under kvällstid och helger. Alla inkomna samtal 
som rörde en flicka antecknades på ett särskilt formulär. 
Syftet var att dokumentera varje telefonsamtal som ett 
underlag inte bara för den som tog i mot samtalet, utan 
även för andra som eventuellt skulle följa upp ärendet. 
Enligt formuläret ska det antecknas vem som ringt, vem 
som tagit emot samtalet, flickans/kvinnans ålder, etniska 
bakgrund, var hon bor, familje- och social situation och 
hotbild samt Elektras insatser och uppföljning. Vi har, 
som tidigare nämnts, gått igenom all dokumentation i 
samtliga ärenden fram till årsskiftet 2005/2006. I de 
ärenden där Elektra har haft återkommande kontakt 
med flickan/kvinnan har utöver grunduppgifterna 
löpande anteckningar och kompletterande 
dokumentation/information förts. Det handlar om 
dokumentation som brev från flickan/kvinnan, utskrift 
av e-post, anteckningar efter samtal med andra 
involverade personer och i enstaka fall även text av 
utredningsliknande karaktär. Dokumentation varierar 
med varje ärende och kvaliteten är också varierande. 
Ibland är anteckningarna ytterst knapphändiga och 
i enstaka fall svåra att läsa (otydliga/oläsliga). Ett 
ärende varierar sålunda i omfattning, från ett enstaka 
samtal och knappa anteckningar rörande fallet till 
ett omfattande material bestående av anteckningar 
efter ett flertal samtal, skriftliga sammanfattningar 
och även utredningar. Eftersom vår rekonstruktion av 
ärendena utgår från den enskilda flickan/kvinnan är 
antalet ärenden i vår registrering något lägre än Elektras 
registrering. Det beror på att samma flicka/kvinna ibland 
har registrerats fler än en gång.

Antalet ärenden

Under en period på tre och ett halvt år mellan 2002-
2005 har Elektra fått in sammanlagt åttiotvå ärenden. 



Elektra	 �9

Antalet har varierat under olika år, och under 2005, då 
trettiosex ärenden påbörjades, skedde en fördubbling 
jämfört med åren innan. Slår vi ut antalet ärenden 
per år under hela perioden är det fråga om knappt två 
ärenden per månad. Enligt Söderboms kartläggning av 
Linnamottagningens ärenden hade Linnamottagningen 
under 200� sammanlagt sjuttionio ärenden, det 
vill säga sex och ett halvt ärende per månad. 
Linnamottagningen hade fler anställda än Elektra. 
De hade omräknat till heltid två och en halv anställd, 
jämfört med en heltid på Elektra. Å andra sidan bedrev 
Linnamottagningen en mer krävande och omfattande 
verksamhet i och med att mottagningen i tillägg till 
de verksamheter Elektra har även hade skyddade 
boende i form av familjehem. Vidare var 200� det år 
Linnamottangningen startade och det var först under 
mars månad som själva verksamheten kom igång. 

Ärendenas innehåll

I relativt många ärenden har Elektra haft en ganska 
begränsad roll. Detta är de ärenden där Elektra ger råd 
till en myndighetsperson eller en person närstående 
den hjälpbehövande flickan/kvinnan och som 
Elektra kallar för konsultation. Sammanlagt tjugosex 
ärenden bedöms tillhöra kategorin konsultationer. I 
dessa ärenden kan flickans/kvinnans situation vara 
allvarlig och hon kan behöva ett omfattande stöd från 
samhällets sida. Även i andra ärenden när flickan 
själv ringer kan Elektras insats ha varit av liknande 
karaktär. En flicka eller kvinna har ringt för att få 
information i en konkret fråga som exempelvis kan 
gälla rekonstruktion av mödomshinna eller vilka 
rättigheter hon har i förhållande till socialtjänsten. 
I sammanlagt tolv ärenden av rådgivande karaktär 
har flickor/kvinnor själva tagit kontakt med Elektra. 
De konsultationsliknande och rådgivande ärendena 
är tillsammans trettioåtta till antalet. För att ge en 
översiktlig bild av vad denna typ av ärenden kan gälla 
presenteras de översiktligt i Tabell 3 nedan: 

tabell	�

typ	av	ärende antal

Akut	 fara	 för	 liv	 föreligger	 och	
polisingripande	behövs																			

3

Frågor	rörande	rekonstruktion	
av	mödomshinna																														

3

Flickan	tar	kontakt	och	vill	ha	
svar	på	en	enstaka	fråga																			

5

Flickan/kvinnan	bor	hemma	och	
har	kontakt	med	en	
organisation/myndighet	som	
behöver	information/råd				
																

12

Flickan/kvinnan	bor	utanför	
hemmet/har	någon	form	av	stöd	
från	samhällets	sida.	Flickan,	
familjehemsförälder	
eller	myndighet	behöver	råd							
			

9

Informationen	är	knapp/går	ej	
kategorisera																																							

5

Ej	hedersrelaterat																																																																																				 1

sammanlagt                                                                                          38

Övriga ärenden, sammanlagt fyrtiofyra stycken, som 
har krävt ett eget engagemang från Elektras sida indelas 
i fyra kategorier. Det är ärenden där flickan/kvinnan 
har/har haft stödperson (tjugotre), där flickan/kvinnan 
fått skyddat boende eller annat stöd via socialtjänsten 
eller annan organisation (5), där Elektra själv kunnat 
hjälpa den utsatta (3) samt pågående ärenden, 
varav flera är ganska nya. I några ärenden (13) kan 
Elektrapersonalen vara osäker på flickans/kvinnans 
behov/situation och/eller flickan själv kan ha en 
avvaktande inställning. Av de sammanlagt fyrtiofyra 
ärenden som kommit in till Elektra är tjugofem 
pågående ärenden. Ärendeindelningen som helhet 
under 2002-2005 framgår i Tabell � nedan.

tabell	4

ärendeindelning avslutade pågående

Konsultationsärenden 26 -

Rådgivande med flicka/kvinna 11 1

Stödpersonsärenden 14 9
Skyddat	 boende	 eller	 annat	
stöd

3 2

Elektra	agerat 3 -

Annat	stöd,	avvaktande	 - 13

sammanlagt 57 25

Denna genomgång ger en bild av Elektras metoder, 
vilka kan sammanfattas i följande punkter:
• Att ge råd och konsultation, antingen till flickan/den 

unga kvinnan själv eller till en organisation eller 
myndighet i ett konkret fall. 

• Att hjälpa flickan/kvinnan att få skyddat boende 
eller liknande antingen av socialtjänst eller av annan 
organisation som erbjuder detta. 

• Att agera själva i samverkan med en annan 
frivilligorganisation som Röda Korset och där 
organisationerna i samverkan lyckats ”lösa” 
problemet. Det rör sig om tre ärenden och gäller 
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personer som varit i en svår rättslig situation. Två 
ärenden är av utlänningsrättslig karaktär och ett 
gäller byte av identitet. Ärendena har tagit mycket 
tid, både vad gäller att reda ut de rättsliga frågorna 
och ge den enskilda flicka/kvinna den hjälp hon 
behöver för att inte riskera sitt liv. Dokumentationen 
i dessa ärenden är utförlig och insatserna har varit 
goda. Detta innebär att dessa fallbeskrivningar 
kan fungera som lärande exempel. Dock har en 
bearbetning av materialet i ett metodutvecklande 
och vägledande syfte inte skett. 

• Att ge flickan/kvinnan en stödperson. Detta är den 
helt centrala metoden för Elektras eget arbete och 
den utvärderar vi särskilt.

Kort bakgrundbeskrivning av flickorna/
kvinnorna

Denna beskrivning är baserad på ärendena under 
perioden andra halvåret 2002 till och med 2005. Drygt 
hälften av flickorna/kvinnorna är mellan 17 och 20 år 
och ett fåtal är under �5 år. Detta innebär att en ganska 
stor andel (drygt en fjärdedel) av de flickor/kvinnor 
som Elektra kommer i kontakt med är äldre än 20 år. 
Detta är en grupp kvinnor som ligger utanför Elektras 
målgrupp som är flickor och unga kvinnor mellan 14 
och 2� år.  

tabell	5	

Flickans/kvinnans	ålder antal

10-14	år 2

15-17	år 25

18-20	år 28

21-24	år 11

25-30	år 4

31-35	år 1

vet	ej 11

sammanlagt 82

I dokumentationen varierar sättet att beskriva flickans/
den unge kvinnans etniska bakgrund. Ibland anges land, 
ibland folkgrupp. I vår kategorisering har flickor med 
kurdisk bakgrund oavsett land räknats som kurdisk. De 
tre vanligast förekommande etniska tillhörigheterna 
är att flickan har kurdisk bakgrund eller har sin 
bakgrund i länder som Irak och Turkiet. (Tabell �) 
Detta motsvarar vad Söderbom får fram i den ovan 
nämnda utvärderingen av Linnamottagningen. Vidare 
överensstämmer den bild tabellen som helhet förmedlar 
med den länder- och områdesgenomgång beträffande 
förekomst av hedersmord som presenteras av FN (se not 
15). En intressant iakttagelse rör gruppen flickor/kvinnor 

med bakgrund i Iran. Sett mot bakgrund av den andel 
de utgör av befolkningen20 som helhet är de både i vår 
genomgång av Elektras material liksom i Söderboms 
studie relativt få. 

tabell	6	

Etnisk	bakgrund/	land antal

Kurd	(Turkiet,	Irak,	Iran) 16

Irak 10
Turkiet 9
Afrika	 7

Iran 5
Syrien,	syrian 5
Libanon 3

Albanien/Kosovo 3
Afghanistan 2
Sverige		 2
Armenien 1
Filipinerna 1
Egypten 1
Palestina 1
Pakistan 1
Romsk 1
Sri	Lanka 1

sammanlagt 69

Genomgången visar vidare att de allra flesta flickorna/
kvinnorna bor i Stockholms län, se Tabell �. Det 
betyder att det är i Stockholms län som Elektras 
stödverksamhet spelar störst roll.

tabell	7

länstillhörighet antal

Stockholms	län 60

jönköpings	län 5

Västra	Götaland 4

Östergötlands	län 2

Örebro	län 2

Västmanlands	län 1

Södermanlands	län 1

Hallands	län 1

Kalmar	län 1

Vet	ej	 5

sammanlagt 82

20	 	Högdin,	Sara	(200�)
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ärendegenomgång	och	jämförelse	
med	linnamottagningen	under	
våren	�006
 
Vid årsskiftet 2005/2006 ändrades det formulär enligt 
vilket den löpande dokumentationen av telefonsamtalen 
sker. Det nya är mer utförligt än tidigare och har 
stora likheter med det underlag som används vid 
Linnamottagningen.2� 

Antalet nya ärenden under projektets sista halvår, 
våren 2006, uppgår till tjugotvå. Detta är ett genomsnitt 
på tre och ett halvt ärende i månaden. Under det första 
halvåret 2006 var antalet ärenden hos den jämförande 
verksamheten, Linnamottagningen, sammanlagt fyrtionio. 
Ärendena har delats in utifrån vem som ringt och vilka 
insatser som utförts. Mot bakgrund av tabell 8 och 9 
föreligger såväl likheter som olikheter mellan de två 
verksamheterna, både vad gäller vem som ringer och vilka 
insatser som utförs. Ungefär en tredjedel av samtalen 
är från flickan/kvinnan själv eller en kompis/vän till 
flickan. Detta är lika för de båda verksamheterna. Att 
Elektra har fler ärenden från andra frivilligorganisationer, 
stödpersoner och skyddade boenden medan Linna har fler 
ärenden från socialtjänsten har att göra med olikheterna i 
verksamheternas innehåll. Elektra ingår i Fryshuset som i 
sin tur driver en rad verksamheter som flickor som får stöd 
av annan frivillig verksamhet kan behöva, bland annat 
utbildningar, medan Linna å sin sida erbjuder tjänster 
som socialtjänsten efterfrågar, till exempel familjehem 
och löpande stödjande insatser för enskilda flickor samt 
utredningsverksamhet. 

Vidare visar genomgången att den ena hälften av 
samtalen till Elektra är av konsultationsliknande och 
rådgivande karaktär medan den andra gäller frågor som 
innebär en insats och ett vidare engagemang för Elektras del. 

tabell	�																																																							

vem	ringer				 Elektra		 linna

den	unge	själv 4 8

kompis,	vän,	bekant 3 9

annan	 frivilligorg.,	 stödperson,	 skyddat	
boende

6 3

ungdomsmottagning,	kurator 2 3

skola 4 7

polis 0 1

sjukvård 0 2

socialtjänst 3 16

sammanlagt 22 49

2�	 	Den sannolika anledningen är att Zübeyde Demirörs som blev ansvarig 
för verksamheten vid årsskiftet 2005/2006 under en period hade varit 
anställd hos Linnamottagningen.

tabell	9																																																	

Insatser Elektra			 linna

konsultation	myndighet/institution 1 24
som ovan + att flickan själv ombeds 

ta	kontakt
8 3

rådgivning till flicka/kvinna 2 2

råd och visst stöd till flicka/kvinna - 3

möte med flicka/kvinna ordnas 5 6

skyddat	boende	ordnas 1 4

behöver	stödperson 3 -

behöver	placering/skyddat	boende - 2

danskurs 1 -

annat - 2

vet	ej 1 3

sammanlagt 22 49

Särskild	belysning	av	
stödpersonsverksamheten	
Stödpersonsverksamheten är en ideell verksamhet. 
För att bli stödperson genomgår man en utbildning i 
Elektras regi. Finns intresset kvar efter utbildningen 
finns möjligheten att eventuellt få ett uppdrag som 
stödperson. Två psykologer har engagerats av Elektra 
för handledning till stödpersonerna.  Man kan 
också få handledning av dem som är ansvariga för 
stödverksamheten hos Elektra. Av de tjugotvå ärenden 
som aktualiserades under perioden 2002-2005 är 
fjorton avslutade vid årsskiftet 2005/2006 och nio 
pågående.

Flickan

	 Elektra-kontakt		 	stödperson

	 (avlönad)		 	(ideellt)

avslutade	med	stödperson	=	14

	pågående	med	stödperson	=	9

Det är tjugotre flickor som haft eller som har 
stödperson och tjugosju personer som varit eller är 
stödperson. Tre flickor har haft fler än en stödperson. 
Två flickor har haft två stödpersoner och en har haft tre. 

Enkätstudien 

För att närmre belysa stödpersonsverksamheten har vi 
genomfört en enkätundersökning bland dem som gått 
stödpersonutbildningen. Enkätundersökningen omfattar 
verksamheten under hela projekttiden, alltså till och 
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med våren 2006. 
Sammanlagt är det sextiofyra personer som 

utbildats till stödpersoner mot bakgrund av vår 
ärendedokumentation och Elektras anteckningar 
över personer som gått utbildningen. Enligt 
verksamhetsrapporterna har åttiosex personer gått 
utbildningen i Stockholm och femton i Uppsala. 
Denna skillnad i avrapporteringen vad gäller antalet 
deltagare i Stockholm (6� respektive 86) kan vi 
mot bakgrund av vår undersökning inte förklara. 
Detsamma gäller uppgifterna om antalet personer som 
har eller har haft uppdrag som stödperson som enligt 
verksamhetsrapporterna är femtiosex personer och 
enligt vår genomgång tjugotre personer. 

Av de sextiofyra personer som gått utbildningen 
har vi lyckats få fram adresser till femtioen personer. 
De personer stödverksamheten inte hade adress, e-
postadress eller telefonnummer till har vi försökt få 
tag i på andra sätt. Dessutom visade det sig vid en 
genomgång av de uppgifter vi fick av Elektra att dessa 
i många fall inte stämde. Det kan vara flera år sedan 
stödverksamheten hade kontakt med personen som 
dessutom kan ha bytt adress eller telefonnummer. 
Det var svårt att få tag i stödpersonernas adresser 
trots sökning på nätet, Gula sidorna mm. Tretton 
personer lyckades vi inte få tag i adressen till. Enkäten 
skickades som tidigare nämnts till femtioen personer, 
trettiosju svarade och inga kuvert har kommit i retur. 
Sammanfattningsvis har som tidigare nämnts knappt 
75% av dem som fick enkäten besvarat den. Sett mot 
bakgrund av vår uppskattning av antalet personer som 
totalt gått stödpersonutbildningen (6�) bygger resultatet 
på knappt 60%. 

Vilka har gått stödpersonutbildningen?

Av de som har besvarat enkäten och som har gått 
stödpersonutbildningen är trettiofem kvinnor och 
två män. Vidare är alla så när som fyra nöjda 
med utbildningen. Detta resultat stämmer med 
de utvärderingar av stödpersonutbildningen som 
projektet har redovisat i sina rapporter till Allmänna 
arvsfonden. Den positiva uppfattningen om 
stödpersonverksamheten, såväl utbildningen som att 
vara stödperson, framkommer av att samtliga som varit 
stödpersoner rekommenderar andra att bli det. 

När det gäller stödpersonernas etniska bakgrund 
är det av intresse att få en uppfattning om hur många 
som har svensk respektive utländsk bakgrund. Personer 
med en dubbel bakgrund, exempelvis både kurdisk och 
svensk, har vi kategoriserat utifrån den icke-svenska 
bakgrunden. Denna indelning visar att tjugotre personer 

av de trettiosju personer har svensk etnisk bakgrund. 
Av de fjorton som har annan etnisk bakgrund har tre 
sin etniska härkomst från länder med stora likheter med 
Sverige, nämligen Finland och Österrike och de har i 
den fortsatta jämförelsen placerats i samma kategori 
som de med svensk etnisk bakgrund och som benämns 
svensk/övriga Västeuropa. Av de övriga elva personerna 
har tre kurdisk bakgrund, två arabisk, två chilensk, en 
palestinsk, en turkisk, en serbisk och en bulgarisk. 

Två är 50 år eller äldre medan de övriga fördelar 
sig lika över årsintervallerna �8-29 år, 30-39 år och 
�0-�9 år. I genomsnitt är personerna med etnisk svensk 
bakgrund äldre än de som har annan etnisk bakgrund. 
Hälften av de senare är mellan �8 och 29 år.  

Förutom att en stödperson är ålderspensionär och 
en annan är arbetslös, har tre fjärdedelar av de övriga 
ett arbete och en fjärdedel studerar. Vidare är två 
tredjedelar gifta/sambo och en tredjedel ensamstående 
och knappt hälften har barn. 

Utbildningen

Stödpersonutbildningen består av fem 
föreläsningskvällar och en intensiv arbetshelg. 
Utbildningen ger kunskap inom följande områden: 
demokrati/mänskliga rättigheter, kulturskillnader/
omvärldskunskap, familjestrukturer, ungdomars olika 
situationer, flickors utsatthet ur olika perspektiv, möte 
med polis och socialtjänst, innebörden av uppdraget 
som stödperson, förhållningssätt, värderingsövningar, 
problemlösning och utvärdering. 

Rekryteringen av stödpersoner har enligt 
enkätundersökningen i all huvudsak skett via nätet. 
Tjugotre personer har anmält sig via nätet, antingen 
via Elektras hemsida eller Volontärbyråns hemsida. Sju 
personer har anmält sig genom en vän, fem personer 
via andra verksamheter i Fryshuset och två personer via 
föreställningen Elektras Systrar.   

Resultatet visar att stödpersonutbildningen har 
varit en löpande verksamhet. Varje år har stödpersoner 
utbildats, tabell �0. 

tabell	�0

år
antal	som	gått	

stödpersonutbildning

2003 14

2004 7
2005 5
2006 9
vet	ej 2

sammanlagt 37

Efter utbildningen ville fyra av trettiosju personer inte 
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ha uppdrag som stödperson och en har inte besvarat 
frågan. Arton personer (knappt hälften) av de trettiotre 
personerna som ville ha uppdrag har haft det. En har 
haft två uppdrag. I dagsläget har åtta av dem uppdrag.

Att vara stödperson

Enligt enkätundersökningen har arton personer 
haft uppdrag som stödperson, varav en har haft två 
uppdrag. Vidare framgår det att en flicka har haft två 
stödpersoner. Detta betyder att det är arton flickor/
kvinnor som enligt enkäten har haft eller har en 
stödperson.

Att vara stödperson innebär enligt enkätsvaren 
att stödpersonen samtalar med flickan med en viss 
regelbundenhet över en längre tid. Samtalen kan 
ske per telefon eller e-post eller genom att man 
träffas. Samtliga som har eller har haft uppdrag som 
stödperson har under uppdragets gång haft regelbunden 
kontakt med Elektraanställda. Femton personer har 
haft handledning varav tio personer haft handledning 
med de två av Elektra engagerade psykoterapeuterna. 
Omfattningen av handledningen varierar från enstaka 
gånger till en gång i månaden eller oftare.

Nio stödpersoner säger att uppdraget påverkade 
deras liv, antingen familj eller arbetssituation. 

Det svåraste med att vara stödperson var att 
träffas (3), att inte vet hur/vad göra (2), att inte kunna 
hjälpa/maktlöshet (8), att inte lägga sig i (�) och att för 
stödpersonens del hitta tid (�).

Vilka flickor/kvinnor har/har  
haft stödperson?

Det är som tidigare nämnts arton flickor/kvinnor som 
haft stödperson. Dessa flickor skiljer sig något från dem 
Elektra har kommit i kontakt med (direkt eller indirekt) 
via stödtelefonen och som presenteras bland annat i 
tabellerna 5 och 6. Vi gör en jämförelse mellan dessa 
grupper och kallar de senare för ”jämförelsegruppen”. 
Denna jämförelse visar att de flickor/kvinnor som haft 
stödperson är äldre. Inga flickor under 15 år har haft 
stödperson. Vidare är knappt en tredjedel av dem som 
haft/har stödperson mellan 25 och 30 år medan dessa 
är ytterst få i jämförelsegruppen. Det föreligger också 
skillnader vad gäller etnisk bakgrund. Flickor/unga 
kvinnor med kurdisk eller irakisk bakgrund verkar 
vara underrepresenterade bland dem som har/har haft 
stödperson. Det är enbart fyra flickor/kvinnor med 
kurdisk eller irakisk bakgrund som haft stödperson 
men tjugosex i jämförelsegruppen. Däremot verkar 
flickor/unga kvinnor med syriansk/assyrisk bakgrund 

vara överrepresenterade. Fyra av fem flickor/kvinnor 
med denna bakgrund har haft stödperson. 

Enligt enkätundersökningen är åtta 
stödpersonärenden pågående varav tre startade 
under 2006. Detta skiljer sig från genomgången av 
ärendedokumentationen som säger att de vid årsskiftet 
2005/2006 var nio. Enligt uppgifter (november 2006) 
från de ansvariga för stödpersonverksamheten hade sju 
personer stödpersonuppdrag vid årsskiftet. 

En genomgång av de avslutade ärendena visar 
att endast ett avslutades därför att uppdraget var 
fullföljt, nämligen att flickan klarade sig själv. Detta 
var en flicka med etnisk svensk bakgrund som hade 
misshandlats av sin dåvarande pojkvän. Av de övriga 
pågick sju under en kortare tid, upp till tre-fyra 
månader och tre under en något längre tid. Två ärenden 
avslutades därför att stödpersonen inte kunde fortsätta 
längre och ett därför att kvinnan flyttade hem igen. 
En närmre genomgång av de övriga sju fallen visar 
att anledningen till att uppdraget avslutades var enligt 
stödpersonen i tre fall att uppdraget var för svårt. En 
genomgång av de övriga svaren visar att ytterligare 
tre kan räknas till kategorin att ärendet var för svårt. 
Hit hör bland annat mycket unga flickor. De har 
en särskild sårbarhet på grund av sin ålder och sitt 
beroende av familjekontakter. Utifrån barndomens 
livsförståelse klarar den enskilda flickan inte av att 
hantera familjens reaktioner på hennes normbrott eller 
att skapa egen förståelse för självständighet.22 Andra 
anledningar till att ärendet var för svårt var flickans/
kvinnans behov och utsatthet eller att hon även hade ett 
missbruksproblem.

Att ha ett stödpersonsuppdrag är krävande. Av 
de åtta pågående uppdragen har fem pågått i minst 
ett år. En närmre genomgång av dessa fem tyder på 
att följande två förutsättningar är viktiga för att ett 
stödpersonsuppdrag ska kunna pågå under en längre 
tid och från bådas sida kännas meningsfullt. Den första 
förutsättningen har med stödpersonens kompetens att 
göra. Samtliga fem stödpersoner som har ärenden som 
pågått minst ett år har utbildning, arbetslivserfarenhet 
eller annan erfarenhet som gör att de kan agera 
professionellt. En är kurator, en arbetsterapeut, en 
går socionomutbildningen och har erfarenhet från 
behandlingshem och två är konsulter i organisationer 
inom det civila samhället. Fyra av stödpersonerna får 
handledning regelbundet (ca en gång i månaden) av de 

22	  Slutsats i pågående studie av Schlytter. För flickor i åldern 
�3-��	år	föreligger	stor	diskrepans	mellan	medvetande	och	
kropp.	I	biologisk	mening	är	de	kvinnor	i	och	med	att	de	fått	
menstruation	och	de	möts	därmed	av	nya	krav/förväntningar	
som	de	varken	är	förberedda	på	eller	kan	se	konsekvenserna	
av.		
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två psykoterapeuterna. Den andra förutsättningen har 
att göra med flickorna/de unga kvinnorna , nämligen 
att de inte är för unga. Av de fem unga kvinnor som har 
stödperson är en �9 år, två är 25 år och en är 2� år. 

När det gäller etnisk bakgrund verkar detta för 
stödpersonens del vara underordnat hennes kunskaper 
och erfarenheter. Fyra av de fem stödpersonerna har 
svensk bakgrund och en har kurdisk. Att kunna agera 
på professionell basis, vilket personer med relevant 
utbildning i första hand kan göra, verkar vara av 
störst betydelse. De kvinnor som har stödperson har 
olika etniska bakgrund:: kurdisk, syriansk, assyrisk, 
eritreansk och kenyansk. Om detta spelar någon roll går 
det inte att besvara utifrån denna studie. En intressant 
iakttagelse är att en av stödpersonerna är man. 

Slutsatser
• Stödverksamheten består i huvudsak av följande 

tre delar: konsultationssamtal med företrädare 
för myndigheter eller liknande, samtalsstöd per 
telefon eller e-post till den enskilda flickan/kvinnan 
och stödpersonsverksamhet. Verksamhetens 
omfattning mätt i antal flickor/unga kvinnor som 
Elektra direkt eller indirekt varit i kontakt med 
är låg. Undersökningen är tudelad, och i den del 
som omfattar tre och ett halvt år av projektets 
fyraårsperiod var antalet ärenden endast åttiotvå. 
Fyrtiofyra av dessa åttiotvå har krävt ett längre 
engagemang från Elektras sida. Detta betyder att 
Elektra i genomsnitt mottagit två telefonsamtal per 
månad varav det ena har krävt ett eget engagemang 
från Elektras sida.  Under det sista halvåret, våren 
2006, hade antalet ärenden nästan fördubblats. 
Sett mot bakgrund av Elektras verksamhet under 
det första halvåret 2006 och antalet ärenden hos 
Linnamottagningen är verksamhetens omfattning 
ganska begränsad. 

• Förändringen i antalet ärenden under våren 2006 
jämfört med tidigare tyder på att verksamheten 
under 2006 har haft en positiv utveckling.

• Intresset för stödpersonutbildningen och av att bli 
stödperson har under hela projektperioden varit 
stort. Många människor har känt engagemang och 
velat göra en insats för de aktuella flickorna/unga 
kvinnorna i Elektras regi. Detta tyder på att Elektra 
nått ut med kunskap såväl om de berörda flickornas/
kvinnornas situation och behov som om sin egen 
verksamhet.  

• Stödpersonutbildningen har varit en 

löpande verksamhet. Mot bakgrund av vår 
ärendedokumentation och Elektras anteckningar 
över personer som gått utbildningen (inklusive 
våren 2006) är detta sextiofyra personer. Enligt 
verksamhetsrapporterna har åttiosex personer gått 
utbildningen i Stockholm och femton i Uppsala. De 
som har gått stödpersonutbildningen är nöjda med 
den och rekommenderar andra att bli stödperson.

• Att ha ett uppdrag som stödperson är krävande och 
fordrar erfarenheter och professionalism både från 
Elektras sida och av dem som är stödpersoner. Även 
om de som gått stödpersonutbildningen är nöjda 
med den och de som haft uppdrag som stödperson 
är nöjda med den handledning de fått via Elektra 
har en stor andel av stödpersonerna inte varit 
förberedda för sitt uppdrag eller inte haft tillräckliga 
förutsättningar för sitt uppdrag. 

• En stor brist i Elektras verksamhet har varit 
att man inte löpande sammanfattat och 
utvärderat sin verksamhet. Detta skulle enligt 
verksamhetsplanerna ha gjorts efter det andra 
verksamhetsåret, vilket inte skedde. Att driva en så 
ansvarsfull och krävande verksamhet som att vara 
stödperson och att ge en flicka/kvinna stöd och 
hjälp i en för henne avgörande livssituation ställer 
särskilda krav på verksamheten. I detta avseende 
föreligger stora svagheter i Elektras verksamhet. 

• I första hand är det äldre flickor, det vill säga 
kvinnor i åldrarna 20-30 år, som haft stödperson 
under en längre tid. Det är främst denna grupp 
som Elektra haft kompetens att ge ett adekvat stöd. 
Flickor i åldrarna ��-��, särskilt de allra yngsta, har 
andra krav. Eftersom de har ett barns livserfarenhet 
men möts och bestraffas av släkten som om de vore 
kvinnor, behöver de hjälp såväl med att förstå sig 
själva som att förstå sitt sammanhang. Mycket tyder 
på att Elektra inte har kompetens att ta hand om 
unga flickor, det vill säga flickor i åldrarna 14- 17 år.  
Utöver detta verkar kvinnor med kristen bakgrund 
vara överrepresenterade bland dem som Elektra har 
förmått ge stöd. 

• Den kompletterande verksamheten Tjejmöten/
Träffpunkten tog tid att utveckla. Det ursprungliga 
upplägget med inriktning på gruppsamtal kring 
den egna livssituationen kunde inte förverkligas, 
vilket kan bero på att det är förknippat med risker 
att berätta om sin egen situation inför andra. 
Rykten och kontroll av tjejer spelar en central roll 
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i hederskulturella sammanhang, inte bara bland 
vuxna utan även bland ungdomarna själva. Detta 
betyder att erfarenheter från svensk kvinnorörelse 
där ömsesidig bekräftelse och kunskapsutbyte 
bland flickor/kvinnor i grupp inte är överförbara till 
hederskulturella sammanhang.

• Kontaktytor på nätet, särskilt hemsidan Elektra.
nu som kom igång i projektets början, verkar ha 
spelat en viktig roll för stödverksamheten. Detta 
är klart vad gäller rekryteringen av personer till 
stödpersonutbildningen. Sannolikt har hemsidan 
även spelat en viktig roll för flickor och unga 
kvinnor när det gäller att få information och 
ta kontakt med Elektra. I ett avseende är den 
information hemsidan ger till dessa flickor/unga 
kvinnor och andra engagerade inte fullständig i och 
med att ett flertal viktiga stödverksamheter för den 
berörda gruppen inte omnämns. 

• Elektras stödverksamhet har i första hand skett 
i Stockholms län, sett såväl utifrån flickornas/
kvinnornas vistelsesort som utifrån stödpersonernas. 
Det betyder att stödverksamheten haft liten 
betydelse för det Elektra benämner ElektraRiks, 
det vill säga verksamheter på andra orter än i 
Stockholm.  

• Målgruppen är enligt Elektras policy flickor upp till 
21 år. De flickor/kvinnor som  tagit kontakt själva 
eller via andra är betydligt äldre än målgruppen. 
Särskilt gäller detta flickor och unga kvinnor som 
har haft stödperson, och i ännu högre grad för de 
kvinnor som haft stödperson under en längre period 
samt i de fall där Elektra själv ”löst” kvinnans 
problem. Innebörden av detta är att Elektras faktiska 
målgrupp snarare är flickor/kvinnor mellan 14 och 
30 år än flickor mellan 14 och 20 år.
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DElUtväRDERIng	�	

	
”SHARAF	HjÄLTAR”	
I	LINKÖPING	OcH	I	
SOLLENTUNA	–	EN	
BELySNING	AV	ELEKTRAS	
METODER	OcH	FÖRMÅGA	
ATT	MOTIVERA	POjKAR/
UNGA	MÄN	ATT	TA	STÄLLNING	
MOT	HEDERSFÖRTRycK	

bakgrund

Den	grundläggande	idén
Den grundläggande idén bakom ”Sharaf Hjältar” 
handlar om att uppmärksamma unga män positivt när 
de aktivt tar avstånd från hedersförtryck. Målet är att 
förändra ungdomars attityder kring begreppet heder 
i negativ bemärkelse och fylla ordet med ett positivt 
innehåll. Hedersproblematiken ställs i kontrast till 
samhällets krav på jämställdhet, respekt för demokrati 
och de mänskliga rättigheterna. Elektra arbetar för att 
nästa generations män ska våga ifrågasätta traditionella 
hedersvärderingar och hitta andra värderingar att leva 
efter.

Projekten vänder sig till unga män i segregerade 
bostadsområden som enligt Elektras ord är ”modiga 
och beredda att bekämpa det patriarkala tänkandet”. 
Det handlar om att hitta �� till 20-åringar som besitter 
en vilja att kämpa för sina systrars frihet och uppför sig 
som förebilder. För att få tillträde till ”Sharaf Hjältar” 
bör deltagaren kunna känna igen det som tas upp 
under kursens gång. Deltagarna behöver inte själva ha 
egna erfarenheter av förtryckets mekanismer, utan det 
räcker med att de känner igen sig eller sin omgivning 
i synen på flickors och pojkars skilda livsvillkor i en 
hedersrelaterad kontext.

Föreläsningar om mänskliga rättigheter, demokrati 
och jämställdhet är tänkta att bilda en  fondvägg för 
diskussioner deltagarna emellan. Utbildningen kan 
i bästa fall innebära en pedagogisk möjlighet för 
alla som deltar i samtalet att växa som människor 
och samhällsmedborgare. Deltagarnas behov och 
intresse för att diskutera vägledande normer av 
betydelse för deras eget vardagsliv och samhället i 
stort bör fokuseras i sammanhanget. ”Sharaf Hjältar” 
ska utrustas med argument som de kan bearbeta 

tillsammans för att därefter bli förebilder för andra. 
När utbildningsfasen avslutas får deltagarna ett diplom 
och ett stipendium på 5.000 kronor var. Ungdomarna 
erbjuds därefter att själva engagera sig i påverkans- 
och attitydförändringsarbetet genom att i Elektras 
regi föreläsa på skolor och för föreningar. Deltagare 
som föreläser får ungefär �.200 kr per person och 
föreläsning i betalning från Elektra.

verksamheten	växer	
Arhe Hamednaca började sitt uppsökande arbete 
med att kontakta ungdomssekreterare och fältare hos 
socialtjänsten i både norra och södra Stockholms län. I 
Botkyrka kommun fanns ett intresse för verksamheten, 
och ett pilotprojekt inleddes under hösten 2003. Den 9 
oktober 200� tog åtta killar i pilotgruppen emot diplom 
och stipendium i en ceremoni på Fryshuset. Dåvarande 
demokrati-, integrations- och jämställdhetsministern 
Mona Sahlin medverkade vid ceremonin och höll ett 
kort tal. Arhe, som strategiskt verkat för att väcka 
ett medialt intresse kring verksamheten, började se 
resultat. Gruppen intervjuades i radio och i ett flertal 
rikstäckande och lokala tidningar. Under hösten 200� 
och våren 2005 föreläste gruppen vid strax över tjugo 
tillfällen23 runt om i skolor och föreningar i landet. I 
februari 2005 bjöds de in att berätta om sin verksamhet 
för Scotland Yard i England.

Ahmet Benhur övertog Arhe Hamednacas arbete 
som ansvarig för ”Sharaf Hjältar” i november 200�. 
Arhe arbetade under en period som politiskt sakkunnig 
hos Jens Orback som övertagit Mona Sahlins roll på 
Justitiedepartementet. Arhe kom tillbaka under våren 
2005, och några månader senare lämnade han Elektra 
och sitt skötebarn ”Sharaf Hjältar” och blev istället 
samhällsstrateg på Fryshuset.

Ahmet Benhur rekryterade under hösten 2005 
en ny grupp bestående av nio killar från Sollentuna. 
Till sin hjälp hade han Leo Razzak, som var en av 
deltagarna i pilotprojektet i Botkyrka. Leo anställdes 
senare som projektledare för ”Sharaf Hjältar” i augusti 
2006. Sollentunagruppen diplomerades och tog emot 
stipendium den 20 januari 2006 i Riksdagen under 
det öppna seminariet ”Hedersrelaterat liv – ett hot 
mot integration och brott mot mänskliga rättigheter”, 
anordnat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp 
(Sexuell, Reproduktiv Hälsa och Rättigheter). Denna 
gång delade Jens Orback ut diplomet och samtliga 
”Sharaf-grupper” närvarade vid ceremonin och 
applåderades varmt på seminariet. 

Emre Güngör anställdes som verksamhetsansvarig 
för Elektra Östergötland och projektledare för 

23	 	Redovisning	200�/200�
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”Sharaf Hjältar” i Linköping under hösten 2005. I 
september värvade Emre sju killar till en grupp som 
fick stipendium och erhöll diplom ur Linköpings 
borgmästares, Eva Joelsson, hand den �2 januari 2006 i 
KFUM Ungdomens hus.

Både Ahmet Benhur och Emre Güngör har själva 
brottats med hedersrelaterade värderingar som de 
upplevt har krockat med samhällets värderingar. 
Det tog själva kontakt med Elektra därför att det var 
intresserade av att arbeta med frågan.

Ett försök att bilda en grupp i Södertälje under 2005 
fick avbrytas då killar som anmält sitt intresse inte 
vågade delta på grund av det motstånd som projektet 
mötte. Invånare med syriansk/assyrisk bakgrund 
i kommunen kände sig utpekade av verksamheten 
och förnekade problematikens existens. Ett mordhot 
riktades till en anställd i projektet i samband med 
försöket att etablera sig på orten.

Organisationen försöker även etablera fler grupper 
på andra håll i landet. I Malmö arbetar Khalid 
Geire och Mohamed Salama som projektledare för 
”Sharaf Hjältar”. Värvningen av nya killar påbörjades 
under hösten 2006. Även i Norrköping har Emre 
Güngör börjat arbetet med att rekrytera en ny grupp 
tillsammans med Homan Mokhtari (medlem i ”Sharaf 
Hjältar” i Linköping). I Göteborg anställdes Nigar 
Ibrahim i november i år för att starta upp en grupp där.

När Elektra expanderar krävs det att det finns 
en lokal förankring och en långsiktig plan för hur 
verksamheten ska bedrivas på orten. Kontakterna 
är i första hand behjälpliga i arbetet att skaka fram 
föreläsningsuppdrag i skolor och föreningar. Det 
kan också vara av betydelse för projektens framtida 
finansiering.

Utbildningsfasens	innehåll
Enligt Elektras redovisning till Allmänna arvsfonden 
för åren 2004/2005 fick den första gruppen ”Sharaf 
Hjältar” i Botkyrka ta del av en utbildning som 
utformades och genomfördes av Arhe Hamednaca 
och Eduardo Grutzky. Enligt Kochs utvärdering 
tog utbildningen avstamp i Förenta Nationernas 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och 
material hämtat från Amnesty. Utbildningen pågick 
under en tioveckorsperiod med ett möte varje vecka. 
I utbildningen ingick enligt redovisningen följande 
moment:
•	 Omvärldskunskap
•	 Demokrati
•	 Mänskliga rättigheter 
•	 Roller och könsroller
•	 Rasism

•	 Retorikkunskap/klassrumsövningar
•	 Genomgång av tillhanda hållet material
•	 Heder/att sätta sig in i tjejens situation/Elektras 

Bröder
•	 Patriarkat
•	 Genomgång av hela utbildningen 

Uppläggen för utbildningarna i Linköping respektive 
Sollentuna har skilt sig från varandra. I Linköping har 
deltagarna haft ett utbildningsschema som gruppen 
följt. I Sollentuna har gruppen pusslat med tider för 
möten i större utsträckning. Ett längre uppehåll under 
utbildningen i Sollentuna gav dessutom upphov till 
tidspress i utbildningsfasens slutskede. I Sollentuna 
har gruppen träffats och fört diskussioner under mer 
informella former. Samtalen har varit intensiva, levande 
och självgående mycket tack vare deltagarnas lust att 
diskutera de frågor projektledaren Ahmet ställt dem 
inför. I Linköping har under en schemalagd period 
på elva veckor varje föreläsning följts upp av ett 
seminarium. Förläsningarna har syftat till att väcka 
tankar och få igång diskussionsprocesser.

Introduktionsföreläsningar i Sollentunagruppen, 
enligt vår rekonstruktion:
• Ahmet Benhur, projektledare – ”föreläsningar” i 

samtalsform
• Eduardo Grutzky, chef sociala projekt Fryshuset 

– mänskliga rättigheter och hederskultur 
• Arhe Hamednaca, projektledare ”Sharaf Hjältar”- 

demokrati 
• Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare för 

Rättvisemärkt – jämställdhet och feminism

Introduktionsföreläsningar i Linköpingsgruppen enligt 
Östergötlands utbildningsschema:
• Emre Güngör, projektledare – hjältens roll
• Eduardo Grutzky, chef sociala projekt Fryshuset 

– hederskultur 
• Arhe Hamednaca, projektledare ”Sharaf Hjältar”– 

demokrati
• Katarina Silfver, ordförande i Kvinnojouren i 

Linköping – jämställdhet
• Kerstin Kenndal, konsulent Röda Korset – 

mänskliga rättigheter 
• Mona Ahlberg från Ungdomsmottagningen 

Linköping – mödomshinnan 
• Khalid Geire stå-upp-komiker (och numera 

projektledare för ”Sharaf Hjältar” i Malmö) 
– retorik och pedagogik

Enligt Östergötlands kursplan ska boken Varken	hora	
eller	kuvad 2003) av Fadela Amara, initiativtagare 
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till den franska rörelsen mot förorters sociala 
förfall och killars våld och förtryck mot tjejer, 
diskuteras under kursen. Även ”härskarteknikerna” 
som Berit Ås, professor i socialpsykologi, skriver 
om i Ungdomsstyrelsens skrift Genvägar	till	
jämställdhet 2003:�0 ska diskuteras under kursen. När 
teaterföreställningen Elektras Bröder var i Nyköping 
passade Linköpingsgruppen på att se den som en del 
i utbildningen. I Sollentuna såg mindre än hälften av 
deltagarna föreställningen då bland annat en av två 
föreställningar ställdes in på grund av vattenskador i 
gymnastikhallen ensemblen skulle framträda i och att 
föreställningarna visades innan gruppen tagit form. 

Utvärderingens	syfte	och	
frågeställningar		
Verksamheten ”Sharaf Hjältar” utvärderas utifrån 
deltagarnas upplevelser av utbildningsfasens innehåll, 
process och påverkan i förhållande till egna värderingar 
och livserfarenheter samt beskrivningar av den 
metodutveckling som projektet beviljats medel för 
från Allmänna arvsfonden. Inledningsvis fokuserades 
utvärderingen på hur deltagarna upplevt Elektras 
insatser, men kom senare att även inkludera frågor 
kring metoderna då behovet av en genomlysning på 
området var stort.	Utvärderingens övergripande syfte 
är belysa om och på vilka sätt Elektra förmår pojkar 
och unga män att ta ställning mot hedersrelaterat 
förtryck, för flickors och unga kvinnors mänskliga 
rättigheter och för jämställdhet. Genom att ta tillvara på 
deltagarnas erfarenheter av Elektras insatser hoppas vi 
kunna synliggöra framkomliga vägar för projektet och 
liknande verksamheter.

De övergripande frågeställningarna lyder:
• Förmår Elektra motivera pojkar/unga män att ta 

ställning mot förtrycket av flickor och unga kvinnor 
i hederns namn och för flickors/kvinnors rätt till 
mänskliga rättigheter och jämställdhet? 

• Vilka metoder används och är de adekvata utifrån 
de berörda pojkarnas/unga männens uppfattning om 
heder och flickor/kvinnors rättigheter?

Ovanstående frågeställningar ska besvaras genom att vi 
tittar närmare på följande aspekter:
• Hur beskrivs metodutvecklingen i dokumentationen 

och i intervjuerna med ”Sharaf Hjältars” 
initiativtagare och projektledarna för grupperna i 
Sollentuna och Linköping?

•  Hur upplever deltagarna utbildningsprocessen 
(rekryteringen, utbildningsfasen och 
föreläsningsfasen), utbildningens innehåll och vilken 
påverkan anser de att insatserna haft på deras egna 

värderingar?
• Vilka erfarenheter av hedersproblematiken har 

deltagarna med sig och vilken respons möter de 
av sin omgivning när det blir känt att de deltar i 
”Sharaf Hjältar” ?

Utvärderingens	genomförande		
Elektras delprojekt ”Sharaf Hjältar” har 
utvärderats genom kvalitativa intervjuer med 
verksamhetsansvariga, projektledare och deltagare. 
Deltagarna intervjuade vi vid två tillfällen med ett 
halvårs mellanrum. Vi har särskilt följt två grupper, 
den i Sollentuna och den i Linköping. Utvärderingen 
påbörjades när de båda grupperna redan genomgått 
den inledande utbildningsfasen och var i färd med att 
själva börja föreläsa för i första hand skolelever.  Innan 
vi träffade deltagarna intervjuade vi ”Sharaf Hjältars” 
initiativtagare Arhe Hamednaca (den �6 februari), 
projektledaren i Sollentuna och sedermera ansvarig 
för ”Sharaf Hjältar”, Ahmet Benhur (den �� februari) 
och verksamhetsansvarig för Elektra Östergötland och 
projektledare för ”Sharaf Hjältar” i Linköping, Emre 
Güngör (den 6 april). (Vid utvärderingens slut har en 
rad förändringar gjorts i Elektras organisation och 
delverksamheten ”Sharaf Hjältar”: Arhe  Hamednaca 
är verksamhetsansvarig för Elektra, Emre Güngör är 
verksamhetsansvarig för ”Sharaf Hjältar”, Eduardo 
Grutzky har skiljts från tjänsten som chef för 
Fryshusets sociala projekt,  Cecilia Jarl-Åberg och 
Ahmet Benhur har sagt upp sig.)

Deltagarna intervjuades var och en för sig, i 
Sollentuna under mars månad och i Linköping under 
två dagar i april. Vid det första intervjutillfället 
behandlades frågor om utbildningsfasens innehåll och 
process mot bakgrund av deltagarnas egna erfarenheter 
av hedersrelaterade konflikter. Vi bad deltagarna att 
utveckla egna resonemang kring hur de själva uppfattar 
hedersbegreppet. Osökt kom vi in på hur deltagarna 
ser på kulturens och religionens betydelse för 
hederstänkandet. Intervjuerna rörde även den respons 
på engagemanget i ”Sharaf Hjältar” som deltagarna fått 
från den egna familjen, släkten, kompisar och lärare. 
Några korta frågor ställdes kring hur de upplevt den 
mediala uppmärksamheten. Därtill fick deltagarna 
frågor kring hur de upplevt att utbildningen påverkat 
dem. 

Vid uppföljningstillfällena i oktober (den 5 oktober i 
Linköping och den 9 oktober i Sollentuna) intervjuades 
fyra av Linköpings sex deltagare och endast två av 
Sollentunas nio deltagare. Intervjufrågorna handlade 
om upplevelsen av att vara med i ”Sharaf Hjältar”, i 
vilka sammanhang och hur ofta gruppen träffas och 
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om projektet motsvarat deras förväntningar. Eftersom 
utbildningsfasen är tänkt att följas av en fas när 
deltagarna själva åker ut i skolor och föreningar och 
föreläser om hedersrelaterat förtryck och våld ställde 
vi frågor kring föreläsningarna. Vi frågade deltagarna i 
vilken utsträckning de har föreläst, hur föreläsningarna 
går till och vilket stöd de känner att de fått av 
projektledarna. Avslutningsvis diskuterades vad Elektra 
bör tänka på när nya grupper ska bildas, vad som är bra 
och vad som kan bli bättre i projektet. Till de deltagare 
som inte intervjuades vid det andra tillfället skickade 
vi enkäter med samma frågor. Innan intervjuerna 
med killarna i Linköping intervjuades Emre Güngör 
om verksamhetens utveckling och föreläsningarna 
med gruppen. På kvällen (den 5) följde vi med till 
Internationella kvinnoföreningen  i Linköping och 
lyssnade på en föreläsning som Emre höll på egen 
hand. En vecka senare (den �2 oktober) gjorde vi en 
deltagarobservation på Gottsunda-teatern i Uppsala då 
Leo Razzak och två deltagare från Sollentunagruppen 
föreläste för högstadiekillar i samband med en 
dansföreställning om hedersförtryck, med namnet ”Hot 
12-24”. I december fick vi också möjlighet att se en 
förhandsvisning på Orionteatern (den � december) av 
Frida Kempffs dokumentärfilm ”Sharaf Hjältar” om 
den första gruppen från Botkyrka. Dokumentärfilmen 
kommer sannolikt att sändas i SVT i januari 200�.

I samband med att verksamhetsansvariga för Elektra 
lämnat över och övertagit tjänsten har dessa intervjuats, 
däribland om verksamheten ”Sharaf Hjältar”. I februari 
(den 22) intervjuades Anna Rinder, i april (den �8) och 
i november (den �5) intervjuades Cecilia Jarl-Åberg 
och i december (den �) intervjuades Arhe Hamednaca. 
Sammanlagt har fyra intervjuer med projektledarna 
för ”Sharaf Hjältar” och sjutton intervjuer med 
deltagarna genomförts under delutvärderingen. Under 
utvärderingsperioden har vi också haft regelbunden e-
postkontakt med Ahmet Benhur och Emre Güngör.

Den dokumentation som använts har framför 
allt bestått av projektansökningar och redovisningar 
till Allmänna arvsfonden. I övrigt har materialet 
bestått av texter om ”Sharaf Hjältar” på hemsidan, 
en mindre informationsbroschyr om Elektra och 
Elektra Östergötlands kursplan, utbildningsschema 
och föreläsningsschema. Dokumentationen kring 
Sollentuna-gruppen har varit relativt tunn, för 
att inte säga obefintlig. En utbildningsmall och 
arbetsbeskrivning som enligt redovisningar till 
Allmänna arvsfonden arbetats fram av Cecilia Jarl-
Åberg och Ahmet Benhur för en längre utbildningsfas 
på sex till åtta månader för nya ”Sharaf-grupper” 
visade sig vara åtta korta punkter på en A�-sida.  

Under utvärderingens slutskede får vi ta del av Stefan 
Kochs Elektra,	en	tankesmedja	på	Fryshuset	200�-
2006.  Det är en utvärdering som ger en partisk 
och samtidigt uppriktig bild av hur Elektraprojektet 
havererar på ledningsnivå på grund av en maktkamp 
i organisationen med ideologiska övertoner. Stefan 
Kochs syfte med utvärderingen är ”att skriva Elektras 
historia, följa och analysera Elektras ideologiska 
utveckling, praktiska arbete och kunskapsutveckling, 
samt ge en helhetsbild av Elektras tillblivelse och 
verksamhet till dags dato”. Vi kommer att använda 
oss av Kochs utvärdring därför att den utgör den 
dokumentation som utförligast beskriver arbetet med 
den första gruppen ”Sharaf Hjältar”, om än indirekt. 

Resultat	�	–	Metodbeskrivningen	i	
dokumentation	och	intervjuer

Ur	intervju	med	arhe	hamednaca	
Det tog tid för Arhe Hamednaca att fundera ut metoder 
och hitta killar som kunde tänkas bli intresserade av 
projektet. Rådet han ofta fick var att vända sig till 
olika invandrarföreningar och presentera sin idé. Arhe 
som arbetat med integrationsfrågor uppfattade många 
invandrar-föreningar, dock inte alla, snarare som 
motkrafter än som progressiva krafter i integrations- 
och jämställdhetsfrågor. Han anser att en liten elit 
av invandrargrupper lyckas skrämma det svenska 
samhället, på så sätt att kritik av sedvänjor tolkas som 
utslag av rasism. Integrationsfrågor har till stor del 
kommit att handla om strukturfrågor som utbildning, 
arbetslöshet och fattigdom, säger Arhe. Han påpekar 
att alla invandrare inte är outbildade, arbetslösa och 
fattiga. och framhåller även behovet av gemensamma 
grundläggande värderingar. Istället för att vända 
sig till invandrarföreningar, vände sig Arhe till 
ungdomssekreterare och fältare inom socialtjänsten. I 
Botkyrka kommun fick Arhe ett positivt gensvar även 
om han upplevde att det fanns en rädsla att ta tag i 
frågor om heder. Vad han inte förstod till en början var 
att några av ungdomarna i gruppen han samlade var, 
som han säger, ”destruktiva och kaxiga” och att några 
dessutom var kriminellt belastade. Arhe berättar att den 
informationen sporrade honom att ta hand om dessa 
killar som människor, uppmuntra dem i skolarbetet 
och annat i deras liv. Arhe beskriver de första sex 
månaderna med gruppen som händelserika och 
stundtals jobbiga. Det var svårt att prova ut nya metoder 
på egen hand. Stundtals kände han sig ensam i arbetet. 

Arhe Hamednacas ambition var att skapa ett möte 
och konfrontera ungdomarnas hedersvärderingar och 
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syn på kvinnors/tjejers rättigheter. Han ville skapa ett 
roligt forum där deltagarna kunde tala fritt och lyssna 
på varandra. Inledningsvis talade han inte om sina 
planer att starta ”Sharaf Hjältar” för gruppen. En stor 
grupp ungdomar bjöds till Fryshuset vid tre tillfällen 
och bjöds samtidigt på mat och dryck. I början var 
mötena ostrukturerade och ingen lyssnade på någon. 
Vid varje mötestillfälle hoppade flera ungdomar av, och 
till slut var bara de mest intresserade av att diskutera 
kvar ,de mest stökiga lämnade gruppen. Deltagarna 
tog upp vad som sagts vid det förgående mötet och 
diskussionerna fortsatte sinsemellan. Ibland hettade 
det till ordentligt när någon påstod att det Arhe  sagt 
vid något tillfälle var rätt och en annan att det var 
fel. Arhe upplevde att ungdomarna tyckte att det var 
konstigt, för att inte säga provocerande att prata om 
jämställdhetsfrågor, och framför allt om kvinnans 
frihet. Arhe säger att han i början ofta hörde killarna 
säga ”vad menar du, ska min syster gå runt och knulla 
som svenska tjejer”. Han ber sedan om ursäkt för vad 
han sagt och tillägger att han bara återberättar vad han 
hört.

Arhe menar att han inte valde vilka ungdomar 
som skulle delta när vi frågar honom om de i första 
hand söker förebilder eller killar med en stökig 
bakgrund som är i behov av både en ny kvinnosyn 
och en utmaning som ger dem chans att växa som 
individer. Arhe poängterar att det i första hand är 
en värderingsfråga, de letar efter killar som vågar ta 
ställning mot hedersförtryck och som kan tänka sig att 
jobba för att lyfta fram frågan. 

Jag	hade	en	plan	att	hitta	killar	och	visste	
vad	det	skulle	heta.	Om	dom	tar	avstånd	från	
hedersrelaterat	liv,	om	dom	går	vidare	och	
kämpar	för	tjejernas	rättigheter	och	till	och	med	
killarnas	rättigheter,	deras	egna	rättigheter,	
för	att	leva	i	ett	jämlikt	samhälle,	då	har	jag	
bestämt	att	då	ska	dom	heta	Sharaf	Hjältar.	
(Arhe	Hamednaca)

 
Målgruppens ålder ligger mellan sjutton och uppåt 
eftersom de här frågorna kräver mognad säger Arhe. 
Det finns ingen övre åldersgräns utan det är tänkt 
att ungdomarna kan engagera sig så länge de vill 
och orkar. När deltagarna mognar och går in i andra 
roller med mindre tid för projektet blir det en naturlig 
avslutning.

Arbetet med den första gruppen skedde till stor del 
på ungdomarnas villkor. Arhe säger att han var väldigt 
mån om att behålla gruppen. När de inte ville ta sig till 
Fryshuset åkte Arhe till Norsborg, ville de ta en cigarett 

följde Arhe med och satt med dem på gården. Han 
tänkte inte på kostnader och bjöd killarna på restaurang 
vid några tillfällen. De fick ta så många coca-color de 
ville, och det hände att de tog med sig en fyra, fem 
stycken, berättar han. Arhe såg förändringsarbetet 
som en process, och han medger att det stundtals blev 
ett ostrukturerat arbete. Han tror till exempel inte att 
gruppen skulle ha klarat av en extern föreläsare. Skulle 
de behöva sitta i två timmar och lyssna på någon skulle 
de försvinna direkt, säger han. Innan projektet, tror 
Arhe att många av ungdomarna saknade framtidstro. 
När Arhe berättade att de skulle träffa politiker tvivlade 
de och när det väl skedde stärktes deras självförtroende 
ordentligt.

Erfarenheterna från den första gruppen påverkade 
arbetet med de följande grupperna i Sollentuna och 
Linköping, säger Arhe. Det gäller hur gruppen ska 
hanteras och vilka ämnen som ska behandlas och 
vilka föreläsare som kan plockas in. När vi frågar 
hur utbildningsmodellen ser ut svarar Arhe att det 
viktiga är att ”Sharaf Hjältar” förstår grunderna för 
det hedersrelaterade livet och sakta kommer in på 
patriarkatets påverkan, mänskliga rättigheter och 
jämställdhetsfrågor. Han tillägger att han träffar 
människor som i samtal med honom inflikar ”lär 
killarna att bli feminister”, när de får höra om projektet. 
Det blir man inte av att gå på kurs poängterar han 
sedan. Bland det bästa Arhe upptäckte i arbetet 
med ungdomarna var att de snabbt förstod när Arhe 
förklarade att kulturer är flexibla och förändringsbara. 
Det blev också viktigt för honom själv att förstå vad det 
innebär för deras identitet att hela tiden förknippas med 
kultur och religion. De diskuterade också kulturen och 
religionens betydelse för hedersproblematiken. Andra 
diskussionsämnen under utbildningen var individens 
integritet och vad man kan respektive inte kan kräva i 
frihetens namn. 

 Arhe Hamednaca tror att projektet har en stor 
potential att växa om resurser avsätts till verksamheten. 
Det viktiga för Arhe är att samhället börjar jobba med 
och samverka kring hedersfrågorna. Han säger att han 
gärna skulle samarbeta med exempelvis kommuner och 
kvinnoorganisationer. Jämställdhetsfrågor är inte bara 
en kvinnofråga säger Arhe och suckar över dem som 
tycker att ”Sharaf Hjältar” får mycket uppmärksamhet 
därför att det är en verksamhet som hittills riktat sig 
till killar. Han säger att arbetet tagit mycket energi och 
att han känner sig trött, samtidigt är det svårt att släppa 
taget och göra något annat en tid. Att väcka en medial 
debatt kring frågorna har varit en strategi, och vid 
intervjutillfället är den mediala efterfrågan stor.
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Ur	intervju	med	ahmet	benhur
I början var det motigt för Ahmet, han berättar att 
det gick trögt att hitta killar som var intresserade av 
projektet. Ahmet tog kontakt med fritidgården Röda 
rummet på Malmvägen och träffade dagligen en 
kille som var villig att diskutera hedersfrågan. Efter 
att ha varit i kontakt med många skolor i Sollentuna 
lyckades Ahmet få lov att hålla en öppen föreläsning 
i Rudbecksskolan. Den kille Ahmet varit i kontakt 
med från Röda rummet tipsade sina vänner om 
föreläsningen. Efter föreläsningen i Rudbecksskolan 
delade Ahmet ut intresseanmälnings-blanketter. Tre 
killar blev provocerade av föreläsningen och ville 
tala med Ahmet som lyckades övertyga dem om att 
fortsätta diskussionerna i Röda Rummet, efter att först 
ha bjudit in killarna till Fryshuset för att presentera 
verksamheten ytterligare. Deltagarna motiverade i sin 
tur andra vänner att engagera sig i projektet. Ahmet 
Benhur hade förväntat sig att möta en struligare grupp 
vid projektstarten.

Dom	var	inte	struliga	som	den	första	gruppen,	
men dom är inte bakom [flötet] heller. Dom är 
intelligenta,	observerande	killar	och	dom…	Så	
jag	blev	exalterad	när	jag	började	prata	med	
dom,	jag	tänkte	anpassa	mig	till	dom,	snarare	
blev	det	helt	tvärtom	jag	försökte	anpassa	mig	
till	deras	nivå,	dom	är	väldigt	intelligenta.	Dom	
läser,	följer	medier	hela	tiden,	så	det	är	vakna	
killar,	alltså.	(Projektledaren	Ahmet	Benhur)

När gruppen utkristalliserat sig bestämdes det 
vilka tider de skulle träffas och en samtalsprocess 
påbörjades. Ahmet säger att han har fått anpassa sig 
efter de överenskomna tiderna och att det har blivit 
en hel del jobb på kvällar och helger.  Arbetsmetoden 
bygger på att initiera samtal mellan deltagarna som 
efter en tid styrs in på samtal om heder:

Jag	gav	dom	de	utrymme	som	behövdes,	
de	kunde	säga	vad	dom	tyckte/…/Jag	låter	
dom	prata	fritt	och	så	kommer	jag	in	med	en	
delfråga,	så	styr	jag	på	det	viset	dit	jag	vill.	Så	
efter	några	veckor	så	hade	jag	dem	dit	jag	ville,	
vi	pratade	kring	hederskultur.	(Ahmet	Benhur)

Innan gruppen kom in på hederskultur avhandlades 
enrad angränsande samtalsämnen, bland annat 
relationer till tjejer, synen på äktenskap och familjens 
roll i valet av partner. En annan väldigt viktig fråga 
för deltagarna var den rasism de upplevde i samhället 
och i synnerhet uppdelningen mellan invandrare och 

svenskar i skolan. Ahmet Benhur imponerades över 
diskussionerna.

Och	jag	har	inte	sett	maken	till	diskussioner	
när	man,	alltså	dom	kan	diskutera	väldigt	hett	
och	högljutt,	men	dom	hittar	en	punkt	alltså.	
Det	drar	inte	ut	så	där	hur	länge	som	helst,	dom	
hittar	en	mittpunkt.	”Okej,	jag	kan	ge	mig,	jag	
kan	sträcka	mig	till	den	punkten	och	den	andra	
kan	nöja	sig	med	det.	(Projektledaren	Ahmet	
Benhur	)

Diskussionerna kring heder var intensiva och stundtals 
gick meningarna isär bland deltagarna. 

…personligen,	jag	föredrar	dom	som	
motargumenterar,	och	värre	sådana,	inte	såna	
där	mjukisar,	jag	gillar	såna	som	är	emot	
väldigt	starkt.	(Ahmet	Benhur)

Gemenskapen är en viktig ingrediens i projektet säger 
Ahmet, och tillägger att det är viktigt att killarna vet 
att det finns människor från Fryshuset med samma 
ursprung som backar upp dem. Till sin hjälp under 
samtalen med gruppen hade Ahmet, Leo Razzak, som 
var med i den första gruppen ”Sharaf Hjältar”. Till Leo 
som var i samma ålder som deltagarna själva, ställdes 
en rad frågor, bland annat om vad som väntade dem 
som ”Sharaf Hjältar”.

Ahmet som har funderat över hur verksamheten 
kan utvecklas har idéer kring ett slags mentorskap. 
Killarna han utbildar skulle i sin tur kunna värva 
deltagare som skulle kunna bli ”lärlingar”. Ahmet 
tänker att han därefter skulle kunna hjälpa till och fylla 
i kunskapsluckor med skräddarsydda utbildningar. 
Än så länge är planerna på idéstadiet säger Ahmet 
och påpekar att verksamheten för tillfället är väldigt 
inriktad på föreläsningsformatet. Han påpekar att 
det är svårt för ungdomar att vädra sina åsikter när 
grupptrycket blir stort i en föreläsningssal. Det är 
lättare att få igång samtalsprocesser i det lilla formatet. 

Under intervjun tar vi upp frågan om stipendiet på 
5.000 kronor till varje deltagare varit ett incitament 
under utbildningen. Ahmet säger att han inte berättade 
för killarna att de skulle få ett stipendium förrän i 
utbildningens slutskede. Ingen av killarna har tagit upp 
frågan till diskussion med honom, tillägger han.

Ahmet önskar att Sollentuna Kommun visade ett 
större intresse för att permanenta verksamheten ”Sharaf 
Hjältar”. Han skulle gärna se att ”Sharaf Hjältar” 
föreläste för elever varje år. Gruppen måste användas 
och betraktas som en resurs för hela kommunen. 



Elektra	 ��

Hedersfrågan får inte falla i glömska och behöver vara 
ett återkommande samtalsämne i skolan, menar Ahmet. 

”Sharaf Hjältar” handlar om ”att göra ett kirurgiskt 
ingrepp i rätt tid, innan det sätter sig i ryggmärgen”, 
säger Ahmet Benhur. I en senare e-postväxling under 
hösten skriver Ahmet att ”det är ett frö vi sår, skörden 
får komma när de här killarna blir pappor, ’makthavare’ 
i sina hemmiljöer. I ovan nämnda e-postväxling ger 
Ahmet oss sin förklaring till att Sollentunagruppen, 
som utbildades under våren, ännu inte har börjat 
föreläsa. Ahmet skriver att ”när de kommer tillbaka 
självmant efter sommaren blir det en ytterligare 
bekräftelse för oss att vi jobbar med rätt killar”. 

Ur	intervju	med	Emre	güngör
Emre Güngör rådfrågade både Arhe Hamednaca och 
Ahmet Benhur inför rekryteringen av ”Sharaf Hjältar” 
i Linköping. Från början var det tänkt att en grupp 
skulle rekryteras från olika delar av Östergötland. 
Efter diskussioner beslöt sig Emre för att rekrytera 
ett gäng killar från samma område som kunde backa 
upp varandra under processen. Rekryteringen av 
killarna tog ungefär två månader. Verksamheten höll 
till i KFUM Linköpings lokaler och Homan Mokhtari 
som praktiserade där kom att bli en nyckelperson i 
rekryteringsprocessen. (Homan Mokhtari är idag 
projektledare för ”Sharaf Hjältar” i Norrköping.) Emre 
tog kontakt med vänner till Homan som intervjuades 
individuellt kring sina erfarenheter av hederskulturella 
yttringar och viljan att förändra attityder hos ungdomar 
genom att agera förebild och föreläsa. Killarna 
informerades dessutom om att gruppen sannolikt skulle 
väcka ett massmedialt intresse. 

Om	jag	ska	vara	ärlig	så	använde	jag	det	
(media)	som	lockbete.	(Emre	Güngör)

En av de första föreläsningarna Emre höll för gruppen 
handlade om vad som krävs av en ”Sharaf Hjälte” och 
vikten av att agera förebild även i sammanhang utanför 
föreläsningarna.

En	Sharaf	Hjälte	är	inte	bara	en	föreläsare,	
utan	om	det	är	nån	kille	som	kommer	fram	
till	honom	och	frågar	ute	på	fritidsgården	
eller	något	liknande,	så	får	man	gärna	börja	
prata	med	honom	och	försöka	agera	förebild.	
Och	hur	agerar	man	förebild?	Det	är	ju	att	
visa	dom	goda	vägarna	och	visa	på	dom	bra	
handlingarna	man	har.	Och	vägleda	dom	här	
ungdomarna	åt	rätt	håll.	(Emre	Güngör)

Utbildningen har bestått av sju föreläsningar med 
efterföljande seminarier. Emre berättar att de utöver 
föreläsare från Elektra även tagit till vara på lokala 
krafter. Att Ungdomsmottagningen i Linköping 
berättar om myten om mödomshinnan beror på att 
de kontaktade Emre och frågade om de fick utrusta 
killarna med ytterligare argument mot oskuldkrav. 
Anders Dahl från Ungdomsmottagningen har också ett 
eget projekt i samarbete med RFSL, tillsammans med 
killarna i ”Sharaf Hjältar”, där de informerades om 
homosexualitet och homofobi. Elektra säger sig vara 
en feministisk organisation och vi frågar Emre om han 
tänkt sig att killarna ska bli feminister.

Jag	kan	inte	hjärntvätta	dem	eller	så,	ha	som	
mål	att	dom	här	killarna	ska	bli	feminister.	Men	
mitt	mål	är	ju	att	dom	ska	vara	väl	medvetna	att	
det finns ett kvinnoförtryck i det här samhället 
och	att	männen	måste	höja	kvinnornas	röst./…/
Och	det	är	det	enda	vi	kan	göra	som	män,	att	
förändra	våra	egna	attityder	gentemot	kvinnor.	
(Emre	Güngör)

Den största metodskillnaden mellan tidigare 
utbildningar och den i Linköping anser Emre varit 
användandet av värderingsövningar. Emre berättar 
att det var något Arhe också prövade med den 
första gruppen men att formen inte passade dem. 
I Linköping har värderingsövningar använts både 
vid utbildningstillfällen och som en metod under 
föreläsningarna ute i skolorna.

Metoden	här	är	ju	väldigt	annorlunda,	vi	gör	
mycket	mer	värderingsövningar.	(Emre	Güngör)

Huruvida killarna har läst kurslitteraturen kan inte 
Emre svara på. Med ett snett leende säger Emre att han 
utgår från att de gjort det eftersom de svarat att de gjort 
det när han frågat dem.

Föreläsningsmaterialet killarna använder bygger 
på studiematerial om hederskulturen framtaget av 
Elektra och material från jämställdhetshandläggaren 
på Länsstyrelsen i Östergötland, Juno Blom. 
Föreläsningsarbetet har fungerat motiverande för 
deltagarna som både tvingats argumentera för sin 
sak inför jämnåriga och fått uppskattning för sitt 
engagemang. Emre Güngör menar att segregationen i 
Linköping inte kan liknas vid den i Stockholm. Han 
tycker sig se att deltagarna har växt upp och umgåtts 
mycket med svenskar och tror att de är mer integrerade 
i samhället än killar som växt upp i Stockholms mest 
segregerade förorter. Att föreläsningarna har utgått från 
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ett jämställdhetsperspektiv medför att frågan berör alla 
som lyssnar.

Och	där	har	vi	ju	gått	in	med	den	inställningen	
att	det	här	är	inte	Fittja,	Rinkeby	eller	
Sollentuna.	Vi	kan	inte	bara	prata	om	
hedersrelaterat,	vi	måste	prata	om	jämställdhet	
framförallt.	(Emre	Güngör)

Samtidigt understryker han att killar några i gruppen 
har haft det särskilt tufft när det gäller att få acceptans 
för deltagandet verksamheten. Emre upplever att det 
finns människor i Linköping som vill hålla fast vid 
hederskulturen. Deltagarna har fått ta emot hot och 
deras familjer har utsatts för övertalningskampanjer för 
att få deltagare att dra sig ur ”Sharaf Hjältar”. En annan 
farhåga Emre har handlar om vilket stöd Elektra kan 
erbjuda utsatta flickor som vänder sig till honom eller 
”Sharaf Hjältar” i samband med att de föreläst i en skola.

Den största faran är ju att det dyker upp flickor 
och	vad	gör	jag	då.	Jag	har	alltid	ställt	mig	den	
frågan.	(Emre	Güngör)

Metodbeskrivningen	i	
dokumentationen
Det finns inget specifikt metodmaterial framtaget 
för arbetet med ”Sharaf Hjältar”. Metodutvecklingen 
när det gäller verksamheten ”Sharaf Hjältar” inom 
organisationen tycks främst bygga på muntligt 
överförda erfarenheter och diskussioner mellan 
projektledarna i samråd med de verksamhetsansvariga. 
I projektmedelsansökningar, redovisningar och 
på hemsidan förekommer dessa skrivningar om 
verksamheten mer eller mindre återkommande:
• Unga modiga killar eller män uppmärksammas 

positivt, när de vågar ta avstånd från 
hedersförtrycket.

• Målet är att förändra ungdomars attityder genom 
att utgå från deras engagemang. Ungdomar 
”uppfostras” i allt högre grad av sin jämnåriga, 
därför är det viktigt att engagera ungdomarna själva 
i förändringsarbetet.

• Vi ger killar en gedigen utbildning i mänskliga 
rättigheter och jämställdhetsfrågor.

• Genom utbildningen kan de bli förebilder och ett 
stöd för andra killar som vill lämna hederskulturen.

• Deltagarna ska efter genomgången utbildning själva 
kunna leda diskussioner och utbildningar bland 
andra ungdomar.

• Den metod vi använder oss av bygger på samma idé 
som råder inom Lugna gatan.

• Arbetet består av att etablera kontakt med olika 
nätverk, föreningar och organisationer som möter 
killar med invandrarbakgrund. 

Det finns ingen djupare beskrivning av metoderna 
i den dokumentation vi har tillgång till och som vi 
har efterfrågat. Metodkopplingarna till Lugna Gatan 
sker genom Stefan Kochs tidigare utvärdering av 
Lugna Gatan. Enligt Koch bygger Lugna Gatan på 
teorier om hur subkulturer uppstår ur utanförskap 
och hur subkulturer formulerar sina egna värderingar 
istället för att anta den omgivande majoritetens. Koch 
framhåller de små informella detaljerna och den lokala 
anknytningen som blir särskilt viktig i arbetet med att 
byta gemenskapen i subkulturen till en ny gemenskap, 
”en blandkultur”. ”De som blir nya förebilder måste 
ha trovärdighet och auktoritet ur målgruppernas 
perspektiv. De är macho, men i den moraliska 
formen där man inte slår de svaga och där respekten 
uppnås genom att uppföra sig som en patriark, en 
bra patron, snarare än en gangster”, skriver Koch. 
Med engagemanget i Lugna Gatan följer en chans att 
ta sig in i det svenska samhället.2� Machoaspektens 
kompabilitet med ”Sharaf Hjältar” diskuteras inte i 
texten.

Emre Güngör, som under året var 
verksamhetsansvarig för Elektra Östergötland och 
ansvarig för ”Sharafgruppen” i Linköping, har 
tagit fram en kursplan och ett utbildningsschema. 
I kursplanen för ”Sharaf Hjältar” i Östergötland 
formuleras kursens syfte:

Kursen	syftar	till	att	den	deltagande	både	
empiriskt	och	teoretiskt	ska	kunna	fördjupa	
sina	kunskaper	och	förstå	interaktionen	mellan	
olika	faktorer	som	ligger	till	grund	för	det	
så	kallade	hederslivet.	Den	studerande	skall	
vidare	få	möjligheten	att	utveckla	kunskapen	om	
hur	samspelet	mellan	det	politiska,	kulturella	
och	religiösa	präglar	människors	liv	och	hur	
faktorerna	påverkar	offret	samt	förövarna.	
Inom	kursens	ramar	skall	den	studerande	
även	få	se	över	sina	egna	fördomar,	reaktioner	
och	upplevelser	för	att	kunna	bearbeta	dessa.	
(Kursplan,	”Sharaf	Hjältar”	Östergötland)

Vidare sammanfattar kursplanen vad som tidigare sagts 
i intervjuerna med projektledarna om rekryteringen. 
Kursplanen innehåller också tydligt uppställda kriterier 
för att bli en ”Sharaf Hjälte”:
• Du kommer att bli en förebild för många ungdomar 
	

2�	 	Redovisning	200�/200�
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när du blir en Sharaf Hjälte, uppför dig som en 
förebild.

• Du tar starkt avstånd från detta förtryck av dina 
systrar.

• Du har en bakgrund i ”hederskulturen” och vill inte 
vara en del i denna kultur.

I kursplanen räknas ämnena för föreläsningarna upp: 
omvärldskunskap, demokrati, mänskliga rättigheter, 
roller och könsroller, rasism, retorik, heder och 
patriarkalism. Vidare står det att man kommer använda 
sig av klassrumsövningar och diskussioner, samt 
föreläsare med lokal anknytning och personer från 
Elektra på Fryshuset i Stockholm. När gruppen är 
”finslipad och lyckas integrera egen erfarenhet med 

teori” är det dags ”att göra en insats för pojkar i samma 
situation och framförallt för sina systrar som lever 
frihetsbegränsat”. Att besöka elever på skolor för att 
informera och diskutera hedersfrågan beskrivs som 
en självklar del i ett utåtriktat arbete som vänder sig 
till både tjejer och killar. Vikten av att ungdomar får 
kunskaper om vad som gäller och vart de kan vända sig 
framhålls. Därtill att de får tillfälle att reflektera över 
sig själva och sina roller i samhällstrukturerna. 

Kursplan och utbildningsschema för 
Sollentunagruppen saknas. Den arbetsbeskrivning och 
utbildningsmall som verksamhetsansvariga Cecilia Jarl-
Åberg och Ahmet Benhur tagit fram är så kort att den 
redovisas i sin helhet, på följande sida:

UTBILDNINGSMALL Sharaf Hjältar  2006
Utbildningen ska löpa under 6-8 månader
 
INLEDNINGSFAS
Första mötet: Eftersom vi i år inte har någon teater börjar vi med att lyssna på och diskutera kring Fadimes tal i 
Riksdagen.
Första boken: Alla får och läser Fadela Amaras bok Varken	hora	eller	kuvad
Elektra centralt: Möte med alla oss som jobbar för Elektra på orten.
De första veckorna träffas Sharafgruppen flera gånger i veckan för att diskutera och lära känna varandra.
 
FÖRELÄSNINGSFAS
Mänskliga rättigheter och hederskultur – Eduardo Grutsky, chef social projekt Fryshuset
Demokrati – Arhe Hamednaca, projektledare och initiativtagare Sharaf hjältar
Jämställdhet och feminism – Alice Bah-Kuhnke, Rättvisemärkt
Hederskultur och feminism – Dilsa Demirbag-Sten, journalist och debattör
Retorik – Emma Norbeck, skådespelare

I anslutning till föreläsningarna finns utrymme för debatt, frågor, analyser, etc.
Sharafgruppen träffas regelbundet och gruppledaren tar upp följande ämnen: könsroller, sexualitet, familjen 
och familjens makt över ungdomar, skolans roll, integration, omvärldsanalys, kultur, lag och rätt, rättigheter och 
skyldigheter och annat som blir aktuellt.

LITTERATUR 
Följande böcker och skrifter är obligatoriska i Sharafutbildningen (ni kan givetvis lägga till fler om ni vill!).
Varken hora eller kuvad, Fadela Amara, Pocky förlag
Handbok mot diskriminering, förtryck och våld i hederns namn från Ungdomsstyrelsen
Släkten är värst, samlade artiklar från Paraplyprojektet
Ett öga rött, Jonas Hassen Khemiri, Nordstedts förlag
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Stefan	kochs	utvärdering	
I Stefan Kochs utvärdering Elektra,	en	tankesmedja	
på	Fryshuset	200�-2006 som initierats av Fryshuset 
beskrivs metoderna för verksamheten ”Sharaf Hjältar” 
indirekt. Särskilt beskrivs arbetet med den första 
gruppen ”Sharaf Hjältar”. Utvärderingen bygger 
framförallt på intervjuer med tidigare anställda som 
haft någon form av verksamhetsansvar.  

Om ”Sharaf Hjältar” skriver Stefan Koch att 
förändringsarbetet tar sin utgångspunkt i att yngre 
människor är mer formbara än vuxna människor och 
att de är mer inriktade på att få tillgång till ”svenska” 
karriärmöjligheter, vilket måste ske genom anpassning 
till det svenska samhället. Koch menar att vuxna män 
som lever inom ramen för hederskulturen befinner sig 
i en ”försvarsposition där man förkastar det moderna, 
där man förkastar svenska värderingar och den svenska 
livsstilen”. De unga, skriver han fortsättningsvis, 
befinner sig i en liknande position men kan övertalas 
byta sida. Ordagrant skriver Koch:

Det	moderna	projektet	är	inte	stängt	och	okänt	
för	dem,	det	moderna	livet	har	dessutom	en	
stark	attraktionskraft,	här	borde	ett	ideologiskt	
förändringsarbete	ha	som	störst	chans	att	
lyckas.	Detta	är	reaktionen	hos	de	unga	män	
som	bildar	den	första	Sharafgruppen,	de	hade	
”aldrig	fått	en	chans”	och	bara	det	att	”någon	
erbjöd	något	överhuvudtaget”	var	attraktivt.	
Fryshuset	hade	dessutom	ett	bra	rykte,	man	
kände	folk	som	hade	börjat	i	Lugna	Gatan	och	
kunnat	ändra	sina	liv.	Det	var	helt	enkelt	så	att	
man	såg	en	möjlighet	i	Sharafprojektet,	om	man	
vill,	en	karriärmöjlighet.	(Stefan	Koch)

I grunden var ”Sharaf Hjältar” tänkt att fungera som 
ett personligt ställningstagande anser Koch, vilket i 
sin tur kommer de påverka människor i deras närhet. 
Att den första gruppen råkade vara duktiga och villiga 
föreläsare var ett extra plus, skriver Koch och tillägger 
att därefter blev föreläsningsdelen en ”omistlig del 
av hur Sharaf arbetar”. När Sharaf-grupper föreläser 
blir verksamheten ”ekonomiskt attraktiv” då den 
primära gruppen på tio deltagare når ut till ”många 
hundra killar ur målgruppen”. Vidare finner Koch det 
fördelaktigt att rekrytera en grupp killar som redan 
känner varandra då de kan fortsätta diskussionerna 
själva utanför träffarna. Senare visade sig även en 
annan fördel med att den första gruppen var ett gäng, 
skriver Koch och formulerar sig så här ”medlemmarna 
var mycket kreativa och utvecklade själva sina 
föreläsningar och olika upplägg och idéer.

Enligt Koch var det Arhe Hamednaca som 
förespråkade synen på de unga männen som offer för 
sin kultur. En linje som så småningom anammades av 
Elektra. Samtidigt skriver Koch att en bidragande orsak 
till verksamhetens framgång var att man skiljde på 
”värderingar och kultur i andra avseenden”.

Man	propagerade	alltså	inte	för	svenska	
sedvänjor	vad	gälde	mat	och	kultur.	Tvärtom	
poängterades	att	förändringen	skulle	ske	
avseende	hederskulturen	och	ingen	annanstans.	
/../	Med	detta	upplägg	var	det	inte	svårt	att	
”säga	ifrån	sig	en	bit”	av	den	egna	kulturen,	
hederskulturen.	(Stefan	Koch)

Koch återger hur de tre första mötena med den första 
gruppen förlöpte på Fryshuset. Vid det första mötet 
kom omkring trettiofem killar från Fittja och Norsborg. 

De	båda	grupperna	från	Fittja	respektive	
Norsborg	kastade	saker	på	varandra	och	
betedde	sig.	En	av	morötterna	med	hela	mötet	
var att fikat var gratis, och killarna bokstavligen 
tömde fiket på allt ät och drickbart, framför 
disken	utbröt	brottning.	(Stefan	Koch)

För varje mötestillfälle minskade antalet killar 
som kom till Fryshuset. Efter det andra mötet fick 
Hamednaca telefonsamtal från personer som ville varna 
honom för vissa killar i gruppen. Koch som tidigare 
utvärderat Lugna Gatan gör paralleller till deras 
metoder och får det till en fördel att gänget redan hade 
ett rykte och betraktades som farliga. Andra problem 
väntade också:

Ett	annat	mer	oväntat	problem	(än	att	försöket	
i Södertälje fick avslutas) var att det motstånd 
som	fanns	inom	den	första	Sharafgruppen	mot	
att	överhuvudtaget	starta	nya	grupper.	Den	
första	gruppen	ansåg	nämligen	att	det	var	de	
som	var	Sharaf	/../	I	grunden	handlade	detta	
givetvis	om	att	den	första	gruppen	kände	sitt	
eget	värde	devalverat	om	det	kom	nya	grupper.	
Till	en	viss	del	kunde	problemet	spåras	till	
hur	man	hade	byggt	upp	den	första	gruppen.	
Man	hade	medvetet	behandlat	dem	som	
”filmstjärnor” och sanna hjältar. Det hade 
blivit	hyllade	över	hela	Sverige.	Metoden	kan	
jämföras	med	hur	duktiga	boxningstränare	
bygger	upp	självförtroendet	hos	unga	lovande	
boxare.	Målet	är	att	skapa	en	tro	på	den	
egna	oövervinnerligheten.	Att	alltid	hylla	och	

UTBILDNINGSMALL Sharaf Hjältar  2006
Utbildningen ska löpa under 6-8 månader
 
INLEDNINGSFAS
Första mötet: Eftersom vi i år inte har någon teater börjar vi med att lyssna på och diskutera kring Fadimes tal i 
Riksdagen.
Första boken: Alla får och läser Fadela Amaras bok Varken	hora	eller	kuvad
Elektra centralt: Möte med alla oss som jobbar för Elektra på orten.
De första veckorna träffas Sharafgruppen flera gånger i veckan för att diskutera och lära känna varandra.
 
FÖRELÄSNINGSFAS
Mänskliga rättigheter och hederskultur – Eduardo Grutsky, chef social projekt Fryshuset
Demokrati – Arhe Hamednaca, projektledare och initiativtagare Sharaf hjältar
Jämställdhet och feminism – Alice Bah-Kuhnke, Rättvisemärkt
Hederskultur och feminism – Dilsa Demirbag-Sten, journalist och debattör
Retorik – Emma Norbeck, skådespelare

I anslutning till föreläsningarna finns utrymme för debatt, frågor, analyser, etc.
Sharafgruppen träffas regelbundet och gruppledaren tar upp följande ämnen: könsroller, sexualitet, familjen 
och familjens makt över ungdomar, skolans roll, integration, omvärldsanalys, kultur, lag och rätt, rättigheter och 
skyldigheter och annat som blir aktuellt.

LITTERATUR 
Följande böcker och skrifter är obligatoriska i Sharafutbildningen (ni kan givetvis lägga till fler om ni vill!).
Varken hora eller kuvad, Fadela Amara, Pocky förlag
Handbok mot diskriminering, förtryck och våld i hederns namn från Ungdomsstyrelsen
Släkten är värst, samlade artiklar från Paraplyprojektet
Ett öga rött, Jonas Hassen Khemiri, Nordstedts förlag
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uppmuntra	adepten	och	att	gradvis	i	avvägd	takt	
öka	svårighetsgraden	för	att	säkerställa	en	serie	
med	segrar	på	vägen	mot	de	stora	matcherna,	
att	bygga	en	mästare.	Baksidan	är	givetvis	att	
mästaren	inte	blir	speciellt	lätthanterlig.	(Stefan	
Koch)

Enligt utvärderingen föreläste den första gruppen över 
åttio gånger och för sin medverkan fick killarna ett 
arvode på � 200 kronor per person och föreläsning. 
Vidare beskriver Koch att den första gruppen ”såg sig 
som en egen del i organisationen” som ansåg sig ha rätt 
att tjäna pengar genom att hålla egna föreläsningar och 
”i övrigt ta del av alla de pengar man ansåg att Elektra 
drog in och tjänade på den första Sharafgruppen”. Allt 
detta var problem som kunde hanteras, skriver Koch, 
men medger att det krävdes en hel del arbete från 
Elektras sida. Han inflikar sedan att ”en svårighet var 
givetvis att gruppen i realiteten faktiskt var hjältar” och 
att ”deras ställningstagande inte var ofarligt för dem, de 
var pionjärer”. Koch ville inte erkänna att metoderna de 
använt varit ”fel” utan menar istället att problemen var 
ett ”rimligt pris” i metodutvecklingen. 

Det	går	inte	att	säga	att	metoden	för	att	bygga	
upp	den	första	Sharafgruppen	var	fel.	Att	
det	blev	vissa	problem	i	hanterandet	av	den	
måste	istället	betraktas	som	ett	rimligt	pris	för	
framgången.	Sharafkonceptet	bröt	ny	mark	
och	led	således	i	inledningsskedet	av	vissa	
barnsjukdomar,	att	det	blir	så	är	mer	eller	
mindre	ofrånkomomligt.	(Stefan	Koch)

När Ahmet Benhur, som tagit över Arhe Hamednacas 
roll som verksamhetsansvarig för ”Sharaf Hjältar” 
rekryterar en grupp i Sollentuna, tar han med sig 
erfarenheterna från arbetet med den första gruppen. 
Ahmet förändrade också upplägget i utbildningen 
såtillvida att han parallellt med att killarnas 
självförtroende byggdes upp, inskärpte att gruppen 
var en del av Sharaf som i sin tur lydde under Elektra, 
skriver Koch.

När Koch sammanfattningsvis försöker förklara 
varför det tar tid att starta upp ”Sharaf Hjältar” 
i Malmö hänvisar han delvis till bristerna i 
metodutvecklingen. 

Problemen	i	Malmö	vad	gäller	produktionen	
kan	delvis	hänföras	till	vad	man	i	det	här	
sammanhanget	måste	beteckna	som	sedvanliga	
problem. Det vill säga det finns ingen utarbetad 
arbetsmanual	för	hur	olika	verksamheter	ska	

startas	upp	och	drivas.	Den	kritiska	delen	vad	
gäller	Sharaf	är	rekryteringen.	(Stefan	Koch)

Resultat	�	-	”Sharaf	hjältar”		
i	Sollentuna

I redovisningen används fingerade namn. 

presentation	av	Sollentunagruppen
”Sharaf Hjältar” i Sollentuna består av en grupp 
på nio ungdomar som alla är uppväxta i Sollentuna 
Kommun norr om Stockholm. Under rekryteringsfasen 
visade tretton ungdomar intresse för verksamheten, 
av dem hoppade fyra deltagare av i ett tidigt skede.  
Projektledaren Ahmet Benhur berättar att han inte 
följde upp varför de valde att lämna gruppen. De 
flesta i gruppen bor eller har bott på Malmvägen som 
är ett miljonprojektområde vid Sollentuna Station. 
Vid intervjutillfället var alla över �8 år gamla och 
gick det sista året i gymnasiet, med undantag av en 
deltagare som var �� år gammal. Åtta killar var elever 
i Rudbecks gymnasium i Sollentuna och en var elev i 
Vilunda gymnasium i Upplands Väsby. Sex av killarna 
läste det samhällsvetenskapliga programmet med olika 
inriktning, två läste det naturvetenskapliga programmet 
och en läste medieprogrammet. Ahmet Benhur 
beskriver deltagarna som intelligenta och skötsamma. 

Deltagarna i gruppen kände till varandra innan 
gruppen bildades, några var goda vänner sedan 
barnsben. De beskriver att det fanns en trygghet 
och öppenhet i gruppen från början som under 
utbildningstiden växt till en stark vänskap. En tredjedel 
av ungdomarna (tre deltagare) är födda i Sverige och 
två tredjedelar (sex deltagare) är födda utomlands. Av 
dem som är födda utomlands kom hälften till Sverige 
innan de fyllt tre år och den andra hälften kom mellan 
fyra- och åtta års ålder. Alla har gått på dagis utom 
de två deltagare som kom när de var i skolåldern. 
Medlemmarna i ”Sharaf Hjältar” har föräldrar med 
syrianskt, kurdiskt, turkiskt, libanesiskt, somaliskt och 
chilenskt ursprung. Fem ungdomar är muslimer, tre 
är kristna och en upplever sig vara både kristen och 
muslim. Killarna beskriver att deras umgängeskretsar 
är blandade i fråga om religiös eller etnisk tillhörighet. 
De flesta har en relativt liten släkt i Sverige, majoriteten 
av släktingarna finns i föräldrarnas hemländer eller i 
andra delar av världen. Några har familjer som under 
semestrar och lov ofta åker till släkt och vänner i 
utlandet. Andra har på senare år varit på besök i 
föräldrarnas hemländer för första gången. Det är 
uppskattade semestrar som också tydliggjort en dubbel 
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identitet hos ungdomarna. 

När	dom	åker	till	sina	hemländer	är	dom	
svenskar,	när	dom	kommer	till	Sverige	är	dom	
utlänningar.	(Projektledaren	Ahmet	Benhur)

En annan gemensam nämnare för gruppen är att alla 
utom en har yngre syskon. Sex har en eller fler yngre 
systrar. Sex är också det äldsta barnet i familjen, 
två är mellanbarn och en är yngst i sin syskonskara. 
En har en äldre bror och två har en äldre syster. Vi 
intervjutillfället hade två deltagare stadiga flickvänner. 

Leo Razzak, en av ”Sharaf Hjältar” i Botkyrka går 
en projektledarutbildning och medverkar samtidigt i 
Sollentunagruppens möten. Han blir snabbt accepterad 
som en i gänget och får svara på många frågor om vilka 
erfarenheter han har av att vara ”Sharaf Hjälte”.

Deltagarnas	erfarenheter	av	
hedersproblematiken

Egna	erfarenheter	
Majoriteten av ”Sharaf Hjältar” i Sollentuna har inte själva 
växt upp med uttalade hedersnormer. De flesta har tvärtom 
upplevt att föräldrarna tar avstånd från hedersnormer. När 
normer inte uttalas kan missförstånd uppstå, vilket Adam 
exemplifierar när han drar en anekdot.

Det	är	ju	så	här	lite	roligt	/…/	När	jag	var	liten,	
jag	tror	jag	var	typ	tolv	år,	så	trodde	jag	att	jag	
kunde	irritera	min	mamma,	genom	att	skrika	
till	henne,	typ	att	när	jag	var	arg	på	henne	så	
skrek	jag,	jag	ska	gifta	mig	med	en	svensk	när	
jag	blir	vuxen.	Och	då	skrattade	hon	bara,	och	
då	blev	jag	chockad	för	jag	trodde	att	hon	skulle	
bli	ganska	arg.	Och	då	sa	hon	typ	så	hära,	vad	
skulle	det	spela	för	roll?	Alltså,	jag	blev	värsta	
chockad.	Ska	inte	du	bli	arg	typ?	Och	då	sa	
hon,	nej	men	om	du	blir	kär	i	en	svensk	tjej,	vad	
spelar	det	för	roll	då	liksom.	Om	hon	är	jättebra	
person	och	vi	gillar	henne	och	du	tycker	att	du	
älskar henne, vad finns det att göra då? Då får 
ni	väl	gifta	er,	det	spelar	väl	ingen	roll	vad	hon	
kommer	ifrån.	(Adam)

Även Adams pappa fann meningsutbytet väldigt roligt. 
Adam har svårt att förklara var han fått tankarna ifrån, 
att han förutsatte att måste gifta sig med en tjej från 
samma kultur. Deltagarna har föräldrar som uttrycker 
ett starkt stöd för engagemanget i ”Sharaf Hjältar” 
och som upprörts av uppmärksammade hedersmord i 
media. Adams föräldrar blir också bedrövade av våldet 

eftersom bilden av invandrare i stort påverkas negativt 
av enskilda familjers vansinniga tilltag. Evindars pappa 
tyckte sonen i en TV-intervju skulle ha berättat att han 
som pappa också tar avstånd från hedersförtryck. Allt 
för att ingen skulle misstolka sonens engagemang som 
ett tecken på hedersrelaterade krav från honom som 
pappa. Flera av deltagarna beskriver sina mammor 
som starka kvinnor som avskyr hederstänkandet och 
har varit måna om att uppfostra sina söner och döttrar 
lika. David berättar att hans mamma sagt att hon tycker 
att man ska sluta bekymra sig för rykten och se till att 
man tar vara på det som är roligt i livet. Är man en god 
familj med bra sammanhållning så har man också ett 
bra rykte. Även Ben berättar att hans mamma försökt 
påverka honom.

På	senare	år	har	jag	intresserat	mig	mer	för	
kultur	och	så	har	jag	läst	lite.	Sen	har	det	vart	
med	min	mamma,	hon	har	varit	en	stor	tillgång,	
en	stor	del	av	varför	jag	har	utvecklats	och	
varför	jag	har	förändrats.	Hon	är	ganska	öppen	
och	har	alltid	pratat	om	att	jag	och	min	syster	
ska	var	lika.	Och	det	har	blivit	en	del	nu	på	
senare	år.	Hon	har…	Det	jag	gör	med	Sharafs	
hjältar	tycker	hon	egentligen	är	bra.	Hon	ville	
bara…	hon	hade	hoppats	på	att	det	skulle	ha	
hänt	innan.	(Ben)

De flesta känner igen hedersproblematiken i 
omgivningen och några, som Ben, säger att de faktiskt 
tänkt i hedersrelaterade banor. De säger sig ha bekymrat 
sig för familjens rykte när en syster velat gå ut och festa 
eller att de har varit tacksamma för att de har en skötsam 
syster. Efter utbildningen har det varit lite pinsamt att 
lägga märke till att man faktiskt tänkt så. 

Först	tänkte	man	alltid	så	här,	på	familjens	
rykte,	liksom	jätteskämmigt.	Vårt	rykte	och	så	
där…	(Ishmet)

Hassan berättar att han innan utbildningen ansåg 
att invandrartjejer som hade pojkvän eller många 
killkompisar gick emot sin familjs värderingar.  Två 
deltagare har i sin tur upplevt att de har behövt smyga 
med tidigare relationer eftersom flickvännerna levt med 
hedersrelaterade krav hemifrån. 

Jag har haft en flickvän som…jag har aldrig fått 
träffa	hennes	föräldrar.	Och	hon	måste	alltid	
vara	hemma	tidigt	och	så	är	det	bara.	Och	hon	
har	bröder,	självklart	har	jag	varit	skraj	då	och	
då.	(David)
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Det	gick	inte	att	ha	ett	öppet	förhållande.	
Visste	hennes	pappa	då	skulle	jag	råka	illa	ut,	
förstår	du.	Flera	gånger	var	jag	nära	på	att	bli	
ertappad,	men	hennes	bror	hjälpte	mig.	(Dario)

tankar	kring	heder
När deltagarna får en fråga som går ut på att de ska 
definiera ordet heder med de tre ord som de först 
kommer att tänka på, upplever de flesta att det är svårt. 
Några vill att vi återkommer med frågan vid ett senare 
tillfälle under intervjuerna. Samtidigt som deltagarna 
försöker pröva sig fram till definitioner av heder gör 
de en skillnad mellan den traditionella tolkningen och 
vad de själva tycker. De vet att ”sharaf” är det arabiska 
ordet för heder. Ingen nämner heller andra ord för 
olika former av heder. För deltagarna själva har ordet 
främst en positiv laddning och synonymer som stolthet, 
ärlighet och mod återkommer i intervjuerna. När de 
försöker fånga ordet i linje med diskussionerna under 
utbildningen associeras ordet med rykte, oskuld och 
kontroll liksom överbeskyddande och rädsla. Det är ord 
som de kopplar till kvinnans sexualitet.

Att	kvinnan,	alltså,	oftast	det	är	kvinnorna,	det	
är	heder	i	familjen.	Och	är	dom	inte	oskuld,	
så	har	man	förlorat	hedern	i	familjen	på	något	
sätt.	Och	därför	måste	män	ha	kontroll	över	
kvinnorna.	(Fares)

Evindar konstaterar att sex (samlag) före äktenskapet 
är otänkbart i vissa områden i föräldrarnas hemland, 
i alla fall för tjejerna. Det är lättare att se mellan 
fingrarna när en son skaffar sig sexuella erfarenheter. 
Det är först under utbildningen som David har börjat 
fundera kring heder. Han återberättar vad han har fått 
höra från projektledaren, att ”hedern ligger mellan 
benen på tjejen och betraktas som familjens stolthet”, 
vilket ironiskt nog resulterar i att tjejen ”pissar från 
hedern”. Även associationer som principer, rättvisa 
och en hjälpande hand är av betydelse menar Ishmet 
och Dario. Evindar lägger till ordet överlevnad och 
förklarar att i byar i kulturerna de kommer ifrån 
behöver folk upprätthålla sin familjeheder för att 
överleva. Sprider sig ett rykte om en familj blir de 
sedda som smutsiga och får svårt att vända sig till andra 
för hjälp.

För flera av killarna var det svårt att ta till sig den 
information som Ahmet Benhur framförde under 
en rekryterande föreläsning i Rudbecksskolans 
aula. Ahmets beskrivning av hederskulturen var 
provocerande. Den första reaktionen hos tre deltagare 
var en ilska över smutskastningen av deras kulturer och 

religioner. Evindar undrade vad Ahmet höll på med 
som svek sin kultur och smutskastade sitt folk. Han 
beskriver att han kände en vilja att förneka problemet, 
men att han innerst inne visste att det finns människor 
som lever efter hedersnormer i vissa områden i 
föräldrarnas hemland och även här i Sverige. Evindar 
menar så här i efterhand att Ahmets beskrivning av 
hederskulturen under föreläsningen i skolan till stor del 
är sann. 

Ett återkommande resonemang om hedersförtryck 
är att det är en svart fläck i deras respektive kulturer 
som kan och bör suddas bort. Att ta avstånd från 
hedersförtryck har många likheter med att ta avstånd 
från kvinnoförtryck i stort. De är flera i gruppen som är 
noga med att betona att de älskar sin kultur och att vara 
en ”Sharaf Hjälte” innebär inte att man tar avstånd från 
sin kultur understryker de. Adam tycker att det är svårt 
att i överhuvudtaget koppla ihop hederstänkandet till 
sin kultur:

Alltså,	jag	ser	inte	det	där	hederstänkandet	
som	en	del	av	min	kultur	/…/	alltså	det	är	något	
som	förekommer	i	våra	kulturer	men,	alltså	jag	
tycker	att	det	är	svårt.	När	man	tänker	på	kultur	
då	tänker	man	på	dans	och	mat	och	musik	och	
på	att	familjerna	brukar	träffas.	När	man	drar	
in	hur	männen	brukar	förtrycka	kvinnorna,	då	
är	det	svårt	att	koppla	ihop	det	med	kulturen.	
/…/	Så	jag	kommer	att	behålla	min	kultur,	men	
jag	kommer	inte	att	behålla	hederstänkandet,	så	
tänker	jag.	(Adam)

Fares tycker att det är svårt att koppla ihop 
hederstänkandet till sin religion och föredrar att se 
hedersförtryck som ett kulturrelaterat fenomen. Han 
tror inte att det står någonting i Koranen som berättigar 
att män slår kvinnor, tillägger han. 

Dario menar att det i praktiken går en tunn linje 
mellan heder och kärlek i den meningen att man som 
storebror känner ett ansvar för en yngre syster och vill 
veta att de killar hon träffar behandlar henne väl. Han 
understryker att han själv aldrig skulle använda våld i 
syfte att hindra henne från att träffa en ”dålig person”. 
Dario skulle däremot försöka tala en syster till rätta som 
han upplever vara på villovägar. Andra menar att även 
om skiljelinjen tillsynes är tunn, så är motivet bakom 
handlingarna tydliga. Det är en stor skillnad mellan att 
hålla koll på sina yngre syskon och att kontrollera och 
bevaka dem på grund av familjens rykte.

Om	du	tar	avstånd	från	din	syster	utan	att	ens	
veta	om	vem	killen	är,	du	har	inte	ens	träffat	
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honom,	du	bryr	dig	inte	om	vem	han	är.	Du	
ger	honom	inte	en	chans…då	handlar	det	ju	
inte	om	att	bry	sig	om,	då	handlar	det	om	
hederstänkandet.	(Adam)

Utbildningsprocessen

Rekryteringsprocessen
Rekryteringen av Sharaf Hjältar i Sollentuna inleddes 
med att projektledaren Ahmet Benhur kontaktade 
fältarbetare, fritidspersonal och rektorer i Sollentuna 
kommun. Han etablerade sin första kontakt med Fares 
på fritidsgården Röda Rummet. Fares övertalades att ta 
med sig vänner till den öppna föreläsning han ordnat på 
Rudbecksskolan. Till en början upplevde Fares sällskap 
föreläsningen som en smutskastning av deras religion, 
vilket de ville tala om för honom efter föreläsningens 
slut. Andra, som Ismet, tyckte att Ahmet verkade veta 
vad han “snackade om”. David lyssnade inte färdigt på 
föredraget utan gick tidigare och Melvin lyssnade inte 
heller så noga. 

Alltså	i	början	var	nästan	alla	i	den	här	gruppen	
ganska	negativa	till	det	här.	För	att	man	känner	
sig	så	här	attackerad	alltså,	själv	alltså.	Men	
sen	när	man	börjar	tänka	och	man	hörde….	
Vi	gick	på	mötet	med	Ahmet,	för	han	kom	ju	
till	vår	skola	i	början.	Och	då	om	jag	ska	vara	
ärlig	jag	lyssnade	inte	så	mycket	för	jag	tog	inte	
åt	mig.	Det	var	bara	en	struntsak	tyckte	jag.	
Men	sen	blev	man	motiverad	när	alla	andra	
började	snacka	om	det.	Så	tyckte	man	att	man	
skulle	börja.	Och	sen	när	man	har	fått	den	här	
utbildningen	så	är	det	värt	guld.	(Mel)

De som var mindre kritiska till storföreläsningen i 
aulan drevs mer utav en nyfikenhet på projektet som var 
en del av Fryshuset.

Jag	har	alltid	varit	en	sån	där	person	som	gillar	
att	diskutera	moraliska	dilemman	och	sånt	där.	
Alltså	jag	tycker	det	är	kul,	liksom.	Sen	när	
Ahmed	kom	till	vår	skola	och	höll	en	föreläsning	
så	tänkte	jag	att	det	här	måste	jag	var	med	i	
liksom.	Då	tog	jag	och	typ	två	till,	som	är	med	
i	gruppen,	så	gick	vi	fram	till	honom	och	ville	
bara	veta	mer.	Det	kändes	som	att	det	var	något	
bra.	(Adam)

Ahmet lyckades därefter förmå de unga männen att 
fortsätta diskussionen i Röda rummet som kom att 
bli gruppens träfflokal. De som gick på det första 

mötet motiverade i sin tur andra kompisar att delta 
i diskussionerna. Dario uppfattade inledningsvis 
projektet som lite väl “feministiskt“. Deltagarna 
upptäckte snart att det var så många intressanta frågor 
som diskuterades under mötena att det kändes naturligt 
att gå dit och att därefter rullade det på.

Ahmet tror att hans utländska utseende och 
knackiga svenska kan ha gjort att killarna hade det 
lättare att låna honom ”sina öron” när han pratade om 
hedersförtryck. Majoriteten av deltagarna säger att 
Ahmets bakgrund antagligen har haft en betydelse, 
i alla fall initialt. Det är lättare att ta till sig kritik av 
sin kultur om det kommer från någon från samma 
kultur, eller en kultur med samma sätt att tänka kring 
heder, än från någon som man lätt skulle uppfatta 
som rasist, förklarar Melvin. David som inte tycker 
att projektledarens bakgrund egentligen hade någon 
betydelse konstaterar att en ”Peter Svensson” kanske 
inte heller skulle våga ta sig an de här frågorna.

Ahmet har under utbildningsfasen kommit att 
betraktas som en vän de känner förtroende för. 
Detsamma känner deltagarna för Leo Razzak, en av 
killarna från ”Sharaf Hjältar” i Botkyrka. Innan Leo 
anställdes som Ahmets assistent under hösten 2006 
deltog han i möten med Sollentunagruppen under 
hösten 2005. Evindar menar att kontakten med Leo 
”klickade direkt” för gruppen, vilket gjorde det lättare 
för dem att diskutera hedersfrågorna.  

vad	det	innebär	att	
vara	en	”Sharaf	hjälte”
På frågan vad det innebär att vara en ”Sharaf Hjälte” 
är gruppen samstämmig. Att vara en ”Sharaf Hjälte” 
innebär först och främst att man kraftfullt tar avstånd 
från hedersförtryck och våld, men också att man 
medverkar till jämställdhet mellan könen och bidrar till 
en bättre kvinnosyn i samhället. 

Det	innebär	att	ta	ställning	till	dom	frågor	vi	
ska	ta…	jämställdhet,	mänskliga	rättigheter,	
emot,	verkligen	emot	kvinnoförtryck	och	
hedersvåld./…/	Många	har	fått	för	sig	att	det	
är	endast	det	här	med…	dom	är	grabbar	från	
dom	här	kulturerna	som	kämpar	att	få	bort	
hedersbrottet,	speciellt	mot	kvinnoförtryck,	men	
jämlikhet	på	alla	fronter	i	samhället	är	väldigt	
viktigt.	(Evindar)

David menar att det handlar om att se ett mönster i 
samhället som värderar kvinnan mindre än mannen 
och en vilja att ändra på en nedsättande syn på kvinnan. 
En ”Sharaf hjältes” uppgift är att försöka påverka 
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andra i samhället och att våga stå upp för vad man 
tänker och tycker. Att ”försöka sprida läran om att 
alla är lika värda”, som Fares uttrycker det. Hassan 
har känt sig tvungen att förklara för vänner som 
tycker att utbildningen innebär att man går emot sin 
kultur, att jämlikhetstanken mellan män och kvinnor 
som utbildningen förespråkar också gäller mellan 
invandrare och svenskar. Att vara en ”Sharaf Hjälte” 
innebär att vara en förebild för yngre och jämnåriga 
och att behandla systrar och andra tjejer väl. Att 
förändra vuxnas invanda attityder kring vad som är 
”rätt eller fel” kring dessa frågor tror deltagarna är 
en alltför svår uppgift för dem. Däremot tror de att 
utbildningen kommer att påverka vilka värderingar de 
överför till sina framtida barn. De hoppas att de själva 
ska behandla sina söner och döttrar lika, och de anser 
att framtida döttrar bör få samma chanser på livets alla 
områden som framtida söner. Några nämner att det är 
modigt att ta avstånd från hedersrelaterade värderingar, 
särskilt som det lätt kan missuppfattas som ett 
avståndstagande från den egna kulturen och religionen. 
Under utbildningen berättade projektledaren att de 
skulle räkna med att få smågliringar och mothugg från 
vänner och bekanta som upplever ”Sharaf Hjältar” som 
provocerande. Ismet menar att modigheten ligger i att 
”Sharafs hjältar” inte är rädda för deras systrar ska få 
den frihet de har rätt till. 

Adam tycker att namnet ”Sharaf Hjältar” låter lite 
överdrivet, som att man uppfattar sig själv som en 
superhjälte. Han skrattar lite åt en tanke han prövar 
under intervjun, att gruppen istället skulle heta ”Sharaf 
diskuterarna”, vilket skulle vara ett mer rättvisande 
men ett betydligt tråkigare namn på gruppen.

vad	som	kan	bli	bättre	
över	huvudtaget
Bland det bästa med att ha deltagit i ”Sharaf Hjältar”, 
menar flera av deltagarna, har varit den sköna 
atmosfären i gruppen under samtalen. 

På frågan om vad som kan bli bättre i utbildningen 
nämner de flesta planeringen. Det har varit ett 
pusslande med tider för mötena i Röda rummet. 
Trots det har närvaron varit hög, de flesta har varit 
med på nästan alla föreläsningar och diskussioner.  
Kontinuiteten har påverkats av perioder med 
långa uppehåll mellan möten och tidspressen i 
utbildningsfasens slutskede. Dagen för mottagandet 
av diplom och stipendier i Riksdagen tidigarelades tre 
veckor och föreläsningarna följde tätt inpå varandra 
för att gruppen skulle hinna utbildas färdigt. Eftersom 
åtta ”Sharaf Hjältar” gick sista året i gymnasiet så 
tog skolarbete mycket tid och kraft. Evindar föreslår 

att utbildningen istället ska vara intensivare under en 
kortare period. Några framhåller att utbildningen också 
kunde ha innehållit fler föreläsningar, för kunskap kan 
man inte få för mycket av.

Det fanns efter utbildningsfasens slut en förväntan 
hos killarna att få komma ut i ”verkligheten” och själva 
börja föreläsa om hedersförtryck i Elektras regi. I 
gruppen fanns en undran över vad som väntade dem, 
och de hade gärna tagit del av mer information om den 
fortsatta planeringen för ”Sharaf Hjältar”. Det fanns 
även de som bekymrade sig lite över lokalfrågan för 
gruppträffarna som de upplevde som olöst. Ahmet, som 
letade uppdrag och undersökte lokalfrågan, uppmanade 
dem att ha tålamod.

Utbildningens	innehåll

Deltagarnas	tankar	kringutbildningens	
innehåll
Innehållsmässigt tycker deltagarna att föreläsningarna 
kanske inte gav så mycket nya fakta. Mycket har de 
redan lärt sig i skolan och genom media. Däremot 
tycker några deltagare att föreläsningarna gav något 
annat som de inte fått i skolan, något som ökade deras 
vilja att förändra och sträva efter ett mer demokratiskt, 
jämlikt och jämställt samhälle. Ishmet säger att 
demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga saker 
som man kanske inte tänker på ibland, utan allt för 
ofta tar för givna. Två föreläsningar om demokrati och 
mänskliga rättigheter hölls av grundaren av ”Sharaf 
Hjältar”, Arhe Hamednaca och chefen för Fryshusets 
sociala projekt, däribland Elektra, Eduardo Grutzky. 
Det var föreläsningar som uppskattades av deltagarna, 
mycket beroende på att både Arhe och Eduardo delade 
med sig av sina egna livserfarenheter. 

Han	(Eduardo)	berättade	om	hur	det	är	i	
olika	länder,	hur	det	i	våra	kulturer,	hur	har	
kvinnorna	det	där	och	så	vidare/…/	Så	jämförde	
han	med	Sverige	där	vi	lever	i	ett	land	som	
är	demokratiskt.	Där	man	verkligen	kämpar	
för	att	alla	ska	ha	det	lika	och	så	vidare.	Så	
berättade	han	lite	om	sina	egna	erfarenheter,	
vad	han	hade	gått	igenom.	/…/	Och	samma	sak	
med	Arhe,	när	han	berättade	om	demokrati,	
han	jämförde	med	våra	kulturer,	vi	i	Sharaf	
Hjältar,	många	länder	saknar	demokrati.	Det	är	
många	diktaturer	i	våra	länder.	Och	i	ett	land	
som	Sverige,	där	det	är	demokrati	är	det	fel	att	
såna	hära	samhällen,	som	invandrarsamhällen	
skapar	sin	egen	demokrati,	där	folk	inte	har	sin	
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demokrati	och	röst	och	så	vidare.	Det	är	mycket	
saker	som	vi	kunde	innan,	men	som,	hur	säger	
man,	som	vi	kunde	fördjupa	oss	i.	(Hassan)

Deltagarna i ”Sharaf Hjältar” berättar att den 
föreläsare som gjort störst intryck på dem är Alice Bah 
Kuhnke, generalsekreterare för Rättvisemärkt25. Hon 
hyrdes in av Elektra för att föreläsa om jämställdhet 
och feminism. Under föreläsningen fick deltagarna 
fick reda på att Elektra var en feministisk organisation, 
vilket överraskade dem.

Jag	tror	att	en	del	av	killarna	hade	lite	svårt	det	
där	med	typ,	när	vi	snackade	om	jämställdhet.	
Eller	vad	heter	det,	det	där	med	feminismen	med	
Alice	Bah.	Det	var	nån,	eller	vi	hade	en	annan	
bild	av	feminism	innan	vi	snackade	med	henne.	
/…/	Då	var	det	lite	svårt	å	acceptera	att	Elektra	
var	ett	feministiskt,	projekt	alltså.	Så	det	där	hon	
sa,	då	blev	vi	värsta	chockade,	vi	visste	inte	att	
det	var	ett	feministiskt	projekt…	(Adam)

När Alice Bah Kuhnke förklarade vad ordet feminist 
betyder, omvärderade de ordets betydelse. Tidigare 
har deltagarna förknippat ordet med arga kvinnor 
med hår under armarna som hatar och som rackar ner 
på män. Det var också förvånande för deltagarna att 
killar kan vara feminister, och att till exempel Göran 
Person kallar sig feminist i den offentliga debatten. 
Idag vågar några sig på att kalla sig feminister, andra är 
fortfarande lite mer tveksamma.

….Alice	Bah.	Jag	tycker	hon	var	grym,	vi	var	
grymt	imponerade	av	henne.	/…/	Sen	sade	hon	
också	att	feminist,	förklarade	för	alla	som	inte	
visste	vad	det	betyder,	det	är	att	man	ser	en	
struktur	i	samhället	och	vill	förändra	det.	Om	du	
gör	det	kan	du	klassa	dig	själv	som	feminist.	Så	
det	har	satt	sina	spår	på	mig.	(Hassan)

Alice Bah Kuhnke pratade även om den vita 
medelåldersmannen som underliggande norm i 
samhället, om patriarkatets maktövertag och om 
fördelarna med könskvotering. De homosexuellas 
rättigheter och utsatthet i samhället diskuterades 
också. Hon använde sig av värderingsövningar under 
föreläsningen och fick igång livliga diskussioner. 
Deltagarna upplevde att de lärde sig mycket under 
hennes föreläsning och att ”de kände sig levande” 

2�	 	Rättvisemärkt	(Fair	Trade)	är	en	förening	och	ett	bolag	som	
ägs	av	Svenska	kyrkan	och	LO.	De	arbetar	för	handel	med	
etisk	och	social	varumärkning	med	fokus	på	mänskliga	rät-
tigheter.

och upplyfta efteråt. Killarna tilltalades av Alice Bah 
Kuhnkes analys om maktstrukturer och klasskillnader 
i samhället. De kände igen sig i beskrivningarna av det 
ojämlika förhållandet mellan invandrare och svenskar, 
ett förhållande som de kunde se ha likheter med 
förhållandet mellan könen och mellan människor med 
olika sexuella läggningar. Några deltagare poängterade 
att det var en balans i maktfördelningen mellan könen 
som var eftersträvansvärt, inte att kvinnorna som grupp 
skulle få ett maktövertag i samhället. Framförallt 
imponerades de av Alice Bah Kuhnkes uppmaning om 
att mindre privilegierade grupper i samhället behöver 
hjälpa varandra istället för att motarbeta varandra.

Överlag är deltagarna mycket nöjda med ”Sharaf 
Hjältars” utbildningsfas, det har varit en rolig tid. 
Föreläsningar och diskussioner har varit intressanta och 
givande. Fares framhåller att man lärt sig något nytt 
varje gång man träffas. Gemenskapen och stämningen 
i gruppen har varit väldigt bra, mycket beroende på att 
deltagarna kände till varandra sedan tidigare men också 
därför att de varit nyfikna och villiga att utmana sig 
själva. Dario medger att det ibland varit prövande att 
vara så öppen.

Jo,	jättetufft,	jättetufft.	Jag	stod	ju	och	hade	en	
öppen	dialog	framför	alla	om	vad	jag	tycker	och	
känner	och	hur	jag	är	uppväxt.	Och	vi	hade	ju	
liksom	så,	jag	hade	så	många	frågor	i	mig	som	
jag	aldrig	tog	upp	där	hemma.	Men	jag	tror	att	
det	är	en	del	av	livet,	alla	människor	får	liksom	
gå	igenom	det	här.	Det	tror	jag.	(Dario)

De upplever att de har tagit den här chansen att 
diskutera angelägna frågor i ett bra samtalsklimat. 
Olika synsätt har varit tillåtna och vägts mot 
varandra. Adam säger att det känns som att frågorna 
de diskuterade kom i precis rätt tid, och han berättar 
att gruppen kunde sitta upp till två timmar och 
”snacka”. Ishmet säger att stämningen i gruppen 
har varit underbar. Deltagarna uppskattade ockå att 
föreläsningarna hade en dialogform och att föreläsarna 
inte stod och höll långa monologer framför en tavla. 

Det	har	varit	mer	typ	diskussioner	liksom.	Och	
då	tycker	jag	att	det	är	ett	ganska	bra	sätt	för	då	
får	man	säga	sina	åsikter	och	sen	kanske	man	
fattar	liksom,	när	någon	annan	kommer	med	ett	
bra	argument.	Ja,	men	då	kanske	man	tänker	
ja,	det	är	sant,	typ	så.	Och	det	tror	jag	inte	man	
hade	fått	om	det	bara	hade	varit	en	föreläsning.	
Då	hade	det	varit	så	här	att	dom	försöker	mata	
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in,	så	här,	dom	här	åsikterna	ska	du	ha,	liksom.	
Nu	har	man	fått,	så	hära	lära	sig	på	egen	hand,	
eller	vad	man	ska	säga.	(Adam)

Melvin menar att diskussionerna i Röda Rummet har 
skilt sig från diskussionerna på lektionerna i skolan 
eftersom man där är mer inriktad på bra betyg. 

hur	heder,	jämställdhet,	demokrati	och	
mänskliga	rättigheter	hänger	ihop
Ingen av deltagarna försöker sig på att beskriva hur 
mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet 
hänger ihop och bildar förutsättningar för varandra 
och särskilt för hur de sammantaget påverkar 
kvinnans situation. Ibland blandas orden jämställdhet 
och jämlikhet ihop, några gånger används uttrycket 
”jämställdighet” istället för jämställdhet. För deltagarna 
handlar demokrati framför allt om ett styrelseskick 
snarare än en process. Uttrycket ”att arbeta på 
flera fronter” återkommer i flera intervjuerna. Alla 
människors lika värde innebär att män och kvinnor 
är lika mycket värda och har lika mycket rätt att få 
komma till tals. Av den logiken följer att detsamma 
gäller invandrare och svenskar och heterosexuella 
och homosexuella. Adam svarar så här på frågan 
om utbildningen har ändrat hans syn på mänskliga 
rättigheter, demokrati och jämställdhet:

Alltså	jag	tror	att	jag	har,	alltså	jag	vill	inte	
säga	att	jag	har	förändrats	jättemycket,	för	
det	har	jag	inte.	För	jag	har	ändå	haft	en	del	
av	värderingarna	innan.	Men	jag	har	fått	
mycket	mer	förståelse,	för	att	om	man	vill	ha	
jämställdhet	så	måste	man	…man	kan	inte	
bara	säga	att	ja,	jag	vill	ha	jämställdhet	mellan	
invandrare	och	svenskar.	Utan	man	måste	ju	
tänka	på	alla	fronter.	Man	måste	ju	tänka	liksom	
att	en	tjej	förtjänar	inte	att	bli	sämre	behandlad	
bara	för	att	hon	är	tjej.	Och	typ	en	homosexuell	
ska	inte	behöva	liksom…alla	dom	där	liksom	
att	det	har	brett	ut	sig	mer,	hela	synen,	eller	vad	
man	ska	säga.	(Adam)

hur	deltagarna	upplever	att	
utbildningen	påverkat	dem

En	del	har	tänkt	om	och	andra	har		
stärkts	i	sina	åsikter
Deltagarna menar att samtalen under utbildningen 
har påverkat dem framför allt i synen på tjejer och 
homosexuella. Några tycker att ”tankesystemet” ändrats 
och att de har fått bättre värderingar och argument. 

Andra har inte förändrats särskilt mycket och betonar 
att de alltid har tyckt att tjejer och killar är lika mycket 
värda och borde behandlas lika och att homosexualitet 
är något naturligt. De flesta tycker dock att det egna 
engagemanget i frågorna har ökat.  Ben svarar så här på 
frågan om vad som har varit bra i utbildningen:

…vi	har	kommit	närmare	varandra.	Vi	har	
kunnat	prata	och	se	hur	dom	andra	tänker.	Jag	
har	lärt	känna	bra	personer./…/	Bra	och	bra,	
det	har	förändrat	mig.	Jag	kan	inte	säga	att	det	
är	bättre	än	det.	(Ben)

Synen	på	kvinnan
Utbildningen har medfört att deltagarna fått reflektera 
över den egna synen på kvinnan. Ungefär hälften säger 
uttryckligen att deras syn på tjejer har förändrats till 
det bättre under utbildningens gång. Den andra hälften 
låter antyda att de alltid respekterat tjejer och sett dem 
som jämlika. I deltagarnas vardagsliv har några börjat 
visa större hänsyn till yngre systrar, de säger sig lyssna 
mer och respektera deras åsikter även om de går isär 
med egna åsikter. 

Jag	har	inte	gjort	en	360o	eller	så,	men	jag	har	
förändrats	på	små	detaljer.	Jag	har	märkt	det	
själv	hemma,	tydligen	så,	jag	har	ju	lite…	jag	
tyckte	eftersom	jag	var	äldre	och	jag	är	kille	
så	hade	jag	en	liten	fördel	hemma,	så	här.	Men	
nu	har	jag,	bryr	jag	mig	om	lillasyrrorna,	hur	
säger	man,	det	är	jämlikt	med	mina	systrar,	
även	om	det	skiljer	�,	6	år	mellan	oss	så	försöker	
jag	vara	ganska	demokratisk	och	låter	dom	få	
tala	fritt,	även	om	jag	inte	accepterar	vad	de	
säger.	Då	får	dom	tala	och	så	vidare,	så	har	jag	
försökt.	/…/	Det	har	gjort	mig,	inte	till	en	bättre	
människa,	det	är	för	tidigt	att	säga	det	nu,	men	
jag	förändras	sakta	men	säkert.	(Hassan)

Deltagarnas syn på sina mödrar är i stort oförändrad, 
de har alltid haft en stor respekt för dem. Ben säger 
att hans mamma alltid har varit hans ögonsten. Fares 
respekterar sin mamma mer idag när han tänker på 
hur mycket hon ställt upp och brytt sig om honom. 
Han säger också att han tidigare betraktade det som 
typiskt manligt att bestämma och ha kontroll över 
familjeekonomin. Idag tycker han att både kvinnan 
och mannen i ett förhållande har lika mycket rätt till 
barnen, pengarna och lika mycket ansvar. Evindar 
menar att det är lättare att ha nära tjejkompisar idag och 
betrakta dem som systrar, som när man betraktar en 
killkompis som en bror. 
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Det	var	så	här	att,	jo,	på	kvinnans	syn	har	det	
förändrats	ganska,	väldigt,	mycket.	Om	man	
säger	så	här,	tidigare,	när	jag	såg	en	tjej,	jag	
kunde	aldrig	vara	riktigt	nära,	nära	en	tjej	som	
jag	kunde	vara	med	en	kille,	en	kompis	då,	det	
var	alltid	en	sexuell	tanke,	tyckte	hon	var	snygg	
eller	så	tanke,	som	ett	objekt	liksom.	(Evindar)

Ordet hora säger sig en del ha använt och kommer på 
sig själva att använda efter utbildningen också. Andra 
har sagt ifrån, även innan utbildningen, när andra 
killar använt ordet för att nedvärdera tjejer som agerat 
på ett sätt som inte skulle nedvärderas om det vore 
en kille som gjort samma sak. Idag är deltagarna mer 
noggranna med att samma ”regler” bör gälla för både 
tjejer och killar.

Synen	på	homosexualitet
Den största utmaningen som utbildningen bidragit 
till är omvärderingen av homosexualitet. För några 
som Melvin och Adam är synen på homosexuella 
oförändrad, de är självklart för dem att alla människor 
är lika värda oavsett sexuell läggning. Andra i gruppen 
har det betydligt svårare att acceptera homosexualitet. 

Tidigare	tyckte	jag	att	homosexualitet	borde	
förbjudas	på	något	sätt,	jag	tyckte	det	var	en	
sjukdom	eller	något	sånt	där.	Jag	tyckte	det	var	
äckligt.	Jag	måste	erkänna,	nu	tycker	jag	inte	
att	det	är	äckligt	men,	det	är	kanske	ingenting	
som	jag	skulle	vilja	se	på,	dom	kyssa	varandra	
och	så.	Inget	jag	gillar	men	jag	kan	acceptera	
det	i	alla	fall	om	det	är	mellan	dom.	Så	tänker	
jag	idag,	tidigare	kunde	jag	inte	acceptera	det.	
(Evindar)	

På frågan om hur de skulle reagera på att en framtida 
son visade sig vara homosexuell svarar alla att de 
inte skulle förskjuta eller älska sin son mindre för 
det. Dario berättar att han alltid förnekat att det 
skulle kunna bli så när hans flickvän ställt samma 
fråga. ”Min son kommer inte att bli homosexuell” 
har han svarat och flickvännen replikerat ”men hur 
vet du det”. Davids första tanke var att skicka sonen 
till Mellanöstern berättar han med ett snett skratt åt 
sig själv. Han medger att han fortfarande tycker det 
är jobbigt att behöva föreställa sig att det kan bli så. 
Ishmet har homosexuella tjejkompisar och säger att han 
antagligen även skulle kunna ha nära kompisrelationer 
med homosexuella killar idag. Det var under Alice 
Bah Kuhnkes föreläsning som diskussionen om 

homosexualitet tog fart.

Jag	är	ingen	homofob	eller	så,	jag	har	
accepterat att det finns homosexuella, /…/ 
Men	en	sak,	som	var	grym,	som	Alice	Bah	
berättade	för	oss,	som	var	att	om	vi	vill	förändra	
strukturer	i	samhället	så	ska	vi	invandrare	
kämpa	för	homosexuella	så	att	dom	kan	
kämpa	för	oss.	Samma	sak	att	vi	kämpar	för	
kvinnorna	och	dom	kan	kämpa	för	oss,	för	
att	vi	tillsammans	ska	kunna	förändra	själva	
samhället.	Så	det	var	grymt.	Det	visste	inte	jag,	
jag	trodde	man	skulle	sköta	sitt	eget	och	så	
vidare.	(Hassan)

Responsen	från	omgivningen

Responsen	från	familjen
”Sharaf Hjältar” i Sollentuna upplever att de överlag 
fått en positiv respons för sitt engagemang i gruppen. 
Familjemedlemmarna är glada och stolta över dem, 
och några deltagare berättar med glimten i ögat att 
speciellt deras mammor, men även pappor, passat på att 
uppmuntra sina söner att hjälpa till i hushållet. 

…först	sa	jag	vad	jag	stod	för.	Min	mamma	blev	
väldigt	glad,	hon	kramade	mig,	pussade	mig.	/…/	
Min	pappa	bara	”vad	är	det	egentligen,	å	vadå,	
har	du	blivit	feminist”	och	så	dära.	Han	bara	
”Fares,	gå	och	ta	bort	det	där	från	din	mamma,	
hon	ska	inte	ta	det	till	köket”.	Dom	brukar	skoja	
med	mig	lite	grann	så	där.	”Nu	är	du	feminist,	
nu	ska	du…”,	hit	och	dit	så	där.	Dom	säger	att	
dom	är	positiva,	dom	är	ganska	stolta	över	mig	
faktiskt.	(Fares)

Till en början funderade en del deltagare över hur 
deras föräldrar skulle reagera när de skulle berätta 
hemma vad ”Sharaf Hjältar” arbetade för. Men det 
var för de flesta inget de behövt oroa sig för då alla 
föräldrar visade mer eller mindre uppskattning. En 
deltagares mamma har erkänt för sonen att hon tänkt 
i hedersrelaterade banor tidigare, men att hon ändå 
stöttar honom och accepterar att tiderna förändras. 
Sonen säger att han sakta men säkert bearbetar sin 
mamma att till exempel utan invändningar kunna leva 
med tanken att hans yngre systrar kanske kommer 
att gifta sig med svenskar i framtiden. En annan kille 
berättar vid ett annat tillfälle att han fick en örfil av 
en släkting när han uppstudsigt sa att ”de tänker fel” i 
kulturen. Den övervägande majoriteten av deltagarnas 
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föräldrar är glada för att deras söner engagerar sig och 
gör något för samhället. 

Mamma	är	positiv,	mamma	tycker	att	det	
är	skitbra./…/	Pappa	också,	pappa	gillar	
det	verkligen.	Han	har	faktiskt	ringt	till	alla	
kusiner	och	sagt	att	jag	och	visat	stipendiet,	
diplomgrejen.	(David)

Några deltagare berättar att föräldrarna inte har sagt att 
de varit stolta rakt ut, men att det inte går att ta miste 
på deras stolthet då vänner till föräldrarna, från olika 
kulturella bakgrunder och religioner ringt hem till dem 
för att lyckönska gruppen. Även jämnåriga kusiner till 
deltagarna i Sverige och i föräldrarnas forna hemland 
har varit glada och uppmuntrat dem till fortsatt arbete. 

vännernas	respons
Omgivningen har reagerat positivt på gruppens 
ställningstaganden i ”Sharaf Hjältar”, med få 
undantag. Tjejkompisar, och framförallt tjejer med 
invandrarbakgrund, har visat uppskattning och stöttat 
killarna, likaså den övervägande delen killkompisar. 
En del vänner hade gärna själva velat bli medlemmar 
i gruppen, andra tycker att deltagarna sviker sig själva 
och sina rötter. Alla vänner vet inte heller att deltagarna 
är med i gruppen. Ett fåtal bekanta på längre håll 
har varit mer skeptiska och tvivlat på motiven till 
deltagarnas engagemang. Det finns de som tror att 
killarna gått med för att få uppmärksamhet, pengar 
och möjlighet att plocka hem poäng hos tjejer. Det 
är en anklagelse som killarna tar med ro, för ”vem 
försöker inte plocka poäng hos tjejer”, och stipendiet 
visste de inte att de skulle få förrän några dagar innan 
diplomeringen. För Evindar var det viktigt att markera 
för några tjejer i skolan som bakom ryggen på honom 
berättade att de misstrodde honom. Han kände sig 
tvungen att förklara att han står för det han säger när 
han pratar om att ta avstånd från hedersförtryck och 
att verka för jämlikhet och jämställdhet. Det hårda 
motstånd som deltagarna befarade att de skulle möta 
har inte visat sig. Motståndet tar sig snarare uttryck i 
förlöjliganden av ”Sharaf Hjältar”. Killar som säger att 
de bara skojar men döljer en gnutta kritik i skämten. 
Deltagarna har försökt förklara för vänner som inte 
förstår vad ”Sharaf Hjältar” handlar om. 

Till	exempel	igår	satt	jag	med	en	kompis	och	
försökte	förklara,	han	fattade	inte	vad	Sharaf	
Hjältar	är	egentligen.	Alltså,	han	frågade;	
”varför	är	ni	med	där	egentligen”.	Då	sa	jag	att	
jag	är	med	där	för	att	jag	vill,	eller	jag	vill	att	
mina	systrar	ska	kunna	göra	saker	och	ting	utan	

att	släktingar	och	andra	landsmän	ska	säga	
”kolla	hon	har	försvenskats	för	mycket”.	Och	
då frågade jag honom, ”du kan gå och fika med 
en	tjejkompis	utan	att	ni	har	ett	förhållande”.	
Då svarade han ja. ”Men om din syster fikar 
med	sin	killkompis	vad	tycker	du	då,	eller	vad	
tycker	andra	då?”.	Då	sa	han	att	det	är	klart	
och	dom	har	inget	val,	det	är	sant.	Jag	har	mött	
på	motstånd	men	jag	har	försökt	och	förklara	
varför	jag	har	valt	att	vara	Sharaf	Hjälte	och	så	
vidare.	(Hassan)

Responsen	i	skolan
I Rudbecksskolan var gensvaret från lärare och rektorer 
på deltagarnas engagemang stort under ett par veckor. 
I skolan sattes tidningsartiklar upp på anslagstavlor 
och placerades vid skolans in och utgångar. David 
berättar att när han kom till skolan dagen efter gruppen 
”mediaförklarats” blev han ifattsprungen av en rektor 
som ville tacka honom. Flertalet lärare stoppade 
deltagare i korridorerna och kom med uppmuntande 
tillrop. Fares tycker att lärarna var lite extra snälla.

Alla	bara	”hej”	så	här,	”det	är	underbart	det	
ni	håller	på	med”	så	där.	Det	kändes	bra	typ.	
Den	dagen	jag	hamna	i	tidningen,	jag	kom	
lite	för	sent	till	första	lektionen,	jag	öppnade	
klassrumsdörren	och	hon	bara	”å,	här	har	vi	en	
hjälte”	och	då	applåderade	alla.	Man	bara	”hej,	
tack”	och	satte	sig.	Dom	hade	så	hära	kopierat	
artikeln	och	visat	alla.	Det	var	ganska	roligt.	
Sen	så	satte	de	upp	artikeln	med	bilden	och	
allting	i	skolan,	typ	på	ett	par	ställen	i	skolan	
och	alla	gick	runt	och	läste	och	”å,	det	här	är	ju	
du”,	”vad	står	ni	för”,	”vad	händer”,	så	här,	det	
var	faktiskt	kul,	riktigt	kul	faktiskt.	(Fares)

Deltagarna har ibland haft en t-shirt med den tryckta 
texten ”Sharaf Hjältar” på sig i skolan. Lärarna kallade 
dem för ”våra hjältar” och såg dem med andra ögon 
än tidigare, vilket kändes vädigt bra, berättar de.  
För deltagaren som gick i Vilunda gymnasium blev 
responsen från skolan inte lika överväldigande, några 
lärare kom fram och berättade att de sett honom i 
tidningen. Han gick själv till biblioteket och visade 
tidningsartikeln för sin mentor och klasskompisarna. 

Diplom	och	stipendieutdelningen	och	den	
mediala	uppmärksamheten
I samband med en konferens i riksdagen den 20 januari 
2006 med temat ”Ett hedersrelaterat liv” delades 
diplom och stipendier ut till deltagarna. Alla de tre 
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Sharafgrupperna (Botkyrka, Linköping och Sollentuna) 
var närvarande och hyllades med rungande applåder. 
En deltagare i Sollentunagruppen höll ett tal som 
gruppen skrivit tillsammans. Dåvarande demokrati-, 
storstads-, integrations- och jämställdhetsministern 
Jens Orback fick äran att dela ut stipendiet och 
diplomet. På diplomet stod det ”för fortsatta insatser 
i kampen mot hedersförtryck, för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter - mod att våga kämpa för dina 
systrars frihet.” Alla deltagare var tagna av det varma 
mottagandet i riksdagen.

Det	var	en	skön	känsla,	man	kände	sig	verkligen	
betydelsefull	och	det	var	verkligen	roligt.	Det	
går	inte	att	beskriva.	Det	kändes	riktigt	bra.	
(Fares)
Just	att	det	var	i	riksdagen	kändes	riktigt	
speciellt.	Här	är	en	invandrare,	eller	ja,	en	
utländsk	kille	som	kommer	dit	där	alla	styr	i	
landet.	Och	så	kommer	jag	in	i	rummet	och	får	
massa	applåder.	(Ben)

Några dagar innan utdelningen berättade Ahmet 
Benhur för deltagarna att de skulle få femtusen kronor 
var i stipendium. Ishmet säger att han visste att de 
skulle få pengar tidigare men att det inte påverkade 
honom under utbildningen.

Utan	det	var	så	här	och	framförallt	när	vi	hade	
våra	möten	och	så,	att	dom	där	femtusen,	det	
bara	försvann.	Vi	var	inne	på	det	vi	pratade	om	
hela	tiden.	(Ishmet)

Först när gruppen blev uppvaktad av media, efter 
diplom och stipendieutdelningen i riksdagen, 
upptäckte deltagare, familj, släkt och vänner vilket 
medialt genomslag och vilken påverkanskraft ”Sharaf 
Hjältar” hade skaffat sig. Uttrycket ”mediaförklarats” 
används i gruppen för att beteckna vad som hände. 
Även deltagarna själva var mycket förvånade över 
uppståndelsen. I stort tycker gruppen att media har 
återgivit en korrekt bild av dem, med undantag för 
några mindre faktafel och ett missförstånd. 

Föreläsningsfasen	–	att	vara	en	
”Sharaf	hjälte”
Resultatredovisningen bygger på svar sammanställda 
efter en gruppintervju med två killar i ”Sharaf Hjältar” 
i Sollentuna samt enkäter med samma frågor till de 
övriga sju deltagarna, varav en var utomlands och inte 
hade möjlighet att svara 

Under våren/sommaren har Ahmet Benhur tagit 
över Arhe Hamednacas roll och blivit ansvarig för hela 
”Sharaf Hjältar”-verksamheten på nationell nivå. Arhe 
blir istället samhällsstrateg på Fryshuset och företräder 
Fryshuset i media och i förhållande till finansiärer och 
politiker.  I slutet av augusti anställs Leo Razzak som 
Ahmets assistent och delar därmed också på ansvaret 
för Sollentunagruppen.

Vi har skjutit på uppföljningen av ”Sharaf Hjältar” i 
Sollentuna för att deltagarna skulle få chans att föreläsa 
för andra och kunna berätta om det. Den nionde 
oktober 2006 intervjuar vi två upprymda killar som 
precis har kommit hem efter en fyra dagars miniturné i 
skolor i Bollnäs och Göteborg. Varför de andra killarna 
inte kommit till gruppintervjun är osäkert men det står 
klart att några jobbar och har svårt att komma ifrån 
arbetet.

gruppen	träffas	inte	lika	ofta
Av gruppintervjun och enkäterna framgår det att 
gruppen inte haft särskilt många möten sedan vi sågs 
sist. Under våren kämpade de flesta med sina studier 
innan studenten i början av sommaren. Killarna i 
Sollentuna, som är vänner privat, träffas dock ofta, och 
ibland kommer engagemanget i ”Sharaf Hjältar” på tal. 
En deltagare skriver i enkäten att under hösten har det 
varit upp till dom själva att träffas och om Ahmet har 
någon viktig information så hör han av sig via e-post 
eller telefon.

Några fick pröva på hur det var att föreläsa genom 
att de ställde upp och berättade om ”Sharaf Hjältar” 
i den egna skolan under våren på kurser som tar 
upp värderingar och konflikthantering.  Dario blev 
övertalad av sina lärare i Vilundaskolan att föreläsa 
på skolans mellanösterndagar. Han motsatte sig först 
men ställde upp till slut och tycker att det blev väldigt 
lyckat. Vid ett tillfälle föreläste Evindar, Dario och 
Adam tillsammans med projektledaren Ahmet Benhur 
i Tensta gymnasium. Under sommarlovet gjorde man 
ett långt uppehåll med undantag för en middag som 
utlovats sedan länge med gruppen i Linköping som 
bjöds till Stockholm. Fares berättar att även om han 
inte direkt föreläser så berättar han ofta för kompisar 
vad ”Sharaf Hjältar” är för något. Först i slutet av 
september fick några av killarna åter en chans att 
föreläsa.

Ett	sammankallande	möte
Evindar och Dario är de enda killarna som kommer 
till gruppuppföljningsintervjun. Killarna berättar att 
projektledaren Ahmet Benhur kallade alla deltagare i 
Sollentuna till ett möte måndagen den �8 september.  
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Ahmet hade sagt ”gubbar nu vill jag se vilka som kan 
köra hårt” och att ”de som kommer på mötet och visar 
upp sina ansikten, de är redo att gå vidare”. Evindar, 
Dario och Hassan kom till Fryshuset för att gå på 
mötet och träffa Elektras ledning. Under mötet pratade 
man om hur verksamheten ”Sharaf Hjältar” ska växa i 
Sverige och internationellt. Killarna säger att ledningen 
med uppfodrande ögon berättade att de har haft ett 
år på sig att visa vad de går för och nu är det dags att 
visa vad ”Sharaf Hjältar” kan. De konstaterade att det 
var viktigt för att få nya pengar till verksamheten som 
annars riskerar att behöva läggas ner. Dario, som skulle 
jobba den dagen, var tvungen att gå efter halva dagen. 
Han kände sig upplyft efter mötet och började tveka 
om han skulle hoppa av lumpen för att satsa på ”Sharaf 
Hjältar”.

Samma dag som vi intervjuar killarna skiljs chefen 
för Fryshusets sociala projekt, däribland Elektra, från 
sin tjänst med omedelbar verkan, och drygt en månad 
senare, den �� november, går den verksamhetsansvariga 
för Elektra frivilligt från sin tjänst. Arhe Hamednaca 
tar över som verksamhetsansvarig för Elektra. Den 
30 november meddelar även Ahmet Benhur att han 
lämnar sin tjänst som verksamhetsansvarig för ”Sharaf 
Hjältar”.

Evindar	och	Darios	upplevelser	
av	att	själva	föreläsa
Evindar och Dario berättar om miniturnén i Bollnäs 
och Göteborg veckan innan uppföljningsintervjun. Med 
på resan var förutom Ahmet och Leo också Hassan. 
Dario säger: 

Min	personliga	upplevelse	är	att	nu	börjar	det.	
Det	har	faktiskt	känts	så,	att	efter	Göteborg	så	
har	det	börjat	på	riktigt.	(Dario)

Föreläsningarna går till så att Ahmet presenterar 
Elektra och ”Sharaf Hjältar” och Leo tar upp 
hedersproblematiken och sedan kommer killarna in.

Då	har	vi	märkt	att	det	är	lite	som	att	vi	är	ett	
bevis	på	att	Sharaf	Hjältar	funkar./../	Först	
berättar	Ahmet	om	Elektra…/../	Sen	kommer	Leo	
och	fördjupar	sig	i	problemet.	/…/	Så	kommer	vi	
in	nästan	som	resultat.	Vi	berättar	vilka	vi	är,	om	
Sharaf	Hjältar,	att	vi	har	varit	som	Leo,	men	vi	
är	här	nu,	vi	håller	på	och	bearbetar	det	nu,	vi	
försöker	göra	en	förändring.	(Dario)
Syftet	är	också	att	vi	ska	locka	andra,	det	är	det	
viktigaste egentligen. Ju fler vi är desto bättre. 
(Evindar)

Evindar berättar att det han säger under föreläsningarna 
kommer direkt från huvud och hjärta, från 
egna erfarenheter. Strukturen de föreläser efter 
sammanfattar de i fem punkter.
• Hur vi var innan vi gick med i ”Sharaf Hjältar”.
• Varför vi gick med i ”Sharaf Hjältar”.
• Vår bakgrund – var vi bor och hur det är där.
• Att vi tog ställning i hedersfrågan.
• Hur vi har bearbetat problemet.

Under föreläsningarna kommer killarna in på heder, 
feminism och jämställdhet. Evindar säger att han 
brukar ta upp att ingenting är gratis och vill man ha 
något måste man ge något tillbaka. Det är som med 
respekt, säger han. Vill du ha respekt måste du ge 
respekt också. Det ska vara jämställt på alla fronter, 
tillägger han. Efter det styr de in föreläsningen på 
patriarkatet och på hur samhället är strukturerat.

Vi	berättar	att	vi	är	feminister.	Då	blir	dom	så	
här:	”va!”	”Ja,	men	det	är	lugnt	ibland	brukar	
jag	också	bara:	va!”	(Dario	svarar	sig	själv).	
Men	vet	man	vad	det	betyder	så	är	nästan	alla	
feminister.	(Dario)
Det	är	så	roligt	när	vi	säger	det,	vi	är	feminister.	
Då	skrattar	hela	klassen.	Så	säger	man;	”vet	ni,	
jag	tror	att	ni	också	är	feminister”.	Då	tar	man	
den	här	meningen,	se	strukturen	i	samhället	och	
vilja	förändra	det.	Då	börjar	alla	se	med	andra	
ögon…Men	fortfarande,	om	det	där	är	feminist,	
då	kan	jag	kalla	mig	feminist.	Jag	är	fortfarande	
inte	helt	säker	på	att	jag	är	feminist.	Jag	är	
inte	helt	hundra	på	vad	feminist	är	egentligen.	
(Evindar)

När killarna frågar publiken ”vad är heder” är det inte 
många som kan svara. Både Dario och Evindar säger 
att om de ska vara helt ärliga så är de inte helt säkra 
själva.

I Bollnäs möttes de av en klass som var svår att 
nå fram till, berättar Evindar och Dario. Det var ett 
gäng svenska killar som hade ”hade kepsar på huvudet 
och snus i munnen” säger Evindar målande. Enligt en 
lärare florerade det mycket fördomar hos eleverna i 
skolan. Tidigare under dagen hade de föreläst för en 
mer könsmässigt blandad klass. Det hade gått bra och 
frågorna från publiken var många. Trots att ”Sharaf 
Hjältar” försökte uppmuntra de kepsklädda killarna till 
dialog var det knäpptyst under föreläsningen. Efter en 
rast flyttade eleverna demonstrativt längre upp i salen 
fast ”Sharaf Hjältar” bad dem att komma närmare 
podiet så de lättare skulle få igång en dialog. Dario 
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ställde en fråga om vad som är bra med svensk kultur 
och fick rabbla upp en rad exempel själv eftersom ingen 
annan i publiken sade något. Evindar utmanade dem 
genom att kalla dem fega ”eftersom de inte vågade visa 
kärlek till nationen”. Diskussioner kom igång först när 
Dario tog till orda:

Jag	drog	en	parallell,	jag	sade	det;	”jag	är	lika	
svensk	som	ni	är	fast	ni	kanske	inte	tror	det,	jag	
är	svensk	medborgare,	jag	är	född	i	Sverige.	
Men	ni	ser	mig	ändå	inte	som	svensk”./…/	”Stå	
på	er	visa	att	ni	kan	älska	Sverige	utan	att	vara	
rasister.”	Så	vi	gick	in	på	en	annan	grej	där.	Det	
var i slutet på föreläsningen, då fick vi igång en 
kontakt.	Då	applåderade	dom.	(Dario)

I Göteborg gick det också bra enligt killarna. Dario och 
Evindar säger att det har varit kul att se olika delar av 
Sverige. Dario tillägger att han har insett att han älskar 
Sverige och blir bara än mer nyfiken av att resa. När det 
var dags att åka hem var känslorna blandade och Dario 
frågade Ahmet varför han kände så:

Vi	var	jättelessna	när	vi	åkte	från	Göteborg.	
Då	sa	jag,	”varför	är	jag	lessen,	vad	var	det	
vi	fastnade	för?”	Han	bara;	”jag	tror	det	är	
makten”.	”På	ett	bra	eller	dåligt	sätt?”	Då	sa	
han	på	ett	bra	sätt;	”pratar	du	med	din	mamma	
eller	pappa	eller	kompisar,	då	blir	du	avbruten	
eller	så	kan	dom	inte	hålla	med	dig.	Pratar	du	
inför	en	klass	och	du	har	något	bra	att	komma	
med,	inse	att	alla	verkligen	lyssnar”.	/…/	På	
ett	sätt	har	vi	ganska	mycket	makt	och	vi	inser	
också	hur	mycket	vi	påverkar	och	att	det	ger	
resultat.	Alltså	allt	det	här,	man	blir	bara	mer	
och	mer	hungrig.	(Dario)

Båda tycker att de har fått ut något av tiden med 
”Sharaf Hjältar” även om det tog tid att komma igång 
och få chansen att föreläsa. Men de är inte lika säkra på 
att de andra deltagarna i gruppen är lika nöjda.

Ahmet	tog	upp	att	vi	skulle	få	betalt	för	resan,	
vi hade glömt bort det. Vi var så glada, vi fick 
mat, dom betalade resan, vi fick föreläsa. Det 
var	verkligen	en	stor	grej.	Jag	tror	inte	att	dom	
andra	killarna,	som	inte	är	här	nu,	dom	vet	
inte	egentligen	vad	vi	har	gått	igenom.	Vad	jag,	
Evindar	och	Hassan	har	gått	igenom.	Och	det	
inser	jag	nu,	när	du	ställer	som	här	frågorna,	
om	vem	jag	är	nu	och	innan	turnén	när	det	
gäller	tankar	om	det	här.	(Dario)

Stöd,	handledning	
och	vidareutbildningar
De tre killar som varit ute i landet och föreläst 
tycker att de har fått ett bra stöd före och efter sina 
framträdanden. Leo har hjälpt dem med strukturen 
på föreläsningarna och Ahmed har peppat dom och 
haft eftersnack. Det har inte funnits en avsatt tid för 
handledning med det har funnits tid att prata om hur 
det har gått under resorna. Någon vidareutbildning 
har deltagarna i ”Sharaf Hjältar” i Sollentuna inte fått 
sedan vi intervjuade dem under tidig vår.

vad	som	kan	bli	bättre	under	
Under samtalet med Evindar och Dario pratar vi 
om vad som skulle göra både utbildningsfasen och 
föreläsningsfasen bättre. Evindar tycker att det är 
viktigt att projektledaren kan ställa upp för killarna 
och tvärtom. Att det ska finnas en lojalitet mellan 
dem. Båda är överens om att det är viktigt att inte ge 
deltagarna falska förhoppningar.

Det	är	viktigt	att	inte	ge	dom	falska	
förhoppningar	och	lova	dom	grejer	man	inte	kan	
hålla.	(Evindar)

Evindar menar att många i gruppen inte har så mycket 
fritid, och man blir lovad att träffas och får höra att 
”tyvärr grabbar vi tar det nästa gång”. Det blir det som 
vanligt att man tycker att ”dom bara snackar skit”. De 
exemplifierar också känslan de har genom att nämna 
lokalen som många deltagare trodde att de skulle 
få. Dario och Evindar säger att det är svårt för dem 
att svara på hur på hur de andra deltagarna upplever 
det, men de säger att anar en besvikelse i gruppen. 
De tycker också att de till skillnad från de andra tog 
chansen att föreläsa. Därmed tror de också att de har en 
annan bild av verksamheten än de andra i gruppen.

Av gruppintervjun och enkäterna framgår det 
att de som inte har föreläst under hösten tycker att 
projektet ”Sharaf Hjältar” har motsvarat ungefär 
vad de har förväntat sig. De som tycker att projektet 
överträffat förväntningarna är de som följt med på 
miniturnén. Även de som är nöjda tycker att det mesta 
kan bli bättre. Det handlar om att ha fler regelbundna 
möten och att få stöd hela vägen. Någon nämner att 
projektledarna har varit dåliga på att höra av sig. Några 
deltagare hade också velat hitta på fler roliga aktiviteter 
tillsammans.

En	förändringsprocess	–	ingen	utbildning
Dario säger att han inte kan påstå att han förtryckte 
kvinnor innan han gick med i ”Sharaf Hjältar”. I så 
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fall endast i tankarna, tillägger han. Han säger att 
utbildningen har påverkat honom i den mening att 
han behandlar sin syster bättre och kommer behandla 
framtida döttrar bättre än om han inte gått utbildningen. 
Anledningen till att han har påverkats i en mer öppen 
riktning tror han också beror mycket på sin flickvän. 
Hon kommer från en liberal familj och han själv från 
en konservativ troende familj. Han säger:

Ni	tror	att	jag	har	gått	utbildningar,	typ	i	skolan.	
Det	har	inte	varit	så.	Det	har	varit	en	lång	
process	där	man	försöker	hitta	sig	själv.	Och	
även	idag	kan	jag	inte	säga	hundra	procent	vem	
jag	är./../	Så	det	är	också	ett	sökande	efter	vem	

man	är.	Jag	säger	alltså	från	hjärtat	alltså,	jag	
tycker	att	dom	har	lyckats	med	det	här.	Men	det	
finns mycket att göra. (Dario)

Hassan upplever att han har växt som människa under 
tiden med ”Sharaf Hjältar”. 

Det	som	har	varit	bra	för	mig	har	varit	att	få	
chansen	att	förmedla	viktig	kunskap	till	jämnåriga.	
Det	känns	som	att	föreläsningarna	givit	mig	
ovärderlig	kunskap	och	självkännedom.	(Hassan)

Sammanfattande	presentation	av	

Sollentunagruppen	i	tabellform
	
tabell	��

Deltagarnas	erfarenheter	av	hedersproblematiken:

§	De flesta säger att de inte har växt upp i familjer med uttalade hedersnormer.

§	Strax	under	hälften	uppger	att	de	själva	tänkt	i	hedersrelaterade	banor.
§	Ingen	säger	sig	ha	behövt	övervaka	sin	systers	rykte	på	uppmaning	av	föräldrarna	(några	berättar	att	de	håller	koll	på	

yngre	syskon	utan	att	det	har	hedersrelaterade	orsaker).
§	Två uppger att de har haft flickvänner som har varit tvungna att dölja förhållandet för sina respektive familjer.

Deltagarnas	upplevelser	av	utbildningsprocessen	(utbildnings-	och	föreläsningsfas):

§	Atmosfären	och	sammanhållningen	har	varit	väldigt	bra	under	utbildningsfasen.
§	Tidsplaneringen	och	kontinuiteten	kan	bli	bättre.
§	Det tog lång tid innan deltagarna fick chans att föreläsa.
§	En	viss	besvikelse	över	utbildningsprocessens	andra	fas	kan	anas	i	gruppen.

Deltagarnas	upplevelser	av	utbildningens	innehåll:

§	Diskussionerna	deltagarna	emellan	har	varit	väldigt	intressanta	och	givande.
§	De	har	inte	fått	en	traditionell	utbildning,	de	har	snarare	deltagit	i	ett	diskussionsforum.
§	Utbildningen kan med fördel innehålla fler föreläsningar (kunskapsinnehållet kan öka).
§	Alice	Bah	Kuhnkes	föreläsning	gjorde	störst	intryck	på	deltagarna

Deltagarnas	upplevelser	av	hur	insatserna	påverkat	dem:

§	Medvetenheten	om	hedersproblematiken	har	ökat.
§	Strax	under	hälften	uppger	att	de	tänkt	om	i	”hedersfrågor”	och	att	Elektras	insatser	varit	en	del	i	den	processen.	

Flickvänner	och	mödrar	har	också	bidragit	till	att	några	deltagare	har	omprövat	sina	värderingar..
§	Tre	deltagare	uppger	att	de	aldrig	har	tänkt	i	hedersrelaterade	banor	och	att	män	och	kvinnors	lika	värde	och	rättigheter	

varit	en	självklarhet.

Deltagarnas	upplevelser	av	responsen	från	omgivningen:

§	Den	egna	familjen	har	överlag	varit	positivt	inställda	till	sönernas	deltagande.
§	Diplom	och	stipendieutdelning	i	riksdagen	var	överväldigande.
§	Vänner	(som	inte	redan	är	med	i	gruppen)	har	överlag	varit	positiva	eller	neutrala	till	”Sharaf	Hjältar”.	Några	(överlag	

bekanta)	har	misstrott	deltagarnas	syfte	med	engagemanget.	Några	har	också	vänner	som	tycker	att	verksamheten	
vänder	sig	mot	kulturen	och	religionen.

§	Lärare	har	varit	väldigt	positiva	till	engagemanget	i	”Sharaf	Hjältar”	och	har	uttryckt	uppskattning.
§	Mottagandet	i	riksdagen	var	överväldigande.
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Resultat	�	–	”Sharaf	hjältar”	
i	linköping

I redovisningen används fingerade namn. 

presentation	av	linköpinggruppen
I Linköping, som är Sveriges femte största stad, är sju 
killar medlemmar i ”Sharaf Hjältar”. Vid intervjutillfället 
är killarna mellan �� och 2� år gamla. De läser eller 
har läst på gymnasiet med inriktningar som bygg, 
industriteknik, el, samhälle och ekonomi, IT-ekonomi 
och teater. Sex är födda utomlands i Irak eller Iran, två 
av dem har kurdiskt påbrå. Två kom i ettårsåldern, två 
i sexårsåldern och en kom som tioåring till Sverige. En 
kille är född i Sverige och har en förälder från Kongo-
Kinshasa. De flesta har en relativt liten släkt i Sverige, 
majoriteten av släktingarna finns i föräldrarnas hemländer 
eller i andra delar av världen. Två killar har besökt Iran 
respektive den kurdiska delen i Irak sedan de flyttade till 
Sverige. Fyra killar är muslimer och två killar uppger att 
de inte är särskilt religiösa. Hälften av deltagarna, de som 
kom innan skolåldern har gått på dagis. De flesta beskriver 
att deras umgängeskretsar är blandade i fråga om 
bakgrund. Två uppger att de kanske har en övervägande 
del kompisar med invandrarbakgrund, en berättar att han 
har fler tjejkompisar än killkompisar. Fyra av killarna har 
flickvänner och två dejtar vid intervjutillfället. Gemensamt 
för gruppen är att de har stora familjer med många syskon, 
de flesta har tre eller fler syskon. Endast en kille är äldst 
bland sina syskon. Alla deltagare har systrar, de flesta har 
storesystrar utom en som bara har bröder.

Den lokala förankringen har varit väldigt viktig 
i projektet. Projektledaren Emre Güngör beskriver 
kontakten med KFUM Linköping som väldigt god. 
Under våren fick killarna i ”Sharaf Hjältar” möjlighet 
att jobba extra på den öppna ungdomsverksamheten 
på Ungdomens hus. Två killar i taget jobbade en dag i 
veckan i huset med träningshallar och ett kafé. Det har 
inneburit att den redan väl sammansvetsade gruppen 
har kommit varandra ännu närmre.

 
Deltagarnas	erfarenheter	av	
hedersproblematiken

Egna	och	indirekta	erfarenheter	
Hedersproblematiken var inte ny för killarna i Linköping. 

Motivet till att gå med i ”Sharaf Hjältar” berodde till stor 
del på att de kände igen problematiken och berättelserna 
de återger med exempel är många. Ingen väljer att rakt ut 
ta upp exempel som rör den egna familjen. Någon medger 
att äldre systrar säkert haft ett betydligt mer begränsat 
handlingsutrymme än vad han själv har. För deltagarna 
är det självklart att de själva ska bestämma vem de ska 
gifta sig med i framtiden. Den övervägande majoriteten 
föräldrar har inte heller uttryckt några planer på att lägga 
sig i valet. Det betyder inte att alla deltagares föräldrar är 
lika inställda på att sönerna ska få välja partner själva.

Det	där	har	jag	pratat	med	dom	om	hemma,	jag	
ska	gifta	mig	med	den	som	jag	älskar.	Och	jag	
får	välja	själv.	Mamma	har	sagt	ja	men	pappa	
är	lite	tveksam.	Så	jag	får	väl	prata	lite	mer	med	
honom,	berätta	lite	mer	om	kärlek.	Och	gifta	
mig	med	den	som	jag	älskar	mest.	(Dilzar)

Några har inga egna tidigare erfarenheter av 
hederskulturen. De flesta betonar istället att de har sett 
problem i andra familjer och hos släkt i utlandet. I de 
fall killarna har personliga erfarenheter handlar det om 
flickvänner som utsatts för påtryckningar hemifrån. 
Reza berättar att han haft en flickvän som förväntades 
välja en pojkvän från den egna etniska gruppen. Efter 
att ha försökt smyga med förhållandet en tid gav de 
upp. Trycket från flickans familj och vänner blev för 
stort till slut. Reza säger också att han har en vän som 
har haft samma problem som han själv och att han har 
en annan vän som än idag inte får träffa tjejer :

Och	så	har	jag	haft	en	killkompis	som	träffade	en	
tjej och hon var tvungen att…Hon fick inte träffa 
honom,	så	hon	var	tvungen,	när	hon	skulle	träffa	
honom så fick hennes tjejkompisar komma och 
hämta	henne	och	så	där.	Säga	att	hon	skulle	på	
bio	eller	nått,	bara	för	att	få	ut	henne	ur	huset,	
så	de	skulle	kunna	träffas.	Så	på	så	sätt…	Och	så	
har	jag	en	kompis	här	i	Linköping,	det	är	en	kille,	
han	får	inte	träffa	tjejer.	Han	måste	liksom	vara	
hemma	hela	tiden.	(Reza)

Victor hade en vän som blev bortgift:

Jag	hade	en	kompis	i	gymnasiet,	en	tjej	med	

Deltagarnas	upplevelser	av	föreläsningarna:

§	Det tog lång tid innan deltagarna fick chansen att föreläsa. En viss besvikelse kan anas i gruppen över att ”projektet 
stannade	upp”.

§	De	tre	deltagare	som	följde	med	på	miniturnén	är	upprymda	och	tycker	”att	det	är	nu	det	börjar”.	
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utländsk	bakgrund.	Och	hon	vart	bortgift	efter	
gymnasiet	och	jag,	innan	dess	hade	jag	aldrig	
tänkt	att	det	fanns.	Jag	trodde	det	var	en	myt	
nästan,	liksom,	att	det	inte	förekom	idag,	just	
här i samhället. Just då fick jag reda på att det 
försiggår	verkligen.	Sen	bara	någon	månad	efter	
så	kom	jag	i	kontakt	med	Emre	genom	en	annan	
kille	i	Sharaf	Hjältar	som	frågade	om	jag	var	
intresserad.	Då	hoppade	jag	på.	(Victor)

Omar och Mahmoud menar att de känner igen sättet 
att tänka i kompisars familjer och hos familjer som är 
vänner till deras föräldrar, i Linköping. Omar berättar 
också om en bekant som förälskade sig i en kille på 
jobbet. De blev tillsammans och hon blev tvungen att 
ljuga för sina föräldrar då de skulle träffas utanför 
jobbet. Till slut blev det för jobbigt för henne och hon 
rymde hemifrån.

Så	till	slut,	nu	har	hon	ju	rymt	hemifrån.	Hon	
bor	ensam	nu.	Hon	gjorde	till	och	med	slut	
med	sin	pojkvän	för	hon	kunde	inte	fortsätta	så	
liksom.	Det	blev	för	jobbigt	för	henne.	Så	hon	
fick sånt här skyddat boende, skyddad adress 
till	och	med,	liksom.	Alltså,	det	här	var	kanske,	
kanske	ett	eller	två	år	sedan	som	det	hände.	Och	
fortfarande	nu	så	är	hon	spårlöst	försvunnen,	
alltså	från	sina	föräldrar	eller	vad	man	ska	
säga.	För	dom	vet	inte	om	vart	hon	är.	Inget	vet	
egentligen	vart	hon	är	förutom	hennes	närmast	
kompisar.	Det	ska	inte	behöva	bli	så	där	tycker	
jag.	Det	är	inte	så	det	ska	vara.	(Omar)

Dilzar berättar att han upplevde att kusiner hade större 
krav på sig för att de var tjejer när han var på besök i 
föräldrarnas hemland i somras. Han fick också vara med 
om att bevittna hur en släkting slog sin dotter eftersom 
att hon inte gjort det hon blivit tillsagd att göra.

Han	gjorde	det	framför	mina	ögon	och	jag	
blev	så…	Han	var	så	aggressiv	att	jag	fattade	
inte	varför	han	gjorde	så.	Så	jag	frågade	min	
mamma.	Hon	sa:	”det	ingår	i	vår	kultur”.	Jag	
bara:	”om	det	här	är	en	kultur	så	vill	jag	inte	
delta	i	kulturen	som	vi	har”.	(Dilzar)

tankar	kring	heder
Ordet heder har både positiv och negativ laddning 
för deltagarna i ”Sharaf Hjältar” i Linköping. Heder 
i den positiva bemärkelsen handlar om att vara en 
god kamrat eller att göra bra ifrån sig till exempel på 
fotbollsplanen. Synonymer som nämns för heder är gott 

föredöme, respekt, ära och kärlek. Omar berättar att 
gruppen har fått frågan ”vad kommer du först att tänka 
på när du hör ordet heder” av projektledaren Emre. 
Han minns att han svarade sex, kön och religion och 
förklarar varför han valde juste de orden. Sex kopplar 
han till kraven på en intakt oskuld, kön till att det är 
kvinnan som ska kontrolleras och ordet religion valde 
han därför att andra människor allt för lätt gör den 
kopplingen.

Många	tror	att	muslimer	tar	den	här	hedern	för	
givet	liksom	för	att…	ja,	det	är	liksom	muslimer.	
Dom	tror	att	det	bara	är	muslimer	som	har	den	
här	hedern.	Och	därför	så	tror	dom	att	den	
kommer	från	religionen	och	det	är	fel.	(Omar)

Heder i den negativa bemärkelsen sätter deltagarna i 
förbindelse med framför allt en dålig del av kulturen. 
Det handlar om en del av kulturen som enligt 
deltagarna kan arbetas bort. Killarna framhåller att de 
varken tar avstånd ifrån sin kultur eller religion. 

Jag	tycker	liksom	att…	jag	är	muslim	och	jag	
älskar	min	kultur	och	min	religion	och	allting.	
Men det finns vissa delar av den som man kan 
plocka	bort	känner	jag,	just	hederskulturen,	den	
tycker	inte	jag	hör	hemma	här.	(Reza)
Alltså	jag	älskar	min	kultur	och	jag	älskar	
den	maten	som	jag	får	hemma.	Det	ingår	i	
min	kultur,	kebab	med	ris	och	allt	det	där.	
Men	alltså,	jag	har	bara	tagit	ett	steg	ur	det	
hemska som finns i kulturen. Vissa tror att det 
står	i	Koranen,	att	man	ska	göra	så	mot	sina	
döttrar./…/	Min	mamma	har	läst	Koranen	och	
jag	har	frågat	henne	om	det	står	så	att	man	
ska	slå	sin	egen	dotter.	Det	står,	nej	man	ska	
inte	göra	det.	Man	ska	respektera	sitt	eget	kött	
och	blod,	inte	slå	och	inte	göra	skam	av	henne.	
(Dilzar)

Kopplingar till religionen är känsligare än kopplingarna 
till kulturen. De som är troende tycker inte att det 
hedersrelaterade förtrycket har med religion att göra 
och påpekar att om man resonerar så kan man lika 
gärna dra slutsatsen att fenomenet förekommer i den 
såväl kristna som judiska befolkningen, för att inte säga 
alla religioner. 

Eftersom utbildningen i Linköping innehöll ett 
besök på Ungdomsmottagningen och deltagarna fick en 
föreläsning om ”myten om mödomshinnan” kommer 
vi in på frågor om oskuld. Killarna har fått lära sig att 
mödomshinnan är ett veck som kan tänjas ut utan att 



Elektra	 5�

man har haft sex. Vi ställer frågor om hur de ser på 
uttrycket ”att förlora oskulden” och hur de uppfattar 
sexuella erfarenheter innan äktenskapet. Vi frågar om 
de själva skulle föredra att gifta sig med en oskuld i 
framtiden. Ibland känns frågorna vi ställer adekvata 
och ibland lätt absurda. Alla svarar att det inte spelar 
någon roll om man är oskuld eller inte i den meningen 
att man har haft sex. Deltagarna pratar om att visa 
kärlek och känslor, ingen säger något om påbud, renhet 
och dygder.

Jag	tänker	inte	på	det,	jag	tänker	på	den	
personen	jag	älskar	och	som	älskar	mig	tillbaka.	
Det	är	det,	det	handlar	om.	Inte	om	hon	är	
oskuld	eller	inte.	(Dilzar)

När vi frågar om det är ett plus eller minus för en tjej 
att vara oskuld kryper det fram att det kanske skulle 
vara ett plus, i alla fall för Mahmoud.

Gränsen mellan att bry sig om sina systrar och 
bry sig om sina systrars förehavanden och rykte i en 
hedersrelaterad bemärkelse är tydlig för deltagarna.

När	man	bestämmer	hur	hon	ska	bete	sig,	hur	
hon	ska	leva	liksom,	det	är	då	det	är	fel.	Då	
har	det	gått	för	långt.	Men,	det	är	klart	att	man	
ska	bry	sig	om	sin	syster.	Det	är	självklart.	Jag	
skulle	ju	bry	mig	om	min	syster	och	försöka	
skydda	henne	också.	Men	inte	så,	man	får	inte	
överdriva.	(Omar)

Utbildningsprocessen

Rekryteringsprocessen
Reza praktiserade på Ungdomens Hus på KFUM 
Linköping när projektledaren Emre Güngör fick 
möjlighet att bedriva Sharafverksamheten i deras 
lokaler. Emre beskrev syftet med projektet för Reza och 
frågade om han hade vänner och bekanta som skulle 
kunna vara intresserade. Reza lockades inte särskilt av 
projektet för egen del men tipsade Emre med en del 
namn. Emre tog även kontakt med fritidspersonal i det 
med Linköpingmått mätt relativt invandrartäta området 
Berga. Bland namnen fritidspersonalen nämnde 
fanns några namn som även Reza föreslagit. Killarna 
informerades, intervjuades och ombads att tänka vidare 
på saken innan de bestämde sig. Dilzar trodde att det 
var ett teaterprojekt till en början. Efter att ha fått höra 
mer om projektet bestämde han sig för att gå med då 
han tyckte att frågan var angelägen. Under intervjuerna 
betonade Emre vikten av att bete sig som en förebild 

när man blir en ”Sharaf Hjälte”. Bland de kriterier 
Emre ställde upp för ett deltagande var att de skulle 
ha en bakgrund i ”hederskulturen” och känna igen 
problematiken. De skulle också ta aktivt avstånd från 
förtrycket av ”sina systrar”. Flera av killarna kände igen 
sig eller vänner i det Emre pratade om. För de flesta 
kändes det självklart att ställa upp. När flera av Rezas 
vänner ville delta i ”Sharaf Hjältar” väcktes också 
Rezas intresse. Reza berättar själv:

Emre, han flyttade in i det här huset 
(Ungdomens	hus)	och	så	frågade	han	mig	och	
jag	tänkte	”nej	jag	vill	inte,	eller	jag	har	inte	
tid”	och	så.	Jag	förstod	inte	riktigt	vad	det	
handlade	om.	Men	sen	bad	han	mig	tipsa	om	
mina	kompisar	och	då	när	han	skulle	intervjua	
en kille, då fick jag vara med på intervjun, bara 
för	att	lyssna	på	vad	det	handlade	om.	Och	då	
när	jag	tänkte	igenom	vad	han	sa	tänkte	jag,	jag	
har	massa	kompisar	som	har	varit	med	om	det	
här,	jag	har	själv	varit	med	om	det	här,	så.	Så	
nu när det finns vill jag göra någonting. (Reza)

Genom att Emre intervjuade killarna innan lärde han 
snabbt känna dem. Killarna som i stor utsträckning redan 
kände till varandra blev tidigt en sammansvetsad grupp.

Två killar hoppade av i ett tidigt skede.  Enligt Emre 
hoppade en av för att han upplevde det som alltför 
svårt att berätta om syftet med ”Sharaf Hjältar” för 
föräldrarna och en annan därför att religioners inverkan 
på hedersproblematiken inte fick ifrågasättas. En tredje 
kille kom inte med i gruppen eftersom han hade det 
svårt med närvaron. 

Emre Güngör påbörjade rekryteringsprocessen 
i september, och gruppverksamheten kom i gång 
i november. Redan under den första veckan 
uppmärksammades ”Sharaf Hjältar” i en lokal tidning. 
Peyman berättar att det var först efter en incident i 
skolan som han gick med i gruppen. Artikeln som 
beskrev projektet hade upplevts som provocerande av 
ett gäng killar:

Jag	var	inte	med	från	första	början.	Sen	så	när	
dom	var	med	i	Extra	första	gången	så,	kom	dom	
till	skolan.	Två	av	killarna	går	i	samma	skola.	
Så	kom	det	några	invandrarkillar	fram	till	dom	
och	sa	”vad	gör	ni”,	”ni	kan	inte	gå	med	i	det	
här”,	”ni	går	emot	eran	religion”,	”ni	ger	eran	
syster	frihet	och	säger	åt	dem	att	gå	och	ha	sex	
med	alla	killar	och	dricka	sprit	och	gå	ute	på	
kvällarna”.	Och	jag	som	kompis	backade	upp	
dom	och	sa	”nej,	men	det	innebär	inte	att	man	
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ber	sin	syster	att	bli	såna	grejer	som	ni	tror,	gå	
ut	och	ha	sex	och	dricka	sprit	och	var	ute	sent,	
det	gör	inte	det.	Så	snackade	dom	här	killarna	
med	Emre,	vår	projektledare.	Så	ringer	det	en	
dag	och	dom	säger	”det	är	skithäftigt,	du	måste	
vara	med	i	det	här”.	(Peyman)

vad	det	innebär	att		
vara	en	”Sharaf	hjälte”
Enligt deltagarna innebär att vara en ”Sharaf Hjälte” 
framför allt att ta avstånd från hedersförtryck, men 
även att ta avstånd från andra former av våld i familjen 
och trakasserier och diskriminering. 

Vi	tar	avstånd	från	det	det	hedersrelaterade	kan	
man	säga,	från	dom	reglerna,	att	tjejen	inte	får	
träffa	andra	killar.	Att	dom	inte	har	lika	mycket	
frihet.	Vi	vill	att	dom	ska	ha	lika	mycket	frihet	
som	killar.	(Mahmoud)
För	mig	innebär	det	att	jag	har	tagit	avstånd	
helt	från	det	här	med	hedersvåld,	hederskultur	
och	allting.	Och	att	man	är	en	förebild	på	heltid,	
inte	bara	när	man	går	ut	och	föreläser	utan	
om	man	märker	av	sånt	på	stan	eller	när	man	
går	ut,	när	kompisar	snackar	skit,	så	går	jag	
emellan	och	pratar	med	dom	försöker	få	dom	att	
förstå	liksom.	(Reza)

Det innebär också att man arbetar för jämställdhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter. Man visar att 
man vill vara delaktig i samhället och är en förebild 
och ställer upp för andra. Det handlar om att säga ifrån 
när någon nedvärderar tjejer. Dilzar drar i sin tröja som 
det står ”Sharaf Hjältar” på. ”Att vara ”Sharaf Hjälte” 
innebär inte att man har den här tröjan” säger han. 
Det innebär något mer, att man respekterar stora och 
små tillägger han. En ”Sharaf Hjälte” arbetar för sina 
systrars frihet, att de ska få samma frihet som dom 
själva har. Några säger också att som ”Sharaf Hjälte” 
skyddar man sina systrar och hjälper tjejer som har 
problem hemma. Det framgår inte om man menar att 
man själv ska kliva in i en flickas situation eller hjälpa 
henne att slussas till professionell hjälp.

Vid tidpunkten för intervjun har killarna redan 
börjat föreläsa, och frågorna kring vad det innebär att 
vara en ”Sharaf Hjälte” har en praktisk innebörd för 
dem. Som en sådan försöker man sprida ett budskap 
till unga människor genom aktivt arbete. Deltagarna 
har också varit tvungna att försvara sina åsikter inför 
bekanta i skolan. Redan efter en vecka när utbildningen 
kom igång skrevs den första artikeln om gruppen i 
Linköping. Det innebar att de tidigt blev igenkända som 

”Sharaf Hjältar”. 
En ”Sharaf Hjälte” kommer deltagarna på något 

sätt alltid att vara. Engagemanget i verksamheten nu 
kommer få betydelse i framtiden, de tror de. Framför 
allt för den egna familjen, då de vill att framtida döttrar 
och söner ska få samma förutsättningar. Dilzar menar 
att hans engagemang i ”Sharaf Hjältar” är livslångt.

Att	mina	barn	och	att	vissa	av	min	kompisar	
kommer	att	fatta.	Att	jag	kommer	hålla	på	med	
det	här	hela	mitt	liv.	Att	det	kommer	bli	något	
stort.	Typ	som	jag	sa	i	TV	”Rom,	byggdes	inte	
på	en	dag”.	Vi	kommer	inte	klara	det	här	förrän	
kanske	om	några	år	när	vi	fått	uppmärksamhet.	
Men	nu	måste	vi	ta	uti	med	det	här,	ta	steget,	
med	ungdomarna.	Så	jag	tänker	bli	en	Sharaf	
Hjälte	tills	den	dag	jag	går	under	marken.	
(Dilzar)

vad	som	kan	bli	bättre	under	
utbildningsfasen
Alla killar är väldigt nöjda med utbildningsfasen. 
De har svårt att se vad som skulle kunna bli bättre. 
Mahmoud säger att man hela tiden lär sig något nytt 
och Reza säger att utbildningen varit bra och intensiv. 
Tempot har varit lagom högt vilket har varit positivt. 
Deltagarna tycker att kunskap kan man inte få för 
mycket av, och fler föreläsningar vore inte fel. Vid 
seminarierna har deltagarna diskuterat vad som tagits 
upp under föreläsningarna. Vill man öka kvaliteten i 
verksamheten skulle de diskussionerna kunna vara mer 
djupgående till exempel, menar Victor. Deltagarna är 
också mycket nöjda med Emre som projektledare. Han 
är bara några år äldre än deltagarna själva men framstår 
ändå som en naturlig ledarfigur. Att Emre själv har en 
bakgrund i hederskulturen och har övervakat sin syster 
för sin familjs räkning har bidragit till förståelsen för 
hedersproblematiken.

Emre	var	en	riktigt	bra	projektledare	tycker	jag.	
Speciellt	när	han	har	levt	i	det	här	extremt.	Så	
det	tycker	jag	är	bra.	Att	man	relaterar	till	det	
mycket	lättare,	eftersom	han	har	varit	med	om	
det	själv.	(Victor)
Allt	har	varit	bra	förutom	dom	här	hoten	som	vi	
pratade	om	förut.	Att	dom	här	killarna	dom	är	
verkligen	hjältar	guld	värda.	Emre	han	ställer	
verkligen	upp,	alltid	när	man	behöver	någonting.	
Allt	har	varit	jättebra.	(Peyman)
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Utbildningens	innehåll

Deltagarnas	tankar	kring	utbildningens	
innehåll
Deltagarna i ”Sharaf Hjältar” i Linköping har haft 
ett intensivt utbildningsschema på elva veckor som 
man har hållit sig till. Emre Güngör inledde med en 
introduktionsföreläsning som tog upp hjältens roll 
i ”Sharaf Hjältar”. Han betonade att det var viktigt 
att vara en förebild tjugofyra timmar om dygnet, 
inte bara vid föreläsningstillfällen. Sedan följde sex 
föreläsningar med lika många efterföljande seminarier. 
Seminarierna tog upp det föreläsningarna behandlat 
i samtalsform. Från Elektras ledning i Stockholm 
kom Eduardo Grutzky, som vid den tidpunkten 
var chef för sociala projekt på Fryshuset och Arhe 
Hamednaca som då var verksamhetsansvarig för 
”Sharaf Hjältar”. Deras föreläsningar om hederskulturen 
och demokrati uppskattades av deltagarna. Vid fyra 
föreläsningstillfällen hyrdes externa föreläsare in. 
Katarina Silfver, ordförande för Kvinnojouren i 
Linköping tog upp ämnet jämställdhet. Kerstin Kenndal, 
konsulent på Röda Korset föreläste om mänskliga 
rättigheter. Mona Ahlberg från Ungdomsmottagningen 
Linköping pratade om myterna kring mödomshinnan.  
Deltagarna har också träffat Anders Dahl på 
Ungdomsmottagningen. I kursen retorik och pedagogik 
undervisade stå-upp-komikern Khalid Geire. Han kom 
senare att bli projektledare för ”Sharaf Hjältar” i Malmö. 
När teaterföreställningen Elektras Bröder var i Nyköping 
passade Linköpinggruppen på att se den som en del i 
utbildningen. Gruppen gjorde dessutom studiebesök 
på Fryshuset i Stockholm och på Länsstyrelsen i 
Östergötland. Deltagarna sammanfattar upplevelsen av 
utbildningsfasen med att det fått många bra föreläsningar  
och tagit till sig en hel del nya fakta. Uttrycket flera 
använder sig av är ”att de fått mera kött på benen”. 

Den föreläsning som flera av deltagarna minns som 
särskilt bra ägde rum på Röda Korset. Föreläsningen 
som handlade om mänskliga rättigheter gav perspektiv 
på den egna tillvaron. Med hjälp av bilder från olika 
delar av världen diskuterade deltagarna människors 
lika rättigheter och olika livsvillkor. En annan väldigt 
uppskattad del i utbildningen var när de tillsammans 
åkte till Nyköping för att se föreställningen Elektras 
Bröder. Deltagarna tyckte att föreställningen fångade 
hedersproblematiken väl. 

Allt	som	man	har	sett	när	man	var	liten	det	
fanns	i	den	föreställningen.	Den	var	bra,	
den	väckte	vissa	känslor.	Det	var	mycket	så	
här,	många	som	grät	faktiskt.	Den	var	bra.	

(Mahmoud)
Jag fick tårar när jag såg den, den var så himla 
bra, alltså jag fick faktiskt tårar när jag såg den. 
(Dilzar)

hur	heder,	jämställdhet,	demokrati	och	
mänskliga	rättigheter	hänger	ihop
Deltagarna i ”Sharaf Hjältar” i Linköping 
tycker att verksamheten i förlängningen är ett 
jämställdhetsprojekt. När de själva föreläser gör 
det ofta det utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Ibland föreläser gruppen tillsammans med Juno 
Blom, jämställdhetshandläggare på Länsstyrelsen i 
Östergötland. Jämställdhet handlar enligt deltagarna 
om att män och kvinnor är lika mycket värda, att de ska 
ha lika lön för lika arbete och åtnjuta lika mycket frihet 
och rätt att bestämma över sina egna liv. Rätten att inte 
bli nedvärderad eller illa behandlad på grund av att 
man är tjej är också viktig. 

Killarna är också medvetna om att Elektra kallar 
sig för en feministisk organisation. Det har de inga 
invändningar emot även om de flesta själva har svårt 
att kalla sig feminister. Någon inser att han har samma 
värderingar som en feminist men är ändå tveksam till 
att använda etiketten på sig själv. Andra är mer osäkra 
på vad ordet feminist betyder och några gör med ett 
leende på läpparna kopplingar till arga kvinnor med hår 
under armarna.

När killarna resonerar kring heder tänker det 
mycket på våldet i första hand. Men också på de regler 
som omgärdar flickornas liv.

Vi kommer inte in på frågan hur mänskliga 
rättigheter, demokrati och jämställdhet hänger ihop och 
bildar förutsättningar för varandra med alla deltagare. 
Victor som får frågan menar att jämställdhet hänger 
ihop med demokrati och mänskliga rättigheter:

Ja, det är förutsättningar för att det ska finnas 
jämställdhet.	Till	exempel	så	måste	ju	folk	
vara	medvetna	om	till	exempel	demokrati	och	
mänskliga	rättigheter.	För	om	man	kollar	i	dom	
här	länderna,	speciellt	Mellanöstern	där	dom	
flesta inte har en aning om mänskliga rättigheter 
eller	demokrati	överhuvudtaget	liksom,	dom	
lever	bara	på	det	gamla	traditionella	sättet.	
Och	när	dom	är	medvetna	om	att	dom	har	
rättigheter,	att	alla	är	lika	värda	liksom,	så	hade	
det inte behövt se ut så där. Så kopplingen finns. 
(Victor)
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hur	deltagarna	upplever	att	
utbildningen	påverkat	dem

alla	har	stärkts	i	sina	åsikter
I Linköping tog Emre reda på deltagarnas inställning 
till hedersförtryck och våld när han intervjuade dem 
innan utbildningen påbörjades. Ett av kraven för 
deltagande var att man tog avstånd från det man inom 
”Sharaf Hjältar” kallar hederslivet. Deltagarnas syn 
på människor har inte påverkats av utbildningen. Alla 
människor människors lika värde oavsett kön, hudfärg, 
sexualitet och religion som betonas i utbildningen är 
självklar. Flera berättar att de inte funderade så mycket 
på hederskultur eller hedersförtryck innan utbildningen.

Jag	ser	nog	fortfarande	på	samma	sätt	på	
människor,	men	nu	vet	jag	mer.	Jag	har	mer	
och	stå	på,	liksom,	ja…Ja,	jag	har	haft	dom	
tankarna	hela	tiden	att	tjejer	och	killar	är	lika	
värda	och	liksom	det	här	med	hederskultur	det	
har	ju	alltid	funnits,	men	det	är	ingenting	man	
tänkt	på.	(Reza)

Mahmoud säger att utbildningen bidragit till en större 
förståelse för tjejers villkor. Idag förstår han att det 
finns mer att göra även i ett land som kan betraktas 
som mycket jämställt.  Deltagarna har också börjat 
tänka mer på våld mot kvinnor och dess konsekvenser. 
Återkommande i intervjuerna nämner deltagarna att 
deras kunskaper, samhällsintresse och engagemang ökat.

Den	här	utbildningen	gav	mig	mer	kött	på	
benen, jag har alltid vetat att det finns det där 
med	förtryck	mot	kvinnor	och	allt	det	här.	Men	
det	var	ju	först	när	vi	gick	igenom	utbildningen,	
som	jag	har	börjat	tänka	på	det	ordentligt.	Och	
ville	göra	något	åt	saken.	(Peyman)
Man	kan	säga	efter	den	här	utbildningen	så	började	
man	tänka	mer./…/	Förut	kanske,	då	brydde	jag	
mig	inte.	Men	nu	är	det	så	att	man	bryr	sig	mer	om	
saker,	automatiskt	har	det	blivit	så.	(Reza)

Synen	på	kvinnan	
Synen på tjejer har inte förändrats dramatiskt under 
utbildningen. De som har systrar berättar att de alltid 
har respekterat dem. Däremot tycker killarna att de 
har fått en större förståelse för kvinnors situation i 
allmänhet.  

Nu	har	jag	förstått	lite	mera	att	kvinnor	är	lite	
mer	förtryckta	än	vad	jag	trodde	förut.	Det	är	
det	bara.	(Omar)

Jag frågar Omar om synen på män har förändrats på 
något sätt under utbildningen. Han svarar:

Ja,	dom	tror	sig	för	mycket.	Nej,	men	dom	
tror	att	dom	kan	bestämma	mer	än	vad	dom	
egentligen	ska	och	kan.	(Omar)

Under intervjuerna diskuterar vi också vilka kvaliteter 
en bra kvinna ska ha. En rad egenskaper radas upp:

För	det	första	så	ska	hon	vara	sig	själv.	Sen,	
jag	vet	inte	alltså…	Hon	ska	vara	sig	själv	helt	
enkelt	och	stark,	inte	ta	skit	från	någon	annan,	
speciellt	inte	män	tycker	jag.	(Mahmoud)
Jag	tycker	att	hon	ska	vara	givmild,	snäll,	ett	
fint hjärta, gott hjärta, dela med sig av vad hon 
har,	vara	den	hon	är	och	inte	bry	sig	att	vara	
någon	annan.	(Peyman)

Flera av killarna säger att de nästan alltid ingripit i 
sammanhang när en tjej blivit kallad hora.

För	det	hände	ofta,	det	hände	ofta	innan.	Jag	
vet	att	jag	och	Peyman	har	i	alla	fall	sagt	ifrån	
många	gånger,	till	många	olika	killar.	Fast	nu	
är	det	lite	mer,	för	nu	vet	vi.	Först	sa	vi	det	bara	
för att det var bara en reflex från självaste mig, 
liksom.	(Omar)

Omar berättar att nästan alla tjejer kan bli kallade för 
horor. Så fort dom liksom umgås med en kille riskerar 
de att betraktas som horor. Det spelar nästan ingen roll 
vad dom gör säger han, vilket han tycker är mycket 
dåligt. Mahmoud berättar att han för inte så länge 
sedan drog bort en kille som bråkade med en tjej i 
skolan och som också spottade på henne och kallade 
henne hora. 

I framtiden vill deltagarna dela lika på 
arbetsuppgifter som traditionellt legat på kvinnans 
lott. I dagens samhälle kan det vara tufft att få det 
ekonomiska att gå ihop och därför är det viktigt att 
båda arbetar, menar killarna. De som har flickvänner 
säger att de redan idag delar lika, och några tillägger 
att de kanske till och med gör lite mer. Av dem som 
fortfarande bor hemma är det flera som medger att de 
inte är särskilt bra på att laga mat och att det är något 
det behöver öva på. Dilzar är en av dem som tar ett 
stort ansvar:

Alltså,	jag	älskar	att	laga	mat	och	diska	och	
städa. Alltid när min flickvän kom hem till oss, 
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och	min	pappa	var	i	hemlandet	och	min	mamma	
var	hemma.	Jag	brukade	laga	mat	åt	henne	och	
servera	och	diska	maten	själv,	städa	lite	i	huset.	
Så	jag	tror	att	det	kommer	bli	jag,	jag	kommer	
få	göra	det	mesta.	(Dilzar)

Synen	på	homosexualitet
Synen på homosexualitet har inte förändrats i och med 
utbildningen. De flesta säger att de skulle acceptera om 
till exempel en framtida son valde att leva öppet som 
homosexuell och inte älska honom mindre för det. 

Det	självklart,	han	är	min	son,	jag	stöttar	
honom.	Det	är	ju	inte	så	att	jag	kommer	dumpa	
honom	bara	för	att	han	är	homosexuell.	Jag	
tycker	det	att	vissa	grejer	är	naturligt,	men	att	
det	fortfarande	är	vissa	som	inte	fattar	det.	Det	
handlar	ju	fortfarande	om	kärlek.	Dom	väljer	ju	
en	partner	som	man	vill	leva	med.	Så	det	är	det.	
Man	kan	inte	tvinga	honom	till	något	man	inte	
vill	bli.	(Dilzar)

Som framtida pappor skulle de också oroa sig och 
försöka förklara att det kan bli svårt att få människor 
i omgivningen att acceptera det. Några uttrycker att 
det är ett val om man vill leva som homosexuell, andra 
säger att det inte är så mycket man kan göra åt saken. 
Peyman säger att han skulle bli besviken men att han 
skulle acceptera det. Mahmoud säger att hans syn på 
homosexuella inte har förändrats. Han kan fortfarande 
känna sig lite provocerad av tanken på att se män 
kyssas. Men han betonar att han skulle hålla tyst och 
inte göra något för att störa dem.

Responsen	från	omgivningen

Responsen	från	familjen
Deltagarns familjemedlemmar har överlag varit positiva 
till deltagarnas engagemang i ”Sharaf Hjältar”. Flera 
av deltagarna berättar att deras föräldrar är stolta och 
stöttar dem. 

Alla	har	stöttat	mig	till	�00%.	Dom	tycker	att	
det	är	något	positivt.	(Victor)

Victors mamma har också med ett leende på läpparna 
vid ett antal tillfällen passat på att uppmana honom att 
hjälpa till hemma eftersom han är en ”Sharaf Hjälte”. 
Samtidigt som några föräldrar uttryckt glädje har de 
uppmanat sina söner att vara försiktiga när de är ute 
och föreläser eller träffar människor ute på stan.

Om	jag	säger	så	här,	i	början	så	förstod	de	inte	
riktigt	vad	det	handlar	om.	Men	när	dom	har	
fått	reda	på	vad	det	handlar	om	så	dom	tycker	
att	det	är	bra	sak	jag	gör.	Och	min	mamma	är	
jättestolt	över	mig.	Det	enda	dom	har	tänkt	på	
är	liksom,	tänk	om	det	kommer	fram	folk	som	är	
konstiga,	människor	som	gör	någonting	med	dig	
istället,	för	att	du	är	med	i	det	här.	Så	hon	bara:	
”tänk	efter	på	det,	men	annars	är	det	jättebra	
det	du	gör”.	(Peyman)

För några deltagare har det inte varit helt lätt att berätta 
om engagemanget i ”Sharaf Hjältar” för familj och släkt. 
Dilzar berättar att hans mamma och storebror stöttar 
honom. Även hans far och farbror som bor i Sverige. I 
hemlandet är de dock inga släktingar som vet: 

Alltså,	familjen	är	de	enda,	dom	andra	i	
hemlandet,	det	är	inga	som	vet	om	det.	Om	jag	
förklarar	för	dom,	dom	kommer	aldrig	fatta	vad	
det	handlar	om.	/…/Det	skulle	vara	lite	svårt	att	
förklara	för	dom.	(Dilzar)

Vissa familjer har också fått ta emot samtal från vänner 
och bekanta till föräldrarna som har haft invändningar 
mot sönernas engagemang i ”Sharaf Hjältar”.

Deltagare	har	fått	uppleva	hot
En deltagare har tagit emot ett direkt dödshot, vilket 
har polisanmälts. Han har också hört hur några killar 
fällt kommentarer när han passerat dem i en kapphall.

Jag	blev	hotad	en	gång	klockan	tre,	det	var	
klockan	tre	på	natten	alltså.	Så	telefonen	ringer,	
jag	bara:	”ja,	hallå”,	han	bara:	”du	ska	dö”,	
”för	vadå?”,	”för	att	du	är	en	Sharaf	Hjälte	
och	du	är	emot	din	egen	kultur”.	Alltså	när	
jag går i skolan, så finns det en plats, det är 
som	en	kapphall.	/…/.	Och	folk	snackade	skit	
bakom	ryggen	”där	går	han	Sharaf	hjälten	som	
förräder	sin	kultur”,	”han	borde	dö,	han	borde	
inte	leva”.	Men	eftersom	jag	kämpar	för	något	
som	jag	verkligen	står	för	så	är	jag	inte	rädd	för	
någonting.	(Anonym)

vännernas	respons
Det har varit blandade reaktioner bland vänner 
och bekanta till ”Sharaf Hjältar” i Linköping. En 
övervägande majoritet har varit positiva.  Victor säger 
att han har kompisar som stöttar honom nästan oavsett 
vad han gör och att han är med i ”Sharaf Hjältar” 
tycker de är jättebra. I Rezas fotbollslag har många 
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äldre i laget kommit fram till honom och visat sin 
uppskattning för hans engagemang. 

Senast	igår	var	det	faktiskt	en	kille,	han	ville	att	
vi	skulle	föreläsa	för	laget.	Att	vi	skulle	komma	
och	prata	för	klubben	som	jag	spelar	i.	Dom	kör	
en	väldig	kampanj	mot	våld.	Så	han	sa	det	här	
går	ju	lite	hand	i	hand	med	våld.	Så	om	vi	skulle	
kunna	göra	något	där…	De	tycker	att	det	är	en	
bra	grej	att	göra.	(Reza)	

Deltagarna har fått uppleva att vänner också velat bli 
”Sharaf Hjältar” och att systrar och tjejkompisar undrat 
varför det inte finns en grupp ”Sharaf Hjältinnor”. 
När Dilzar fick frågan av Amirs syster kände han sig 
tvungen att ringa till Emre och fråga. Han fick svaret 
att det var på gång och att det mycket väl skulle kunna 
bli en tjejgrupp i framtiden.

I Linköping har några av deltagarna tvingats 
konfrontera tidigare vänner och bekanta som anser 
att deltagare i ”Sharaf Hjältar” numera är fiender. Det 
är killar som lever efter hedersrelaterade värderingar 
och upplever att ”Sharaf Hjältar” sviker sina rötter, sin 
kultur och religion.

Dom	ser	på	det	som	om	vi	liksom	ville	bryta	med	
våran	kultur	eller	religion.	Liksom	byter	sida	
tror	dom.	För	att	dom	tänker	ju	så,	dom	tänker	
att	dom	ska	hålla	koll	på	sina	systrar,	dom	ska	
kontrollera	sina	systrar,	dom	ska	bestämma	över	
sina	systrar.	Och	det	är	det	vi	säger	är	fel.	Och	
då	säger	dom;	”va,	nej	det	är	så	det	ska	va”,	
”du är min fiende nu”, ”dom är fiender för dom 
tänker	inte	som	jag”.	(Omar)

Responsen	i	skolan
Flera av deltagarna som fortfarande går i skolan säger 
skämtsamt ”dom älskar mig” när vi frågar vilken 
respons lärarna har visat dem.

Dom	är	väl	jättestolta	över	mig	och	tycker	
att	det	är	bra	det	jag	gör.	Speciellt	min	
svenskalärare	och	min	mentor.	Hon	tycker	att	
det	är	roligt	och	blev	jätteglad	över	mig,	att	jag	
gör	det	här.	(Peyman)

När Victor fick chansen att föreläsa på högstadieskolan 
han själv gått i överraskade han sina gamla lärare. Han 
berättar att han var rätt stökig i högstadiet och att det 
var kul att visa andra sidor av sig själv den här gången. 
Efter föreläsningen var det en lärare som uppmanade 
honom att bli lärare i framtiden. 

Diplom,	stipendieutdelningen	och	den	
mediala	uppmärksamheten
I Linköping delades diplomet vid utbildningsfasens 
slut ut den �2 januari 2006 av stadens borgmästare 
Eva Joelsson i KFUM Ungdomens hus. Konferencier 
för dagen var stå-upp-komikern Khalid Geire som 
senare blev projektledare för ”Sharaf Hjältar” i Malmö. 
Linköpinggruppen var även med och blev tackade i 
riksdagen en vecka senare när Sollentunagruppen tog 
emot sina diplom. På väg till riksdagen i bil blev de 
igenkända av en kassör på en bensinmack.

Folk	från	Norrköping,	när	vi	var	där	kände	dom	
igen	oss	också,	dom	bara;	”hej,	grabbar	ta	det	
lugnt	när	ni	kör”.	Vi	var	på	väg	till	riksdagen,	
då	skulle	vi	fylla	på	och	köpa	lite	(ohörbart).	
”Ja,	men	grabbar,		Sharaf	Hjältar,	välkommna”,	
”ta	det	lugnt	nu	i	det	här	vädret,	kör	inte	så	
snabbt”.	Vi	bara:	”tack	så	mycket”.	(Dilzar)

Dilzar berättar också att han blev igenkänd av en tjej 
i en biograflucka i Linköping och fick tjugo kronors 
rabatt bara för att han ”var en Sharaf Hjälte”. Killarna 
i Linköping har fått stor medial uppmärksamhet. 
Bara under våren räknade Emre ihop antalet artiklar, 
radio- och TV-intervjuer till tjugofem. Strax innan vi 
intervjuar dem för andra gången på hösten har den 
danska tidningen Berlingske Tidende varit i Linköping 
och träffat killarna. Vi får se artikeln på ett heluppslag. 
En kille säger att det är häftigt att vara med i media, 
en annan säger att det varken har varit särskilt kul eller 
tråkigt, snarare nödvändigt för att de ska nå ut med sitt 
budskap. 

Överlag tycker de att bilden av dem stämmer med 
undantag för några fel. En deltagare uttrycker en viss 
oro över att ju mer som skrivs om dem desto mer 
faktafel kommer det att bli. Han ser också en fara i 
att man i media överdriver vissa saker för att skapa en 
större spänning i berättelsen. Han ser också en fara i 
att det som skrivs om dem kan bidra till att de kommer 
att missuppfattas som förrädare, vilket skulle kunna bli 
väldigt jobbigt.

Reaktioner	på	Elektras	bröder
I samband med att vi under intervjun diskuterar vilka 
scener i föreställningen Elektras Bröder som deltagarna 
kommer ihåg särskilt, svarar Dilzar:

När	pappan	kommer	när	dottern	vill	be	om	
förlåtelse	och	pappan	och	mamman	börjar	gråta	
och	pappan	säger	till	sonen;	”ta,	pistolen	min	
son,	du	ska	skjuta	din	egen	syster”.	Och	han	tar	
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upp	pistolen	och	där	tar	det	slut.	

Dilzar fortsätter att berätta om vad som hände efter 
föreställningen. 

Och	på	tal	om	det,	så	sa	Emre,	när	vi	var	i	
Nyköping	och	kolla	på	det	där.	Och	Emre	bara:	
”gå	och	prata	med	ungdomarna	och	kolla	vad	
dom	tyckte	om	den”.	Så	den	scenen	som	jag	
berätta	för	dig	nu,	berättade	jag	för	dom:	”vad	
tycker	ni	om	den	här	scenen?”.	Då	sa	en	��-årig	
kille,	han	var	��,	�3,	han	bara:	”jag	skulle	ha	
tagit	pistolen	och	jag	skulle	skjuta	sönder	den	
där	horan”.		Åååå,	jag	blev…”va?”.	(Dilzar)

Jag frågar Dilzar varför han tror att killen svarade så: 

Han	följer	i	sina	föräldrars,	eller	pappas	fotspår.	
Så det är därför vi måste typ visa att det finns 
något	annat	man	kan	bli,	man	kan	ta	sig	ur	det:	
”varför	måste	du	göra	så	där	för?”.	Så	jag	blev	
helt	chockad	när	han	sa	det.	Jag	trodde	han	
skulle	säga:	”den	sög”,	men	han	sa:	”jag	skulle	
ha	tagit	pistolen	och	jag	skulle	skjuta	sönder	
den	där	horan”.	Jag,	jag	viste	inte	vad	jag	
skulle	säga	då,	för	det	var	jag	inte	beredd	på,	
att han skulle säga så. Så jag fick tänka innan 
jag	svarade.	Herregud	alltså,	han	är	��	år	han	
tänker	redan	så	där.	Tänk	dig	när	han	blir	typ	
��,	��,	han	kommer	slå	sönder	sin	egen	syster	
om	han	nu	har	en.	(Dilzar)

Föreläsningsfasen	–	att	vara	en	
”Sharaf	hjälte”
Redovisningen bygger på svar sammanställda efter 
gruppintervju med fyra killar samt enkäter till de 
övriga tre killarna.

Deltagarnas	upplevelser	
av	att	själva	föreläsa
Alla deltagare i ”Sharaf Hjältar” i Linköping har 
prövat på att föreläsa vid ett par tillfällen. Ett par killar 
i taget följer med Emre Güngör till föreläsningarna. 
Under våren föreläste ”Sharaf Hjältar” i skolor och 
föreningar vid knappt tjugo tillfällen. Under hösten 
är ytterligare ett tjugotal bokningar på gång. Det är 
både högstadieskolor och gymnasieskolor i framför allt 
Östergötland som har fått besök av killarna. Vid två 
tillfällen har de föreläst på socionomprogrammet på 
Linköpings universitet. Även olika studieförbund som 
Studiefrämjandet och Sensus har varit inbokade. Bland 

föreningarna kan Sveriges Mansjourers Riksförbund, 
Östergötlands S-kvinnor och Rotaryklubben i 
Norrköping nämnas.

I början var det väldigt pirrigt för killarna att 
föreläsa, men efterhand har det gått bättre och bät-
tre. Det bekräftas också av Juno Blom, jämställd-
hetshandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland. 
Hon har föreläst tillsammans med killarna vid ett 
par tillfällen och hon tycker att de har utvecklats.

Jag	blir	mer	modig	varje	gång	vi	har	haft	
föreläsningar.	Och	jag	har	fått	säga	det	jag	
känner,	liksom	sprida	ut	budskapet	till	dom	
unga. /…/ Jag vill ha mer, jag vill till fler skolor, 
jag	skulle	vilja	sprida	ut	budskapet	så	att	dom	
fattar	vad	det	handlar	om.	(Dilzar)

Deltagarna berättar om hur föreläsningarna brukar gå 
till. För att nå alla brukar eleverna delas in i mindre 
grupper, ofta blir det kill- och tjejgrupper. Det har 
hänt att Sharafdeltagarna har gått med killarna och 
Juno Blom gått med tjejerna och att tjejerna missat 
Sharafdeltagarna, vilket de har uttryckt en viss 
besvikelse över.

Det	börjar	med	att	Emre	ställer	sig	framför	alla	
och	pratar	om	hederstänkandet	generellt.	Så	blir	
det	ofta	en	paus,	efter	det	delar	vi	upp	gruppen	i	
två	halvklasser.	Emre	fortsätter	lite	och	vi	har	en	
genomgång	sen	byter	vi	efter	halva	tiden.	Det	är	
lättare	att	nå	fram	när	det	är	en	mindre	grupp.	
(Victor)

Under våren tog Emre fram ett föreläsningsmaterial.

Vi	har	tagit	fram	en	mapp	med	olika	övningar	
och	bakgrundsfakta	och	så.	Om	man	är	osäker	
kan	man	läsa	igenom	det	och	så,	eller	kolla	
igenom	lekar	(värderingsövningar)	som	har	
funkat	jättebra.	(Reza)

Dilzar berättar för oss att föreläsningar vid 
några tillfällen har inletts med att ungdomar i ett 
forumteaterprojekt spelar upp scener som anknyter till 
hedersproblematiken. 

Omar som likt andra i gruppen fick tillfälle att 
föreläsa på sin gamla högstadieskola: 

Och	jag	vet	att	när	jag	gick	i	Bergaskolan,	om	
en	sån	här	grupp	skulle	komma	och	föreläsa	
för	oss,	så	tror	jag	att	dom	kompisar	som	jag	
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umgicks	med	då	och	kanske	till	och	med	jag	
själv	skulle	tycka	att	det	bara	var	skitsnack,	eller	
nått	sånt.	(Omar)

Det var lite svårt att få igång en diskussion på 
Bergaskolan minns Omar. Men när de använde sig av 
värderingsövningar gick det betydligt bättre. Emre gav 
dem positiv feedback efter föreläsningen. 

Ibland har föreläsningarna bidragit till att killarna 
blir igenkända på stan och att samtal initieras.

Samma	kväll,	eller	dagen	efteråt	när	jag	
var	på	stan	och	handla	så	var	det	många	av	
killarna	som	jag	aldrig	träffat	innan,	bara	där	
i	klassrummet	när	jag	föreläste	för	dom.	Dom	
kom	ju	fram	och	började	och	prata	med	mig.	Jag	
tror	det	funkade	bra	där,	dom	lyssnade	och	tog	
åt	sig.	(Reza)

Ibland lär killarna sig nya saker när de själva är ute och 
ska föreläsa för andra. När Peyman var på Sveriges 
Mansjourers Riksförbund och föreläste tyckte han att 
männen hade så fina och kloka svar och kommentarer 
att han gärna skulle vilja använda dem själv.

Möten,	handledning		
och	vidareutbildningar
Samtliga deltagare tycker att de får ett bra stöd 
av projektledaren Emre Güngör i samband med 
föreläsningarna. Av enkätsvaren framgår det att Emre 
brukar berätta vad som har gått bra och vad som kan 
bli bättre efter föreläsningarna. En deltagare menar att 
feedbacken skulle kunna bli ännu bättre. Under hösten 
har gruppen utöver föreläsningarna träffats ungefär en 
eller två gånger i månaden. Emre berättar att han för inte 
så länge sedan fick höra en deltagare säga ”vi gör ju inget 
förutom att föreläsa”, vilket bekymrade honom något.

vad	som	kan	bli	bättre	under	
föreläsningsfasen
Killarna i ”Sharaf Hjältar” i Linköping är nöjda med 
att ha provat på att föreläsa. De tycker att uppläggen 
fungerar relativt bra. På senare tid har några börjat 
fundera på hur de ska nå rätt målgrupp. Att budskapet 
ska nå dem som är i störst behov av att få sina 
värderingar omprövade. Amir (som var sjuk vid det 
första intervjutillfället) säger:

Något	som	skulle	kunna	bli	bättre	när	vi	har	
varit	ute	och	föreläst,	det	är	att	man	lägger	ner	
mer	resurser../../	Vi	har	varit	i	Junkan	(Anders	

Jungstedtskolan),	det	var	nästan	en	hel	dag.	Och	
då	hann	vi	inte	träffa	dom	som	behövde	höra	
det.	Att	träffa	de	svenska	klasserna	det	hjälper	
inte,	utan	grejen	är	att	det	är	dom	som	hänger	
i	kafeterian	som	borde	höra	det.	/../	Själva	
grundidén	är	ju	att	komma	fram	till	ungdomar	
som	behöver	höra	det.	(Amir)

Att det ibland går olika lång tid mellan föreläsningarna 
gör att man kan behöva få tid att repetera inför 
föreläsningar.

Jag	ser	inte	mycket	som	kan	förbättrats	jag	
tycker	att	det	är	bra	som	det	är.	Kanske	att	
man	kan	gå	igenom	föreläsningarna	lite	oftare.	
Ibland	kan	det	bli	så	att	en	månad	har	man	tre	
föreläsningar,	nästa	månad	en.	(Victor)

Flera av deltagarna säger att det viktigaste är att nå ut 
med budskapet.

Det som kan bli bättre är att fler människor 
kommer	ta	åt	sig	av	det	här,	eller	vad	man	
ska säga. Att fler ska förstå vad vi gör det här 
för.	Och	inte	bara	kalla	oss	för	förrädare	för	
det	är	vi	inte.	För	vi	har	inte	bytt	sida,	vi	är	
fortfarande	dom	vi	var	innan.	Så	det	som	skulle	
kunna	bli	bättre,	det	var	att	människor	började	
förstå,	alltså.	(Omar)
Kanske kan man hoppas på att det blir flera 
Sharaf	Hjältar.	Det	hoppas	jag	i	så	fall.	
(Peyman)	

Emre Güngör ser en viss risk med att skolorna inte tar 
tag i frågan ordentligt i samband med föreläsningarna 
och följer upp eleverna. Diskussionerna om heder 
skulle kunna förankras på ett bättre sätt i skolorna, 
tycker Emre.

Vi	kommer	och	vi	går.	Vi	lyfter	frågan.	(Emre)
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Sammanfattande	presentation	av	linköpinggruppen	i	tabellform

tabell	�0

Deltagarnas	egna	och	indirekta	erfarenheter	av	hedersproblematiken:

§	De flesta säger att de inte har växt upp i familjer med uttalade hedersnormer.
§	Några	säger	att	äldre	systrar	har	haft	mer	begränsningar	än	dem	själva.
§	Föräldrar	till	deltagare	har	upplevt	påtryckningar	från	omgivningen	för	att	förmå	sönerna	att	sluta	i	”Sharaf	Hjältar”.	
§	En har haft en flickvän som han brutit med, delvis på grund av hon levt med hedersrelaterade krav hemifrån.
§	En	har	upplevt	kvinnor	i	släkten	i	hemlandet	blivit	slagna	och	illa	behandlade	på	andra	sätt	och	tvingade	till	

hushållsarbete.	
§	En	deltagare	har	haft	en	vän	som	blivit	bortgift.
§	En	deltagare	känner	till	en	tjej	som	brutit	med	sin	familj	och	bor	i	skyddat	boende.	

Deltagarnas	upplevelser	av	utbildningsprocessen	(utbildnings-	och	föreläsningsfas):

§	Atmosfären	och	sammanhållningen	har	varit	väldigt	bra	under	hela	utbildningsprocessen.
§	Utbildningsfasen	var	intensiv	och	bra.
§	De	egna	föreläsningarna	har	varit	väldigt	utvecklande.
§	I	början	var	det	nervöst	att	föreläsa	men	efterhand	gick	det	och	kändes	det	bättre.	
§	Det	är	viktigt	att	nå	ut	med	budskapet	och	nå	rätt	målgrupp.

Deltagarnas	upplevelser	av	utbildningens	innehåll:

§	Föreläsningarna	har	varit	givande	och	kunskapsmässigt	upplever	deltagarna	att	de	fått	”mer	kött	på	benen”.
§	Utbildningen kan med fördel innehålla fler föreläsningar (kunskapsinnehållet kan öka).

Deltagarnas	upplevelser	av	hur	insatserna	påverkat	dem:

§	Medvetenheten	om	hedersproblematiken	har	ökat.	
§	De flesta uppger att de aldrig har tänkt i hedersrelaterade banor och att män och kvinnors lika värde och rättigheter varit 

en	självklarhet.
§	Samhällsintresset	och	engagemanget	har	ökat.

Deltagarnas	upplevelser	av	responsen	från	omgivningen:

§	De flesta föräldrar tycker att det är bra.
§	Fler	mammor	och	systrar	än	pappor	har	uttryckt	uppskattning.
§	En	del	har	släktingar	som	man	inte	berättat	om	engagemanget	i	”Sharaf	Hjältar”	eftersom	”det	är	bäst	så”.	
§	En	deltagare	har	blivit	mordhotad	på	telefon	vid	ett	tillfälle	(vilket	har	polisanmälts).
§	Vänner	(som	inte	redan	är	med	i	gruppen)	har	överlag	varit	positiva	eller	neutrala	till	”Sharaf	Hjältar”.
§	Några	har	vänner	och	bekanta	som	kallar	dem	”svikare”	och	”förrädare”	eftersom	de	tycker	att	de	bryter	med	deras	kultur	

och	religion.
§	Lärare	har	varit	väldigt	positiva	till	engagemanget	i	”Sharaf	Hjältar”	och	har	uttryckt	uppskattning.	
§	Mottagandet	i	riksdagen	var	överväldigande.

Deltagarnas	upplevelser	av	föreläsningarna:

§	Det	var	pirrigt	i	början	att	föreläsa,	men	det	går	bättre	och	bättre.
§	Föreläsningarna	är	en	viktig	del	i	”Sharaf	Hjältar	för	att	föra	ut	sitt	budskap”.
§	Stödet	de	får	från	projektledaren	är	bra	men	kan	bli	bättre.
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analys	av	resultat	i	
Sollentunagruppen	och	
linköpinggruppen
	
Rekryteringen
Tillvägagångssätten för rekryteringen av grupperna 
var olika. I Linköping valde Emre Güngör efter en 
intervju med ett antal killar ut dem som han ansåg 
kunde platsa i gruppen medan det snarare var tvärt 
om för Sollentunagruppens del. Ahmet Benhur höll 
en föreläsning och inbjöd de som ville till uppföljande 
diskussioner. Tre killar i ett kompisgäng som ansåg 
att Ahmet hade fel och ville övertyga honom om detta 
kom fram till honom efter föreläsningen. Detta ledde 
till ett intressant samtal som de aktuella killarna ville 
fortsätta. Dock spelade en kille en nyckelroll för såväl 
Emre i Linköping som för Ahmet i Sollentuna. För 
Emres del var detta en kille som hjälpte honom att 
få tag i killar för intervjuerna och för Ahmet var det 
en kille som han under en längre tid hade diskuterat 
hedersfrågor med och som tipsade sina kompisar om 
föreläsningen. Rekryteringsprocessen tog längre tid 
i Sollentuna än i Linköping.  Trots dessa olikheter 
i rekryteringsprocessen är grupperna ganska lika 
varandra. Samtliga killar i båda grupperna går på 
gymnasiet och är mycket skötsamma. Dessutom tillhör 
flera av killarna sedan tidigare samma kompisgäng. 
Det har inneburit att samtalen har fortsatt även utanför 
mötena. Killarna har olika etniska och religiösa 
bakgrunder och samtliga har etniskt blandade 
vänkretsar med en del svenska kill- och tjejkompisar. 

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att detta 
är unga män med utländsk bakgrund som är uppväxta 
i Sverige, som lever i ett mångkulturellt sammanhang 
och som är integrerade i det svenska samhället. 
Dessutom har de genom den egna familjens etniska 
härkomst kännedom om hederskulturers normer och 
traditioner. Normer och värderingar tas för givet och 
det är först i mötet med andra värderingar och normer 
som dessa blivit synliga för en stor del av de aktuella 
unga männen. Det är först när normer och värderingar 
synliggjorts som ett ställningstagande till dessa för 
egen del har kunnat ske. 

Utbildningsfasen	–	att	bli	
en	”Sharaf	hjälte”
Eftersom deltagarna i respektive grupper känner 
varandra sedan tidigare är diskussionsklimatet gott. I 
Sollentunagruppen lyckas Ahmet Benhur tillsammans 
med Leo Razzak och deltagarna skapa ett intensivt 
och öppet diskussionsklimat. Deltagarna gillar att 

diskutera och har ett respektfullt förhållningssätt 
till varandra. Båda grupperna är mycket nöjda med 
utbildningsfasen, dock finns viss kritik vad gäller 
organisation och framförhållning från deltagarna 
i Sollentunagruppen. I Sollentuna har gruppen fler 
diskussioner än utbildningsmoment, medan det är tvärt 
om i Linköpingsgruppen. Antalet föreläsningar är fler 
i Linköping, och dessutom har värderingsövningar 
ingått i utbildningen. I Linköping behandlas fler teman. 
Linköpingsgruppen får en betydligt bredare utbildning 
än Sollentunagruppen . Framförallt gäller detta det 
sexuella förtrycket av flickor/kvinnor genom myten 
om mödomshinnan men också mänskliga rättigheter. 
De får också en föreläsning om retorik, som också 
utlovats men inte genomfördes i Sollentunagruppen. 
I ett avseende är Sollentunagruppens utbildning 
bättre. Det gäller frågan om homosexualitet som lyfts 
upp av Alice Bah Kuhnke, vilket hon gjorde genom 
att ta utgångspunkt i det gemensamt mänskliga och 
därmed alla människors lika berättigande. Å andra 
sidan initieras ett lokalt projekt av en man verksam vid 
ungdomsmottagningen som tar upp ämnet med killarna 
i ett annat forum. Överhuvudtaget är utbildningen 
mer organiserad och genomtänkt i Linköping än 
i Sollentuna. Närvaron på mötena är hög i båda 
grupperna vilket är ett gott betyg för verksamheten.

Båda utbildningarna har starka och svaga sidor. 
Vi anser att upplägget där ett avståndstagande från 
hedersrelaterat förtryck och våld sker genom ett 
ställningstagande för mänskliga rättigheter är mycket 
fördelaktigt. Därigenom är det möjligt att synliggöra 
två helt olika sätt att se på kvinnor och män; huruvida 
kvinnor har samma förmågor och kapacitet som män 
och därför tillhör samma kategori eller om de saknar 
kapacitet och förmågor som män har, och om män 
därför ska ha privilegier som kvinnor inte har och har 
rätt att kontrollera kvinnor. Inom de två utbildningarna 
har man närmat sig detta tema genom att dels 
konkretisera det hedersrelaterade livets begränsningar 
för flickor genom avståndstagande till de mest extrema 
uttrycken som mord och våld men också till kontroll 
av oskulden, dels genom att lyfta fram de allmänna 
icke-förtryckande aspekterna av mänskliga rättigheter 
som omfattar såväl deltagarna själva som alla grupper i 
samhället. Dock har man i för låg grad problematiserat 
mäns roll i att upprätthålla hedersförtrycket av flickor/
kvinnor.  Socialiseringen till en ärbar flicka/kvinna, 
en flicka som accepterar oskulden, att bli bortgift och 
är lydig bidrar till att bryta ned flickans autonomi 
och identitet och intervenerar i hela hennes liv och 
tänkande. Hederskulturen är ur detta perspektiv inte 
en ”svart” fläck i kulturen, som den enskilda flickan 
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kan ta bort och i övrigt leva med sin kultur. Att 
deltagarna i utbildningarna ser på hedersförtrycket 
som en ”svart fläck” kan vi förstå, men som officiell 
policy är detta felaktigt.26  Vi anser att detta tyder på 
att Elektras ledning inte har förstått innebörden av 
det hedersrelaterade förtrycket av flickor och att detta 
är en produkt av ett samspel mellan bröder, fäder 
och andra män, med följden att också pojkars/unga 
mäns vardagsliv är genomsyrat av samma synsätt. 
Pojkars och mäns roll i hedersförtrycket är en del av 
socialiseringen av pojkar till män. Även i ett annat 
avseende föreligger svagheter i den argumentation 
som de unga männen får ta del av genom utbildningen. 
Detta gäller religionen. Ett återkommande argument 
är att religion inte spelar roll eftersom hedersförtyck 
inte är förknippat med en särskilt religion. Detta är 
en argumentation med en pragmatisk och undvikande 
slutsats. Religionen spelar tvärt om en stor roll i 
att legitimera och upprätthålla hedersförtrycket. I 
ytterligare ett avseende anser vi att utbildningarna har 
varit för ytliga när det gäller mänskliga rättigheter där 
det finns en rad kreativa och pedagogiska sätt att arbeta 
med. 

Föreläsningsfasen	–	att	vara	en	
”Sharaf	hjälte”
Det var enbart Linköpinggruppen som gick vidare 
efter utbildningsfasen och blev ”Sharaf Hjältar”. Alla 
deltagare i ”Sharaf Hjältar” i Linköping fick och 
tog chansen att föreläsa och växtemed uppgiften. 
Emre Güngör var företagsam, och kontakterna med 
Länsstyrelsen i Östergötlands län och samarbetet med 
jämställdhetshandläggaren Juno Blom underlättade 
nya kontakter och engagemang framförallt i 
Östergötland men också i andra delar av södra Sverige. 
Linköpinggruppen har mött andra aktörer på fältet 
som de lärt sig mycket av, exempelvis Juno Blom som 
föreläser och engagerar flickor och företrädare för 
Sveriges Mansjourers Riksförbund. Även om gruppen 
inte fått en vidareutbildning i form av föreläsningar 
har de fått såväl positiv som negativ kritik av Emre 
för sina insatser och de har arbetat med att utveckla 
sina argument och metoder. Bland annat har mottot för 
gruppen blivit att en ”Sharaf Hjälte” är man tjugofyra 
timmar om dygnet, vilket möjliggör ett pågående och 
mer genomgripande förändringsarbete för den enskilde 
deltagarens del. Mötet med gruppen skolelever har 
också inneburet att de har fått argumentera för sin sak.

Sollentunagruppen fick sina diplom i januari 

26	 	Exempelvis,	som	Stefan	Koch	uttrycker	det,	att	det	är	fråga	om	“att	säga	ifrån	
sig	en	bit”	av	den	egna	kulturen.	Även	andra	företrädare	för	”Sharaf	Hjältar”	
uttrycker	sig	på	detta	sätt.

2006, och det var först i slutet av september som 
de erbjöds vara med på en föreläsningsturné. När 
Ahmet blev ansvarig för ”Sharaf Hjältar” nationellt 
stannade processen i Sollentuna upp. Inför vår 
uppföljningsintervju under hösten motiverades tre 
deltagare att åka på en miniturné till Bollnäs och 
Göteborg för att ”bevisa” att verksamheten fungerar. 
Föreläsningarna hade anordnats av Emre Güngör 
för Linköpinggruppen, men ledningen av Elektra i 
Stockholm beslöt att gruppen inte fick åka. Istället 
erbjöds deltagare ur Sollentunagruppen att åka. 
Vi antar att detta skedde med anledning av att vi 
skulle göra vår andra intervju med deltagarna i 
Sollentunagruppen. Vid denna tidpunkt var det enligt 
vår mening Linköpinggruppen, under ledning av Emre, 
som i realiteten var det dominerande centralnätet i 
landet och inte Elektras ledning och ”Sharaf Hjältar” 
på Fryshuset i Stockholm. 

helhetsbedömning	–	generellt
Vår helhetsbedömning av de två grupperna är att 
rekryteringen gick bra såväl i Sollentuna som i 
Linköping och att verksamheten med de unga män 
som ingick i grupperna hade en mycket stor potential. 
Utbildningsfasen genomfördes dock på olika sätt 
i Sollentuna och i Linköping, men det är bara i 
Linköping som samtliga deltagare fick erfara hur det 
var att delta i en Sharafgrupp. Ansvaret för att detta inte 
skedde i Sollentuna ligger inte hos deltagarna i gruppen 
utan hos ledningen och den centrala ledningen för 
”Sharaf Hjältar” på Fryshuset.  

Slutsatser
• ”Sharaf Hjältar” har på många sätt varit Elektras 

mest framgångsrika verksamhetsgren. Ser vi till tid 
och resurser är Sharaf en prioriterad verksamhet 
inom Elektra. 

• Vid halvårsskiftet juni/juli 2006 var sammanlagt 
tjugotre killar diplomerade ”Sharaf Hjältar”, 
vilket vi anser vara ett ganska magert resultat mot 
bakgrund av att verksamheten varit i gång i drygt tre 
år, och rätt stora resurser avsatts till verksamheten. I 
genomsnitt har sju killar per år utbildats. 

• ”Sharaf Hjältar” är en förebyggande och samtidigt 
en opinionsbildande verksamhet. Den mediala 
uppmärksamheten som killarna fått har varit en 
del i strategin. Detta var tydligt för den första 
Sharafgruppen, vilket ledde till att det blev oerhört 
centralt för killarna i denna grupp att bli sedda i 
massmedia. Den massmediala bilden blev normen 
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för det eftersträvansvärda. Detta mediafokus 
samt de ”divatendenser” som Stefan Koch anser 
att killarna i den första gruppen har, menar vi 
att killarna i Sollentuna och Linköpingsgruppen 
inte har. I Linköping har deltagarna uppskattat 
den uppmärksamhet de har fått, framförallt i 
lokalpressen, men de är mer besvärade än förförda 
av den. De förstår vikten av att de når fram med sitt 
budskap genom media.

• Organisationen av verksamheterna har varit ojämn. 
Gruppen i Linköping har varit väl organiserad och 
arbetet har skett efter en plan. Så är inte fallet med 
Sollentunagruppen och heller inte den centrala 
ledningen för verksamheten i Stockholm. Det 
senare har lett till stora motsättningar mellan den 
centrala ledningen och de lokala ledningarna i 
Malmö och i Linköping. I Malmö kom inte arbetet 
igång på grund av att de anställda där inte fick 
vägledning från Stockholm. I Linköping bromsade 
Stockholmsledningen upp arbetet därför att den inte 
hade kontroll eller hängde med i utvecklingen av det 
lokala arbetet i Linköping. Ledningen i Stockholm 
verkar ha blivit en ”propp” för verksamheterna. 

• Ledningen i Stockholm har visat på allvarliga brister 
vad gäller att granska sitt eget arbete och utveckla 
metoder för arbetet. Metoderna har förändrats från 
Botkyrkagruppen till Sollentunagruppen, men det 
verkar inte ha skett efter en gemensam granskning 
och självkritik. Det metodutvecklande arbetet har 
inte skett skriftligt utan snarare bakom ”lyckta 

dörrar” inför ett begränsat antal personer. På så sätt 
har inte alla i Elektra som har relevanta erfarenheter 
fått möjlighet att bidra till utvecklingen. Den 
utbildningsmall som tagits fram för en period på 
6-8 månader,  det enda skriftliga metoddokument vi 
har tagit del av, är på en A �. Det är ytterst tunt och 
innehåller inga överväganden eller reflexioner kring 
det upplägg som föreslås. Metodutveckling kräver 
reflektion, dokumentation och utvärdering. 

• När det gäller innehållet i utbildningen så anser vi 
att den grundläggande idén är mycket god men att 
det också föreligger brister. Om man tar begreppet 
”Sharaf Hjältar” på allvar så kräver det att de som 
gått utbildningen i ord och handling ska företräda 
en annan manlighet än idealet inom hederskulturen. 
Att ha sin etniska bakgrund från länder där 
hederskulturella värderingar är utbredda är inte 
nog, att stå på en scen och säga att man tar avstånd 
från hedersförtryck av flickor är heller inte nog. Att 
bli en sådan hjälte tar tid och det är fråga om en 
bildningsprocess.2� Den enskilde måste ifrågasätta 
egna för givet tagna värderingar, och för att kunna 
göra detta behövs metoder men också att den egna 
självreflexionen ständigt står på dagordningen. Ett 
synsätt likt detta uppfattar vi att Linköpingsgruppen 
har anammat i och med mottot att en ”Sharaf 
Hjälte” är man tjugofyra timmar om dygnet. 
Men även i Linköpinggruppen behövs ytterligare 
redskap, bland annat fördjupade kunskaper om 
hedersförtrycket sett ur flickors perspektiv. 

2�	 	Nussbaum,	Martha	C	(�99�)	
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tabell	��	FUngERaR/	FUngERaR	EJ	tIllFREDStällanDE		
linköping	och	SollEntUna	

linköping Sollentuna

Fungerar	tillfredställande	(kan	bli	ännu	bättre)

Utbildningsfasen •	 Det	öppna	samtalsklimatet
•	 Närvaron
•	 7	föreläsningar	med	uppföljande	

seminarier

•	 ”Diskussionsdynamiken”
•	 Det	öppna	samtalsklimatet	
•	 Gemenskapen
•	 Närvaron
•	 3	föreläsningar

Föreläsningsfasen •	 Hela	gruppen	har	fått	föreläsa
•	 Budskapet	har	nått	ett	stort	antal	

skolelever
•	 Stödet	från	projektledaren

Överlag •	 Gemenskapen	
•	 Planeringen
•	 Dokumentationen	
•	 Den	lokala	förankringen	och	lokalt	

samarbete
•	 Att	väcka	medialt	intresse

Fungerar	ej	tillfredställande	(bör	bli	ännu	bättre)

Utbildningsfasen •	 Ämnesfördjupning
•	 Perspektivtagande	

•	 Ämnesfördjupning
•	 Perspektivtagande

Föreläsningsfasen •	 Vidareutbildning
•	 Kunskapsrepetition

•	 Ordna	föreläsningsuppdrag
•	 Mötes-/kontaktfrekvensen
•	 Vidareutbildning
•	 Kunskapsrepetition

Överlag •	 Kontakten	med	fd	ledning
•	 Kontinuerlig	metodutveckling	

genom reflektion, dokument-ation 
och	utvärdering

•	 Planeringen
•	 Dokumentationen
•	 Den	lokala	förankringen	och	lokalt	samarbete
•	 Kontinuerlig metod-utveckling genom reflektion, 

dokumentation	och	utvärdering.
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tabell	��	FöRtJänStER/RISkER	linköping	och	SollEntUna	

linköping Sollentuna

Förtjänster

•	 Gemenskap
•	 Öppet	samtalsklimat
•	 Egna	värderingar	synliggörs	i	mötet	med	andra	värderingar	

och	perspektiv
•	 Nya	kunskaper	och	ökad	medvetenhet	om	

hedersproblematiken
•	 Ökat	samhällsintresse	och	engagemang
•	 Personlig	utveckling	
•	 Erkännande	och	bekräftelse	från	familjemedlemmar,	vänner,	

skola,	media	och	politiskt	etablissemang
•	 Hjälterollen	innebär	att	man	är	en	förebild	24	timmar	om	

dygnet
•	 Pojkar/män	involveras	i	arbetet	mot	hedersförtryck	
•	 Meriterande	för	framtiden

•	 Gemenskap
•	 Öppet	samtalsklimat
•	 Egna	värderingar	synliggörs	i	mötet	med	andra	

värderingar	och	perspektiv
•	 Nya	kunskaper	och	ökad	medvetenhet	om	

hedersproblematiken
•	 Ökat	samhällsintresse	och	engagemang
•	 Personlig	utveckling	
•	 Erkännande	och	bekräftelse	från	familjemedlemmar,	

vänner,	skola,	media	och	politiskt	etablissemang
•	 Pojkar/män	involveras	i	arbetet	mot	hedersförtryck
•	 Meriterande	för	framtiden

Risker

•	 För	ytliga	kunskaper	om	heders-problematiken	utifrån	en	
flicka/ung kvinnas perspektiv

•	 För	ytliga	kunskaper	om	mänskliga	rättigheter,	jämställdhet	
och	demokrati.

•	 Påtryckningar	och	hot	från	grupper	som	ogillar	”Sharaf	
Hjältar”

•	 Avstånd	markeras	mot	heders-problematikens	yttringar	utan	
att	problematisera	mansrollen	i	socialiseringsprocessen

•	 Att flickors görs till offer istället för hjältinnor när pojkar görs 
till	hjältar	och	inga	tjejer/tjejgrupper	är	deltagare	

•	 För	ytliga	kunskaper	om	heders-problematiken	utifrån	
en flicka/ung kvinnas perspektiv 

•	 För	ytliga	kunskaper	om	mänskliga	rättigheter,	
jämställdhet	och	demokrati.

•	 Avstånd	markeras	mot	heders-problematikens	
yttringar	utan	att	problematisera	mansrollen	i	
socialiseringsprocessen

•	 Att flickors görs till offer istället för hjältinnor när pojkar 
görs	till	hjältar					och	inga	tjejer/tjejgrupper	är	deltagare

•	 Organisatorisk	och	ideologisk	turbulens	påverkar	
deltagarna	negativt

•	 Falska	förhoppningar	kan	leda	till	besvikelse
•	 Berusning	av	medialt	strålkastarljus
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DElUtväRDERIng	�

TEATERFÖRESTÄLL-	
NINGARNA:	ELEKTRAS		
SySTRAR	OcH	ELEKTRAS	
BRÖDER

bakgrund
Under det första projektåret genomförde Fryshuset 
i samarbete med Stockholms stadsteater, Upsala 
Stadsteater och Rädda Barnen i Stockholm en skolturné 
med föreställningen Elektras Systrar. Under hösten 
2002 spelades sextiosju föreställningar och våren 2003 
tjugofem föreställningar. Sammantaget såg över � 000 
personer, framförallt elever i högstadiet och gymnasiet, 
föreställningen och skolturnén var en mycket stor 
framgång. 

Elektras Systrar är den första delen i en trilogi: 
Elektras Systrar, Elektras Bröder och Elektra till 
mor och far (det tidigare arbetsnamnet var Elektras 
Föräldrar). Den andra delen, Elektras Bröder, spelades 
under tre säsonger, nämligen hösten 200�, våren 2005 
och hösten 2005:den första vid Upsala Stadsteater, den 
andra i Riksteaterns regi och den tredje i Fryshusets 
regi. Föreställningen Elektras Bröder var sålunda 
ett samarbetsprojekt mellan Upsala Stadsteater, 
Riksteatern och Fryshuset. Målgruppen för turnén 
i Fryshusets regi var framförallt elever men också 
lärare. Det är enbart denna turné som omfattas av vår 
utvärdering.

Underlaget	för	redovisningen
Underlaget för denna redovisning av teaterturnén 
Elektras Bröder är turnéplan för hösten 2005 inklusive 
en lista över de som beställde föreställningen, Elektras 
projektansökningar och redovisningar till Allmänna 
arvsfonden, omnämnanden av föreställningen i 
tidningar (sökning Google), teatermanuskriptet, samtal 
med en företrädare för Upsala Stadsteater, intervju med 
en skådespelare och den konstnärliga ledaren Mikael 
Cocke samt en mindre undersökning. Syftet med den 
senare är att få en uppfattning om elevers intryck och 
mottagande av föreställningen samt om och hur den 
användes av lärare för fortsatta diskussioner i klassen.  

 
vad	föreställningen	handlar	om
Elektras Systrar synliggör tjejers villkor och de 
förtryckande hedersstrukturerna. Pojkar har ett delvis 
ett annat läge än flickor i och med att de har större 
möjligheter att påverka sin egen situation. Detta är 

enligt den konstnärliga ledaren den röda tråden i 
upplägget av föreställningen Elektras Bröder. Inom 
hederskulturen har unga pojkar möjlighet att göra ett 
val. De kan välja om de vill vara ett offer eller inte, 
eller om de vill vara gärningsman eller inte. Detta 
har präglat presentationen av temat. Det är inte en 
eller några pojkars livshistoria som berättas, utan 
skådespelarna gestaltar händelser och situationer i form 
av en rad olika möten; möten mellan generationer inom 
familjen/släktens ram, möten mellan ungdomar med 
svensk och utländsk bakgrund, möten mellan flickor 
och pojkar. I direkt anslutning till föreställningen 
belyses några händelser djupare. Bland annat engageras 
publiken (eleverna) i att formulera alternativa 
lösningar till enstaka situationer/händelser. Eleverna 
kan om de vill komma fram och spela upp dessa 
handlingsalternativ. På detta sätt skapas en dialog 
mellan skådespelare och publik. Ibland har, enligt en 
av skådespelarna, denna dialog fortsatt efteråt mellan 
enstaka skådespelare och grupper av elever. 

Skådespelarna är enligt den konstnärliga ledaren 
både svenskar och invandrare där svenskar spelar 
invandrare och vise versa och där kvinnor spelar män 
och vise versa. Enligt en av skådespelarna var detta 
en styrka i föreställningen. Det bidrog till att skapa 
distans och göra problematiken mer allmänmänsklig. 
Vidare ansåg samma skådespelare att föreställningen 
mottogs med större engagemang bland elever som hade 
kunskaper om problematiken än av dem som inte hade 
det. Responsen hos eleverna var ibland helt enorm, det 
var, som den intervjuade skådespelaren formulerade 
det, ”som att vara på en rockkonsert”.    

Tidningarnas recensioner av föreställningen är 
genomgående mycket positiva. 

Föreställningens mer övergripande teman rör 
flickors och pojkars villkor i traditionella hederskulturer 
där hederskulturens ideal sätts i relation till 
jämställdhetskulturen och till mänskliga rättigheter. Vi 
har mot bakgrund av manuskriptet till föreställningen 
formulerat detta i några att-satser, vilka vi använde 
oss av i den mindre frågeundersökningen som vi 
genomförde. Dessa att-satser är: 
- att en flicka drar vanära över familjen genom att 

träffa en svensk kille
- att en flicka ska skämmas för att hon är flicka, gör 

hon inte det är hon en hora
- att svenska tjejer betraktas som billiga horor och 

som tigger om att våldtas                                 
- att bröder måste kontrollera sin syster/sina systrar                            
- att bröder tvingas följa gamla hederstraditioner och 

bland annat ta livet av sin syster  
- att sonen per telefon tvingas förlova sig med en 

kusin                                     
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turnéplanen	hösten	�005
Enligt turnéplanen för hösten 2005 spelades 
föreställningen sextiotre gånger på tjugotre orter. 
Ytterligare sex föreställningar var beställda, men fick 
ställdas in. På den första föreställningen i Södertälje 
utsattes teatergruppen för hot, vilket innebar att fyra 
föreställningar i Södertälje och en i Flen ställdes in. 
Utöver detta ställdes en föreställning in i Sollentuna på 
grund av en vattenskada i lokalen.

De sextitre föreställningarna spelades på följande 
tjugotre orter, där vi i parantes har angivet antalet 
föreställningar på varje ort: Inom Stockholms län: 
Fryshuset (3), Årsta folkets hus (�), Skärholmen 
(2), Fisksätra (�) Nacka (�0), Tumba  (�), Alby  (5), 
Sätraskolan (2), Lillholmsskolan (�) Bredäng (2), 
Rinkeby (�), Vantör (5), Sollentuna 6 ( � beställda - � 
inställd), Södertälje � (5 beställda - � ställdes in), Flen 
0 (� beställs - � inställs), Järfälla (2), Regeringen (�). 
Övriga landet: Hultsfred (3), Kalmar (2), Katrineholm 
(2), Västervik (2), Nyköping (2) och Riksteatern (2)

Föreställningen spelades i första hand på skolor för 
högstadie- och gymnasieelever. De flesta spelställena 
ligger i Stockholms län. Övriga orter är Nyköping, 
Västervik, Katrineholm, Kalmar och Hultsfred, vilket 
sammantaget innebär en stark koncentration till södra 
Sverige. Sannolikt har cirka 5 000 högstadie- och 
gymnasieelever sett föreställningen. 

Varför lades föreställningen ned efter tre säsonger? 
Efterfrågan på föreställningar var stor, gensvaret bland 
eleverna var såväl enligt den konstnärliga ledaren och 
en av skådespelarna mycket positivt och recensioner 
bland annat i dagstidningar av föreställningen 
var genomgående mycket positiva. Svaret på den 
nyss ställda frågan är enligt företrädare för Upsala 
Stadsteater konstnärliga intressen. En föreställning 
ges bara i tre säsonger oavsett hur stor efterfrågan är. 
Detta betyder att de konstnärliga intressena överordnas 
behovet av föreställningen.

Frågeundersökningen
Redovisningen bygger på tio svar varav en av dem 
som svarade är beställare och själv inte medverkar 
i verksamheten. En av de lärare som svarade såg 
själv inte föreställningen och kunde därför inte följa 
upp den i klassrummet. Enligt sju av svaren skapade 
föreställningen diskussioner bland eleverna. Det som 
diskuterades rörde hederstraditionernas betydelse för 
flickor respektive pojkar. Det mest återkommande temat 
var att sonen per telefon tvingades förlova sig med sin 
kusin och att bröder behöver kontrollera sina systrar. 
Även synen på svenska tjejer, att de anses vara horor 
diskuterades. I enstaka klasser aktualiserades teman 

som rasism och främlingsfientlighet. I en klass blev det 
inga diskussioner efteråt som följd av att eleverna kände 
sig utsatta av upplägget som innebar att de efteråt 
skulle ställa sig upp och svara på frågor och spela upp 
scener. Detta var en gymnasieklass från en skola med 
en betydande andel elever med utländsk bakgrund.

Av de nio lärarna som svarade på frågorna var det 
bara en som hävdade att hedersproblematiken inte finns 
i klassen. Två tror inte att den finns medan sex lärare 
har sett tydliga tecken. Hit hör att flickor i klassen 
blir kontrollerade av sina bröder eller kusiner eller att 
flickor inte får delta i skolaktiviteter som klassresor och 
museibesök. 

En	frågeundersökning	–	
tillvägagångssätt
Som ovan nämnts var vår ambition att göra en 
undersökning för att belysa elevers intryck och 
mottagande av föreställningen samt om och hur den 
användes av lärare för att främja fortsatta diskussioner 
i klassen. 

Vi ville undersöka elevers och lärares 
reaktioner, men hade inga uppgifter om vilka skolor 
föreställningen hade visats i. Beställningarna gjordes 
ofta av andra än respektive skola där föreställningen 
visades och det var dessa beställare vi hade namn 
och adress till. För att testa ett möjligt upplägg 
för undersökningen kontaktade vi en beställare i 
Stockholmsområdet. Beställaren intervjuades och 
hon hjälpte oss att få tag i de lärare som hade sett 
föreställningen med sina klasser. Vår ambition var att 
med hennes hjälp även motivera de aktuella lärarna 
att låta sig intervjuas. Samtliga av de berörda lärarna, 
sammanlagt åtta på tre olika gymnasieskolor, tackade 
nej till en intervju. Istället kunde de tänka sig att 
skriftligt besvara enstaka frågor. Denna erfarenhet 
talade för att det var svårt att genomföra intervjuer 
med lärare. Vi kontaktade emellertid ytterligare en 
skola i Stockholmsområdet. Denna gång var det 
en högstadieskola där lärare och elever även hade 
sett den första föreställningen, Elektras Systrar. 
En lärare på skolan som var mycket engagerad i 
hedersproblematiken kontaktades och hon kunde tänka 
sig att vara en länk mellan oss och lärarna på skolan. 
Den första kontakten visade att lärarna på grund av sin 
arbetssituation sannolikt inte kunde ställa upp på en 
intervju, vilket var väntat. Även denna erfarenhet talade 
för att vi inte skulle lyckas få lärare att ställa upp på 
intervjuer. Utifrån lärarnas arbetssituation, men också 
det faktum att det var minst sex månader och upptill 
ett år sedan de såg föreställningen, fick oss att ändra 
upplägg och ambition för undersökningen. Upplägget 
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blev varken en intervju- eller enkätundersökning 
utan snarare en kombination, nämligen ett begränsat 
antal mer utförliga, skriftligt utformade frågor som 
varje lärare och beställare skulle besvara. Eftersom 
vi inte hade nödvändiga uppgifter om skolorna och 
lärarna för att kunna nå dem direkt tog vi kontakt med 
beställarna. Frågeupplägget, bilaga 2, består av tre delar 
där den första enbart ska besvaras av beställaren och 
de två övriga av lärarna eller annan berörd personal. 
Frågorna till de senare gäller dels hedersproblematikens 
förekomst bland eleverna och dels om och hur de teman 
som togs upp i föreställningen följdes av diskussioner i 
eller utanför klassrummet av eleverna. De lärare som vi 
tidigare hade haft kontakt med fick frågorna direkt av 
oss. Frågeupplägget skickades ut till tretton beställare 
och åtta lärare. 

Två beställare hörde av sig och meddelade att de 
varken kunde hjälpa oss med att besvara frågor eller 
vidarebefordra dem till lärarna. Ett kuvert kom i retur. 
Enbart tre beställare svarade varav två var lärare. I 
övrigt svarade en skolkurator och sex lärare. Vi fick 
enbart in tio svar, vilket innebär att vi inte kan ge 
en helhetsbild av föreställningens mottagande och 
diskussioner bland eleverna. Materialet ger enbart 
underlag för att beskriva några olika erfarenheter. 

Frågeundersökningens	svar
Redovisningen bygger på tio svar varav en av dem 
som svarade är beställare och själv inte medverkar i 
verksamheten. En lärare som svarade såg själv inte 
föreställningen och kunde därför inte följa upp den i 
klassrummet. 

Enligt sju av svaren skapade föreställningen 
diskussioner bland eleverna. Det som diskuterades 
rörde hederstraditionernas betydelse för flickor 
respektive pojkar. De mest återkommande temana 
var att sonen per telefon tvingades förlova sig med sin 
kusin och att bröder behöver kontrollera sina systrar. 
Även synen på svenska tjejer, som att de anses vara 
horor, diskuterades. I enstaka klasser aktualiserades 
teman som rasism och främlingsfientlighet. I en klass 
blev det inga diskussioner efteråt som följd av att 
eleverna kände sig utsatta av upplägget som innebar att 
de i anknytning till föreställningen skulle ställa sig upp 
och svara på frågor och spela upp scener. Detta var en 
gymnasieklass från en skola med en betydande andel 
elever med utländsk bakgrund.

Av de nio lärare som svarade på frågorna var det 
bara en som svarade att hedersproblematiken inte 
finns i klassen, två svarade att den sannolikt inte 
finns medan sex lärare har sett tydliga tecken på 
hedersproblematiken. Hit hör att flickor i klassen blir 

kontrollerade av sina bröder eller kusiner eller att 
flickor inte får delta i skolaktiviteter som klassresor och 
museibesök. 

varför	beställdes	föreställningen?	
Infriades	förväntningarna?
När det gäller skälen till varför föreställningen 
beställdes har det dels att göra med planering och 
intresse på central kommunal nivå och dels att göra 
med behov på skolnivå. Till de första hör att kommunen 
har en handlingsplan mot våld i nära relationer 
inklusive det hedersrelaterade perspektivet, och den 
ansvariga för detta programarbete ville att elever och 
lärare skulle ta del av föreställningen, eller så hade 
beställaren sett Elektras Systrar och ville att lärare och 
elever skulle se Elektras Bröder. Andra anledningar 
är att föreställningen passade in i planeringen för 
temat samlevnad eller för att lärarna var intresserade 
av föreställningen för att de har många elever med 
utländsk bakgrund, och att det bland dessa elever finns 
hedersproblematik. Det finns en överensstämmelse 
mellan dessa två typer av svar och uppfattningarna 
om att föreställningen infriade förväntningarna. I de 
skolor där anledningen till att föreställningen beställdes 
har att göra med skolans behov är man i högre grad 
nöjd med föreställningen jämfört med andra. Bland 
de tillfällen när föreställningen beställdes av en 
handläggare på kommunal nivå (som själv hade sett 
den första föreställningen, Elektras Systrar, och som 
ansåg att skolorna borde ta del av Elektras Bröder), 
finns skolor där lärarna anser att hedersproblematiken 
inte finns bland eleverna och där föreställningen 
snarare ledde till främlingsfientlighet och motstånd mot 
integration. 

Erfarenheterna tyder på att föreställningens tema 
inte är självklart att ta till sig för etniskt svenska elever . 
Åtminstone är det lättare för etniskt svenska elever som 
går i etniskt mer blandade skolor att göra detta än för 
de elever med svensk bakgrund som går i övervägande 
etniskt svenska skolor. Exempelvis anser den beställare 
som vi intervjuade att det är viktigt att ha en etniskt 
blandad grupp om förväntningarna ska infrias. Hon 
hade erfarenheter av skolor som var blandade i fråga 
om etnisk bakgrund och skolor som inte var det. 

Vidare att det är viktigt att lärarna och beställaren 
är samordnade så att lärarna får in föreställningens 
problematik i sitt undervisningssammanhang. Det 
är utan tvekan de lärare/skolor som kunde använda 
sig av föreställningen som en fördjupning, som en 
illustration av ett undervisningstema som i större grad 
har förebrett sig och fått i gång diskussioner. Om 
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lärarna inte är förberedda är det större sannolikhet 
att föreställningen inte sätter spår. Erfarenheter tyder 
på att lärarna både måste kunna möta förnekelse av 
hedersproblematiken trots att den finns i skolan och 
diskussionen om att hedersproblematiken leder till 
rasism och främlingsfientlighet.

Slutsatser
• Föreställningen Elektras Bröder sågs under hösten 

2005 av minst 5 000 elever. Om den inte av 
konstnärliga skäl hade lagts ned kunde den ha setts 
av ett betydligt större antal elever. Detta är sannolikt 
den största svagheten i upplägget. 

• Föreställningens tema är aktuellt på många skolor 
och teatern är en viktig metod för att belysa och 
diskutera ett komplicerat och viktigt ämne. 

• Temat lämnar ingen oberörd. Vid de allra flesta 
tillfällen ledde det till diskussioner, i enstaka fall till 
tystnad och i ett fall bemöttes det fria ordet med sin 
motsats, nämligen fysisk våld. 

• Föreställningen är ett sätt att sätta 
hedersproblematiken på dagordningen, 
men behöver för att temat ska integreras i 
undervisningen förankras i lärarkollegiet och i 
undervisningsupplägget.

• Flera av beställarna och lärarna hade kunskap om 
problematiken, antingen som följd av att de hade 
sett den tidigare föreställningen Elektras Systrar 
eller kände till föreställningen Elektras Bröder. 
Det senare tyder på att det är rätt att planera in 
skolturnén sist. På detta sätt ges större utrymme 
för lärare att samordna undervisningen med 
föreställningen. 
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SaMManFattanDE	
SlUtSatSER	FöR	
UtväRDERIngEn	I	SIn	
hElhEt

Efter två uppmärksammade hedersmord, mordet på Pela 
Atroshi och Fadime Sahindal, blev de hedersrelaterade 
brotten en nationell politisk angelägenhet. För perioden 
2003-200� avsatte regeringen �80 miljoner kronor till 
bland annat skyddat boende för de ungdomar som riske-
rar att utsättas för hedersrelaterat våld. Elektra har varit 
verksamma sedan 2002, och har varit en betydande aktör 
på arenan. Teaterföreställningen Elektras Systrar som 
turnerade under 2002 och 2003 spelade en viktig roll i 
att sätta hedersfrågorna på den politiska dagordningen. 
Detsamma gäller teaterföreställningen Elektras Bröder 
som vidgade frågorna genom att belysa brödernas roll 
i förtrycket av sina systrar. Elektras Bröder turnerade 
under 200� och 2005. Framförallt genom dessa teater-
föreställningar, men också via föreläsningar och inlägg i 
massmedia, har Elektra haft ett betydande inflytande på 
den politiska debatten och diskurserna rörande hedersfrå-
gans innehåll. Vår utvärdering har inte tagit sikte på att 
belysa Elektras roll i detta sammanhang, utan detta görs 
i utvärderingen Elektra	en	tankesmedja	på	Fryshuset	
200�-2006	utförd av Stefan Koch.  En begränsad del av 
vår utvärdering anknyter till denna tematik, delutvärde-
ringen av skolturnén med teaterföreställningen Elektras 
Bröder. Vår viktigaste slutsats i denna del är att turneran-
det borde ha pågått under flera säsonger. Teaterföreställ-
ningen Elektras Bröder sågs under hösten 2005 av minst 
5 000 elever, och kunde, om den inte lagts ned, ha nått ett 
större antal elever. Detta är emellertid en liten del av vår 
utvärdering. 

Fokus för vår utvärdering är Elektras faktiska arbete 
och frågan om Elektra med sina metoder har förmått 
att individuellt stödja utsatta flickor/unga kvinnor 
samt att motivera pojkar/unga män att ta avstånd från 
hederskulturella värderingar och attityder. Vi belyser 
Elektras arbete ur kvantitativa och kvalitativa termer 
där de två centrala frågorna är: Hur många ungdomar 
har Elektra nått? Är de metoder som används adekvata? 

Nedan sammanfattar vi inte resultaten av 
utvärderingarna utan lyfter fram de väsentliga resultaten 
mot bakgrund av de två ovan nämnda frågorna. 

Stödverksamheten för flickor 	
och	unga	kvinnor.
Stödverksamheten består i huvudsak av följande 
tre delar: konsultationssamtal med företrädare för 

myndigheter och liknande, samtalsstöd per telefon 
eller e-post till enskilda flickan/unga kvinnan och 
stödpersonverksamhet. Verksamhetens omfattning mätt 
i antalet flickor/unga kvinnor som Elektra direkt eller 
indirekt varit i kontakt med är begränsad. Under en 
period om tre och ett halvt år var antalet ärenden endast 
åttiotvå, och i drygt hälften av dem, fyrtiofyra, gjorde 
Elektra själv en större insats. Detta betyder att Elektra 
i genomsnitt har mottagit två telefonsamtal per månad. 
Även om stödverksamheten fick sin form först under 
det andra projektåret är detta ett klent resultat, särskilt 
mot bakgrund av att intresset för hedersproblematiken 
växte hos allmänheten men också hos samhällsaktörer 
som skola och socialtjänst under perioden. 

Den centrala metod Elektra valt för det 
individuella stödarbetet till flickor/unga kvinnor 
är att ge den enskilda flickan/unga kvinnan en 
stödperson. Detta innebär att Elektra förutom att ta 
emot samtal rörande flickors/unga kvinnors behov 
löpande bedrivit en stödpersonsutbildning, givit 
handledning till stödpersoner och haft direkt kontakt 
med de flickor/unga kvinnor som haft stödperson. 
Denna stödpersonsverksamhet har varit ryggraden i 
stödarbetet. Intresset för stödpersonutbildningen och 
av att bli stödperson har under hela projektperioden 
varit stor. Sextiofyra personer har enligt vår genomgång 
gått utbildningen, och tjugotre flickor/unga kvinnor har 
någon gång haft en stödperson. Dock är det relativt få 
uppdrag som har pågått en längre tid. Mot bakgrund av 
enkätundersökningen och ärendegenomgången är det 
vår bedömning att sex stödpersonsuppdrag har pågått 
i minst ett år. Vidare är det enbart ett uppdrag som 
har avslutats därför att uppdraget är utfört. De flesta 
avbryts därför att uppdraget är för svårt. 

Detta leder till nästa fråga, om 
stödpersonverksamheten är en adekvat metod. Svaret 
är både ja och nej. En närmare genomgång av fem 
av de sex längre stödpersonuppdragen tyder på att 
följande två förutsättningar är viktiga för att ett 
stödpersonuppdrag ska kunna pågå under en längre 
tid. Den första förutsättningen har med stödpersonens 
kvalifikationer att göra. Stödpersonen behöver ha 
adekvat erfarenhet och kompetens förvärvad genom 
antingen utbildning eller yrke. Stödpersonerna är 
med andra ord sakkunniga (socionomstuderande, 
arbetsterapeuter, kuratorer, konsulter i 
frivilligorganisationer) som gör en insats på sin 
fritid. Dessutom har de fått regelbunden professionell 
handledning (psykoterapeuter) via Elektra. Den andra 
förutsättningen har med flickorna/de unga kvinnorna 
att göra, nämligen att de inte är för unga. Av de fem 
unga kvinnor som har stödperson är en �9 år, två är 25 
år och en är 2� år. 
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Ett annat resultat är att flickor/unga kvinnor med 
kurdisk eller irakisk bakgrund är underrepresenterade 
bland dem som har/har haft stödperson medan flickor/
unga kvinnor med syriansk/assyrisk bakgrund är 
överrepresenterade. 

Sammanfattningsvis är Elektras 
stödpersonverksamhet en adekvat metod för att ge 
stöd till unga kvinnor (18-30 år) men inte till flickor. 
Vår slutsats är att Elektra varken har kompetens eller 
metoder för att ta hand om unga flickor, det vill säga 
flickor i åldrarna 14- 17 år.  Dessa flickors situation 
är komplex, och att bryta med familjen, vilket kan 
vara konsekvensen av att överskrida hedersnormerna, 
eller flytta hemifrån, är ett enormt steg att ta för 
den enskilda flickan, vilket hon behöver ha insikt 
om. I denna del vill vi rikta en allvarlig kritik mot 
Elektra. Elektra har haft resurser för att utvärdera sin 
stödverksamhet men har inte gjort detta. Att driva en 
så ansvarsfull och krävande verksamhet som att vara 
stödperson och att ge en flicka/kvinna stöd och hjälp i 
en för henne avgörande och ofta livshotande situation 
ställer särskilda krav på verksamheten. 

Elektras stödverksamhet har i första hand skett i 
Stockholms län, sett såväl utifrån flickornas/kvinnornas 
vistelsesort som utifrån stödpersonernas. Målgruppen är 
enligt Elektras policy flickor upp till 21 år. De flickor/
kvinnor som tagit kontakt själva eller via andra är 
betydligt äldre än målgruppen. Särskilt gäller detta för 
flickor och unga kvinnor som har haft stödperson och 
i ännu större grad för de kvinnor som haft stödperson 
under en längre period samt i de fall där Elektra själv 
”löst” kvinnans problem. Innebörden av detta är att 
Elektras faktiska målgrupp snarare är unga kvinnor 
mellan 14 och 30 år än flickor mellan 14 och 20 år.

attitydförändrande	arbete		
för	pojkar/unga	män
Delprojektet ”Sharaf Hjältar” har blivit den mest 
prioriterade delen av Elektras verksamhet.  Det har 
ständigt fått större andel av Elektras ekonomiska och 
personalmässiga resurser. Och projektet har lyfts 
upp i massmediala sammanhang, bland annat bidrog 
teaterföreställningen Elektras Bröder till att sätta fokus 
på Elektras verksamhet för pojkar. Det massmediala 
gensvaret har varit stort, och ”Sharaf Hjältar” har fått 
kliva fram som Elektras ansikte utåt.  

Mot bakgrund av det stora intresset och de relativt 
stora resurserna som avsatts till denna del är resultatet 
mätt i antal grupper och pojkar/unga män som deltagit 
i verksamheten magert. I kvantitativa avseenden 
omfattar ”Sharaf Hjältar” mycket få pojkar/unga män. 
Tjugotre pojkar/unga män i tre grupper har genomgått 

utbildningsdelen och fått diplom för detta. Endast 
två av de tre grupperna har nått fram till det som är 
verksamhetens andra fas, föreläsningsfasen. 

Förutom att vara en förebyggande verksamhet 
är ”Sharaf Hjältar” samtidigt en opinionsbildande 
verksamhet. När det gäller denna andra del har Elektra 
varit mycket framgångsrikt. Ett mått på detta är att 
deltagarna i grupperna fått sina diplom av ministrarna 
Mona Sahlin och Jens Orback. Ett annat sätt att tolka 
detta faktum är att Arhe Hamednacas kontaktnät 
varit av avgörande betydelse för den uppmärksamhet 
projektet väckt.

Vi har inte utvärderat den första Sharafgruppen, 
så det metodutvecklande arbete som vi beskriver är 
baserat på utvärderingen av grupperna i Sollentuna 
och Linköping. Dessa grupper består av unga män 
med utländsk bakgrund som är uppväxta i Sverige, 
som lever i ett mångkulturellt sammanhang och som 
är integrerade i det svenska samhället. Dessutom 
har de genom den egna familjens etniska härkomst 
kännedom om hederskulturers normer och traditioner, 
dock är dessa värderingar och normer för de flesta av 
deltagarna ”osynliga” i och vad som kan beskrivas som 
”för givet tagna”. För några deltagare är värderingarna 
och normerna ifrågasatta av deltagarnas föräldrar. 
Genom utbildningarna har det skett ett möte mellan 
värderingar stadgade i konventionen om mänskliga 
rättigheter och hedersrelaterade normer/värderingar. 
På detta sätt har de senare blivit synliga för deltagarna. 
Ett ifrågasättande och stegvis avståndstagande till 
hedersrelaterade värderingar har skett. Inom de två 
utbildningarna har det hedersrelaterade förtryckets 
yttringar i form av hedersmord och kontroll av flickors 
oskuld diskuterats, likaså förtryckande strukturer på en 
allmän nivå såväl av kvinnor som av andra grupper i 
samhället. 

Dock har Elektra i för låg grad problematiserat 
mäns roll i att upprätthålla hedersförtryck av flickor/
kvinnor. Socialiseringen till en ärbar flick bryter ned 
flickans autonomi och identitet och intervenerar i hela 
hennes liv och tänkande, och det är i mötet med män, 
bröder och fäder, som detta främst sker. Hederskulturen 
är ur detta perspektiv inte en ”svart fläck” i kulturen, 
som den enskilda flickan kan ta bort och i övrigt 
leva med sin kultur. Att deltagarna i utbildningarna 
ser på hedersförtrycket som en ”svart fläck” kan vi 
förstå, men som officiell policy för Elektra blir detta 
ett otillräckligt synsätt. På så sätt bagatelliseras mäns 
roll i hedersförtrycket av flickor som att detta ingår 
i socialiseringen av pojkar till män. Även i ett annat 
avseende, gällande religionen, föreligger svagheter 
i den argumentation som de unga männen får ta del 
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av genom utbildningen. Ett återkommande argument 
är att religion inte spelar roll eftersom hedersförtyck 
inte är förknippat med en särskild religion. Detta är 
en argumentation med en återigen otillräcklig slutsats. 
Religionen spelar tvärt om en stor roll i att legitimera 
och upprätthålla hedersförtrycket. I ytterligare ett 
avseende anser vi att utbildningarna har varit för ytliga 
och det gäller arbetet med mänskliga rättigheter där det 
finns en rad kreativa och pedagogiska sätt att närma sig 
dessa frågor samtidigt som faktakunskaperna ökar. När 
deltagarna ställs inför elever under föreläsningar är det 
viktigt att de är trygga med de kunskaper de besitter. 

Gruppen i Linköping har varit väl organiserad, 
och såväl utbildningsfasen som övergången till 
föreläsningsfasen har skett efter en fastlagd plan. 
Detta är inte fallet för Sollentunagruppens del. För 
Sollentunagruppen fick den första utbildningsfasen 
ingen uppföljande föreläsningsfas. Endast ett fåtal fick 
uppleva en miniföreläsningsturné som planerats för 
Linköpinggruppen. Att föreläsningsfasen inte kom 
igång beror inte på deltagarna utan endast på ledningen 
av ”Sharaf Hjältar” i Sollentuna och i Stockholm/
Fryshuset. Detta är ett mycket allvarligt misstag, dels 
för att den stora potential som gruppen hade inte har 
vidareutvecklades och kommit till användning och 
dels för att deltagarnas positiva inställning till ”Sharaf 
Hjältar” och Elektra skulle kunna vändas till sin 
motsats. 

För Linköpingsgruppen har en kunskapsutveckling 
skett under föreläsningsfasen. Det gäller både 
mansrollen och hedersproblematiken sett ur flickors 
perspektiv. När man är klar med utbildningsfasen 
och börjar föreläsa ska man vara en ”Sharaf Hjälte”. 
Härmed startar en ny process med målet att den 
enskilde i ord och handling ska praktisera en annan 
manlighet än idealet inom hederskulturen. Vi anser att 
Linköpingsgruppen har anammat ett sådant synsätt i 
och med mottot att en ”Sharaf Hjälte” är man tjugofyra 
timmar om dygnet. Den första Sharafgruppen verkar 
enligt Stefan Kochs utvärdering inte vara i närheten 
av detta. Dels har de hävdat uppfattningen att ”Sharaf 
Hjälte” är deras firmamärke som andra inte kan 
använda sig av och dels att de ska ha betalt för det de 
gör. Belöningar av olika slag, bland annat arvodering, 
har varit en central metod som Elektra har använt sig 
av och en berättigad fråga mot denna bakgrund är om 
dessa män utan betalning är villiga att engagera sig i 
verksamheten. Detta kan jämföras med insatsen som 
stödperson, som utan tvekan är det mest krävande 
frivilliga arbetet som bedrivs i Elektras regi och som 
sker helt utan ersättning.

Genom föreläsningsverksamheten är det utöver 

att synliggöra hedersproblematiken och projektets 
verksamheter, som ”Sharaf Hjältar” gör det möjligt 
att få inkomster till projektet. En marknad för detta 
har skapats bland annat genom det politiska och 
massmediala engagemanget, och utan tvekan spelar de 
�80 miljoner som regeringen avsatt för förebyggande 
arbete liksom för skyddat boende en roll i detta 
sammanhang. Genom dessa inkomster kan Elektra 
få större utrymme för sin verksamhet och även bli 
självständigare i förhållande till anslagsgivarna. Vi 
tror att Elektraprojektet har påverkats negativt av vad 
vi anser vara marknadsmässiga influenser. Istället för 
metodutveckling vad gäller verksamheternas innehåll, 
till exempel stödverksamhet för flickor/unga kvinnor 
och attitydförändring hos pojkar/unga män, har 
verksamheten blivit efterfråge- och marknadsstyrd. I 
detta avseende kan en metodutveckling ha skett. 

Svagheterna i det praktiska arbetet, som är det 
främsta sättet att testa och utveckla nya metoder, 
anser vi är en viktig anledning till konflikterna 
mellan den centrala ledningen i Stockholm och de 
lokala ledningarna i Malmö och Linköping. För att 
leda en expanderande verksamhet som Elektra varit 
under 200�-2006 behövs metodutveckling både för 
verksamheternas innehåll och för det interna arbetet. 
Har man inte fokus på detta är det svårt att överföra 
metoderfarenheter till andra grupper. Bland annat har 
man inte haft instrument för att granska sitt eget arbete 
och för att engagera anställda och andra aktörer i detta. 
Det metodutvecklande arbetet har inte skett skriftligt 
utan snarare bakom ”lyckta dörrar” inför ett begränsat 
antal personer. 

vad	är	utvecklingsbart?
Stödpersonverksamhet för unga kvinnor, �8 år och 
äldre, har Elektra adekvata metoder för. Denna 
verksamhet bör fortsätta och utvecklas vidare. 
Bland annat bör samtliga unga kvinnor som idag 
har stödperson och har haft det under en lägre 
tid intervjuas. Likaså bör de som är stödpersoner 
intervjuas. Det är viktigt att veta hur denna verksamhet 
ska förbättras. När det gäller flickor mellan 14 och 18 
år måste ett helt nytt metodutvecklande arbete startas 
upp. Vår uppfattning är att den bedömning Elektra 
gjorde under det andra projektåret, att Fryshuset inte 
kan ge aktuella flickor ett skyddat boende, är riktig. 
Ett möjligt utvecklingsområde för nya metoder är det 
individuella stödet till flickor på skoltid. Det skulle 
vara möjligt att utveckla nya metoder mot bakgrund av 
stödverksamheten i Stockholm och skolverksamheten 
i Malmö. En möjlig tanke är att ge flickor på skoltid 
individuellt samtalsstöd. 
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Sharafverksamheten bör fortsätta med 
erfarenheterna från Linköpingsgruppen som 
utgångspunkt. Idag har Sharafgrupperna drivits av 
män. Vi ser en stor svaghet i det attitydförändrande 
arbete som skett genom utbildningarna i och med att 
deltagarna i för liten grad har fått belyst/diskuterat 
bröders och mäns roll sett genom flickors ögon och 
erfarenhet. Vi anser att denna kompletterande bild 
bara kan ges av kvinnor med egna erfarenheter av 
hederskulturen. Vi rekommenderar därför att denna 
verksamhet såväl på central som på lokal nivå leds av 
en både kvinna och en man i ett likvärdigt ledarskap. 

Fortsatt teaterverksamhet rekommenderas starkt. 
Teatern är ett oerhört viktigt instrument för att 
problematisera och synliggöra hedersproblematiken. 
Vidare borde det vara möjligt att använda sig av 
teaterns arbetssätt som att gestalta handlingar/episoder i 
ett attitydförändrande projekt.  

En övergripande slutsats är att den uppgift Elektra 
har åtagit sig är oerhört krävande, vilket innebär att 
det är svårt att bedriva ett arbete för målgrupperna och 
samtidigt testa sina metoder och utveckla nya utan en 
professionell grund. Teaterföreställningarna Elektras 
Systrar och Elektras Bröder har varit framgångsrika 
därför att de har gjorts vid professionella teatrar. Den 
stödpersonsverksamhet som vi anser är lyckad har 
utförts av personer som har en professionell förankring. 
Liknande erfarenhet gäller också för ”Sharaf Hjältar”. 
Det är en erfarenhetsbaserad och planerad verksamhet 
som kan lyckas. 

En annan övergripande slutsats är att Elektras 
villkor, att ständigt behöva söka medel för sin 
verksamhet, att möta ett ständigt växande behov 
och att utveckla metoder för sitt arbete, inklusive 
det interna arbetet, är orimliga. Det går inte att vara 
ledare för denna verksamhet när minst hälften av ens 
arbetstid går till att söka nya medel. I detta läge är det 
inte överraskande att de ursprungliga målgruppernas 
intressen, nämligen utsatta flickor och unga kvinnor, 
har kommit i kläm och som följd av detta blivit ett 
bihang till verksamheterna för pojkar/unga män. 
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Stockholms	universitet																																	
Institutionen	för	socialt	arbete

																																																																														Stockholm	den	12	september	2006

Hej

Mitt	namn	är	Astrid	Schlytter.	jag	är	forskare	vid	Institutionen	för	Socialt	arbete	vid	Stockholms	universitet	
och	 har	 ett	 uppdrag	 på	 vägnar	 av	 Arvsfondsdelegationen	 att	 utvärdera	 Fryshusets	 Elektraprojekt.	
En viktig del i detta projekt är stödpersonsverksamheten för flickor/unga kvinnor. Jag vill utvärdera 
stödpersonsverksamheten	genom	att	låta	alla	som	varit	stödperson,	varit	intresserad	av	att	vara	det	
och/eller	deltagit	i	stödpersonutbildningen	besvara	ett	antal	frågor.	

Elektra-projektet	 har	 pågått	 i	 mer	 än	 fyra	 år	 och	 det	 är	 angeläget	 att	 utvärdera	 verksamheten	
under	 hela	 denna	 period.	 Det	 betyder	 att	 jag	 vill	 nå	 alla	 som	 har	 varit	 stödperson	 eller	 deltagit	 i	
stödpersonsverksamheten även om detta ligger flera år tillbaka i tiden. I samråd med Zubeyde Demirörs 
som sedan årsskiftet har varit anställd med ansvar för stödverksamheten för flickor/unga kvinnor har 
jag	 fått	 fram	 namnen	 på	 dem	 som	 på	 något	 sätt	 varit	 knutet	 till	 stödpersonsverksamheten	 sedan	
projektet	startade.	Du	tillhör	denna	grupp	och	det	är	därför	jag	nu	kontaktar	dig	för	att	be	dig	fylla	i	den	
bifogade	enkäten.

Det	är	mycket	viktigt	för	utvärderingen	att	så	många	som	möjligt	deltar	i	undersökningen.	Du	kan	om	
du	vill	vara	anonym.	

Svarskuvert	bifogas	och	jag	är	tacksam	för	ett	skyndsamt	svar.

jag	är	anträffbar	på	telefon	08	674	73	58	och	kan	nås	på	följande	e-postadress:	
Astrid.Schlytter@socarb.su.se.	

Med	vänliga	hälsningar

Astrid	Schlytter	
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Enkät till stödpersoner 

Personuppgifter
Ditt namn

(frivillig uppgift)

Din ålder......................................................................................

Är du                                                                            
 q Kvinna   q Man

Vad du gör (arbete/studier mm)?

Är du sambo, gift, delsbo, ensamstående?
(stryk under det som passar)

Har du barn?                                                                 
 q JA         q NEJ

Om ja, vilka åldrar?

Vilken etnisk bakgrund har du?

Att bli stödperson
Varför ville du bli stödperson?

Hur kom du i kontakt med Elektra?

När (vilket år) deltog du i stödpersonutbildningen?

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?                
q JA         q  NEJ

Ville du efter utbildningen vara stödperson?                  
q  JA         q  NEJ

Stödpersonuppdrag

Har du haft stödpersonuppdrag?                                
q JA         q NEJ

Har du idag stödpersonuppdrag?                                
q  JA         q NEJ

Om du har haft flera uppdrag (inklusive nuvarande), i 
så fall hur många?

Hur det gick det till när du fick ett stödpersonuppdrag
Fick du i förväg information om flickans/kvinnans 
hennes situation, ålder och bakgrund ?                          
 q JA        q NEJ 

Fick du i förväg ta ställning till 
om du ansåg att du kunde hjälpa henne?                          
q  JA         q  NEJ 

När du första gången träffade henne, 
var Elektrapersonal med?                                               
 q JA         q NEJ 

Är du nöjd med hur det första mötet ordnades?                
q  JA         q NEJ 

Stödet till flickan/kvinnan 
Frågorna gäller det senaste uppdraget (kan vara 
pågående), ifall du har haft flera uppdrag.

Flickans/kvinnans ålder:

Flickans/kvinnans etniska bakgrund: 

Uppdraget startade
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Intervjuguide ”Sharaf Hjältar” – första tillfället

Bakgrundsfrågor
�. Vad heter du?
2. Hur gammal är du?
3. Från vilket land kommer du, vilken religion har du 

och vilken kultur tillhör du?
�. Är du född i Sverige eller född utomlands? (När kom 

du till Sverige?)
5. Har du växt upp med båda dina föräldrar?
6. Har du en stor släkt här i Sverige?
�. Har du gått på dagis/förskola/skola i Sverige?
8. Brukar familjen åka till föräldrarnas hemland/

hemländer på besök – har du varit med?
9. Har du mest vänner med utländsk bakgrund, mest 

svensk bakgrund eller ungefär lika många vänner 
med utländsk och svensk bakgrund? 

�0. Har du nära tjejkompisar?
11. Har du en flickvän/pojkvän?
�2. Vilken utbildning har du?
�3. Vilken utbildning har dina föräldrar?
��. Arbetar dina föräldrar? Vad arbetar dina föräldrar 

med? 

Intervjufrågor
�. Vad innebär det att vara en ”Sharaf Hjälte”?
2. Skulle en tjej kunna ta avstånd från heder på samma 

sätt som en ”Sharaf Hjälte” och vara en ”Sharaf 
hjältinna”?

3. Beskriv ordet heder med tre ord utifrån din egen 
uppfattning?

�. Hur kommer det sig att just du blev en ”Sharaf 
Hjälte”?

5. Har utbildning ändrat ditt sätt att se på jämställdhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter?

6. Har din syn på din syster/flickvän/mamma och 
pappa/manliga släktingar har förändrats? 

�. Vad i utbildningen har varit bra?
8. Vad i utbildningen kan bli bättre?
9. Vad tycker dina vänner om att du är en ”Sharaf 

Hjälte”?
�0. Hur har du upplevt samhällets (lärare, journalister 

och politiker) respons på utbildningen?
��. Hur kändes det att ta emot stipendiet?
�2. Vad hoppas du att den här utbildningen ska betyda 

för din framtid?
�3. Hur har olika medlemmar i din familj reagerat på 

att du blivit en ”Sharaf Hjälte”?
��. Har du (eller en bror) behövt hålla koll på eller 

bevaka en syster (eller kusin) vid något tillfälle för 

att hon inte ska få dåligt rykte?
�5. Vad får du göra som inte din syster (eller kusin) får 

göra?
�6. Vad måste din syster (eller kusin) göra som inte du 

behöver?
��. Får din syster (eller kusin) behandla dig på samma 

sätt som du behandlar henne/dem? 
�8. Finns det tillfällen när bröder har rätt att bevaka 

sina systrar (eller kusiner)? 
�9. Var går gränsen mellan att bry sig och att gå för 

långt?
20. Tror du att dina föräldrar skulle vilja vara med och 

bestämma med vem du ska gifta dig med?
2�. Spelar det någon roll vad din framtida fru har för 

etnisk eller religiös bakgrund?
22. Spelar det någon roll om hon är oskuld?
23. Har du en bra manlig förebild i din närmiljö?
2�. Vilken sorts pappa skulle du vilja vara (om du vill 

bli pappa i framtiden)?
25. Vilken sorts pappa skulle du inte vilja vara (om du 

vill bli pappa i framtiden)?
26. Hur ska en bra kvinna vara?
2�. Hur tror du arbetsfördelningen i din framtida familj 

kommer att se ut?
28. Är det något du vill fråga om eller tillägga?
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bilaga	4

Intervjuguide ”Sharaf Hjältar” – uppföljning

�. Att vara en ”Sharaf Hjälte” – hur har det fungerat 
jämfört med dina förväntningar?

2. I vilka sammanhang och hur ofta träffas ni idag?
3. Hur har arbetet med ”Sharaf Hjältar” gått sedan vi 

sågs sist?
�. Vilka har ni föreläst för?
5. Hur går föreläsningarna till?
6. Vad har fungerat bra/mindre bra under era 

föreläsningar?
�. Får ni stöd av projektledaren och har ni 

”efterdiskussioner” då ni pratar om hur ni upplevt 
förläsningarna?

8. Vilka mer tankar om dessa frågor har dykt upp sedan 
ni själva började föreläsa?

9. Har ni upplevt (nya) hot efter föreläsningarna?
�0. Vad vill ni veta mer om för att föreläsningarna ska 

bli bättre?
��. Har ni fått någon vidareutbildning?
�2. Har ni fortsatt att diskutera frågor kring heder, 

kultur, religion, jämställdhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter utanför föreläsningarna, med 
vänner, bekanta eller andra? I så fall hur har de 
diskussionerna fungerat? 

�3. Vad är viktigt för Elektra att tänka på när nya 
Sharaf-grupper ska bildas?

 

bilaga	5

Enkät uppföljning  ”Sharaf Hjältar”

Namn:  

�.  Att vara en ”Sharaf Hjälte” – hur har det fungerat 
jämfört med dina förväntningar?

 q Bättre än förväntat
  q Ungefär som förväntat
 q Sämre än förväntat
  

2.  Vilka har du varit med och föreläst för? Om du själv 
har föreläst för andra.

3. Om du själv har föreläst för andra. Får du stöd av 
projektledaren och har ni ”efterdiskussioner” då ni 
pratar om hur ni upplevt förläsningarna?

 q Ja
   q Nej

Frivillig kommentar 
 

�. Om du själv har föreläst för andra. Har du upplevt 
hot efter föreläsningarna?

 q Ja
   q Nej

Frivillig kommentar 
 

 
5. Har du fått någon vidareutbildning?

 q Ja
 q Nej

Frivillig kommentar 
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6. Hur ofta träffas ni idag och i vilka sammanhang?

�. Vad är viktigt för Elektra att tänka på när nya 
Sharaf-grupper ska bildas?

8. Vad har varit bra och vad kan bli bättre med ”Sharaf 
Hjältar”?

9.  Vill du tillägga något, så kan du göra det här!

Tack för hjälpen! / Liv och Astrid
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