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Af Halima El Abassi, cand.soc.  & cocialrådgiver  

Kontakt: socialrdg@gmail.com 

 
 

Indledning  
Æresrelateret vold er ikke et nyt fænomen. Siden slutningen af 1990’erne har begrebet 

”æresrelateret vold” haft offentlighedens bevågenhed både i Danmark og i andre vesteuropæiske 

lande, og med bl.a. Khan-sagen fra 2005 er der skabt stor opmærksomhed og debat om æresdrab og 

anden æresrelateret vold.  

Der er ingen tvivl om, at æresrelateret vold/konflikter er et socialt og samfundsmæssigt problem. 

Spørgsmålet er, om æresrelaterede konflikter og/eller vold altid har eksisteret i Danmark og i givet 

fald, hvorfor der først nu er markant fokus på problemet?  

Offentlighedens interesse skyldes især konkrete begivenheder, f.eks. tvangsægteskaber, 

genopdragelserejser, trusler, vold og drab, som udspiller sig i indvandrerfamilier. Fokus på denne 

form for vold kommer desuden af, at indvandring og integration er et udbredt tema i den offentlige 

debat, hvor der en tendens til at problematisere etniske minoriteters baggrund og ”kultur”. (Jensen 

m.fl., 2006)  

”Æresrelaterede konflikter” er et komplekst og dilemmafyldt emne. Flere er i potentiel risiko for at 

blive udsat for æresrelateret vold, lever ofte i et rum mellem en kollektivistisk familiestruktur og et 

individualistisk omkringliggende samfund. Men hvis man ser bort fra det umiddelbare lag med 

trusler, vold og konflikter viser det sig, at der er tale om flere lag af komplekse problemstillinger. 

Der er ofte også tale om generationskonflikter, hvor problemet er uoverensstemmelse mellem 

familiens og individets egne ønsker om og syn på, hvordan man bør leve sit liv. De fleste vil gerne 

bestemme over deres eget liv, mens familien har andre forventninger i form af, at hele familien skal 

stå mål med den opdragelse, som de har fået med afsæt i familiens sociale, kulturelle og religiøse 

værdier.  

Æresrelateret vold rejser også spørgsmål om, hvad der forårsager vold, trusler og tvang, og hvorfor 

kvinders adfærd og færden (læs: seksualitet) skal kontrolleres. Der er iværksat en del initiativer på 

området, men næppe nok. Hvad skal man tilbyde kvinder og mænd, der bliver udsat for 

æresrelateret vold, og hvad skal man gøre for at komme problemet til livs.  

mailto:socialrdg@gmail.com
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Socialt arbejde med æresrelateret vold er en niche i et større felt; politik, lovgivning, medier og 

forskning er fire andre større, relevante områder. Inden for alle områderne er der forskellige aktører, 

interessefelter og regler. Min interesse i denne artikel er at sætte fokus på, hvordan man inden for 

det sociale arbejde kan hjælpe og hjælper kvinder udsat for æresrelateret vold og konflikter.  Særligt 

er interessen at se på kulturs betydning for socialt arbejde med æresrelateret vold og konflikter. 

  

Kulturs betydning for socialt arbejde med æresrelateret vold  
Formålet med artikelen er at inddrage nye perspektiver i analysen af æresrelaterede vold og 

konflikter. Særligt vil jeg i artiklen se på perspektiver som hæmmer eller fremmer socialt arbejde på 

området.  

Artiklen bygger således dels på et bredt udsnit af forskningen på området, dels på en række 

kvalitative interviews med socialarbejdere, der i deres arbejde har berøring med socialt arbejde med 

æresrelateret vold og konflikter. 

 

Artiklens problemstilling 

 

Er nogle opfattelser af æresrelateret vold særligt fremmende henholdsvis hæmmende for socialt 

arbejde på området 

 

Kulturbegrebet i forhold til forståelse af æresrelateret vold 
Koblinger mellem begrebet æresrelateret vold og begreber som kultur, patriarkalsk tradition, ære, 

kollektivistisk familiestruktur og etniske minoriteter er gennemgående i Danmark og i de øvrige 

skandinaviske lande. Forskningen og relevante nøglepersoner italesætter dilemmaet mellem at 

”etnificere” æresrelateret vold og koble problematikken til etniske minoriteter versus muligheden 

for at se og forstå den i et bredere samfundsmæssigt og socialt perspektiv.  
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Forskning  
En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet (SFI) i 2006 konkluderer, at æresrelateret vold rejser 

en række spørgsmål, bl.a. i forhold til kultur og inklusion. Hvilken betydning har kultur i forhold til 

æresrelateret vold, og hvilken betydning har andre aspekter i forhold til udøvelse af vold: social arv, 

marginalisering, integration? Der stilles spørgsmålstegn ved, om fænomenet æresrelateret vold er 

med til at stigmatisere etniske minoriteter som anderledes, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til 

integration. (Jensen mfl., 2006) 

 

I en svensk undersøgelse fra 2006 mener forfatterne, at en transkulturel tilgang bør karakterisere al 

støtte og behandlingsarbejde med henblik på, at unge skal gives forudsætninger for at udvikle et liv 

med balance mellem egen autonomi og tilhørsforhold til familie, slægt og kultur. Endvidere mener 

de, at aktørerne i behandlingsindsatsen også bør have en generel viden om teenageudvikling og -

adfærd for henholdsvis etniske svenskere og etniske minoritetsunge, for at kunne forstå unge som er 

udsat for æresrelateret vold. (Bremer mfl., 2006) 

 

I en videnskabelig artikel fra 2008 ser den norske forsker Anja Bredal på barnevernet og dets tilbud 

til børn med minoritetsbaggrund. Et særligt fokus lægges på barnevernets tilbud til piger, som 

udsættes for streng patriarkalsk og autoritær kontrol. Får minoritetsbørn et tilbud fra barnevernet, 

som er ligeværdigt med det, etnisk norske børn får, eller bliver de forskelsbehandlet? Er 

barnevernet for optaget af barnets kulturelle baggrund, eller er man for lidt kultursensitive? I 

artiklen argumenteres for at dreje debatten væk fra polariseringer mellem "for meget" og "for lidt" 

kultur ved, at anvende et mindre generaliserende kulturbegreb. Det dokumenteres, at temaet 

nærmest er usynligt i offentlige dokumenter indenfor barnevernet. Endvidere gives der eksempler 

på, hvad barnevernet må tage hensyn til i sådanne sager. Bredal skriver, at de tre mest almindelige 

kritikpunkter mod barnevernets arbejde med minoritetsbørn er, at de ikke har nok forståelse for 

forældrenes kulturelle baggrund, at de har for meget respekt for indvandrernes kultur, og at de 

forklarer alle problemer med kultur og derved svigter børnene. Ifølge Bredal er det en forskel, når 

man med et kulturrelativistisk perspektiv ikke bare søger forståelse om kulturelle forskelle og 

særtræk, men også accepterer disse. Den overordnede ambition for artiklen er at bidrage til et mere 

inkluderende barnevern, et barnevern som ser og hjælper alle børn og familier. (Bredal, 2008)  
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I Daphne-rapporten fra 2012 fremgår det, at Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) 

mener, at den manglende viden om æresrelateret vold og tvangsægteskaber blandt fagfolk og i 

samfundet som helhed kan føre til fordomme om, at æresrelateret vold er en del af en gruppes 

kultur og/eller religion. (Daphne, 2012) 

Af den norske undersøgelse ”Æresrelatert ekstrem kontroll” fremgår det af et survey, at 

respondenterne mener, at æresrelateret ekstrem kontrol og andre former for æresrelateret vold 

handler om at holde fast i den oprindelige kultur. (Paulsen mfl., 2011) 

Ifølge Lotte Krags doktorafhandling fra 2010 opfattes "ære" som en rodfæstet del af mellemøstlig 

kultur, hvor de fleste danskere forbinder ordet ære med æresdrab, tvangsægteskaber og streng social 

kontrol med piger og deres seksualitet. Kragh understreger, at medier og eksperter i mange år har 

fremstillet æresbegrebet på en alt for forsimplet og unuanceret måde. (Kragh, 2010) 

En rapport fra det norske Institutt for Samfunnsforskning fra 2014 viser, at unge der udsættes for 

tvangsægteskab og æresrelateret vold er i en dramatisk situation, hvor mange skal bryde al kontakt 

med familien. Udfordringen er at forhindre oplevelsen af en ny krænkelse, når de unge flytter ud af 

udslusningsboligen og igen oplever brud og tab. (Orupabo & Nadim, 2014) 

Louise Lund Liebmann ph.d.-afhandling ”Et spørgsmål om ære?”, også fra 2014, omhandler 

primært æresrelateret vold. I afhandlingen undersøger Liebmann, hvordan æresrelateret vold og 

fortællingerne om det skabes af individer og instanser i det danske samfund. (Liebmann, 2014) 

Den seneste forskning om æresrelateret social kontrol påpeger, at kontrollen bryder med 

individuelle rettigheder, altså et menneskes ret til at bestemme over egen krop, følelser, relationer 

og identitet (Mørck mfl., 2019). Æresrelaterede konflikter handler overordnet set om den opfattelse, 

at et individs handlinger kan opleves som krænkende for familiens ære, og om de konsekvenser, der 

kan være forbundet hermed. Brugen af æresbegrebet er problematisk, fordi det er med til at drage 

grænser og opstille hierarkier mellem ikke-vestlige indvandrere, der defineres som patriarkalsk 

sindede og så skandinaver/danskere, der defineres som ligestillet sindede. (Liversage, 2018) 

Diskursen om æresrelateret social kontrol bygger på antropologisk og sociologisk teori om ære, 

skam og vold, samtidig med at den bidrager til en mere generel forståelse af kultur, patriarkalske 

familieformer og forandringer i personlige liv. Æresrelateret social kontrol bryder med individuelle 

rettigheder, altså retten til at bestemme over egen krop, følelser, relationer og identitet. 

(Danneskjold mfl., 2019) 
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Undersøgelsens metode 
Kvalitative interviews kræver meget, idet en række forskellige egenskaber og procedurer skal 

mestres på én og samme tid: åbenhed, tillid, evne til at lytte, koncentration, empati, teoretisk og 

praktisk viden (Olsen, 2002). Som interviewer er man således nødt til at være opmærksom på såvel 

proces som handlinger ved planlægningen og gennemførelsen. Al metodelitteratur påpeger samtidig 

vigtigheden af at være godt forberedt ved gennemførelse af kvalitative interviews. Indledningsvis 

har jeg derfor gennemført et pilotinterview med henblik på at reflektere over mine spørgsmål i 

forhold til de svar, jeg får, og justere gennemførelsen af de egentlige interviews. 

Jeg er kommet i kontakt med informanterne via henvendelser til mit faglige netværk. På forhånd har 

jeg besluttet, at informanterne bliver omfattet af anonymitet for at sikre deres mulighed for at være 

”ærlige” i deres svar, og ikke bekymre sig om de nu svarer ”det rigtige”, f.eks. i forhold til 

arbejdsstedets selvforståelse og praksis. Allerede informanten i pilotinterviewet slappede mere af, 

da jeg oplyste, at interviewet ville blive anonymiseret – ellers skulle hun have det godkendt hos sin 

ledelse. 

De enkelte interviews har varet mellem 45-65 minutter. Inden hvert interview har jeg tænkt de 

forskellige faser igennem og fastsat tid til dem. Den indledende fase starter allerede, når jeg møder 

informanten, og vi etablerer kontakt og tillid. I hovedfasen er mit fokus på en grundig og konkret 

belysning af det felt, som jeg undersøger, samtidig med at jeg er lydhør over for nye informationer 

og perspektiver.  For at sikre kvalitet i interviewene har jeg stillet korte og præcise spørgsmål, som 

har ledt til lange og uddybende svar. Undervejs i det enkelte interview har jeg tolket på 

informantens udsagn, fulgt op med yderligere spørgsmål, herunder søgt at verificere interviewet ved 

at gentage eller opsummere informantens udsagn. Kvaliteten af det enkelte interview er afgørende 

for, om det kan betegnes som validt og dermed indgå i min analyse. 

 

Informanterne 
Artiklen bygger på interviews med 8 informanter, der alle har berøring med socialt arbejde med 

æresrelateret vold. Ved to af interviewene deltog to informanter.  Alle interviews er med 

informanter fra henholdsvis krisecentre og kommuner. Jeg kunne have inddraget andre informanter, 

men jeg har vurderet, at det var vigtigst med repræsentanter fra kvindekrisecentre og kommuner, da 

det er oftest dem, der har kontakt med målgruppen, som søger hjælp.  Jeg har som nævnt ovenfor 
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valgt at anonymisere informanterne af to grunde: Dels for at de kunne udtale sig frit og i 

overensstemmelse med deres egen forståelse, uden at skulle bekymre sig om hverken deres 

arbejdsgivers strategi eller hvad de eventuelt måtte tænke, at jeg ikke vil høre om, eller hvad der er 

det mest rigtige svar. Dels fordi arbejdsfeltet er relativt lille, så at læsere måske nemt vil kunne 

finde frem til, hvem der har udtalt sig.  

 

 

Informanter Professioner Ansættelsessted  Funktion 

Informant 1 Socialrådgiver Kommunal 

forvaltning 

Sagsbehandler  

Informant 2 Pædagog Krisecenter  Visitator 

Informant 3 Socialrådgiver Krisecenter Souschef / 

Socialfaglig leder 

Informant 4 Lærer Kommunal 

forvaltning 

To-sprogs konsulent 

Informant 5 Socialrådgiver Kvindekrisecenter Sagsbehandler 

Informant 6 Socialpædagog Kvindekrisecenter Pædagogisk 

medarbejder 

Informant 7 Socialpædagog Familiekrisecenter Sagsbehandler 

Informant 8 Socialrådgiver Kvindekrisecenter Socialpædagogisk 

funktion 

 

 

Temaer i interviewene  
Kulturen er et gennemgående element, som alle artiklens informanter omtaler. Kulturen bliver brugt 

bl.a. som forklaring på kvindernes problemer og som begrundelse for den indsats, der iværksættes 

eller mangel på samme. Informanterne beskriver nogle barrierer, der særligt gør sig gældende i 

forhold til kvinder, der er udsat for æresrelateret vold.  
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I det følgende vil jeg skitsere informanternes forståelse af kulturens betydning i sammenhæng med 

det sociale arbejde på området. 

 

Individualistisk versus kollektivistisk  
Flere af informanterne skelner mellem en kollektivistisk og en individualistisk kultur, når de 

omtaler de voldsramte kvinder og deres situation. I denne sammenhæng defineres henholdsvis 

individualistisk og kollektivistisk kultur ud fra den forståelse, at familien har større betydning inden 

for den kollektivistiske kulturforståelse. Den forståelse fremgår af informanternes udsagn. Det 

individualistiske defineres som en præference for løst sammenknyttede sociale systemer, hvor 

individer kun forventes at tage vare på sig selv og deres nærmeste familie. Det kollektivistiske 

repræsenterer modsat en præference for et tæt sammentømret samfund, hvor individer kan forvente, 

at deres pårørende vil tage sig af dem i bytte for ubetinget loyalitet (Hofstede, 1999). Adspurgt 

omkring, hvad æresrelateret vold skyldes, svarer en af informanterne direkte: ”Jamen det skyldes 

strukturen i familien. Det skyldes den kollektivistiske kultur.” Ifølge denne og andre informanter 

tillægges kulturen stor vægt i årsagsforklaringen om æresrelateret vold. De voldsudsatte kvinders 

kulturelle baggrund har med andre ord betydning for den situation de befinder sig i, men også for 

den måde socialarbejderne forholder sig til kvinderne. Ifølge den hollandske forsker Geert 

Hofstede, der i en omfattende undersøgelse har studeret samspillet mellem kulturer, pointerer, at det 

ofte er kulturelle forskelle, som gør, at repræsentanter fra forskellige ”samfund” misforstår 

hinanden eller har svært ved at forstå hinandens adfærd. (Hofstede, 1999)  

Det fremgår gennemgående af undersøgelsens empiri, at kvindernes problemer bliver forklaret ud 

fra det kulturelle aspekt: at deres nuværende situation har afsæt i, at familien kommer fra en 

kollektivistisk familiestruktur, hvor hele den udvidede familie har indflydelse på, hvad kvinden må 

og ikke må, samt hvilke muligheder, der ligger inden for den kollektivistiske familiestruktur. Dette 

illustreres bl.a. i følgende udsagn: ” De skal vælge en ægtefælle til deres døtre. Og hvis det er at de 

ikke formår at gøre det. Så er det jo en skam for hele klanen. Når pigerne modsætter sig 

forældrene, så gør det skam på familien” Ifølge informanten har det kulturelle en stor indflydelse 

på familiens situation. Ifølge Hofstede får et enkelt individs afvigelse hele gruppen til at tabe ansigt. 

Der bliver med andre ord bragt skam over hele familien.  

Inden for den kollektivistiske tradition forventes det, at man tager vare på hele sin familie. Børn 

opdrages til at følge familien og dens ønsker og er således afhængige af andre, og de kollektive 
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behov prioriteres over de individuelle. Individet forventes at indordne sig og tænke på fællesskabets 

overlevelse frem for sin egen. (Hofstede, 1999)  

”Der skal man ikke misforstå. Men der er kollektivistiske kulturer, hvor de er så bundet til 

hinanden. At jamen hvis en gør noget, så har det konsekvenser for dem. Det er også hvis den ene 

gør noget godt. Det er derfor man er meget optaget af at få børn, der bliver læge og bliver advokat 

og sådan nogle ting. Fordi det løfter hele familien op. Og hele det der system det jo gør, at det er 

der volden ligger. Som hele kilden i virkeligheden…” Dette udsagn illustrerer en forståelse af den 

kollektivistiske kultur som baggrunden for eller kilden til æresrelateret vold: det er i 

skæringspunktet, hvor individets ønsker og behov går imod det, der er godt for kollektivet, at 

volden opstår. Det kan tolkes sådan, at problemet opstår, når f.eks. en kvinde bliver forelsket i en 

mand, som familien ikke godkender pga. æresrelaterede forhold. De dybereliggende værdier i en 

given kultur er styrende for medlemmernes adfærd og forestillinger, hvilket illustreres i den 

situation, hvor kvindens ønsker og behov strider imod familiens værdier.  

 

Kulturmødet 
Hans Gullestrup taler om at mødet med folk fra andre kulturer ikke altid er problemfrit, og ofte 

undrer den enkelte sig over, hvorfor mennesker fra andre kulturer handler som de gør. Viden om 

andre kulturer bliver derfor vigtig i forhold til at forstå hinandens kulturelle baggrund (Gullestrup, 

2007)  

”... som dansker så kan man måske sige, jamen jeg forstår bare overhovedet ikke, hvordan at man 

kan reagere som forælder på den der måde der…” Flere af informanterne i min undersøgelse giver 

udtryk for, at det er vigtigt at kende til kvindernes kulturelle baggrund eller at forsøge at sætte sig 

ind i den baggrund, som kvinderne kommer fra. At kende til kvindernes baggrund er et 

udgangspunkt. Et andet er at tillægge baggrunden betydning i forhold til den indsats, kvinderne 

tilbydes. Gullestrup mener, at kulturaktøren – i dette tilfælde socialarbejderen – overvejende 

ubevidst konstruerer den faktiske virkelighed med udgangspunkt i den iagttagede kultur.  Denne 

iagttagelse sker på baggrund af de værdier og verdenssyn, erfaringer og viden, som socialarbejderen 

har med sig (Gullestrup, 2007). Socialarbejderens ”kulturberedskab” omhandler den viden og 

forståelse, som hun bevidst har tilegnet sig om den anden kultur (ibid.). Informanterne giver udtryk 

for, at kvindernes problemer er kulturbestemte og har baggrund i den familiestruktur, de kommer 

fra, som bl.a. denne informant giver udtryk for: ”Det kan ikke lade sig gøre i de her kulturer. Fordi 
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det vil udslette familier. Hvis den enkelte opførte sig sådan, som de gjorde, så ville det smitte af på 

alle de familier og have konsekvenser. Så det er det her familiebånd, der er helt dybt kulturelt 

liggende”.  

Denne forståelse er ifølge Gullestrup et udtryk for informantens kulturberedskab, som har 

udgangspunkt i socialarbejderens egen kulturelle baggrund, viden og historie. Dette 

kulturberedskab har betydning for, hvordan vedkommende forstår den voldsudsatte kvindes 

kulturelle baggrund og generelle situation i det hele taget. Informanternes udtalelser omkring deres 

forståelse af kulturen har med andre ord betydning for den indsats, de tilbyder kvinderne, herunder 

den måde, de mødes på.  

 

Kulturopfattelser  
Når informanterne giver udtryk for, at kvindernes problemer skyldes deres kulturelle baggrund, er 

der tale om en bestemt form for kulturforståelse. Skytte taler om, hvordan forskellige 

kulturopfattelser har betydning for det sociale arbejde med etniske minoritetsfamilier, og skelner 

mellem: evolutionistisk, relativistisk og kontekstuelle kulturopfattelser. (Skytte, 2006) 

 

Evolutionistisk kulturopfattelse 
Inden for den evolutionistisk kulturforståelse ses den kulturelle og samfundsmæssige udvikling som 

fremadskridende, hvor det antages, at de europæiske og nordamerikanske lande er længst fremme i 

udviklingen. Socialt arbejde ud fra denne forståelse vil tage udgangspunkt i, at kvinder skal befries 

fra laverestående kultures syn på familieliv. Denne forståelse kommer til udtryk i dette udsagn fra 

undersøgelsen: ”Fedt at I er kommet. Og fedt I har jeres egen kultur. Der er lige nogle ting der 

gælder i det her land. Du går ikke over for rødt og du tæsker ikke dine piger…” Denne informant 

giver også udtryk for, socialarbejderen skal turde sige direkte, at der er nogle af de kulturelle 

normer, der ikke er i orden. Citatet illustrerer overlegenhed i forhold til at definere, at der er ting i 

kvindernes kulturelle baggrund, der ikke er i orden: den kulturelle baggrund bliver koblet sammen 

med det at slå sine døtre, hvor det er socialarbejderens rolle at fortælle forældrene, at det ikke er i 

orden. Magtforholdet mellem forældrene og socialarbejderen muliggør, at socialarbejderen kan 

definere, hvad der ikke er i orden – det problematiske opstår i, at socialarbejderen generaliserer på 

denne baggrund. (Järvinen mfl, 2002)  
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Kulturrelatvistisk kulturopfattelse  
Alternativet til den evolutionistiske kulturforståelse er den kulturrelatvistiske. Den har fokus på, at 

forskellige kulturer skal forstås på deres egne præmisser og ud fra den tilgang, at der findes mange 

ligeværdige løsninger på livets grundlæggende problemer (Skytte, 2006). Denne opfattelse skulle, 

oversat til konkret socialt arbejde med kvinder udsat for æresrelateret vold, være en form for 

forståelse af, at æresbegrebet har betydning inden for familiens kulturelle baggrund. Dette 

illustreres bl.a. af følgende udsagn: ”… vi ved hvor meget det betyder for dem. Så det har vi jo også 

for øje. Men ikke dermed sagt at vi synes at det er acceptabelt. Men vi har forståelse for. Eller 

forståelse er måske et forkert ord. Vi ved i hvert fald, hvilken betydning det har for dem”. Denne 

informant giver udtryk for at hun godt forstår, at familiens ære har betydning for dem og for den 

måde, de har valgt at forvalte den over for deres datter. I den konkrete sammenhæng har datteren 

valgt en anden livsstil end det, familien billiger, hvilket har medført, at hun bliver anbragt. På trods 

af socialarbejderens forståelse for familiens æresbegreber betyder det ikke at hun tilsidesætter sin 

faglighed (Skytte, 2006).  

 

Kontekstuel kulturopfattelse 
Skytte anbefaler et tredje alternativ, dvs. kontekstuel kulturopfattelse, hvor forholdet mellem 

kategoriseringer og kulturforståelser ses som en samfundsmæssig brudlinje. Ved denne forståelse 

betragtes træk ved etniske grupper som noget, der er produceret under specifikke historiske, sociale 

og politiske omstændigheder. I modsætning til de to andre kulturopfattelser betragtes særlige træk 

ved etniske grupper som betinget af den konkrete lokale sammenhæng og ikke noget fundamentalt 

og iboende (Skytte, 2006) Af undersøgelsens empiri fremgår, at kulturforståelse i forbindelse med 

socialt arbejde med voldsudsatte kvinder er at have forståelse for kvindernes kulturelle baggrund. 

Flere af informanterne ser de særlige træk ved etniske grupper som betinget af den lokale 

sammenhæng og ikke som noget oprindeligt og fundamentalt, hvilket kan illustreres med dette 

udsagn:  

”… kvinderne fortæller nogle gange, at deres kusiner i hjemlandet eller oprindelseslandet har 

meget mere frihed, end de har her. Fordi at deres familier ikke er fulgt med udviklingen i 

oprindelseslandet. De lever lidt mere isoleret i Danmark, fordi de skal passe rigtig meget på deres 

børn her i den vestlige verden. Men slet ikke ser udviklingen som faktisk er sket i deres 

oprindelsesland og deres hjemland. Så det er da et kæmpe dilemma for de her unge mennesker. 
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Havde de måske boet i deres oprindelsesland, så kunne det jo egentlig godt være, at de havde fået 

lov til væsentlig mere” 

 

Citatet illustrerer en kontekstuel kulturforståelse, hvor betydningen af familiernes kulturelle 

baggrund ikke bliver tillagt den enkelte kvinde eller familie, men forklaret med udfordringen ved at 

skulle forholde sig til et nyt land med nye værdier og nye normer. Frygten for de nye værdier og 

normer er medvirkende årsag til de restriktive grænser for, hvad den enkelte kvinde må og ikke må. 

Med andre ord bliver problemerne forklaret ud fra specifikke historiske og sociale omstændigheder 

(Skytte, 2006)  

 

At over- eller underfortolke på kvindernes kulturelle baggrund 
Der er risiko for at overfortolke på baggrund af kulturen. En kontekstuel kulturforståelse kræver 

opmærksomhed på de kulturelle grænsers dynamiske karakter. Inden for den kontekstuelle 

kulturforståelse sættes den enkelte kvinde i centrum for en kontekstuel analyse, hvor 

socialarbejderen overvejer, hvor stor betydning en kulturafhængig forklaring bør have i forståelsen 

af kvindens aktuelle situation. Følgende udsagn illustrer, hvordan det tværfaglige samarbejde, der 

eksisterer i en af kommunerne, bidrager til at hele kvindens situation sættes i centrum. ”Det vil sige, 

vi går flere fagligheder sammen for at løse de problemer, der opstår omkring en sag (…) Vi er 

socialrådgivere fra flere afdelinger til at løfte opgaven.”  Der bliver taget udgangspunkt i en 

tværfaglig tilgang, hvor både kvindens sociale, økonomiske og jobmæssige situation er i fokus.  

Kragh beskriver i sin afhandling, hvordan mange opfatter ære som en fast og uforanderlig del af 

mellemøstlig kultur der resulterer i, at der i familier med rødder i Mellemøsten opstår en streng 

social kontrol med familiens piger. Hun skriver, at ære virker som et “generelt accepteret 

udgangspunkt for at forstå personer med en baggrund fra Mellemøsten og de arabiske lande” 

(Kragh, 2010).  Dette er ikke tilfældet med artiklens informanter.  De anvender derimod et 

helhedssyn i mødet med kvinderne.  

 

Kvindernes kulturelle baggrund 
Af mine interviews fremgår, at det er vigtigt med en forståelse af de voldsudsatte kvinders 

kulturelle baggrund for at imødekomme kvindernes situation og behov. En af informanterne taler 
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om betydningen af at have kendskab til, hvorvidt kvinderne kommer fra en landsby- eller 

almindelig bykultur. En anden taler om at have forståelse omkring, hvorvidt kvinderne er vokset op 

i Danmark eller indvandret fra forældrenes oprindelsesland. En tredje giver udtryk for, det er vigtigt 

at forklare unge om deres egen kulturelle baggrund som en del af den indsats, der bør tilbydes unge 

med indvandrerbaggrund. Endvidere bliver der i interviewene lagt vægt på, at det er vigtigt at have 

kendskab til og udfordre den etniske kultur, og ikke bare acceptere den og tage den for givet.   

En informant giver dette udtryk for, at den etniske kultur skal udfordres: ”En af de ting som jeg 

synes er ret vigtigt at gøre for alle socialarbejdere. Det er at udfordre den etniske kultur. Det vil 

sige at udfordre det billede de unge har, når de siger jeg har forældre der siger piger må ikke køre 

knallert, fordi der står i koranen at kvinder ikke må køre knallert. Så bliver jeg nødt til at spørge, 

hvordan pokker ordet knallert er kommet ind i koranen. Altså. Så bliver jeg nødt til at spørge, hvor 

længe har I haft knallerter i den Arabiske verden for vi fik den først mange tusinde år efter koranen 

blev skrevet”. Der bliver her argumenteret for, at en bedre kulturforståelse – også i forhold til 

oprindelseslandet – er et godt redskab, der kan anvendes i forhandling med forældrene. Denne 

informant mener, at det at have kendskab til de unges baggrund kan bidrage med redskaber i en 

forhandlingssituation med familien. Både for den unge selv, men også i en mæglingssituation. 

 

Flere af informanterne giver udtryk for, at man skal turde sætte spørgsmålstegn ved de unges kultur 

og ikke tage den som en selvfølge: ”Især med den lidt unge pige, der har en sindssyg dygtig 

psykolog på, som er så dygtig på det relationelle og identitetsmæssige i forhold til at være 

flerkulturel og stå imellem to kulturer. Men også rigtig dygtig til at se hvor svært forældrene havde 

det og at få forældrene med. De forstod jo slet ikke, hvad det var der foregik”. Udsagnet illustrerer 

den kontekstuelle kulturforståelse, hvor både pigens problematiske situation er taget alvorligt og 

pigen er blevet anbragt, men hvor der også bliver handlet på pigens sociokulturelle og 

identitetsmæssige problemer. Familien bliver inddraget, og der er således større sandsynlighed for, 

at pigens og familiens problemer minimeres. Dette er i overensstemmelse med den kontekstuelle 

opfattelse, der bygger på borgerens konkrete sociale kontekst (Skytte, 2006). 

Skytte fremhæver den kontekstuelle kulturforståelse som det mest konstruktive udgangspunkt for 

socialarbejderes refleksioner om menneskers kulturelle definition og markering af sig selv. Skytte 

påpeger, at det er vigtigt at socialarbejdere er opmærksomme på, at kvindernes identitet er 

multirelationel og rummer flere dynamiske aspekter.  
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Kulturforståelsens betydning for sociale indsatser på området 
Den måde man som socialarbejder opfatter voldsramte kvinders situation og handlinger har 

betydning for, hvordan man mener, at deres problemer og udfordringer skal løses. Ud fra en 

evolutionistisk kulturforståelse betyder det, at man ser på kvindernes situation ud fra en opfattelse 

af, at de skal ”reddes fra deres kultur”. Set ud fra en relativistisk kulturopfattelse betragter 

socialarbejderen kvindernes problemer ud fra en erkendelse af, at de forskellige kulturer har deres 

egen måde at løse problemerne på, og at kultur er en determinerende faktor i forhold til at forklare 

kvindernes og familiernes handlinger. Socialarbejdere analyserer årsagerne til kvindernes situation 

som et resultat af etniske og kulturelle faktorer.  

Set ud fra en kontekstuel kulturforståelse har socialarbejderen bl.a. magt til at definere og vælge at 

se bort fra menneskers kulturelle identitet, hvilket har betydning for tilrettelæggelsen af det sociale 

arbejde. I en kontekstuel kulturforståelse vil socialarbejderen tillægge kvindens kulturelle baggrund 

tilpas betydning, og vil også have fokus på den kontekst hun befinder sig.  

 

Forskellige forståelser af kultur  
Der kan ikke identificeres én bestemt kulturel opfattelse i min undersøgelse. Der er flere tilgange til 

eller forståelser af det kulturspecifikke. Adspurgt om, hvilken betydning kultur har for det sociale 

arbejde med æresrelateret vold, svarer informanterne forskelligt, men der er alligevel nogle 

gennemgående tendenser. Ifølge en af informanterne, er det volden som problem, der er i fokus. Det 

er lige meget, hvilken etnicitet kvinderne kommer fra. Det handler om at finde sine ben efter volden 

og komme videre i livet. Det handler om at finde en ny identitet og bearbejde konsekvenserne af 

volden. Denne informant afviser at gøre specielle tiltag i forhold til æresrelateret vold: ”Vi deler 

ikke kvinderne op på den måde, i forskellige kategorier. Lige nu har vi ikke nogen opdelinger af det. 

Det er en del af pakken, som hun får hjælp til.” Gennem hele interviewet fastholder begge 

informanter fra denne organisation, at de ikke har nogen særlig indsats i forhold til kvinder, som 

kommer på krisecenter. Alligevel giver de udtryk for, at der er uddannede medarbejdere med 

erfaring på området ”… man kan sige det, at dem der arbejder her, har erfaring i også at tage hånd 

om det”.  Som informanter giver de udtryk for, at de nok alligevel kunne blive bedre til at arbejde 

med sager, hvor æresrelaterede problemer er på spil: ”Vi har jo rigtig mange med anden etnisk 

baggrund end dansk, og ofte er der noget æresrelateret indover af en eller anden afart. Altså vores 

tilgang i det hele taget udvikler sig hele tiden, men vi har ikke et speciale for det her æresrelateret”. 
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Med andre ord bliver æresbegrebet ikke tillagt nogen særlig betydning. Etniske minoritetskvinder 

bliver behandlet på samme måde som andre voldsramte kvinder. Udtalelsen om, at de har mange 

beboere med æresrelaterede voldsproblemer, samtidig med at de ikke har noget speciale inden for 

området, kan således forekomme selvmodsigende.  

En anden informant mener modsat, at der skal nogle særlige indsatser i forhold til kvinder udsat for 

æresrelateret vold: ”De danske kvinder, der kommer her har brug for noget helt andet end de 

etniske kvinder. Fordi danske kvinder kommer fra deres individualistiske vinkel. De er udsat for 

vold. Og de skal måske have hjælp til at løsrive sig fra det her forhold. Men når de først er løsrevet 

så skal de nok klare sig. Kigger vi på de etniske minoriteter så er det ikke nødvendigvis at de her 

piger klarer sig. Så når vi løsriver dem fra deres problematik i deres familie, så har vi først et 

rigtigstykke arbejde vi skal i gang med. I forhold til at selvstændiggøre dem”.  

Dette udsagn illustrerer den forståelse, at fordi kvinden kommer fra en anden etnisk baggrund end 

dansk, har hun særlige vanskeligheder. Voldsramte danske kvinder forudsættes at klare sig selv i 

fremtiden, i modsætning til de etniske minoritetskvinder, der skal have særlig støtte til at komme 

videre. Denne forståelse kan være problematisk ifølge den kontekstuelle kulturopfattelse. Problemet 

– eller det hæmmende for det sociale arbejde med æresrelateret vold – er når kategoriseringer 

anvendes til at egenskabsforklare adfærd og handlinger hos de voldsudsatte kvinder. Problemet 

opstår, når kvinderne påduttes særlige problemer, som kan betyde, at de måske ikke tilbydes samme 

muligheder som etnisk danske voldsramte kvinder.  

 

Det kulturelle blik  
Jeg har diskuteret, hvordan socialarbejdere betragter gruppen af kvinder, udsat for æresrelateret 

vold, ud fra et kulturelt perspektiv. Disse tendenser har vist sig i undersøgelsens 

forskningsgennemgang. Forskningen viser således, at kulturen bliver tillagt enten for meget eller for 

lidt betydning (Jensen mfl., 2006). Min empiri viser samme tendenser. Der er ikke én fælles 

opfattelse af kultur. Informanterne tillægger kultur en særlig betydning i forhold til forståelse af 

kvindernes situation og problemer, men som analysen også påviser er det ikke samme 

kulturforståelse, der går igen.   
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Individualistisk versus kollektivistisk kulturforståelse  
Der skelnes i empirien mellem individualistisk og kollektivistisk kulturforståelse, hvor 

socialarbejderen skaber et ”link” mellem kvinderne og den kollektivistiske kulturforståelse. Denne 

forståelse af kulturel baggrund anvendes som forståelse af årsagerne til æresrelateret vold. 

Forskningen viser, at kulturbaserede strategier til bekæmpelse af æresrelateret vold, har en tilgang 

med fokus på familien som helhed, hvilket afspejler en idé om familien som en kulturbærende 

størrelse (Jensen mfl., 2006).  Denne forståelse viser sig også i empirien i forhold til, at kvindernes 

familiebaggrund bliver tillagt en kollektivistisk kulturforståelse.  Familien bliver således ”bærer” af 

den kollektivistiske kulturforståelse. Andre informanter forklarer nogle af kvindernes problemer ud 

fra en kulturforståelse, men tillægger det mindre betydning. Med andre ord er det kulturelle aspekt 

et af flere aspekter, der inddrages i det sociale arbejde med målgruppen.  

 

Kontekstuel kulturopfattelse 
Det fremgår også, at den kontekstuelle kulturopfattelse er den mest fremmende i arbejdet med 

kvinder udsat for æresrelateret vold. Socialarbejdere, der søger at anvende kulturelle forklaringer i 

problemforståelser af kvinderne, får dermed svære ved at analysere den sociale kontekst, der kan 

have betydninger for kvindens aktuelle situation. Etnocentrisme er et begreb, der bruges om det, at 

anvende normer og værdier fra egen kultur som målestok for, at bedømme og forstå andre kulturer. 

Med andre ord sættes egen kultur og etnicitet i fokus i forhold til, at bedømme andre kulturer ud fra 

graden af afvigelse fra denne norm. Dette betyder en indskrænkning af muligheder for en 

kvalificeret socialfaglig analyse af sociale problemer og dermed konstruktive indsatser for, at 

fremme at hjælpe kvinder udsat for æresrelateret vold.  

 

Når kulturforståelsen bliver statisk  
Det, der kan hæmme socialt arbejde med kvinder udsat for æresrelateret vold, er en statisk 

kulturopfattelse, der kan medføre en forståelse af kvinderne som værende meget anderledes end 

gruppen af etnisk danske kvinder udsat for vold. Skytte taler om, at kategoriseringer i samspil med 

en statisk kulturforståelse fører til ”fremmedgørelse” af eksempelvis gruppen af kvinder udsat for 

æresrelateret vold. Når informanterne giver udtryk for, at det handler om ”deres kultur” er der 

således en risiko for, at det får betydning for den måde det sociale arbejde tilrettelægges over for 

denne målgruppe (Skytte, 2006). Det, der kan hæmme mødet mellem socialarbejdere og kvinder 

udsat for æresrelateret vold, er overdrevet gensidige stereotyper, i stedet for at Socialarbejderen 
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forholder sig til den konkrete kvinde. Den kontekstuelle kulturforståelse sigter på at inddrage 

socialfaglig analyse af kvindens problemer. Det forudsætter, at socialarbejderen tager udgangspunkt 

i den enkelte kvindes specifikke situation. Af empirien fremgår, at der anvendes samtaler i det 

sociale arbejde. Igennem samtaler kan socialarbejderen få adgang til kvindernes historie. I denne 

sammenhæng er det ikke nødvendigvis kulturel viden, der er i fokus, men socialarbejderens 

socialfaglige kompetencer til forståelse af kvindens aktuelle sociale situation.  

 

Opsamling 
Opsamlende konkluderes, at kulturforståelse har betydning for den måde, man i det sociale arbejde 

håndterer sager med æresrelateret vold og konflikter. Forskningen viser, at kulturen enten bliver 

tillagt for meget eller for lidt betydning. Analysen af min aktuelle empiri viser, at de voldsudsatte 

kvinders situation bliver betragtet primært ud fra en kollektivistisk kulturforståelse. Kvinderne 

bliver påduttet et kulturelt stigma, som har betydning for den måde, de bliver mødt på, og den 

indsats, de bliver tilbudt. Ud fra Hofstedes kulturopfattelse viser analysen, at kvinderne bliver mødt 

med udgangspunkt i en individualistisk kulturopfattelse. Gullestrup viser, at et møde mellem to 

kulturer giver problemer. Skytte påpeger, at bestemte kulturopfattelser kan føre til stigmatisering, 

og at dette har betydning for socialt arbejde med etniske minoritetskvinder. Goffman nævner tribalt 

stigma, som tager udgangspunkt i en statisk forståelse af kvindernes kulturelle baggrund, og at 

socialarbejderne kan have forskellige kulturopfattelser, der fører dem til bestemte handlemuligheder 

(Goffman, 1963/2009). Sammenfattende betyder det, at det har afgørende betydning for den sociale 

indsats, som tilrettelægges, hvis de voldsudsatte kvinders kulturelle baggrund bliver tillagt for stor 

betydning. 

Analysen viser tillige, at den form for særliggørelse kvinderne udsættes for, har betydning for den 

måde, socialarbejdere møder dem. Nærværende analyse har vist, hvordan kulturforståelse opstår, 

hvilken betydning de forskellige kulturopfattelser har, herunder hvordan målgruppen tildeles et 

stigma, idet deres situation og problemer ikke stemmer overens med omgivelsernes forventninger 

til almene normer og værdier. Dermed bliver målgruppens karakteristika uforenelige med den 

stereotype forestilling i den individualistiske kulturforståelse, om hvordan og inden for hvilke 

normer individet bør reagere og handle. Vurderingen af kvinder udsat for æresrelateret vold er, at de 

har problemer med både deres identitet og tilknytning til familien, og at de har svært ved at forholde 
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sig til deres ofte kaotiske situation. Dette kan medføre, at kvindernes øvrige positive ressourcer og 

egenskaber ikke anerkendes i mødet med det sociale system.  

Analysens resultater kan ikke sige noget generelt om, hvordan det sociale arbejde med æresrelateret 

vold tilrettelægges, men den siger noget om, hvordan det ser ud inden for fire specifikke krisecentre 

og to kommuner. Kultur er et aspekt af mange, som de professionelle i systemet bør vide noget om, 

men det er at gøre kvinder, der er udsat for æresrelateret vold, en bjørnetjeneste, når man stirrer sig 

blind på kulturen og glemmer, at det er kvinder i krise. Skandinavisk forskning viser, at kvinderne 

er bedst tjent med, at systemet behandler dem på samme måde som andre voldsramte kvinder. 

Yderligere forskning vil styrke den nødvendige viden om hvad der fremmer socialt arbejde med 

æresrelateret vold.   
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