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Presentation
Åsa Eldén försvarade sin doktorsavhandling i sociologi - Heder på liv och död. Våldsamma
berättelser om rykten, oskuld och heder - vid Uppsala universitet i september 2003.
Avhandlingen är en analys av hedersrelaterat våld i svenska sammanhang, och bygger på
intervjuer med unga svenska kvinnor med arabiska och kurdiska rötter, samt svenska rättsfall
som rör hedersrelaterat våld. Sedan disputationen har hon fortsatt att forska om hedersvåld vid
samma universitet, och varit gästlärare vid Bogaziçi University i Istanbul (höst 2006, sommar
2007 samt vår 2010). Eldén har i sin vidare forskning riktat fokus mot mötet mellan svenska
myndigheter, särskilt socialtjänsten, och hedersvåldsutsatta mödrar. Nu studerar hon
framväxten av den svenska hedersvåldsdiskursen.
Eldéns professionella verksamhet efter disputationen har inte bara försiggått på den
akademiska arenan. Under 2004 var hon regeringens särskilda utredare i Utredningen om
kvinnofridsuppdragen. Utredningen evaluerade de uppdrag om att arbeta med mäns våld mot
kvinnor som vissa myndigheter fick i samband med Kvinnofridspropositionen (1997/98), och
resulterade i betänkandet Slag i luften (SOU 2004:121). Under de senaste åren har Eldén även
arbetat som frilansande konsult med uppdragsgivare som Svenska Institutet i Alexandria,
Stockholms Stads skyddade boende (Kruton) och Gryning Vård AB:s skyddade boende.
Tillsammans med de sistnämnda har hon utarbetat en manual för hot- och riskbedömning vid
utsatthet för hedersrelaterat våld.
Nyckelord: Hedersrelaterat våld, könsrelaterat våld, kvalitativ metod, koppling mellan teori
och praktik, Turkiet, MENA-regionen.

Nuvarande forskningsprojekt
För närvarande arbetar Åsa Eldén som gästlärare vid Bogaziçi University i Istanbul och som
konsult för SIPU International med ansvar för det internationella utbildningsprogrammet
Human Rights Towards Gender Equality som riktas mot MENA-regionen.
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