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Våld är våld, men vart går gränsen? 

- En kvalitativ studie som skildrar socialarbetares utlåtanden om 

hedersrelaterat våld och förtryck 

 
                             Anthon Drugge & Tamar Khatchadourian 

                                                  SAMMANFATTNING  
Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma i socialtjänsten definierar 

hedersrelaterat våld och förtryck. Meningen med studien var dessutom att studera hur deras 

föreställningar påverkar synen på fenomenet. Gränsdragningen mellan hedersrelaterat våld 

och förtryck och våld i nära relation utifrån respondenternas utsagor var även ett studiens 

undersökningsområden. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har det använts en 

kvalitativ undersökningsmetod genom sex semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 

inom socialtjänsten i Sverige. Resultatet synliggör att hedersrelaterat våld och förtryck inte är 

enhetligt definierat men att det däremot finns vissa komponenter i respondenternas svar, som 

spelar stor roll i hur yrkesverksamma definierar fenomenet. Det kollektiva förtrycket, 

återupprättandet av heder som motiv samt kyskhet är några av dem. Vidare framkommer det 

att det finns en kulturell föreställning om hedersrelaterat våld som påverkar synen på vem 

som blir utsatt eller utsätter någon för hedersrelaterat våld. Detta innebär att yrkesverksamma 

gör en skillnad på hur de definierar våld beroende på vilken kultur eller bakgrund klienten 

kommer ifrån. Hedersrelaterat våld och förtryck är sammankopplat till icke-svenskar på grund 

av att det är kulturaliserat. Detta har bidragit till att våld som utförs skiljs åt beroende på 

vilken etnicitet och kultur våldsutövaren har, detta vill säga om hen är etnisk svensk eller 

icke-svensk. Denna studie är därmed relevant till socialt arbete på grund av att det kan öka 

kunskapen om den existerande kulturella föreställningen gällande hedersrelaterat våld och 

förtryck och hur det kan påverka deras klienter. 

 

Nyckelord: hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation, kollektivt förtryck, heder, 

kultur, socialt arbete, diskursanalys  
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Violence is violence, but what is the distinction?  

- A qualitative study depiciting social workers on honour-related 

violence and oppression 

 
                                       Anthon Drugge & Tamar Khatchadourian  

                                                         

                                                            ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the definition of honor-related violence and oppression 

by various social workers and professionals in the field. The main focus will be to examine 

how the use of their notion may affect their view of honor-related violence and oppression. In 

addition, we will discuss how professionals in social work differentiate between honor-related 

violence and oppression and domestic violence. In order to gain perspective of the honor-

related violence occurring in Sweden, a qualitative method of six semi-structured interviews 

was performed with six different professionals in the field. The result shows that there is no 

uniformed definition of honor-related violence, however vital components regarding the 

matter were observed during the interviews. Factors, such as collective oppression, motivation 

to restore the family honor and chastity, displayed high significance in the definition. 

Furthermore, the study identified there to be a cultural perspective to honor-related violence, 

where the culture and background of the affected or inflicted individual influenced the 

professionals’ assessments of the occurring situation. Hence, indicating that for each client, 

the professional’s definition of violence varies and alters depending on the client’s cultural 

background. This suggests that honor-related violence is more commonly associated with 

non-Swedish individuals due to their cultural contingent. In turn, this has led to believe that 

there is a difference in the type of violence inflicted upon an individual depending on if the 

guilty party is of native or non-native Swedish ethnicity. This study is relevant to social work 

because it can raise more awareness and increase the knowledge of the existing cultural 

perspective on honor-related violence and how it can affect their clients.    

 

Keywords: honour-related violence and oppression, domestic violence, collective oppression, 

honour, culture, social work, discourse analysis  
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1. INLEDNING 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett fenomen som har fått stor uppmärksamhet i Sverige. 

Idag finns åtskillig litteratur och forskning att ta del av för att förstå hur hedersrelaterat våld 

och förtryck gör sig uttryck, hur det definieras, samt vilka motiv som ligger till grund för dess 

utförande. Var, när och hur hedersrelaterat våld och förtryck uppstod i Sverige är dock svårt 

att svara på. Det flera hänvisar till, när det talas om uppkomsten av begreppet, är morden på 

tre unga kvinnor. Sara, Pela och Fadime mördades i slutet på 90-talet och början av 2000-talet 

av respektives nära släktingar som anförde heder som motiv. Mordens strukturerade natur, 

och det faktum att det utfördes av familjemedlemmar, ledde till kraftig medial 

uppmärksammande. Göran Persson (dåvarande statsminister) uttalade efter mordet på Fadime 

om hur Fadime mördades på grund av att hon ville leva sitt eget liv. Redan då 

uppmärksammades våldets natur. Våldets uppmärksammande har lett till att det varit möjligt 

att föra tydligare statistik gällande dess förekomst. År 2013 beräknades det att hedersrelaterat 

våld och förtryck förekommit i cirka 2000 fall, sedan det uppmärksammades i början på 2000-

talet. Det är dock viktigt att understryka att mörkertalet, när det kommer till förekomsten av 

hedersrelaterat våld och förtryck, är högt (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Vad är då hedersrelaterat våld och förtryck? Definitionen av fenomenet är inte enhetligt 

definierat, men vissa nyckelkomponenter tycks vara framträdande. Heder kopplas ofta till 

olika attribut hos en individ. Kyskhet och oskuld tycks vara hedersfulla attribut, när det 

handlar om kontexter där det utförs hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa kopplas sedan till 

ett kollektivs heder. Om kollektivets heder anses skadad, är det kollektivets uppgift att 

upprätthålla hedern och detta kan ske i form av kontroll och begränsning av en individ. I 

studier har det även uppmärksammats att känslan av att vara kontrollerad tycks också vara 

utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck (Linell & Schlytter, 2008). Vidare har det 

visat sig att sådana typer av kontroll och förtryck, som förekommer för att bevara ett 

kollektivs heder, härstammar från samhällen med starka patriarkala system. Kvinnan är den i 

kontexten som inte “får” bete sig avvikande och kontrolleras genom våld och förtryck 

(Grutzky och Åberg, 2014). I hedersbegreppet läggs med andra ord tonvikten mot en kulturell 

orsaksförklaring. Detta innebär att benämningen av våld i relation till heder leder till en 

förklaringsbild där kultur och förövare får en tydlig koppling, vilket förfrämligar våldet (de 

Los Reyes, 2003). Korteweg (2014) belyser även kulturaliseringen av våldet och menar att 

benämningen av hedersrelaterat våld och förtryck som ett specifikt typ av våld kan innebära 

en stigmatisering av folkgrupper. Kulturaliseringen av våldet kan även bidra till ”svenskt” och 

”osvenskt” definition av våld. Detta innebär att våld som utförs av invandrare definieras som 

kultursspecifikt medan svenska mäns våld mot kvinnor inte grundar sig i kultur (se NCK, 

2010). 

 

För att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck för socialarbetare har socialtjänsten 

utskrivet ansvar i både Socialtjänstlagen [SoL 2001:453] och lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga [LVU 1990:52] gentemot individer som utsätts för våld. Det 

finns inget där som direkt avser hedersrelaterat våld utan lagen innefattar all typ av våld. 

Utöver det lagstiftade ansvaret har Sverige, som medlemsstat i FN, en skyldighet att skydda 

dess invånare för våld och förtryck, detta i enlighet med FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter (se Länsstyrelsen i Östergötland, 2013). Arbetet med att skydda kvinnor som är 

utsatta för hedersrelaterat våld är dock inte oproblematiskt. Länsstyrelsen i Östergötland 

(2013) har exempelvis uppmärksammat att våldet i en sådan kontext normaliseras, vilket i sin 

tur leder till viss ambivalens att ta emot de insatser som erbjuds av socialtjänsten. 
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Redan i inledningsskedet av arbetet med uppsatsen slogs författarna av att vissa inslag i 

hedersrelaterat våld verkade ha en större betydelse än andra när det gäller att definiera vad 

HRVF betyder. Ett exempel är kollektivets fördömande av icke-hedersamt beteende. Om en 

individ beter sig emot vad som anses hedersamt riskerar denne straffas. Motivet är för att 

upprätthålla kollektivets heder. En rapport från Länsstyrelsen i Östergötland beskriver det på 

följande sätt (2013): “Bakom hedersbrotten ligger alltid ett kollektivt tryck om att bestraffning 

måste ske för hederns återupprättande.”(s. 8). Självaste utförandet av hedersrelaterat våld 

skulle alltså kunna ses som ett sanktionssystem, för att rätta ett felaktigt beteende. När någon 

går över en gräns sätts sanktioner in i syfte att få denne att gå tillbaka, att rätta in sig i ledet. 

Detta väckte en diskussion, att det kanske finns andra former av sanktionssystem i dagens 

samhälle som inte ses som hedersrelaterat våld och förtryck men som ändå handlar om att 

upprätthålla heder i någon mening. 

  

Ett exempel på detta är Ludmila Engquist. Hon var en framträdande individ när det kommer 

till svensk friidrott. Hon vann OS-guld 1996 och kan anses vara en nationalidol i 

sportsammanhang. Den senare delen av hennes karriär präglades dock av doping och 

reaktionerna från allmänheten var kraftfulla. Sponsorer drog sig ur samarbeten, hennes företag 

led ekonomiskt och hon kände sig påhoppad från den svenska allmänheten. Allmänhetens 

fördömande ledde tillslut till att Ludmila flyttade från Sverige tillsammans med sin man. I en 

intervju med SVT (SVT sport, 2005) beskriver Ludmila sin situation som aktiv idrottskvinna 

som följande: ” […] prestationsångesten var enorm, jag var tvungen att bevisa att jag var bäst 

hela tiden – inte bara på tävlingar, utan hur jag prata, vad jag säger, hur jag klär mig, vad jag 

gör. Det var inte jag, vad än jag gjorde så uppmärksammades det. Jag kunde inte åka och 

handla utan att sminka mig. […]”. Citatet visar på att Ludmila ansåg sig kontrollerad av 

allmänheten, under sin tid som aktiv idrottare. Efter att Ludmila agerat felaktigt och fuskat 

blev hon fördömd av kollektivet, vilket i sin tur ledde till att hon kände att hon behövde lämna 

landet. En skulle kunna hävda att Ludmila inte betett sig hedersfullt vilket lett till att 

allmänheten agerat som sanktionssystem för att korrigera hennes beteende. 

  

Den typ av kontroll som fallet Ludmila illustrerar, grundat i citatet ovan, samt det 

kollektivistiska fördömandet efter dopningen klassades dock inte som hedersrelaterat. Hur 

kommer detta sig? Hade det klassat annorlunda om hon hade hetat Fadime och varit från Iran? 

Så enkelt är det givetvis inte. Poängen med denna reflektion är att klargöra att det finns en 

osäkerhet på vad som gör våld till hedersrelaterat våld. Vart går gränsen? 

  

I studiens startskede kontaktades olika socialkontor för att hitta respondenter som skulle vara 

intresserade att delta i studien. En enhetschef från ett socialkontor svarade att de inte hade 

några ärenden som klassats som hedersrelaterade. De hänvisade istället till andra socialkontor 

i närliggande områden, där personen visste att det förekom ärenden med inslag av 

hedersrelaterat våld. Det första socialkontoret som kontaktades är beläget i en stadsdel som 

kan ses som välbärgat och majoriteten av invånarna är födda i Sverige. De områden de 

hänvisade till förknippas med stor andel invånare med invandrarbakgrund. Till följd av detta 

svar diskuterades det hur stor roll kultur och bakgrund spelar när det kommer till hur 

yrkesverksamma inom socialtjänsten definierar hedersrelaterat våld. Kan en etniskt svensk 

utsättas för hedersrelaterat våld, eller är det endast ett fenomen som tillskrivs andra kulturer? 

  

Denna bakgrund, dels frågan om gränsdragning; det vill säga vad som in- respektive 

utdefinieras som hedersrelaterat våld och förtryck, dels frågan om vilka föreställningar 

yrkesverksamma egentligen har om kultur och dess betydelse som identifikator för 

hedersrelaterat våld och förtryck för oss vidare till föreliggande studie. Då det 
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uppmärksammades en viss otydlighet gällande vad som är, samt vad som inte är, 

hedersrelaterat våld och förtryck skulle det vara intressant att undersöka våldets avgränsning. 

Att avgränsa och definiera våld som olika har också undersökts i tidigare studier, där både 

för- och nackdelar har uppmärksammats (se Carbin, 2013). Vidare har socialtjänsten ett 

lagstiftat ansvar för individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, även om 

fenomenet inte är tydligt utskrivet. Det blir således intressant att undersöka hur 

yrkesverksamma inom myndigheten ser på fenomenet. 

  

  

1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
  

SYFTE 
Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och analysera föreställningar om 

hedersrelaterat våld och förtryck och arbetet som kopplas till fenomenet. Vidare kommer 

gränsdragningen mellan hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation undersökas. 

Underlaget för att göra det är kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom 

socialtjänsten.   

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur definieras hedersrelaterat våld och förtryck av yrkesverksamma inom 

socialtjänsten? 

 Vilken roll spelar kultur i yrkesverksammas framställning när det kommer till att 

definiera hedersrelaterat våld och förtryck? 

 Hur avgränsar yrkesverksamma inom socialtjänsten hedersrelaterat våld och förtryck 

från våld i nära relation? 

 

1.2 DISPOSITION 
Föreliggande studie är uppdelat i två delar. Del 1 innefattar avsnitt 1-7 och redogör syftet med 

studien, definitioner, forskning, teorier, myndigheters uppfattning av hedersrelaterat våld och 

förtryck och metoden som har använts i studien. Detta vill säga att den första delen främst tar 

upp andra forskares uppfattningar och annat som anses vara relevant att ha som förkunskap 

för att förstå den andra delen. Del 2 innefattar avsnitt 8-11 och det omfattas av 

respondenternas svar, analyser, diskussion och slutsatser. Denna del i arbetet är mer påverkad 

författarna eftersom materialet har blivit tolkat.  

 

Avsnitt 1 i arbetet tar upp inledning, syfte och frågeställningar och dispositionen. Vidare tar 

avsnitt 2 upp ansvaret kring hedersrelaterat våld som föreligger både socialtjänsten och 

Sverige som stat. Studien går vidare till avsnitt 3 som tar upp definitioner av heder, 

hederskultur, hedersrelaterat våld och begrepp, samt våld i nära relation. Hedersrelaterat våld 

och förtryck ur en svensk offentligt kontext tas upp i avsnitt 4. Studiens 5:e avsnitt tar upp 

tidigare forskning om hedersrelaterat våld och förtryck, gränsdragningen mellan 

hedersproblematik och våld i nära relation, kulturalisering och problematisering av 

definitionen. Metodavsnittet, avsnitt 6, förklarar hur studien gick till. Teoriavsnittet, vilket 

benämns som avsnitt 7 i studien, innefattar olika begrepp och teorier. Avsnitt 8 innefattar 

studiens resultat. Exempelvis de yrkesverksammas beskrivning av hedersrelaterat våld och 

förtryck och hur de avgränsar hedersrelaterat våld och förtryck från våld i nära relation. 

Analysavsnittet, avsnitt 9, redovisar exempelvis vissa komponenter som utgör hedersrelaterat 

våld och förtryck, den kulturella diskursen och motsägelser. Vidare kommer avsnitt 10, som 

är diskussion och slutsatser. Sist kommer avsnitt 11, som innefattar slutdiskussion och förslag 

till vidare forskning. 
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2. DE UTSATTA - ETT NATIONELLT ANSVAR 
Sverige som stat har ett ansvar att skydda dess invånare från att utsättas för våld. En del av det 

ansvaret vilar på socialtjänsten, detta kapitel kommer redovisa just det ansvaret - I Sverige 

föreligger ett tydligt utskrivet ansvar för att arbeta med skyddet till utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck, HRVF. Detta sker på flera plan. Exempelvis framkommer det i Förenta 

Nationernas (FN) allmänna förklaringar och lagar om mänskliga rättigheter att de är starkt 

emot hedersrelaterat våld och förtryck. Sverige, som medlemsstat i FN, är bundna till att ta 

samma avstånd från hedersproblematik, hedersvåld och förtryck, som FN (förutsatt att 

konventionen ratificeras). Detta understryks i kvinnokonventionen, barnkonventionen och 

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (se Länsstyrelsen i Östergötland, 2013). 

Detta innebär att FN:s medlemsstater har en skyldighet att arbeta med och förebygga 

hedersproblematik, erbjuda skydd till de utsatta och straffa förövarna. År 2014 antog 

Europarådet, det vill säga även Sverige, Istanbulkonventionen som innefattar förebyggande 

och bekämpande av främst våld mot kvinnor (Länsstyrelsen i Östergötland, 2013). 

  

Sedan 1 juli 2007 har brottsoffer rätt till stöd och skydd i enlighet med Socialtjänstlagen 

[2001:453], SoL, 5:11. Detta har bidragit till att socialnämnden har fått ett ansvar för kvinnor 

som blivit utsatta för övergrepp av närstående och barn som bevittnat våld/övergrepp mot 

närstående (NCK, 2010). I och med att socialtjänsten har som uppgift att stödja alla som på 

något sätt är utsatta för hedersvåld och förtryck förutsätter det att alla enheter inom 

socialtjänsten bör ha insikt i hedersproblematik. Detta sker exempelvis genom fortbildning på 

olika nivåer för att få en förståelse för hur våldet identifieras och hur familjestrukturen bakom 

hederskonflikter ser ut. Arbetet med hedersproblematik är annorlunda beroende på om de 

utsatta är vuxna i rättslig benämning eller inte (Länsstyrelsen i Östergötland, 2013). 

Socialtjänstens arbete med barn som blir utsatta är i enlighet med Socialtjänstlagen 1:2, 3:5, 

5:1, 11:1-2, 1 och 4:1 [SoL 2001:453] samt lagen om vård av unga [LVU 1990:52] där lagen 

föreskriver att barnets välmående föreligger socialtjänsten om inte dess omgivning kan ta 

hand om barnet enligt svensk lag. Det som är extra svårt med att arbeta med barn utsatta för 

hedersproblematik är deras familjer, detta eftersom att socialsekreteraren måste ta kontakt 

med föräldrarna i samband med startad utredning men i många fall drabbas barnen hårt av att 

föräldrarna får veta att hen har pratat med en yrkesverksam om deras hemförhållanden (se 

länsstyrelsen i Östergötland, 2013). Socialtjänstens arbete med vuxna utsatta för 

hedersproblematik går under SoL 5:11 som handlar om att socialnämnden är skyldiga att 

verka för de personer som utsätts för brott, det vill säga personer som är eller har varit 

våldsutsatta av närstående. En reflektion som kan kopplas till detta är dock att allt 

hedersrelaterat våld eller förtryck inte nödvändigtvis behöver klassas som brott. Detta innebär, 

i sin tur, att lagen ej kan tillämpas. Dessutom framkommer det i lagen att socialtjänsten bör 

verka för att närstående till brottsoffren ska få stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2013).  Med 

5:11 SoL i åtanke är det möjligt att se att de som utsätts för våld har en tydlig möjlighet till 

stöd. Dock är det möjligt att problematisera detta ansvar, som lagen innefattar. Ljungwald 

(2011) uppmärksammar exempelvis i sin avhandling att lagens utformning skedde främst 

symboliskt. Detta innebär att den praktiska innebörden (alltså själva arbetet) av lagen inte 

utförs helt oproblematiskt. Exempelvis har det visat sig att samverkan mellan kommuner när 

det kommer till arbetet gällande våld mot kvinnor är bristfällig.  

  

3. DEFINITIONER 
För att förstå vad som är utmärkande för begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är det 

viktigt att förstå vad heder och hederskultur innebär. Detta eftersom fenomenet definieras i 

samband med dessa begrepp. Utöver detta kommer våld i nära relation klargöras för att visa 
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hur fenomenen avgränsas från varandra. Föreliggande del av arbetet redovisar därför hur 

dessa begrepp definieras av olika forskare. 

  

3.1 HEDER 
Heder är en väsentlig komponent i HRVF eftersom att den upprätthållandet av den sociala 

statusen som redovisas nedan är ett av motiven till varför HRVF existerar. I tidigare studier 

identifieras olika motiv bakom hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor. Som studerat av 

Wikan (2003) framhävs en historisk aspekt av heder, där en könsdimension av fenomenet 

tycks spela väsentlig roll. Det förekom då i både Europa och Mellanöstern. Männen framhävs 

som familjens “ansikte utåt”, men deras anseende kopplades inte till deras beteende, utan 

istället till kvinnans sexualitet. Kollektivets, eller familjens, heder kopplades alltså till 

kvinnans sexuella beteende. Heder kan också kopplas till ära och social status, där andra i 

omgivningen tillskriver en person dess värde. En hedersfull person blir således värd mer än 

någon som inte beter sig hedersfullt. Enligt Grutzky och Åbergs (2014) definition av 

hedersrelaterat våld och förtryck är syftet med heder oftast att bevara ordningen i samhället. 

Hedern ser olika ut beroende på vilket samhälle det råder i, men det som är densamma är att 

den sociala statusen är central och det krävs att invånarna kontrolleras och reglerna bevaras. 

Vissa akademiker framhäver att heder innebär föreställningen om att familjens, gruppens och 

släktens goda rykte ligger i att kontrollera och säkerhetsställa att kvinnorna inte avviker från 

den norm som råder. Oftast handlar detta om att kvinnorna ska kontrolleras sexuellt då en 

ogift kvinnas kyskhet har stor relevans i hur andra betraktar släkten (Grutzky & Åberg, 2014). 

 

3.2 HEDERSKULTUR 
Hederskulturen framställs nedan utifrån olika aspekter och visar på hur hederskulturen 

uppfattas i föreliggande studie. Grutzky och Åberg (2013) menar att män och kvinnor som 

befinner sig i en familjestruktur där heder spelar stor roll i kollektivets värde har olika, men 

tydliga, roller i samhället och i hemmet. Mannen är överhuvudet och representant för familjen 

där hans uppgift är försörjningen medan kvinnan har som uppgift att uppfostra barnen och ta 

ansvaret om hemmet. Denna könsuppdelning är central i samhällen med starka patriarkala 

strukturer. I Sverige däremot har det konstaterats att förtrycket och våldet beror på främst att 

unga kvinnor vill ha självbestämmande över sitt liv, vilket går emot kulturen och kollektivet 

(Grutzky & Åberg, 2013). 

  

Baianstovu (2017) hävdar att hederskulturen inte grundas i en viss religion men att den har 

koppling till religiositet som berättigar att kvinnan ska vara underordnad mannen och där 

mannen anses vara överhuvudet i familjen och samhället. Det tycks handla om ett samhälle 

där männens status regleras av deras familjetillhörighet och där familjens uppförande har stor 

betydelse i hur andra i samhället ser på männen och dess heder. Det är kulturella mönster som 

bidrar till en begränsning av människors (främst kvinnornas) frihet och rättigheter i hederns 

namn. Kvinnans sexualitet och kyskhet framhävs som centrala, när det kommer till 

definitionen av hederskultur. Detta beror på, enligt forskare, att det har stor påverkan på 

omgivningens syn på familjen. Med andra ord innebär detta att det är kvinnorna som bär 

familjens, det vill säga männens, heder (Eldén, 2003). Negativ ryktesspridning framhävs 

också som en central del av hederskultur. Med detta innebär individers sätt att höja sin egna 

sociala status och sänka andras värde genom att sprida rykten om andra medlemmar i 

samhället. Detta blir viktigt eftersom att andras åsikter om familjen är högt prioriterat i och 

med att andras uppfattningar utmynnar i familjens värde. Detta vill säga att om dottern i 

familjen är oskuld men att det går ett rykte om att hon inte är det, betraktas hon ha vanhedrat 

hedern. Dessa rykten är en stor del av den sociala kontrollen i samhället eftersom att det 

skapar en ständig kontroll (Baianstovu, 2017). För att bekräfta att hederskultur existerar 
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behöver det konfirmeras att hederstänkandet är legitimerat i samhället och gör sig i uttryck i 

det sociala handlandet hos olika grupper i befolkningen. Heder måste i dessa kulturer vara det 

som styr genom att vara den högst prioriterade principen bland invånarna. En person som 

befinner sig i hederskultur har en stark relation till personer som delar samma blod som hen. 

Detta leder till att hen känner sig både ansvarig för och inför dessa personer (Baianstovu, 

2017).  

 

3.3 HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK   
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ha olika betydelser, i föreliggande studie uppfattas 

fenomenet som det är definierat nedan. HRVF existerar i världens olika samhällen.  Det 

handlar om att personer blir bestraffade för att de anses vanhedra familjens heder, vilket inte 

är acceptabelt. Det kan handla om att en kvinna beter sig alltför västerländsk, en dotter som 

klär sig opassande, eller ger en blick till fel person. Det kan även handla om rykten. Det vill 

säga att de utsatta är i fara trots att de egentligen inte gjort något opassande utan ett rykte om 

personen ifråga är tillräckligt för att skada familjens heder och därav är bestraffning centralt 

(Grutzky & Åberg, 2013). Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person utsätts för 

våld för att hen på något sätt har skadat familjens heder eller rykte. Den största delen av 

hedersrelaterat våld sker dock genom förtryck då kvinnan blir begränsad i sitt 

handlingsutrymme och släkten/familjen kollektivt tar över personens självbestämmande. Den 

som trotsar normen anses dra skam över familjen och blir därmed straffad. 

Familjemedlemmar och/eller släktingar är för mestadels de som är gärningsmännen i 

hedersvåldet. Det är dessutom familjemedlemmar, släkt och omgivning som tillsammans 

vidmakthåller hela hederskonceptet genom att straffa individerna som avviker från 

hederskulturen (NCK, 2010). Det förekommer främst tre former av hedersrelaterat våld. Det 

förekommer i psykisk, fysisk och i social form. Den fysiska formen kan vara allt från en örfil, 

slag, sparkar till mord. Det psykiska våldet förekommer av exempelvis kränkningar, 

nedvärderingar, skuldbeläggning, utfrysning och förföljelse. Den sociala biten handlar om att 

kvinnan kontrolleras i allt hon gör, detta vill säga exempelvis hennes klädsel, umgänge, 

beteende, detta innebär dessutom förtryck. Kvinnorna som lever under sådana förhållanden tar 

skada på olika sätt, det vill säga både fysiskt, psykiskt och socialt (Länsstyrelsen i 

Västernorrland, 2009). Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar både män och kvinnor men 

män blir utsatta i mindre utsträckning i jämförelse med kvinnor (se Länsstyrelsen 

Östergötland, 2013). 

  

3.4 VÅLD I NÄRA RELATION 
Både män och kvinnor kan falla offer för våld i nära relationer och fenomenet förekommer 

även i samkönade relationer. Enligt BRÅ, brottsförebyggande rådet, blir var femte person 

utsatt för våld i nära relation i Sverige. Vidare har det visat sig att utsattheten är rätt fördelad 

mellan könen, då 7 procent kvinnor och 6,7 procent män beräknas vara utsatta för våld i nära 

relation. Trots detta finns det skillnader i våldet då kvinnorna utsätts för betydligt grövre våld, 

det är upprepande i högre grad samt att det är vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i 

jämförelse med utsatta män (refererat i Socialstyrelsen, 2016). 

 

Våldet uttrycks på många olika sätt. Det handlar om psykiskt, fysiskt, sexuellt våld samt 

försummelse. Det fysiska våldet innefattar att våldsutövaren exempelvis biter, bränner, slår, 

skakar, knuffar, sparkar och knivhugger den utsatta. Det psykiska våldet innebär hot, 

trakasserier, kontroll, social isolering och kränkande behandling. Det sexuella våldet 

innefattar olika påtvingande handlingar sexuellt. Det vill säga exempelvis påtvingade sexuella 

handlingar, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier samt könsstympning. Försummelse 

innebär att den utsatta individen inte får det den behöver, det vill säga exempelvis inte får 
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hjälp med mat, medicin eller hygien om det är behövligt. Utöver dessa fyra komponenter så 

kan förövaren utöva ekonomiskt våld, vilket innebär att den våldsutsatta tas ifrån rättigheten 

att vara involverad i ekonomin. Dessutom kan förövaren utsätta individen för materiellt våld 

som handlar om förstörelse av privata tillhörigheter eller stöld av den utsattas ägodelar. Oftast 

består våldet av en blandning av dessa komponenter (Socialstyrelsen, 2016). 

  

4. HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK I EN SVENSK OFFENTLIG 

KONTEXT 
Nedan framkommer en framställning om hur två olika länsstyrelser, länsstyrelsen i 

Västernorrland och länsstyrelsen i Östergötland, förklarar hedersrelaterat våld utifrån den 

svenska kontexten. Länsstyrelsen i Västernorrland (2009) skriver att hederskulturen har inga 

gränser geografiskt menat, men hederskulturen förekommer främst i det arabiska 

kulturområdet, Mellanöstern och Nordafrika till exempel. Trots att våldet främst sker där, 

existerar det överallt. En av anledningarna är att individens beteende (om hen har annan 

bakgrund än svensk) i Sverige är ett hot mot resterande familjen trots att de inte befinner sig i 

Sverige (Länsstyrelsen i Västernorrland, 2009) 

  

I samhällen med familjesystem som är starkt patriarkala är tvång, våld och hot i hederns namn 

vanligt och ett fenomen som förväntas ske av invånarna där. Detta beror på att det existerar ett 

gruppcentrerat skamtänkande som påverkar en av samhällets byggstenar, nämligen social 

status. Anledningen till att det sker hedersbrott är att någon eller några bestraffas för hederns 

upprätthållande, den personen är oftast kvinnan som anses vanhedrat familjens heder. Detta 

sker dels på grund av att skrämma kvinnan till att inte göra om liknande handling som riskerar 

att skada hedern men även för att skrämma resterande omgivning till att inte avvika från 

normen, vilket upprätthåller hederstänket i samhället det råder i. Ofta är det kvinnorna som 

bestraffas i och med att det är de som besitter männens heder. Detta eftersom att kvinnans 

beteende kan antingen höja familjens sociala värde genom att hon beter sig enligt normerna 

eller smutskasta familjen om hon gör något som anses vara skamfullt. Av den anledningen är 

det viktigt för familjen att kontrollera sina döttrar och det leder till att kvinnorna i dessa 

samhällen ofta är underordnade männen (Länsstyrelsen i Östergötland, 2013). 

 

Kvinnans kyskhet tycks kopplas till familjens heder och sociala värde. Kvinnans sexualitet 

måste således kontrolleras eftersom det direkt påverkar familjens rykte. Personer som bryter 

mot normerna och går emot systemet blir inte bara utsatt av hela familjen utan hela släkten 

och samhället är beblandat för att visa att hedern är viktig och ska bevaras. Kvinnorna i dessa 

patriarkala samhällen anses inte vara enskilda individer med enskilda angelägenheter utan är i 

första hand en familjemedlem och familjen är det som ska värdesättas högst. Kvinnans 

handlingar återspeglar familjen och av den anledningen måste alla handlingar kontrolleras av 

resterande familjemedlemmar. Familjens heder är beroende av alla familjemedlemmar 

(Länsstyrelsen i  Östergötland, 2013). Av den anledningen är det både männen och kvinnorna 

i familjen som deltar i våldet och förtrycket mot kvinnorna. Männen deltar i detta på grund av 

att deras heder är starkt kopplat till kvinnornas kyskhet och sexuella beteende och kvinnorna 

deltar eftersom att de är ansvariga över deras döttrars uppfostran. Även kvinnornas bröder och 

andra manliga släktingar deltar i kontrollen av kvinnorna eftersom de en dag kommer bli 

männen i familjen och måste se till att deras sociala status upprätthålls till dess. Förtrycket 

och våldet är normaliserat i kulturen och är en del av flickornas vardag eftersom att pågår från 

att flickan blir stor nog att hennes handlingar kan skada familjens heder och har oftast inget 

slut. Flickan i familjen måste straffas antingen fysiskt, psykiskt eller socialt så att hon förstår 

att hennes handling inte är accepterad medan gärningsmännen uppmuntras till att straffa 

henne för att bevara hedern. På detta sätt upprätthålls systemet i samhället (Ibid).   
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4.1 OLIKA ASPEKTER AV ATT BENÄMNA VÅLD SOM HEDERSRELATERAT 
Den svenska debatten om heder, hederskultur och hedersrelaterat våld och förtryck är 

omfattande och berör många aspekter. Det handlar dels om huruvida hedersvåld som begrepp 

bör existera eller om det bör omfattas som våld i nära relation. Forskare, politiker och 

samhället i sig har delade åsikter kring detta. Dels finns det åsikter som menar att det är 

rasistiskt och att det bidrar till en segregation och kulturalisering om våld i hederns namn 

benämns som hedersrelaterat våld. Andra menar att hedersrelaterat våld är så pass komplext 

och behöver förstås i sitt egna sammanhang och därav ska betraktas som våld utfört i hederns 

namn (se Grutzky & Åberg, 2013). Bernadita Nunez, tidigare ordförande för Terrafem, menar 

mord och våld i hederns namn som kopplas till hederskulturer bidrar till att våldet 

kulturaliseras och det leder till ökad rasism och diskriminering. Hon anser att skillnaden 

mellan våld i nära relation och hedersvåld är att både svenska män och invandrarmän utsätter 

kvinnor för våld men att invandrarmännens våld förklaras med kulturella och/eller religiösa 

anledningar medan “det svenska våldet” individualiseras och sjukförklaras (Grutzky & Åberg, 

2013). Masoud Kamali, professor i socialt arbete, menar att det inte finns någon hederskultur. 

Han menar att det är en myt där samhället återigen visar att invandrare inte tillhör “oss” och 

att det är en myt som både är fördomsfull och rasistisk (Grutzky & Åberg, 2013). 

 

Andra forskare tycker det ska göras skillnad på hedersrelaterat våld och våld i nära relation 

för att förstå strukturen. Om våldet benämns som samma, förtryck som förtryck, så förstår 

man inte strukturerer. Detta sägs efter Bjästa-fallet, där en by ställer sig bakom en kille som 

anklagats för våldtäkt och fördömer offret. Detta sägs vara hedersvåld i Sverige men där 

motsätter sig forskarna och menar att offret fortfarande har kvar sin familj som står på hennes 

sida och som stöttar henne. De som faller offer för hedersförtyck får inte det stödet från deras 

föräldrar utan föräldrarna är en del av förtrycket (Grutzky & Åberg, 2013). 

  

5. TIDIGARE FORSKNING 
Föreliggande del av studien syftar till att redovisa hur hedersrelaterat våld och förtryck som 

begrepp framställs i tidigare forskning. Syftet är vidare att belysa hur hedersrelaterat våld och 

förtryck kan förstås i olika sammanhang och hur olika orsaksförklaringar av fenomenet kan 

innebära olika synsätt på vad som föreligger våldet. Språkets påverkan på hur fenomen 

uppfattas har också uppmärksammats. 

  

5.1 TRE PERSPEKTIV PÅ HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 
Nationellt centrum för kvinnofrid, även känt som NCK (2010) uppmärksammar tre olika 

perspektiv som tillämpas i forskningssammanhang för att förstå hedersrelaterat våld och 

förtryck. Att förstå fenomenet utifrån ett kulturellt perspektiv innebär två olika fokusområden. 

Det ena fokusområdet handlar om att se till hur hederskultur uttrycks, utan att fokusera på 

våldet i sig. Det andra fokusområdet handlar om att se våldet som ett uttryck för hederskultur 

med tydliga patriarkala genomströmningar. Våldet blir alltså ett uttryck av hedersvärderingar. 

Det blir då relevant att undersöka varifrån dessa värderingar kommer ifrån och hur dem gör 

sig uttryck i Sverige idag. Det uppmärksammas dock ett visst behov av debatt gällande 

huruvida sådant perspektiv stigmatiserar minoritetsgrupper i Sverige (NCK, 2010). 

  

Att tillämpa ett könsperspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck innebär att fokusera på 

våldet i sig och dess patriarkala struktur. Detta är ett perspektiv som tillämpas av vissa 

feminister som menar att genom att analysera hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett 

kulturellt perspektiv exotifieras mäns våld mot kvinnor. Istället bör fokus läggas på att 

analysera mäns våld mot kvinnor som ett globalt problem, där patriarkala våldet är universellt 
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och inte kopplat till specifika kulturer (NCK, 2010). Flera forskare inom denna inriktning 

riktar också kritik mot att tillämpa en kulturell förklaring till fenomenet. Motivet till kritiken 

grundar sig genom att förklara våld mot kvinnor som kulturellt, förminskas allvaret i dådet. 

Vissa förespråkare av att tillämpa könsperspektiv för att forska i ämnet menade på att 

hedersrelaterat våld och förtryck som begrepp inte bör tillämpas, då det resulterar i 

kulturalisering och stigmatisering av invandrare (NCK, 2010). 

  

Ett intersektionellt perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck är att undersöka dess 

komplexitet, genom att förbigå en enkel förklaring av heder, kultur och kön. Forskare inom 

denna typ av disciplin uppmärksammar heder som en komposition av olika faktorer (såsom 

klass, status, rykte och socialt kapital) vilket i sin tur gör det svårt att analysera ett fenomen 

utifrån det (NCK, 2010). Skärningspunkten mellan olika faktorer och hur dessa sedan 

förklarar fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck står i fokus. Hedersrelaterat våld och 

förtryck är svårt att endast förstå utifrån kulturell tillhörighet eller kön, då dessa faktorer 

samspelar med ytterligare faktorer såsom klass. 

  

5.2 GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN HRVF OCH VÅLD I NÄRA RELATION   
Tidigare forskning har visat att mäns våld mot kvinnor (våld i nära relation) anses vara 

individuellt. Oftast sker det i ett heteronormativt par där mannen utsätter hans kvinnliga 

partner för våld och olika former av förtryck. Mäns våld mot kvinnor är dessutom fördömt av 

det kollektiva, det vill säga samhället. Detta skiljer sig mot hedersrelaterat våld och förtryck 

eftersom att hedersrelaterat våld är kollektivt accepterat och utfört. Detta innebär att 

omgivningen, släkten och andra närstående ofta är förstående och accepterande för våldet. Det 

är därmed kollektivt sanktionerat (NCK, 2010). Ytterligare en skillnad mellan våld i nära 

relation och hedersrelaterat våld anses vara att förövarna i hedersrelaterat våld är andra 

familjemedlemmar eller andra personer i familjens sociala gemenskap. Det vill säga att det 

inte bara är en förövare som utsätter kvinnan för våld, utan det kan vara många fler som i 

praktiken inte har så nära relation till kvinnan men ingår i släkten/gemenskapen (NCK, 2010). 

  

Det uppmärksammas ytterligare kännetecken som skiljer hedersrelaterat våld åt från annat 

våld i nära relation. Exempelvis handlar heder i denna kontext om föreställningar om kvinnors 

sexualitet, vilket kan kopplas till familjens gemensamma heder (Linell & Schlytter, 2008). 

Linell och Schlytter (2008) undersöker också vad som tycks vara utmärkande för 

hedersrelaterat våld. Det som tycks vara mest utmärkande för hedersvåld- och förtryck är den 

omfattande kontroll som utförs gentemot unga flickor. Det framkommer i studien att flickor 

som levde under förtryck med grund i hedersproblematik upplevde högre grad av kontroll och 

straff från sin familj eller andra närstående. Känslan av att vara kontrollerad var utmärkande 

för den grupp barn vars problem grundar sig i hedersproblematik. Forskarna uppmärksammar 

också en brist i kunskap gällande hedersrelaterat våld finns i svenska socialtjänsten, vilket 

skulle kunna innebära att flickor med sådan problematik får bristfälligt skydd och stöd (Linell 

& Schlytter, 2008). Kontroll av en individs uppförande och beteende tycks alltså vara en 

komponent i utmärkandet av hedersrelaterat våld. 

  

5.3 FRAMSTÄLLNINGENS PÅVERKAN PÅ HUR FENOMEN UPPFATTAS 
I föreliggande del av arbetet har tidigare forskning granskats, för att förstå hur individer som 

blir utsatta, samt de som utsätter, upplever fenomenet. Ferrer-Wreder och Sedem (2015) har i 

sin studie undersökt hur familjer där det utförs förtryck i hederns namn uppfattar fenomenet. 

Det framkommer i studien att rädsla är en nyckelkomponent. Denna rädslan infinner sig hos 

både utförande föräldrar och utsatta barn, men på olika sätt. De utsatta kvinnorna som 

intervjuades i studien upplevde rädsla att bli straffade av sina föräldrar om de bröt mot 
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hedersregler. Det framkom också att det fanns en rädsla att förlora sina föräldrar, om de 

anmälde företeelser av förtryck (Ferrer-Wreder & Sedem, 2015). Mödrar upplevde rädsla som 

direkt kopplades till familjens heder, exempelvis att dottern ingår i en romantisk relation, 

vilket i sin tur kan leda till skvaller. Pappors rädsla, så som det framkom i studien, handlade 

främst om att förlora familjens heder och social utfrysning (Ferrer-Wreder & Sedem, 2015). 

Rädsla tycks således spela en stor roll hos både de som utför hedersrelaterat våld och förtryck, 

samt hos de som blir utsatta. 

  

I viss tidigare forskning argumenteras att teoretisering av fenomen kan komma att spela tydlig 

roll i förståelsen av vår sociala verklighet. Dell och Korotana (2000) argumenterar för att den 

diskursiva uppbyggnaden av våld i nära relation (hur det talas och forskas om ämnet) spelar 

stor roll i förståelsen av fenomenet, samt för de som är inblandade. Ett exempel som framhävs 

är att om forskning gällande våld i nära relation främst fokuseras på offren och deras 

psykologiska mående skulle det kunna innebära att våldets orsaksförklaring ligger hos de som 

blir utsatta (Dell & Korotana, 2000). För att undersöka konstruktionen av våld i nära relation 

gavs deltagarna i studien olika påståenden, där de redovisade till vilken grad de höll med i en 

skala från -5 (höll inte med alls) till +5 (håller med totalt). Forskarna hävdar att den diskursiva 

strukturen av våld i nära relation, så som den framkommer i studien, motsäger sig forskning 

som ger en endimensionell orsaksförklaring av fenomenet (Dell & Korotana, 2000). 

  

I andra studier framhävs också vikten att granska den diskursiva framställningen av sociala 

fenomen. Detta, bland annat, på grund av koppling mellan definition av ett fenomen och 

arbetet som utformas gällande behandling. Coates och Wade (2007) undersöker uttalanden 

från vissa makthavande individer (en domare och en terapeut, exempelvis) för att framhäva 

den diskursiva utformningen av våld. Detta gjordes genom att koda uttalanden med förutsatta 

kategorier. För att exemplifiera: En domares uttalande gällande ett fall där en man förgripit 

sig på sin brorson under två års period granskades. Domaren i fråga hade benämnt händelsen 

(alltså samtliga övergrepp som skett under perioden) som “en isolerad incident (Coates & 

Wade, 2007). Forskarna menar att en sådan utformning direkt kan kopplas till att våldets 

allvarliga natur döljs. 

  

5.4 DEFINITIONEN HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK - INTE HELT 

OPROBLEMATISK 
Att definiera HRVF som hedersrelaterat våld och förtryck har tidigare visat sig ha både 

fördelar och nackdelar, vilket har lett till delade åsikter i samhället. Samhällsdebatten gällande 

hedersrelaterat våld och förtryck har därav under de senaste 20 åren varit mångfasetterad. 

Maria Carbin (2013) uppmärksammar hur själva definitionen av hedersrelaterat våld inte varit 

helt oproblematisk. Å ena sidan är det möjligt att se till fenomenet som generellt våld 

gentemot kvinnor, med risk för att missa viktiga aspekter som just innefattar hedersrelaterat 

våld och förtryck. Å andra sidan riskerar en kulturell förklaringsmodell till fenomenet att 

bekräfta stereotypiska föreställningar av Islam och människor från mellanöstern. Således är 

det intressant att se till hur utformningen av fenomenet gått till i Sverige. Individers 

berättelser om hur de själva blivit utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck har spelat stor 

roll när det kommer till att förstå fenomenet. Vidare uppmärksammar Carbin (2013) en 

eventuell problematik i de narrativ som framkommer av offer av hedersrelaterat våld och 

förtryck. De individuella berättelser som framkommer av fenomenet har en tendens att 

tillskrivas som generell sanning som tillskrivs värderingar som tillhör 

Kurdiska/Arabiska/mellanöstern samhällen. Denna befästning av värderingar kopplat till 

nationalitet konkretiseras genom utsagor från individer med kurdisk bakgrund. Dessa personer 

beskriver hur allmänheten ser dem som avvikande från den kurdiska normen om de utger sig 
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som fria och ej förtryckta (Carbin, 2013). Det bör förtydligas att studien inte motsäger sig 

sanningshalten i berättelserna av dessa unga kvinnor, utan mer problematiserar hur dessa 

berättelser blir generella sanningar för samtliga människor med samma bakgrund. En annan 

studie ger ett ytterligare ett exempel på hur föreställningar av kulturella värderingar och 

könsmaktordningen påverkar synen på människor ges av Sara Mohammed, grundare av 

riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Hon var utsatt för hedersrelaterat våld och 

skulle bli bortgift av sin bror i kurdiska delen av Irak. Därefter rymde hon hemifrån och 

småningom kom hon till Sverige som politisk flykting. I samband med att hon och hennes 

man kom i kontakt med socialtjänsten, menar hon att hennes man ansågs vara den som 

bestämde i familjen. Sara uttryckte sig på följande sätt,  ”Min man reagerade mot att 

socialtjänsten utgick från att han var huvudman i familjen. För honom var det moraliskt 

viktigt att vi båda ska ha bankkort. Det är fortfarande så i vissa kommuner att mannen 

automatiskt räknas som huvudman.” (Grutzky & Åberg, 2013, s. 51). Detta går att koppla till 

Carbin som förklarar att det finns för och nackdelar med att benämna våld som 

hedersrelaterat. Ovanstående exempel skulle utifrån det författaren beskriver antingen bero på 

synen på könsroller där män generellt ses överordnade kvinnor oberoende kulturell 

tillhörighet eller att anledningen till ovanstående är att män, med utländsk bakgrund, anses 

vara överordnade kvinnor på grund av den kulturella tillhörigheten,  

  

Själva företeelsen av hedersrelaterat våld och förtryck är inte det enda som granskas och 

undersöks. Den offentliga debatten, alltså hur fenomenet pratas om och diskuteras är också 

under granskning. Kulturbegreppet, till exempel, hamnar under blickfånget här. 

Ekström  (2009) uppmärksammar hur kultur som begrepp har mer och mer börjat tillämpas i 

sammanhang för att förklara handlande och beteende. Tidigare har det främst använts i 

estetiska sammanhang, nu börjar det talas om det antropologiska kulturbegreppet (jfr. 

Ekström, 2009). Ekström (2009) uppmärksammar hur kulturella förklaringar till 

hedersrelaterat våld har resulterat i debatt gällande förekomsten av kulturalism och/eller 

kulturrasism. Kulturalism framhävs som ett begrepp som syftar på hur kultur används som 

enskild förklaringsmodell för ett beteende. Kulturrasism innebär att istället för att sortera 

människor utifrån ras och blod används kulturtillhörigheter (Ekström, 2009). 

  

Korteweg (2014) undersöker huruvida en kulturell förklaringsmodell tillämpas när det 

kommer till hedersrelaterat våld och förtryck och hur det kan problematiseras. Författaren 

argumenterar för relevansen att diskutera hedersrelaterat våld och förtryck idag på grund av 

flera anledningar. Dels på grund av det stora utrymme fenomenet fått i den politiska 

plattformen, men då är det också viktigt att förstå vad det faktiskt innebär med hedersrelaterat 

våld, då det idag är en vedertagen term. Att benämna hedersrelaterat våld som en specifik typ 

av våld kan innebära en viss rasifiering av våldet och viss stigmatisering av folkgrupper. Dock 

uppmärksammas också att diskussioner gällande fenomenet placerat invandrade grupper mot 

den andra befolkning. Detta i sin tur kan innebära ett “vi och dem”- tänk (Korteweg, 2014). 

Det uppmärksammas också ett behov att belysa mångfald inom olika kulturer. Att se en 

kulturell tillhörighet som ensidig kan innebära att stereotypiska föreställningar förstärks 

(Hobson & Hellgren, 2008). 

 

5.5 KULTURALISERING TILL FÖLJD AV ATT DEFINIERA VÅLD SOM 

HEDERSRELATERAT 
Kulturaliseringen av hedersrelaterat våld och förtryck tas upp på flera ställen i studiens gång. I 

detta avsnitt beskrivs hur forskaren Paulina de los Reyes och NCK förstår kulturaliseringen 

och dess konsekvenser. de los Reyes skriver att begrepp som “utsatta flickor” och “patriarkala 

familjer” har i media och andra rapporter framställts som ett könsförtryck där invandrare, 
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kultur och traditioner har varit centrala faktorer för att beskriva och förstå detta fenomen. 

Invandrarmän pekas ut som förövare samtidigt som att fokus ligger på kulturella förklaringar 

och etnocentristiska resonemang som tillfört att förtrycket av de utsatta kvinnorna förknippas 

med andra länder, kulturer och grupper. Detta har ansetts bidragit till att invandrare och 

personer med annan bakgrund än svensk har blivit stigmatiserade och förfrämligade. Svenskar 

har en generell uppfattning om att våldet är mer accepterat i andra kulturer har bildat bilden 

av att invandrarkvinnan är offer och att invandrarmannen förtrycker henne (de los Reyes, 

2003, s.10). Dessa kulturella skildringar som görs när det kommer till våld mot kvinnor har 

lett till att våldet invandrare utövar förknippas med kultur medan etniska svenskars våld inte 

ses som kulturellt betingat, vilket i sin tur har bidragit till en uppdelning mellan svenskt och 

osvenskt våld. Viss forskning visar dessutom att begreppet heder har blivit exotiserat och är 

nu förknippat med östvärlden, det vill säga Mellanöstern, Afrika, Kina och religionen Islam, 

detta har bidragit till stigmatisering av dessa minoritetsgrupper i västvärlden (NCK, 2010). En 

annan problematik med att förklara en form av våld som heder som motiv kan leda till att 

andra bakomliggande motiv förbises. Dessa bakomliggande motiv kan vara allt från 

ekonomiska aspekter, till sociala och politiska förklaringar (NCK, 2010).  I samband med att 

stereotypisera invandrarmän som förövare görs detsamma av kvinnor och flickor av 

invandrarbakgrund men som offer (de los Reyes, 2003). 

 

Dessutom skriver de los Reyes (2003) att hedersproblematiken inte endast är en konflikt 

mellan den utsatta flickan och hennes familj utan det finns en konflikt mellan familjen och det 

svenska samhällets syn på grund av deras olika syn på värde, moral och kvinnor. Vidare 

menar författaren att kvinnofrågan hos dessa grupper även är kärnan i integrationspolitikens 

konflikt, det blir en krock mellan kyskhetskultur där kvinnans beteende och främst sexualitet 

begränsas i delar av Mellanöstern, Asien och Afrika och jämställdhetskulturen som 

eftersträvas i Sverige. Det anses existera en viss underlåtenhet mot våldsutsatta barn och 

kvinnor och ett sätt att se det är genom regeringens insatser som riktas mot personer av det 

kvinnliga könet som lever i familjer med patriarkala system. Detta på grund av att det då 

bildas en bild av att det även finns kvinnor som inte lever med familjer med patriarkala 

mönster. Dessutom leder det till tron att detta patriarkala synsätt endast råder i familjen (de 

los Reyes, 2003). Att benämna våld och mord i relation till heder, det vill säga hedersmord 

och hedersrelaterat våld, leder till att motivet till utsattheten är en förklaringsbild som har 

tydliga kopplingar mellan kultur och förövare menar de los Reyes. Dessa hederskäl leder till 

att män med utländsk bakgrund som är våldsbenägna dels blir normaliserade samtidigt som 

det även leder till att invandrarmän som utövar våld kopplas till det kulturella. Denna 

kulturalisering reducerar den komplexa sanningen samtidigt som det skapar en distansering 

och samhörighet med de som distanseras. Genom att förfrämliga dessa handlingar markerar vi 

att våld och övergrepp tillhör någon annan (de los Reyes, 2003). Denna uppdelning av 

svenskar och icke-svenskar har lett till att forskare ser en stor risk i att socialtjänsten 

felbedömer våldsutsatta kvinnor eftersom socialtjänsten i större utsträckning har överseende 

med problematiken i familjer som har utländsk härkomst. En anledning till detta är 

vardagsrasismen och den institutionella rasismen som invandrare utsätts för (NCK, 2010). 

  

6. METOD 
I föreliggande del av uppsatsen kommer det metodiska tillvägagångssättet redovisas och 

argumenteras för. Studiens validitet och reliabilitet kommer också redovisas. I avsnittet 

kommer även etiska aspekter av studiens genomförande diskuteras. 
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6.1 KVALITATIV METOD 
För att förstå hur föreliggande studie är av främst kvalitativ karaktär, är det möjligt att se till 

Brymans (2008) nyckelkomponenter av kvalitativ forskning. Förhållandet mellan teori praktik 

är av induktiv karaktär inom kvalitativ forskning - teori genereras på den empiriska data som 

framkommit av datainsamling. Vidare är kvalitativ forskning tolkningsinriktad. Detta innebär 

att det centrala i forskning är förståelsen av den sociala verkligheten, vilket undersöks genom 

att fokusera på hur deltagare i en viss miljö tolkar denna verklighet. En ontologisk ståndpunkt 

inom kvalitativ forskning är att sociala egenskaper skapas genom ett samspel mellan 

individer. Individer ses alltså som aktiva deltagare i formandet av deras sociala verklighet 

(Bryman, 2008). Dessa förhållningssätt har betraktats under studiens utformning. Exempelvis 

har studiens teoretiska utgångspunkter utformats efter kodningen av data som framkommit. 

Det analytiska arbetet i studien har också skett i utgångspunkten att människor är aktiva 

deltagare i utformandet av verkligheten, vilket gör att det är intressant att undersöka hur 

individer uppfattar sociala fenomen. 

 

6.2 DATAINSAMLING 
 

6.2.1 INTERVJU & INTERVJUGUIDE 
Den empiriska data som framkommit och analyserats i studien har tagits fram från sex 

semistrukturerade intervjuer med personer som uppfyllde urvalskriterier som utformades (se 

avsnitt 6.2.2). Kvalitativ data har ansetts vara mest lämplig för att uppfylla studiens syfte. 

Detta eftersom kvalitativ data grundar sig i hur respondenter tolkar och förstår den verklighet 

som de befinner sig i, vilket framkommer främst i intervjuer. Ett sätt att inhämta kvalitativ 

data är genom semistrukturerade intervjuer. I sådana intervjuer får intervjupersonen en 

möjlighet att relativt fritt förklara dennes tankar kring ämnet. Svarsalternativen är inte fasta 

och själva intervjun präglas av öppna frågor. Intervjuaren har dock förberedda frågor, som 

ställs till samtliga deltagare. Därefter har intervjuaren möjlighet att tolka det material som 

hämtas från intervjun. Svaren från sådana intervjuer blir mer informativa, än i exempelvis 

enkätstudier (Nilsson, 2014). Antalet respondenter som intervjuas med semistrukturerade 

intervjuer kan dock begränsas eftersom metoden är tidskrävande och omfattningen av studien 

är begränsad. Trots detta anses metoden vara mest lämpad för att besvara studiens syfte, även 

om generaliserbarheten av studiens resultat kan ifrågasättas. 

  

Inför första intervjutillfället utformades en intervjuguide. Vid konstruktionen av 

intervjuguiden fanns uppsatsens syfte i åtanke och det formades frågor som besvarade det som 

studien avser undersöka. Ambitionen var också att med intervjuns utformning minska 

eventuell påverkan från intervjuaren av intervjupersonens svar. Detta gjordes genom att ställa 

så många öppna frågor som möjligt och ge informanterna möjlighet att utveckla sina svar, om 

nödvändigt. Det finns dock argument mot att konstruera en intervjuguide på förhand. Nilsson 

(2014) uppmärksammar att en strukturerad intervjuguide skulle kunna innebära att en 

begränsning forskarens förmåga att förstå komplicerade fenomen. Trots detta argument 

ansågs intervjuguiden lämplig på grund av att det skulle effektivisera själva utförandet av 

intervjun och efterliggande analysarbete, samtidigt som det ger respondenter tillfälle att ge 

utförliga svar. Intervjuguiden är utformad i tre separata teman: bakgrundsfrågor, 

hedersrelaterat våld som fenomen och arbetsplatsens ansvarsområde. Intervjuguiden i sin 

helhet kan ses i bilaga 1. 

 

Intervjuguiden prövades sedan i en pilotstudie som utfördes innan de efterfrågade 

socialsekreterare intervjuades. Bryman (2008) uppmärksammar att en pilotstudie kan vara 

nödvändig för att åtgärda eventuella oklarheter som kan uppstå vid en intervjuundersökning. 



14 
 

Pilotstudien utfördes med syfte att undersöka huruvida det fanns frågor som var otydligt 

formulerade eller upprepande, samt huruvida intervjun skulle hålla den tidsram som givits till 

intervjupersonerna. Personen som intervjuades hade ingen koppling till socialtjänsten eller 

socialt arbete men som har kommit i kontakt med hedersproblematik via sitt arbete. Efter 

pilotstudien justerades enstaka frågor för att att tydliggöra dess mening och enstaka frågor 

togs bort då de ansågs överflödiga och upprepande. 

 

6.2.2 URVALSPROCESS 
Urvalet som användes för att hitta lämpliga respondenter är ett målstyrt urval. Detta urval är 

ett icke-sannolikhetsurval och innebär att deltagarna väljs utifrån deras relevans till studiens 

syfte (Bryman, 2008). Informanterna som är med i studien är valda strategiskt för att passa till 

studiens syfte. Under urvalsprocessen formades kriterier som behövdes uppfyllas av 

respondenterna för att delta i studien. Dessa kriterier formades med studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke. Eftersom studien syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld 

definieras och uppfattas inom socialtjänsten valdes således personer som arbetar på 

socialtjänsten ut som respondenter. Majoriteten av respondenterna arbetar med våld i nära 

relation, varav hedersrelaterat våld och förtryck går under det arbetsområdet. Detta innebär att 

de flesta även arbetar med klienter som utsätts för våld i nära relation, därav kunde de besvara 

på vad det är för skillnad mellan HRVF och våld i nära relation. Under urvalsprocessen 

diskuterades det om det var nödvändigt att respondenterna någon gång tidigare varit i kontakt 

med hedersrelaterat våld i sitt arbete. Om eventuella respondenter inte tidigare varit i kontakt 

med fenomenet via sitt arbete skulle det vara möjligt att få en bild hur definitionen av 

fenomenet uppfattas hos yrkesverksamma i socialtjänsten generellt. Dock togs beslutet att 

endast intervjua personer som kommit i kontakt med hedersrelaterat våld eftersom det skulle 

innebära en mer grundlig förståelse över hur fenomenet definieras.   

 

Utifrån utformade urvalskriterier kontaktades enhetschefer på socialkontor via mail. I mailet 

redovisades kort syftet med studien och att socialsekreterare som uppfyller studiens 

urvalskriterier efterfrågades till intervju. I mailet framkommer också grundläggande 

rättigheter för eventuella respondenter, så som att intervjun är helt frivillig och att eventuella 

respondenter kommer avidentifieras till den grad att de inte kan identifieras av läsare som inte 

varit inblandade i studien. I mailet uppmanades också mottagaren att vidarebefordra mailet till 

individer som kan tänkas delta i intervjun. Mailet i sin helhet kan ses i bilaga [2]. Totalt sex 

personer som stämde överens med urvalskriterierna var intresserade av att delta i intervjun. 

 

6.2.3 GENOMFÖRANDE AV INTERVJU OCH TRANSKRIBERING 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats. Eftersom flera av 

intervjuerna sammanföll på samma datum (på grund av respondenternas möjlighet att delta i 

studien) delades de upp. Samtliga intervjuer utfördes individuellt. Det har dock tagits i åtanke 

att respondenten som blev intervjuad skulle kunna bli påverkad av intervjuaren. Detta försökte 

dock motverkats genom att intervjuaren förhöll sig till den intervjuguide som utformats vid 

tidigare tillfälle. Som intervjuare var dessutom ett av målen att skapa ett öppet och vänligt 

klimat för att skapa en bra stämning och för att respondenten inte skulle uppleva situationen 

som ett förhör. 

 

Vid intervjutillfället tillfrågades intervjupersonen om de godkände att intervjun spelades in. 

Samtliga intervjupersoner godkände förfrågan. Anledningen till att spela in intervjuerna var 

för att underlätta transkriberingen. Eftersom den empiriska data som framkommer i 

intervjuerna kommer ligga till grund för studiens resultat, analys och diskussion är det viktigt 

att transkriberingarna sker utförligt och noggrant. Bryman (2008) uppmärksammar att det inte 
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är helt oproblematiskt att genomföra transkribering från tal till text. Exempelvis kan 

intervjuaren höra fel, eller helt enkelt missuppfatta vad som sägs av intervjupersonen. Med 

detta i åtanke lades extra mycket tid på att utföra transkribering korrekt och det rådfrågades 

även sinsemellan om det förekom funderingar eller förvirring. 

 

6.2.4 SYSTEMATISK LITTERATURUNDERSÖKNING 
Systematiska litteraturundersökningar utfördes för att ta del av den tidigare forskning gällande 

definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck. Databaser som användes var PSYCinfo, 

Sociological Abstracts och International Bibliography of the Social Sciences (IBSS). De 

sökord som användes, i olika kombinationer, var: 

  

 “honor” OR “honour” AND “violence”. Sökningen gav 15390 träffar. 

 “domestic violence” AND “honor”. Sökningen gav 119 träffar. 

 “honor” OR “honour” AND “violence” AND “culture”. Sökningen gav 11316 träffar. 

 “social worker” AND “construction” AND “honor” OR “honour” AND “violence” 

AND “discourse”. Sökningen gav 55 träffar. 

  

Syftet med sökningarna varierade. Ett syfte var att se vad tidigare forskning säger om 

olikheten mellan våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. En avsikt var 

dessutom att se vad tidigare forskningsresultat har visat när det kommer till kulturella 

orsaksförklaringar av fenomenet. Vissa sökningar gav stor mängd av träffar, vilket resulterade 

i att det inte var möjligt att gå igenom samtliga artiklar. När sökningen resulterade i sådan 

mängd träffar granskades de första 200 artiklarna. Utifrån artiklarnas rubriksättning valdes 

relevanta studier ut, för att sedan granskas utifrån deras sammanställda abstracts. Om dessa 

stämde överens med vad som skulle redogöras av tidigare forskning valdes dessa ut och lästes 

i sin helhet. Samtliga artiklar som tillämpats i studien är peer-reviewed. Totalt inkluderades 

åtta artiklar genom litteratursökningen. 

 

6.3 ANALYSMETOD 
I föreliggande del kommer de olika analysmetoderna som användes i studien redovisas. 

Diskursanalys och hermeneutik är förhållningssätt som har präglat detta arbete. 

  

6.3.1 DISKURSANALYS SOM UTGÅNGSPUNKT 
 Diskurs som begrepp är tvetydigt. Winther Jorgensen och Philips (2000) beskriver diskurs 

som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”(s. 7). Med 

det sagt är diskursanalys möjligt att tillämpa för att undersöka olika språkliga förhållanden 

och vilken roll dessa spelar i utformningen av verkligheten. En viktig utgångspunkt inom 

diskursiva analyser är att det språkliga (både text och tal) spelar en väsentlig roll i 

utformandet av vår verklighet. På så sätt vilar diskursanalys som metod på en 

socialkonstruktivistisk grund. För att förstå vad det innebär i praktiken utgår Winther 

Jorgensen och Philips från Vivien Burrs nyckelpremisser inom socialkonstruktivismen 

(refererad till i Winther Jorgensen och Philips, 2000). Dessa premisser (som också 

föreliggande studie delar) är: 

 Kritisk uppfattning till självklar kunskap. Vår verklighet, som vi uppfattar den, speglar 

nödvändigtvis inte den verklighet som råder. Det kan också vara ett sätt som vi 

kategoriserar världen. 

 Världsbilder och kunskap är direkt präglat av kultur och historia. Den sociala världen 

konstrueras socialt och diskursivt och bestäms inte av yttre förhållanden. 

 Det sättet som individer uppfattar världen skapas och upprätthålls i sociala processer. 
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 Olika världsbilder leder till att vissa handlingar ses som naturliga och vissa som 

otänkbara. 

  

Vi har tolkat diskursanalysens metodologiska utgångspunkter som ett sätt att närma sig en 

förståelse av hur vår verklighet skapas. I föreliggande uppsats blir diskursanalysen mer ett 

förhållningssätt, än en tydlig metod. Med diskursanalys som utgångspunkt blir det intressant 

att undersöka hur förståelsen HRVF konstrueras. Vilka komponenter består föreställningar om 

HRVF av och hur används dessa i konstruktioner av kunskap av HRVF? Av den anledningen 

har diskursanalysen valts som förhållningssätt, då sättet yrkesverksamma talar om 

hedersrelaterat våld och förtryck kan synliggöra deras förståelser och föreställningar om 

fenomenet.  Främst har studiens avsikt varit att studera det som sägs vid intervjutillfällen. 

Sedan har avsikten varit att studera vad dessa utsagor kan säga om föreställningar om 

fenomenet. Diskurser har identifieras genom en specifik utformad kodningsprocess (se avsnitt 

4.3.2). 

 

6.3.2 HERMENEUTIK 
I och med att vi som författare har tolkat och analyserat materialet kan det anses att analysen 

har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Andersson (2014) förklarar hermeneutiken som läran 

om förståelse. Detta innebär att forskaren tolkar för att förstå. Syftet med detta är då att förstå 

och använda informanternas upplevelser för att kunna tolka, förstå och förmedla upplevelser 

av fenomen. Med det sagt har det skett tolkningar på två led inom föreliggande studie. Dels 

har respondenter tolkat de frågor som ställts, och forskarna har tolkat deras svar. 

 

Tolkningar är komplexa företeelser. Inom hermeneutiken försöker forskaren göra 

tolkningsprocessen begriplig med hjälp av den hermeneutiska cirkeln, som kort sagt, innebär 

att se en dynamisk rörelse mellan förförståelse av delarna och förståelsen för helheten (Hjerm, 

Lindberg & Nilsson, 2015). Hjerm, Lindberg & Nilsson (2015) menar vidare att cirkeln 

använder sig av tolkningar, dessa tolkningar växer fram i en process mellan den kunskap vi 

besitter och nya observationer samt erfarenheter. Eftersom att vi som forskare har tolkat detta 

material innebär det att vår förförståelse om fenomenet har påverkat vad som 

uppmärksammats och inte uppmärksammats i studien. 

 

I studien kommer således en kombinerad position av, till viss del, socialkonstruktivistisk och 

hermeneutisk intas. Detta eftersom att socialkonstruktivistiska antaganden anses ge en god 

grund till tolkning. Självaste konstruktionen av hedersrelaterat våld är något som har försökt 

tolkats, för att förstå. För att konkretisera kommer alltså grunden vara att verkligheten 

konstrueras socialt och diskursivt. För att, i sin tur, tolka detta används en hermeneutisk 

position. Det finns en medvetenhet om att “kombinationen” av olika vetenskapsteoretiska 

grunder på sådant sätt kan innebära viss problematik. En reflektion var att de diskurser som 

identifierades skulle kunna präglas till stor del av forskarnas förförståelse, eftersom 

hermeneutiken används som utgångspunkt. Detta skulle i sin tur kunna innebära ett 

ifrågasättande av uppsatsens validitet. Dock ser forskarna att vikten av att tolka det som 

framgår i intervjuerna som väsentligt, vilket gör att kombinera utgångspunkterna är värt den 

eventuella risken. 

  

6.3.3 KODNING AV DATA 
Den data som framkommit av de sex utförda intervjuerna är omfattande och varierande. Detta 

är något som är naturligt när det kommer till semistrukturerade intervjuer, då intervjupersonen 

får tillfälle att tala relativt fritt gällande ett förutbestämt ämne. Av den anledningen har det 

använts kodord för att skapa ordning i det innehåll som framkommit av intervjuerna, samt 
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konkretisera vad som sagts och hitta mening. Detta har gjorts genom kodning. Lindgren 

(2014) uppmärksammar två väsentliga begrepp som är viktiga när det kommer till kodning: 

kategorier och koder. Kategorier innefattar specifika mönster, uttryck, kategorier eller inslag 

av införskaffat material som, i relation till forskningsfrågan, ses som betydelsefulla. Det namn 

som dessa kategorier ges anges sedan som koder. I föreliggande studie har kodning 

genomförts genom att utförligt granska den transkriberade data som framkommit av de sex 

halvstrukturerade intervjuerna. Därefter har uttalanden som direkt kan kopplas till studiens 

frågeställningar markerats, för att sedan bli tillskrivna namn (koder). 

  

Kodningen i sig kommer spela stor roll i kommande analysarbete, då det är genom kodning 

forskare får en förståelse av det material som samlats in. Dock uppmärksammas också den 

egna personens betydelse vid utformningen av koder. I föreliggande studie har detta blivit 

tydligt vid enstaka tillfällen. Exempelvis har vi, vid utformandet av koder, haft vissa 

meningsskiljheter om vad vissa koder betyder och vilka uttalanden som “passar in”. Som 

lösning har det förts diskussioner sinsemellan, vilket har resulterat i en gemensam, enhetlig 

definition. Utgångspunkten vid skapandet av ett kodningsschema kan exempelvis vara egna 

erfarenheter. Det kan också vara befintliga teorier eller tidigare forskning (Lindgren, 2014). I 

utformningen av kodningsschema har det tagits hänsyn till studiens syfte för att konkretisera 

vad som är intressant att uppmärksamma i datamaterialet. Detta gjordes genom att flera 

gånger granska det transkriberade materialet för att finna mönster och återkommande mönster 

i vad som sagts. Följande koder har namngivits för att identifiera olika mönster i 

datamaterialet: 

 Yrkesverksammas definition av hedersrelaterat våld och förtryck: Syftar till de 

mönster som intervjupersonerna (yrkesverksamma inom socialtjänsten) beskriver som 

utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Vi och dem: Antydningar om att det existerar en viss distans mellan de som utför 

hedersrelaterat våld och dem som utför annat våld i nära relation. Tillskriver våldet 

“någon annan”. Dessutom tas det här upp skillnaden yrkesverksamma gör mellan 

“svenskar” och “de som utför HRVF”. 

 Kulturalisering: Åsyftar beskrivningar av hedersrelaterat våld som ett kulturellt 

betingat fenomen. Individens kulturella bakgrund tycks här spela roll när det kommer 

till vad som anses hedersrelaterat våld eller inte. 

 Motsägelser: kopplas till mönster i materialet där intervjupersonen tycks svara på 

frågan på sådant sätt som anses “korrekt”, men inte nödvändigtvis speglar hur 

individen faktiskt ser på fenomenet. 

  

6.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Det finns vissa kvalitetskriterier som skall uppfyllas för att garantera en studie av god kvalité. 

Dessa kriterier benämns som validitet och reliabilitet, i grunden är dessa från en positivistisk 

härkomst men går att använda i studier av det kvalitativa slaget trots detta (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att exemplifiera hur validitet kan tillämpas i mer kvalitativ anlagd 

forskning är det viktigt att förstå validitet ur ett bredare perspektiv. Validitet innebär om en 

studie faktiskt undersöker vad den avser undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 

koppla validitet till föreliggande studie blir det av vikt att ställa sig frågande till huruvida 

undertecknades tolkningar av den empiriska data faktiskt representerar de fenomen som 

intresserar oss. För att styrka validiteten i föreliggande studie har det förts ständiga 

diskussioner av det som framkommit vid datainhämtning. Det har exempelvis diskuterats om 

vilka intervjufrågor som ska ställas för att besvara studiens syfte, vilken forskning som är 

relevant och vilka metoder som är bäst passande för att undersöka det som studien syftar till. 

Detta för att motverka eventuella förvirringar som skulle kunna uppstå. Vidare har det funnits 
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en avsikt att stärka validitetet genom att utförligt beskriva den metod som tillämpas för att få 

mening i det som framkommer av respondenterna i studien. Extern validitet rör huruvida 

studiens resultat kan kopplas till andra, liknande sociala miljöer (liknande generaliserbarhet) 

(Bryman, 2008). Det har tagits hänsyn till att föreliggande studie har begränsad extern 

validitet, på grund av det begränsade urvalet. Dock är inte studiens syfte att generalisera det 

resultat till en mer omfattande population, utan att uppmärksamma eventuella mönster hos 

yrkesverksamma inom socialtjänsten. Vi är också medvetna över att vår egen förförståelse 

direkt kan komma att påverka vad som uppmärksammas i studien, och därmed påverka dess 

validitet. Detta behöver dock inte innebära en begränsning eller ifrågasättande av det som 

uppsatsen kommer fram till. Vår förförståelse och befintliga kunskap ligger till grund för den 

process som sker vid införskaffandet av ny kunskap (se hermeneutiska cirkeln i avsnitt 6.2.3). 

Med det sagt är det möjligt att andra forskare hade uppmärksammat andra aspekter och ställt 

andra frågor under studiens gång. 

  

Reliabilitet innebär, förenklat, att studiens resultat ska vara detsamma om en annan forskare 

väljer att göra samma studie men vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman 

(2008) uppmärksammar också intern och extern reliabilitet när det kommer till kvalitativ 

anlagd forskning. Extern reliabilitet står just för i vilken utsträckning studien kan upprepas av 

andra forskare. Det har uppmärksammats vilka svårigheter som föreligger att upprepa en 

kvalitativt anlagd studie. Det är, exempelvis, inte möjligt att återskapa en social situation på 

exakt samma premisser som tidigare. Exempelvis finns det risk att intervjupersoner ändrar 

sina svar, beroende på vilken person som intervjuar. För att stärka studiens externa reliabilitet 

har det tydliggjorts vilken metod som tillämpats för att få fram studiens resultat, och därmed 

stärka förutsättningarna för att återskapa studien. Utformandet av en intervjuguide (se kapitel 

4.2.3) är ett konkret exempel på hur andra forskare lättare ska kunna utföra liknande studie. 

Intern reliabilitet innefattar till vilken utsträckning forskarlaget kommer överens om hur de 

ska tolka det de ser och hör (Bryman, 2008). Intern reliabilitet har stärkt i studien genom att 

det förts diskussioner över hur vi tolkat den data som framkommit av intervjuer. Har 

missförstånd eller olikheter i åsikter uppkommit har dessa diskuterats. 

  

6.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
All forskning berör etiska problem och dilemman som forskaren bör beakta. Det finns fyra 

grundläggande etiska principer som ska beaktas i en vetenskaplig studie. Informationskravet 

är det första kravet och innebär att forskaren måste informera informanterna om studiens 

syfte. Andra kravet är samtyckeskravet, vilket betyder att deltagarna bestämmer över sin 

medverkan. Det tredje kravet är konfidenatialitetkravet som innebär att privata uppgifter om 

deltagarna ska behandlas med konfidentialitet, det vill säga vara att de inte går att identifieras 

av andra. Det fjärde kravet kallas för nyttjande kravet och det innefattar att uppgifterna 

samlade kring informanterna får endast användas i forskningssyftet (Bryman, 2008). Dessa 

fyra, grundläggande principer har framförts till respondenterna som valt att delta studien. 

Informationskravet uppfylldes vid den initiala kontakten via mail. Konfidentialitetskravet 

uppmärksammades också via den första mailkontakten. För att vidare uppfylla kravet på 

respondentens avidentifiering under studien kommer uppgifter om dessa (exempelvis vart i 

Sverige de arbetar) att inte omnämnas i studien. Samtyckeskravet och nyttjandekravet 

klargjordes för respondenter vid intervjutillfället och spelades också in. 

  

Utöver de fyra principerna är relationen mellan forskare och informant viktig. I kvalitativa 

intervjuer skapar intervjupersonen och forskaren ofta en relation där forskningen sedan blir 

beroende av den relationen, av den anledningen måste forskaren vara respektfull, förstående 

och hålla god ton för både studien och respondentens skull (Kvale & Brinkman 2014). 
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Intervjuer med socialsekreterare som handlar om heder kan anses vara ett känsligt ämne, 

speciellt när det handlar om verksamhetens och den specifika yrkesverksammas sätt att arbeta. 

Det som kan tänkas bli ett dilemma är att socialsekreteraren inte riktigt vågar berätta vissa 

känsliga detaljer om arbetet eftersom att de inte skulle se bra ut för verksamheten om något 

blivit fel. Detta trots att vi som forskare lovar att inga personuppgifter kommer att redogöras 

samt som de yrkesverksamma avidentifieras så gott det går.  Problemet kan då ligga i att 

socialsekreteraren inte vågar berätta mycket som skulle vara användbart för studien på grund 

av rädsla, vilket leder till att studien inte blir korrekt. För att tackla detta går det att förklara 

alla fyra etiska principer och göra de tydligt att allt de säger kommer behandlas med 

konfidentialitet. Dessutom är det här viktigt att skapa en bra relation till respondenten för att 

hen ska känna sig säker i mötet med oss som forskare och känna sig trygg nog att berätta det 

som behövs. 

  

7. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Föreliggande del av studien syftar till att redovisa vilka teorier och begrepp som kommer 

tillämpas för att förstå den införskaffade empirin. 

  

7.1 DISKURSANALYS SOM TEORI 
Diskursanalys som metod och hur den tillämpats har beskrivits ovan (se kapitel 6.3.1). I detta 

avsnitt betraktas diskursanalys ur ett teoretiskt perspektiv, som kan användas för att förstå den 

data som framkommit av intervjuerna. En aspekt av diskursanalys är teckens faktiska 

betydelse. Ett tecken har ingen given innebörd, utan det kan undersökas vilken mening som 

tecknet får (Bergström & Boréus, 2012). Våra föreställningar blir här intressanta att vidare 

undersöka. För att koppla till föreliggande studie är det intressant att förstå vilka 

föreställningar som urskiljer hedersrelaterat våld mot annat våld. 

  

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt, när det kommer till diskursanalys, är språkets roll i 

utformandet av verkligheten. Språket har en formande sida som är tydlig när det, exempelvis, 

kommer till konstrueringen av sociala fenomen (Bergström & Boréus, 2012). Detta är tydligt, 

när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck; definitionen av fenomenet har skett 

språkligt. Genom att analysera uttalanden från yrkesverksamma inom socialtjänsten (som har 

ett tydligt ansvar gällande de som utsätts för våldet) är det möjligt att se hur konstruktionen 

ser ut. En utgångspunkt i teori om diskurser är att diskurser har makt över människor och 

påverkar dem. Sättet kunskapen om verkligheten är konstruerad, påverkar föreställningar om 

densamma vilket i sin tur påverkar människors handlingar. På så sätt kan diskursanalysens 

socialkonstruktivistiska grunder beskrivas, vilket till exempel görs av Winther Jorgensen och 

Philips (2000). 

  

7.2 GENUSSYSTEM  
Teorin genussystem handlar om ett system där män och kvinnor bildas utifrån olika sociala 

föreställningar och normer, vilket uppfattas som mönster. Genus kommer härmed inte betyda 

samma sak som kön utan betraktas som en ständig process av den kulturella tolkningen av 

kön. Män och kvinnor delas in i kategorier i samband med deras födelse, beroende på deras 

kön. Människor tilldelas i kategorierna manligt och kvinnligt och den ordningen tillskriver 

individer med egenskaper som ingen människa kan styra över. Detta leder även till våra 

egenskaper faktiskt påverkas av det kön vi tillhör på grund av att människor omedvetet agerar 

efter normer. Det är dessa kulturella föreställningar som bidrar till en struktur i samhälle som i 

sin tur leder till regelbundna mönster, vilket ligger till grund för samhällets sociala ordning 

(Hirdman, 2003). 
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Den här genusordningen är i konstant förändring, men den har genom all tid varit ur den 

manliga synvinkeln. Det kön en människa föds med påverkar mycket i livet, detta beror inte 

på att en individ föds med en viss könsdel, utan de egenskaperna som ”följer” med könet, 

exempelvis att det manliga är överordnat och det kvinnliga är underordnat. I och med att 

könen blir tillskrivna egenskaper tilldelas de olika positioner i samhället, vilket leder till att 

det skapas en fördelning mellan könen. Denna fördelning leder till maktobalans och större 

hierarkisering. Det här leder oftast till att kvinnan blir underordnad mannen och hon blir 

rankad i förhållande till en man. Hirdman (2003) menar alltså att kvinnors utsatthet för våld i 

nära relation beror huvudsakligen på ojämlikhet mellan män och kvinnor i samhället. 

Kvinnorna blir offer för mannens demonstration av sin överordnad.   

  

7.3 STEREOTYPISERING  
Hinton (2003) skriver att stereotypisering kan innebära att människor inte blir rättvist 

behandlade. Olika teorier förklarar stereotypisering och stereotyper på olika sätt. Psykologins 

generella bild av stereotypisering är uppdelat i tre komponenter, varav den första handlar om 

att det finns en viss egenskap som en grupp människor kopplas till och känns igen via, 

exempelvis nationalitet, etnicitet och kön. Detta leder till att grupper skiljs åt från andra, oftast 

majoriteten, eftersom de tillskrivs en viss egenskap. Denna grupp skiljs sedan från dem som 

inte har liknande egenskaper. Den andra komponenten handlar om att gruppen tillskrivs andra 

egenskaper, oftast är egenskaperna personlighetsdrag, vissa grupper tillskrivs egenskaper 

inom en viss kultur, exempelvis att engelsmän betraktas tycka om traditioner. Den sista 

komponenten innebär att personen som har identifierats till en viss grupp tillskrivs de 

stereotypa egenskaperna, det vill säga att en enskild person med engelskt ursprung ska tycka 

om traditioner eftersom att alla gör det och förväntas därefter att bete sig eller tycka på ett 

visst sätt (Hinton, 2003). Amerikanska filosofiska författaren Walter Lippman menade att 

stereotyper är förenklade bilder av omvärlden och används eftersom att vi människor inte har 

allmän kännedom om den verkliga omvärlden eftersom den är för stor (Lippman, 1922). 

Lippman skriver även att kulturen har stor betydelse i hur dessa bilder av världen konstrueras 

eftersom att “ur omvärldens blomstrade virrvarr och larm väljer vi ut det som vår kultur redan 

har definierat för oss, och vi tenderar att uppfatta det vi valt ut på det sätt som den kulturella 

stereotypen anger” (Lippman, 1922, s. 81). Däremot hävdade han att stereotyperna är oftast 

falska. Detta på grund av att stereotyper oftast är en generalisering och i många fall en 

övergeneralisering (Lippman, 1992). Forskaren Roger Brown menade däremot att det är fel 

att hävda att stererotyper är falska eller övergeneraliserade eftersom att stereotyper är viktiga. 

Stereotyper är viktiga eftersom det hjälper människor kunna förutse olika saker, detta för att 

kunna förstå återkommande händelser och förutsäga framtiden. Det som däremot är felaktigt 

med stereotyper är att människor tror att deras uppfattningar är sanning istället för att se att 

det är ett resultat av de kulturella normerna (Brown, 1965).   

 

7.4 KATEGORISERING  
Stereotypisering leder till att en individ inte betraktas som en egen individ utan bedöms 

utifrån kategorin hen tillhör. Därefter förväntas denna individ ha vissa egenskaper som andra i 

kategorin (Hinton, 2003). När en individ betraktas som en stereotyp, eller som en viss typ av 

person, uppfattas inte personen som konstruktion av sina egna egenskaper utan personen blir 

kategoriserad, det vill säga placerad i ett fack. Detta kan innebära att individer inte längre tar 

hänsyn till informationen om personen utan det dras slutsatser utifrån den informationen som 

finns om kategorin (Hinton, 2003). 

  

Kategorisering används för att kunna särskilja objekt åt. Detta är avgörande för människans 

kognitiva funktioner eftersom att individer inte fungerar utan kategorisering eftersom det 
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används för att få koll på vad som är vad, vad som är farligt och vad som inte är farligt 

(Hinton, 2003). Detta börjar redan i tidig ålder, livet för små barn handlar om att lära sig 

konceptuella kategorier. Barn utvecklar därefter sin förståelse för olika objekt genom 

kategorisering och detta sker genom induktion, det vill säga deras egna erfarenheter för saker 

(Hinton, 2003).    

 

En del av kategorisering kallas för självkategorisering. Självkategorisering innebär ett sätt för 

individer att uppfatta sig själva utifrån vissa egenskaper, oftast är dessa egenskaper kopplade 

till social identitet. Det som styr självuppfattningen är att individen söker kontakt med 

individer i sin grupp, vilket leder till att individen anser att hens sociala identitet är lik andra 

medlemmar i gruppen. Personen i fråga anser att hen tillhör en grupp med personer som är 

lika hen genom att söka sig till grupper med medlemmar som har vissa egenskaper. Detta är 

likt det som sker i in-och utgruppsprocessen (Van Lange, Kruglanski, Higgins, 2011). 

 

7.5 SOCIALA REPRESENTATIONER 
Människor är i behov av gemenskap och interaktion och bildar därmed kollektiva 

föreställningar om verkligheten. När grupper skapar och utvecklar sociala representationer 

innebär det att gruppen får en viss gemensam uppfattning och kunskap. Detta vill säga att 

normer, föreställningar och seder utmynnas i ett system och via detta system kan individer 

förstå sin sociala verklighet, olika företeelser och beteenden (Hinton, 2003). Detta anses inte 

vara på ett individuellt plan utan det är hela gruppens kollektiva föreställningar som utvecklas 

via sociala interaktioner. Detta leder till att det utgörs en samhällsgrupp av människor som har 

en gemensam syn på saker, det vill säga har gemensamma sociala representationer och inom 

olika samhällsgrupper görs det skillnad på fenomen beroende på vilken vardagskunskap de 

har. Dessa representationer kallas med andra ord för sunt förnuft och det är för att människor, 

som delar samma sociala representationer, har samma synsätt på världen och därmed förstår 

oftast varandra i möten. Media har inflytande på både utformningen men även spridningen av 

sociala representationer (Hinton, 2003). Olika grupper i olika kulturer har olika sociala 

representationer och detta leder till olika synsätt i samhället. Även stereotyper anses vara en 

del av sociala representationer, detta eftersom att de beskriver en utbredd syn på grupper i 

samhället. Stereotyper konstrueras socialt genom människors vardagliga kommunikation och 

blir till slut samhällets gemensamma syn. Allmän kunskap, det vill säga även stereotyper, 

förmedlas inom kulturer genom sociala representationer (Hinton, 2003). 

 

7.6 IN- OCH UTGRUPP 
Teorin in- och utgrupp handlar om hur vissa egenskaper och anknytningar tillskrivs en viss 

grupp. Ingrupp handlar då om att gruppen kopplar positiva egenskaper till sin egen grupp, 

individerna identifierar sig dessutom med sin egen grupp. Utgruppen är ett begrepp för de 

andra grupperna, de grupper personen inte vill vara en del av. Ingruppen har en tendens att 

tillskriva utgruppen negativa egenskaper eftersom att utgruppen blir motbilden, detta innebär 

att ingruppen får en mer positiv självbild genom att karaktärisera utgruppen med sämre 

egenskaper i jämförelse med ingruppen. In-och utgruppen är beroende av varandra då det ena 

inte existerar utan den andra. Utgruppen är den imaginära motsatsen som ingruppen är i behov 

av för att kunna stärka sin sammanhållning, trygghet och identitet. Detta vill säga att 

ingruppen är vi och utgruppen är dom, i ett vi och dom tänk. Ingruppen, det vill säga vi, 

skapar en bild av gruppen som speglar en känsla av solidaritet, den säkrar medlemmarnas 

identitet och tillhörighet. Detta samtidigt som de har en bild av utgruppen som outsiders med 

sämre egenskaper i jämförelse med sin egen grupp. Här framkommer även social 

identitetsteori, som innebär att personer känner en stark identifiering i sin grupp och där 

personerna i gruppen engagerar sig i olika beteenden och företeelser som ger en positiv fördel 
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till gruppen i samband med att utgruppen diskrimineras och förödmjukas (Liu & Wilson, 

2003). 

 

7.7 SOCIAL ÖNSKVÄRDHET  
Social önskvärdhet innebär att människor har en tendens att presentera sig själva på ett sätt 

som andra anser som positivt. Personer brukar ta till sig egenskaper som är önskvärda och 

accepterade av andra än egenskaper som anses vara avvikande och icke godkända. Människor 

betraktar sig själva och uppför sig på ett vis framför andra så att de uppfyller de sociala och 

kulturella kraven som råder i samhället. Detta kan ske både medvetet och omedvetet. Sker det 

omedvetet så brukar respondenten ofta ha en överdriven positiv syn på sin personlighet medan 

respondenten som medvetet försöker uppnå social önskvärdhet ändrar sina svar så att det 

passar och så hen blir framställd på bästa sätt. När det kommer till intervjuer och liknande 

situationer finns ett begrepp som är kallat ”social desirable responding”, SDR, och handlar om 

hur respondenter svarar på frågor vid intervjuer. I många fall svarar många på frågor på ett 

sätt som de tror är mer socialt accepterat än deras riktiga svar\åsikt för att det är viktigt för 

människor att accepteras av andra (Grace & Tan, 2008). Detta innebär att social önskvärdhet 

kan påverka respondenternas svar på så sätt att de svarar som de tror är önskvärd och 

accepterat istället för sina egna reflektioner.  

 

8. RESULTAT 
All information som framställs är en sammanställning av det som anses vara viktigast från 

respondenternas svar, det vill säga att allt som redovisas är respondenternas utsagor. För att få 

fram denna sammanställning har en kodningsprocess tillämpats (se avsnitt 6.3.3). 

 

8.1 YRKESVERKSAMMAS BESKRIVNINGAR AV HEDERSRELATERAT VÅLD 

OCH FÖRTRYCK 
Ett syfte med uppsatsen var att undersöka hur yrkesverksamma inom socialtjänsten beskriver 

och definierar HRVF. I föreliggande del kommer det viktigaste gällande just detta framhävas. 

 

8.1.1 OM VÅLDET 
Vid frågan om “vad skiljer sig åt mellan hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära 

relation” säger vissa respondenter att våldet mot personer som är utsatta för hedersrelaterat 

våld och våld i nära relation är lika, när det kommer till våldets natur. Däremot framkommer 

det i deras svar att motiven till våldet är det som skiljer fenomenen åt. När det kommer till 

HRVF framställs det främsta motivet till våldet vara upprätthållandet av hedern i familjen och 

i kollektivet. En respondent exemplifierar detta genom att beskriva att anseende och status, i 

vissa fall, är viktigare än blodsband. Våldet och förtrycket ses som således ett sätt att upprätta 

ett korrekt beteende, där ingen vanhedrar familjen. Respondenten menar att en person som 

utför en handling som inte är i enlighet med normen kan utsättas för våld och förtryck för att 

återupprätta hedern. 

  

Dock säger två av respondenterna att våld är våld, oavsett varför personerna blir utsatta. Det 

vill säga att våld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt våld och den 

sociala biten av våldet, det vill säga kontrollen och förtrycket. Enligt några respondenter är 

det även främst unga tjejer och kvinnor som blir utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Oftast är förövarna föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

 

I ett exempel beskriver en respondent att en ung flicka, elva år gammal, blivit bortgift i sitt 

hemland. Flickan började utsättas för hot efter att hon skiljt sig från mannen. Det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket kopplas då dels till själva bortgiftet, men också till den 
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förföljelse som följde skilsmässan. Det framkommer av respondenten att mannens släkt, i 

detta fall, jagade henne, då familjen ville att dem skulle förbli gifta. Hedern, och motivet till 

att förfölja och jaga flickan, grundas således i att det är förkastligt att flickan skiljt sig från 

mannen. 

  

8.1.2 OM KOLLEKTIVET 
En komponent som framkommer i samtliga intervjuer är ordet ”kollektivet”.  Respondenterna 

säger att kollektivet spelar en viktig roll i hedersrelaterat våld och förtryck. Detta eftersom att 

hedersrelaterat våld och förtryck utmärker sig i att det är flera förövare som utsätter en person 

eller flera personer. Det kan vara en hel familj, släkt eller omgivning som är inblandat i denna 

typ av förtryck och våld. Kollektivet uppmärksammas också som något som sägs vara både 

positivt och negativt. Kollektivet i helhet, om inte en person är utsatt för våld, ger en känsla 

trygghet och beskydd, men det står även för bestraffning och oftast ständig kontroll. Vidare 

framkom det att kontrollen existerar oavsett om normerna och reglerna följs eller inte. 

  

Kollektivets agerande ses som gruppens överlevnad och inte om en enskild individs vilja. 

Kollektivets bästa och hedern är prioriterat och enstaka individer som går emot det behöver 

straffas för gruppens bästa. För att förstå använder sig en av respondenterna ett citat som har 

använts för att förstå kollektivets betydelse i vissa kontexter: 

  
[...] det är som ett träd och om en gren börjar ruttna så kommer det sprida sig till hela trädet, 

och trädet kommer dö. Så ibland måste man kapa grenen, för att resterande träd ska 

överleva. 

  

I ett sådant typ av kollektiv beskriver respondenterna att det oftast är män som sitter på 

makten och är överordnade kvinnorna. Det förklaras som att det existerar en hierarki där det 

finns äldre män i toppen som bestämmer vad som är rätt och fel i omgivningen. Kollektivet 

behöver inte befinna sig i närheten av en individ, det behöver inte ens befinna sig i Sverige för 

att bestämma, kontrollera och påverka. Det finns en hierarki som omgivningen ser upp till och 

oavsett vart dessa bor så besitter de makten. Dessutom framkommer det att kollektivet kan 

hota andra i kollektivet för att få en person att bete sig enligt normerna, för att exemplifiera så 

säger en av respondenterna att kollektivet kan hota den utsattas syster eller systerns barn för 

att få hen att bete sig rätt. 

  

Dessutom är respondenterna tydliga med att beskriva kollektivet som både förövare och offer. 

Respondenterna säger att det främst är mammor, bröder och unga flickor som faller offer för 

detta fenomen samtidigt som dessa även är delaktiga i förtrycket. Detta beror på att det alltid 

finns en högre instans, än exempelvis föräldrarna, som är med och påverkar. Bröderna till 

flickorna är ett tydligt exempel på några som ses som både förövare och som förtryckta, detta 

eftersom att de blir tvingade att kontrollera sina systrar. En av respondenterna beskriver hur 

detta kan se ut för föräldrar som känner påtryckningar: 

  
Vi har ju föräldrar till exempel som ber om hjälp, kan inte ni som socialtjänst säga att vårt 

barn måste få göra, för att det har ni bestämt för då blir vi skyddande. För vi håller med, 

men vi kan inte säga det till våran släkt. 

  

Kollektivet tillsammans skapar och upprätthåller reglerna i samhället genom att straffa de som 

avviker från deras sanning samtidigt som det är en ständig kontroll från alla inblandade så att 

alla gör rätt för sig. 
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Frågan “Kan det existera HRVF mellan två individer och hur skiljer det sig åt från våld i nära 

relation?” ställdes till vissa respondenter som en följdfråga till “vad är skillnaden mellan 

HRVF och våld i nära relation?”. Respondenterna svarade ganska lika och sade att 

hedersrelaterat våld och förtryck också kunde ta sig i form mellan två individer i en relation. 

Det som dock särskiljer hedersrelaterat våld och förtryck från annat våld i nära relation är att 

familjen är involverad. Exemplet som respondenten tar upp är att ett gift par vill skilja sig, 

men mannens familj motsäger sig skilsmässan. Det som gör ärendet till hedersrelaterat är då 

att det är flera förövare eller ett kollektiv som kontrollerar en viss individ eller individer. Det 

ska vara kollektiv bestraffning för att respondenten skall klassa det som hedersrelaterat våld 

och förtryck. 

  

8.1.3 OM KYSKHET OCH SEXUALITET    

Kyskhet och kvinnans sexualitet är, enligt respondenterna, centralt i utmärkandet av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det framhävs att en av anledningarna till varför kvinnan är 

under ständig kontroll är för att hon måste vara oskuld till giftermål. Kvinnan måste dessutom 

bete sig sexuellt anständigt för att andra ska tro att hon är oskuld och därmed blir hennes 

handlingsutrymme begränsat och kontrollerat. Klädsel, vem hon pratar med, vad hon gör och 

annat som för många är vardagliga beslut är väldigt begränsat för de som blir utsatta. Detta 

beror på att ryktet i hederskontexten är viktigt eftersom att anseende och status är viktigt, 

vilket innebär att det viktiga är det folk säger och inte det som sker. 

  

Utöver kvinnans sexualitet uppmärksammar respondenterna den heteronormativa normen, där 

det endast heterosexualitet och heteromaskulina beteenden accepteras i denna hederskontext. 

Det är inte acceptabelt att ha en annan sexualitet eftersom att då, enligt en av respondenterna, 

passar man inte in livslinjen som är förutbestämd. Denna livslinje innefattar giftermål, barn 

och liknande angelägenheter och personer som inte är heterosexuella passar inte in denna 

livslinje och blir därmed utsatta för olika typer av förtryck. 

  

8.1.4 OM KONTROLL 
Utöver kollektivet framkommer dessutom begrepp som kontroll och begränsat 

handlingsutrymme. Något respondenterna framhäver är att det är hela kollektivet som är en 

del av kontrollen av främst tjejerna. Enligt en av respondenterna blir tjejer kontrollerade hela 

tiden medan killar endast kontrolleras om de har avvikit från normerna, det vill säga om han 

exempelvis är homosexuell eller har ett funktionshinder. Kontrollen är ständig och det är 

oavsett om normerna följs eller inte, vilket leder till begränsat handlingsutrymme. En av 

respondenterna förklarar kontrollen med följande citat: 

  
Det är en kontroll i vilka man umgås med, hur man ser ut, vilka kläder man har, vilken 

sexualitet man har och så. 

  

Respondenterna menar att den främsta anledningen till denna typ av kontroll är för att 

kvinnans sexualitet ska begränsas. Detta på grund av att hennes sexualitet kan vara en risk, 

något som kan vanhedra familjen om det används på ett sätt som anses vara fel. En av 

respondenterna tar upp ett hedersrelaterat fall om en ung kvinna, från en icke-svensk kultur, 

som kontrolleras för att se om hon har haft sex med killar eftersom att hon måste vara oskuld 

när hon gifter sig. I detta fall har denna tjej utsatts för både förtryck och våld eftersom hon 

inte passar in i normen. Dessa typer av fall är väldigt vanliga i hederskontext, vilket en av 

respondenterna ser är orsaken till att det existerar så kallad “oskuldsintyg” i dagens samhälle. 
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8.2 YRKESVERKSAMMAS GRÄNSDRAGNING MELLAN HRVF OCH VÅLD I 

NÄRA RELATION 
Vid frågan om “vad innebär våld i nära relation?” svarade respondenterna att det främst är 

män som utsätter kvinnor, oftast en partner eller före detta partner, för våld. Våldet beskrivs 

då som fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld samt försummelse. Detta 

fenomen sker även i samkönade relationer men det sker i mindre utsträckning. Makt och 

kontroll är även faktorer i våld i nära relation. Enligt en av respondenterna är anledningen till 

våld i nära relation individuella intressen, missnöje eller att förövaren är påverkad av något. 

  

När respondenterna fick frågan ”Vad är skillnaden mellan våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld?” sade några att det var positivt att dela fenomen åt eftersom att det 

innebär olika strukturer, olika risker och att den yrkesverksamma behöver tänka på olika sätt 

beroende på vilket våld det är. En respondent tog upp barn för att exemplifiera. När barn 

utsätts för våld i nära relation vill yrkesverksamma främst placera barnet hos släktingar men 

om barnet befinner sig i en hederskontext vill yrkesverksamma i första hand inte placera 

barnet inom deras nätverk. Våldet i en hederskontext slutar inte för att barnet blir omplacerat 

eftersom att hedersrelaterat våld och förtryck inte är uppbyggd så, utan våldet kommer att 

fortsätta för hedern måste bibehållas oavsett konsekvensen. Den typen av tänk finns inte i våld 

i nära relation.    

  

Hedersrelaterat våld och förtryck, enligt respondenterna, handlar om ett kollektivt utsättande 

av en person, det vill säga att en nyckelkomponent är att det är flera förövare. I våld i nära 

relation är det oftast en förövare. Utöver detta är skillnaden att kollektivet accepterar och 

uppmanar våldet i hederskontexten medan kollektivet i våld i nära relation ofta fördömer 

förövaren. En av respondenterna beskriver skillnaden på detta vis: 

  
Jag tror det är för att våld i nära relation är vanliga, det sanktioneras av alla andra, det 

normaliseras i förhållandet men det sticker ut ifrån normen. Våldet är det avvikande där 

de inte får stöd från någon annan, man får konsekvenser om någon för kännedom om det 

här medan när det handlar om heder så är det normen, normen är att tygla sina kvinnor. 

Det är det som är det normala, att utöva våld för att få hur man vill ha det och hur de 

anser att det ska vara. Om någon skulle låta bli utöva våld mot en dotter som de anser inte 

beter sig passande, då är det att bryter de från normen för våldet är det normala. 

  

Utöver detta förklarar en annan respondent levnadssituationen i en hederskontext på detta vis: 

 
Är man uppväxt med att tänka att en annan alltid har en överordnad roll, att man alltid ska 

underordna sig för vad som är bäst för kollektivet, att jag som person inte har ett eget 

värde, så har det betydelse när man ska ta sig loss från någonting. 

  

Respondenten menar att många som lever med hedersrelaterat våld och förtryck inte vet 

någonting annat. De är vana vid att livet ser ut på det sättet och det innebär att det är svårt att 

se vad som är fel i relationen/familjen. Detta skiljer sig ifrån våld i nära relation, enligt en 

respondent, på så sätt att då det oftast börjar med en förälskelse och där en part i förhållanden 

börjar bli våldsam, därefter börjar normaliseringsprocessen och sedan uppbrottsprocessen. Det 

uppmärksammas också att individer som utsätts för hedersrelaterat våld har en annan 

problematik att ta hänsyn till, i jämförelse med vanliga ärenden, som våld mellan makar. Det 

verkar också vara främst familjen som utsätter andra familjemedlemmar för hedersrelaterat 

våld och förtryck. När respondenter ger exempel på förövare nämner de kusiner, syskon, 

föräldrar, farbröder. Om kollektivet upplevs som ett hot är det förmodligen hedersrelaterat 

våld och förtryck. 
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En annan skillnad som framkom i intervjuerna är ensamheten. När en person blir utsatt för 

hedersrelaterat våld och ska bryta den relation bryter hen från alla, hen måste lämna hela 

familjen och hela släkten för oftast accepteras inte den personen tillbaka. Detta bidrar till en 

känsla av ensamhet eftersom att personen lämnar allt hen är bekväm vid. I våld nära relation 

får offret oftast stöd på ett annat sätt av familj och vänner, personen känner inte ensamheten 

på samma sätt enligt vissa respondenter. 

 

Även motiven i dessa fenomen skiljer sig åt i dessa fenomen. En respondent förklarar 

skillnaden på motiven på följande vis: 
 

När det kommer till våld i nära relation så utsätts någon för våld för att personen som 

utövar våldet är missnöjd, påverkad och har individuella intressen som härleder våldet 

medan hedersrelaterat våld och förtryck är det hedern, familjens och släktens intressen 

som är anledningen. 

  

Detta vill säga att anledningarna till våldet är olika. En annan respondent som inte tycker att 

dessa fenomen ska skiljas åt menar att våldet går in i varandra, dock skiljs motiven till 

våldsutövningen åt. Hen menar att makt och kontroll är grunden för båda fenomenen men att 

våld i nära relation handlar mer om svartsjuka och egen problematik medan det handlar mer 

om gruppen i HRVF.  En av anledningarna till varför denna respondent inte tyckte att våldet 

skulle skiljas åt är på grund av att hur det framställs. 

  
Jag tänker just det här, jag måste komma till en grund som gör att det definieras som 

heder och just detta att det är ett laddat ord som till exempel står ut i media, att något har 

hänt på grund av hederskonceptet eller på grund av hedersvåld, att just det här laddade 

ordet gör att, jag tror att det hos befolkningen blir starkare på något sätt men just detta att 

det är parallellt till kunskapen om vad det faktiskt innebär. Det är även det jag menar när 

jag säger att man inte ska dela hedersrelaterat våld och nära relation för att om det skulle 

stå, bilden som befolkningen har att hedersvåld blir så laddad liksom, men att våld i nära 

relation är samma sak. Våldet behöver inte vara värre eller större eller så för att det 

handlar om heder. 

 

8.3 HRVF OCH KULTURENS BETYDELSE 
I flera intervjuer tas orden kultur, bakgrund och traditioner upp i samband med begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa ord tas upp tidigt i intervjuerna samtidigt som de 

används i förklaringen till hur detta fenomen fungerar. Majoriteten av respondenterna 

uttryckte att de som utövar och utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har en kultur, 

bakgrund och traditioner som skiljer sig från den svenska normen, kulturen och samhället. 

Religion tycktes däremot inte vara lika centralt när det kommer till hedersrelaterat våld och 

förtryck, då det tycks förekomma i diverse olika religiösa sammanhang. Dock fick kultur, 

normer och värderingar stor betydelse eftersom de som lever i denna kontext verkar främst 

vara personer med utländsk bakgrund. 

 

En respondent tar upp den romska kulturen och säger att den romska kulturen ska anses vara 

svensk eftersom att de har levt i Sverige så pass många generationer men benämner dessa för 

romer trots att hen uttrycker att de är svenskar. En annan respondent tar även hen upp romer 

och menar att i romsk kultur har de en annan syn på hur kvinnan ska vara och vilken roll hon 

har i samhället, vilket är att ta hand om barnen, laga mat och ta hand om hemmet medan 

mannens roll är försörjningen. Respondenterna menar att detta krockar med det svenska 

samhället eftersom att normerna inte fungerar på samma sätt. Dock nämner även denna 

respondent att det inte är i närheten av alla romska familjer, trots det benämns det som romsk 

kultur. Detta sker även med andra respondenter men tvärtom. Det är vissa respondenter som 
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talat om integration och kulturella möten och i det sambandet kopplat detta till hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

 

Några respondenter tar upp att de aldrig har kommit i kontakt med svenska familjer med 

hedersrelaterat problematik. Utöver det kommer det på tal att det är svårare att tänka sig att 

det är hedersproblematik i en svensk familj än när det är en familj med utländsk härkomst. En 

av respondenterna förklarar detta på följande vis: 

 
Jag tror att… Generellt när det… när det liksom bara uppdagats att det varit våld och att 

det på något sätt i en kultur där det sker mer våld än i Sverige, alltså att det är till 

exempel, en… Man vill ju vara... inte uttala, outa vissa kulturer men en romsk kultur har 

mer frekvent våld inom familjen i alla fall, så som jag upplever det. Och sen är det absolut 

inte i närheten av alla romska familjer… men… och då när man kommer i kontakt med 

romska familjer där det förekommer våld, så bara liksom antar man att det är 

hedersrelaterat, fast det inte behöver vara det. Och på något sätt ringer det många 

varningsklockor, fast man inte skulle ha haft samma, liksom, förutfattade meningar om 

det var till exempel en svensk. Så tänker jag att man måste få bättre förståelse, kanske. 

För… För att våld är våld, och det inte kanske är hedersrelaterat våld, bara för att det är 

en kultur där hedersrelaterat våld förekommer. 

 

Ytterligare menar vissa respondenter att det kan ske att individen behandlas olika beroende på 

vilken bakgrund hen har, detta kan dock ske undermedvetet. För att exemplifiera ger 

respondenten exempel på hur det skulle se ut om en svensk ungdom och en icke-svensk 

ungdom skulle försvinna, att det då blir olika konsekvenser eftersom att det kan finns 

misstankar att den icke-svenska ungdomen blir bortgift eller liknande för att det är mer vanligt 

förekommande i icke-svenska kulturer. 

  

Respondenterna gör dessutom skillnad på ordet heder beroende på om det är i en svensk 

kontext eller en annan kontext. En av respondenterna svarade på frågan om vad 

hedersrelaterat våld och förtryck innebär och såhär löd början på svaret; 

                    
Ja heder ur ett svenskt kontext blir ju helt fel, men vi använder ju det… 

 

Respondenterna beskriver att heder i ett svensk kontext är annorlunda i jämförelse med heder 

i hedersrelaterat våld och förtryck, detta eftersom det betyder olika saker. Flera respondenter 

tar upp en kulturkrock. Det förklaras som att de som lever i hederskontexten har svårt att 

anpassa ”deras traditioner” i Sverige. Detta förklarar respondenterna genom att säga att 

personerna som lever i hederskontexten inte har upplevt någonting annat utan är uppväxta 

med detta tankesätt där dessa traditioner är de enda som existerar. När vissa personer i dessa 

traditioner sedan jämför levnadssättet med exempelvis Sverige är det naturligt att de vill bryta 

sig ur den traditionen. Dessa traditioner och kulturerna skiljer sig från den svenska kulturen, 

enligt respondenterna. En av respondenterna förklarar det på följande vis 

  
Det var lite som jag sa innan, att våld är liksom våld och det här med heder, ja… Jag tror 

också att det är viktigt att förstå hur… att förstå liksom tankesättet i den här 

problematiken. Att det är kollektivet, att det är djupa traditioner som sitter, som man 

liksom har med sig hit från sina hemländer och som man försöker liksom applicera i det 

här samhället och det blir en krock. Det är saker som kanske inte är ett problem där man 

har levt tidigare, men som blir ett problem här. Och det är väl det som gör att det triggar 

igång det hela också. Tänker jag. 

 

En annan respondent tar även upp kulturkrocken och benämner det på följande sätt 
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När det gäller hedersrelaterade är ju det här, jag skulle säga att, att det kulturmässigt, att 

det blir en krock när det gäller, för Sverige är ett ganska fritt land och många av de här 

ungdomarna de vill leva, de vill gå på disco, de vill ju klä sig hur dem vill, de är ju, de vill 

hänga med sina klasskamrater. Så jag kan säga, det är samhället en del och att alla ska 

leva fritt och klä sig som de vill. Men jag tror att det blir kulturkrockar med vad som är, 

sen är det ju att, att man har ofta äktenskapet och kvinnorna ska vara oskuld och så när de 

gifter sig. Det blir ju, det blir, kulturkrock för de här unga tjejerna. För vi som har levt i 

Sverige, nog ska jag inte säga, men vi har en annan sexualitet, vi har en annan och det är 

klart att dem här som kommer till Sverige och får se, de vill ju leva så. Då blir det 

kulturell krock, det är väl en sak. Sen är det såhär, tyvärr så förekommer tvångsgifte fast 

man, fast man lever och bor i Sverige så är det så. 

 

Hederskulturen ses även som förknippad med vissa länder. En av respondenterna talade om 

ett hedersfall om en flicka som skiljde sig men inte fick. Där framkommer det att hon var från 

ett land där man inte tror att det finns någon hedersproblematik.  

  

8.4 VI OCH DEM 
  

8.4.1 VÅLDETS NATUR 
Vid distinktionen av vad hedersrelaterat våld är, vem som blir utsatt och vem som utför det 

har det varit möjligt att uttyda en viss distans mellan fenomenet och “vanligt våld”. En 

respondent tydliggör detta när hen pratar om personer som utsätts för hedersrelaterat våld på 

följande sätt: 

  
Men sen kan vi inte säga utifrån våran att vi arbetar, vi kan säga att det är 

hedersproblematik med de som kommer från ett annat land men sen kan vi inte säga att, det 

är, det är liksom 50\50 när det gäller ärenden. Då får man tänka om det är heder eller om 

det är vanligt våld, men det som utmärker hedersproblematiken som vi har utmärkt är att 

det ofta är ungdomar. Även unga pojkar, pojkar och flickor. 

  

Respondenten framhäver att det kan misstänkas att en individ är utsatt för hedersrelaterat våld 

och förtryck, men att det visar sig att så inte är fallet. Detta i sin tur leder till att respondenten 

måste avgöra huruvida det är hedersrelaterat våld eller förtryck, eller om det är vanligt våld. 

Dessutom framhävs det att visar sig vara hälften av fallen där misstanke om hedersrelaterat 

våld och förtryck, att det faktiskt förekommer. 

  

Vissa respondenter benämner våld i nära relation som tidigare skrivet “vanligt våld” och 

menar att det drivs av mekanismer såsom ilska och svartsjuka men att heder är något som är 

ännu starkare och gör det som anses vara farligt, ännu värre. En av respondenterna menar att 

det kan göras skillnad mellan grupper eftersom det finns en konflikt om vad som är vad. Hen 

beskriver polariseringen och exotifieringen av hedersrelaterat våld och förtryck med följande 

citat;   

  
[...] Idag är det inte riktigt så utan fler och fler förstår att det här är, ja precis som våld i 

nära relation, det är ett gemensamt ansvar. Det är våra medborgare, det är liksom inte 

någon annan och de är inte något konstigt. Det som jag kan säga, det kan vi bara säga, det 

jag kan bli lite rädd för ibland är att det blir en polarisering mellan hedersrelaterat våld 

och förtryck och våld i nära relation, för där finns det ju också en konflikt, ibland. Att 

man nästan ställer grupper mot varandra. Våldet är ju lika fel oavsett, så det spelar ingen 

roll. Men att heder kan ses som något väldigt exotiskt och att det är dem andra som håller 

på med heder och hedersförtryck och då tänker jag, återigen, att då missar vi poängen 

med ett gemensamt ansvar. Det här är våra barn, våra ungdomar, våra föräldrar det är inte 

någon annans, det är inte de andra konstiga människorna utan de är lika mycket 

medborgare som vi är eller boende i (X) eller så. Så det är ett samhällsproblem. 
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8.4.2 SKILLNAD MELLAN SVENSK HEDER OCH ANNAN HEDER 
Flera respondenter, när de pratar om begreppet heder, talar om vad heder betyder i Sverige 

och att det är skillnad på den hedern och på vad heder betyder för de som befinner sig i 

hederskontexten. De berättar att det finns en skillnad på begreppet beroende på om det är i en 

svensk kontext eller i en annan. En respondent svarar vad heder innebär som yrkesverksam i 

hedersrelaterade kontexten och besvarar frågan på följande vis; 

 
Inte i ett svenskt kontext, utan (skratt), inte ett svenskkulturellt kontext utan.. ja det är ju 

det som är så svårt därför att heder egentligen är någonting bra. Att vara hedersam. Men i 

de här fallen så..[...]. 

 

Samma respondent uttalar sig liknande vid tal om vad hedersrelaterat våld innebär och svarar 

med att säga att heder ut ett svenskt perspektiv blir helt fel. En annan respondent svarar 

liknande på samma fråga, hen exemplifierar motivet för utförande av hedersrelaterat våld och 

förtryck genom att betrakta hedern på följande vis 

 

Men det är just dem här traditionerna som finns och det kulturella att bevara hedern i 

familjen, och vad är heder? Att dem får det här… Vad betyder heder för er i den här 

traditionen och vad betyder heder här i Sverige? Heder här kan vara att man gör rätt för 

sig när man arbetar. Man betalar sin skatt… ja, man sköter sig i samhället. Medan heder i 

ett annat land kan vara, nej men att kvinnan sköter det hon ska och mannen det och hon 

inte får utmärka sig på något sätt. Så det ser väldigt olika ut. 

 

Flera respondenter kopplar ordet heder i hederskontexten till traditioner som inte tillhör den 

svenska kulturen. Att det som har med heder att göra i den bemärkelsen är att det är ”djupa 

traditioner som sitter, som man liksom man har med sig hit från sina hemländer och försöker 

applicera i det här samhället […]”. 

  

En annan respondent uppger att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck kan vara 

komplicerat eftersom att personerna som befinner sig i den kontexten har väldigt djupa och 

tunga värderingar. Vidare säger hen att det är svårt att ändra på ett synsätt, ”att de har ett 

annat synsätt, de som brukar det här hedersrelaterade våldet”. Dessutom kommer på tal att ”vi 

har ett synsätt” och att vi har lagen på vår sida då man inte får bruka våld men att de har svårt 

att förstå det, vilket respondenten kan förstå. 

 

Ett mönster som framkommer i intervjuerna är att de som befinner sig i hederskontexten eller 

de som brukar hedersrelaterat våld och förtryck har andra traditioner och ett annat synsätt som 

skiljer sig den svenska traditionen. En respondent menar i samband med att de har informerat 

invånare om våld i nära relation, att många tror att våld kopplat till heder är bara invandrare 

som utför och att om det inte är invandrare så är det personer med missbruksproblem som är 

våldsutövare. Med detta sagt så menar hen att våldet sätts i andra grupper. Med följande citat 

förklarar respondenten hur det, enligt hens mening, ser ut; 
 

[…] Vi vill gärna sätta våldet i andra grupper som att de inte skulle tillhöra alla, liksom, 

utan det är några andra . Och det är den polariseringen jag tänker man behöver vara lite 

försiktig med, så att vi inte… Så att det inte blir ett vi och de perspektiv. Mer så. Det är 

inte ”det är deras barn, det är dem där borta, det är inte våra barn .” 

 

Respondenten menar att detta sker i samhället, att våldet sätts i andra grupper och att det inte 

tillhör andra utan någon annan. Detta exemplifieras även när respondenten svarade på frågan 

“har kollektivet stor roll i hedersrelaterat våld och förtryck” på följande vis: 
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Jättestor. Det är därifrån påtryckningar kommer och oftast ses det som en stor familj, ofta 

är det inte kärnfamiljen vi har här, eller traditionellt men där alla har åsikter och där det 

finns en stark hierarki i kollektivet där alla har olika mycket att säga till om och alla ska 

anpassa sig efter det. 

  

8.5 MOTSÄGELSER 
Ett inslag som uppmärksammades under intervjuerna var att det framkom vissa motsägelser, 

rörande främst kön och kultur och dess betydelse för definitionen av HRVF. 

 

8.5.1 KÖN 
När det handlade om utsatthet talade majoriteten av respondenterna i ”hon-form”, det vill säga 

att tjejer, främst unga tjejer sade respondenterna, kommer på tals när det handlar om att 

beskriva utsattheten i hedersrelaterat våld. Några respondenter säger att det finns en 

könsskillnad och att det främst är yngre tjejer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och att 

det då är främst killar och män som utövar våldet medan andra tycker att alla blir utsatta. Vid 

fråga om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär så svarar en av respondenterna med 

nedanstående citat; 

                    
[…] Men det handlar ju om ett kollektivt agerande. Det handlar inte enbart om kvinnas, 

eller ung flickas kyskhet, eller… Innan hon är gift handlar det om oskuld… Ett ord som 

jag verkligen avskyr… Men, och sen efter hon är gift handlar det om kyskhet […]. 

 

Denna respondent tar även främst upp oskuld och kyskhetsnormen, tvångsäktenskap, 

barnäktenskap och könsstympning som exempel på våld och våldsutsatthet.  När 

respondenten förklarar vem det är som blir utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och 

vem det är som utför våldet menar hen att kollektivet är både är förövare och offer och att det 

är en ”schablonbild” att det är unga flickor som är offer. 

  

När frågan ”vilka utövar våldet och vilka utsätts för våldet” ställs svarar vissa respondenter att 

det både är män och kvinnor, unga som gamla, som utsätts. Däremot svarar dessa 

respondenter på frågor på så sätt att det säger emot tidigare påstående. En av respondenterna 

menar att både killar och tjejer är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck men säger sedan 

nedanstående citat; 

                    
Men sen är det också det här med tvång och det är både tjejer och killar som är utsatta för 

det. Sen kan det vara så att man riskerar att… när man har väldigt unga personer som 

riskerar att bli bortgifta och ingå i såna här tvångsäktenskap, det händer. Att vi har sådana 

ärenden. Men också många de kvinnor vi träffar och vill ur en relation där det 

förekommer våld beskriver också att de har ingått i tvångsäktenskap. 

 

Detta citat började med att respondenten pratar om hur både män och kvinnor utsätts men 

slutar med att säga att många kvinnor de träffar ingått i tvångsäktenskap men ingenting om 

män. Samma respondent menar att det är olika personer i kollektivet som utsätter en person 

för hedersrelaterat våld och förtryck, det vill säga både män och kvinnor. Respondenten ger 

sedan ett exempel på en person som är ute senare än hen får och avslutar sedan detta med att 

detta kommer komma fram till ens pappa, föräldrar eller bröder. Denna respondent säger att 

kvinnorna i familjen uppfostrar sina döttrar på samma sätt som de blev uppfostrade och säger 

sedan ”[…] uppfostrar sina döttrar och har barn och.. med exakt samma… hur de ska bete sig 

som kvinnor, vad det är som gäller, hur de ska gifta sig och att det är arrangerat eller 

tvångsäktenskap, att det kommer från olika håll. […]”. När det sedan kommer på tal om att 

förövare även kan vara offer svarar respondenten med att säga att även bröder kan ha 
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påtryckningar från morfar, pappor och farbror som trycker på och tvingar de att utsätta sina 

systrar. 

 

De främst förekommande svaren från respondenterna när det talas om varifrån påtryckningar 

kommer är; bröder, pappor, farbröder, kusiner, morbröder och familjen. En respondent säger 

att det är fel att se pappan i familjen som ansvarig utan att hela familjen kan vara inblandad, 

däremot ger samma respondent bara exempel på manliga släktingar när det kommer till vart 

påtryckningarna kommer ifrån. Samma respondent säger även att ett av motiven till 

hedersrelaterat våld och förtryck är att för att det blir en kulturkrock för unga tjejer eftersom 

att vi har en annan sexualitet här i Sverige och att de i många fall vill leva som “oss” men att 

det krockar med bilden av äktenskap och kyskheten från deras traditioner. En annan 

respondent säger även att motivet till hedersrelaterat våld och förtryck är att personer inte 

passar in och att kontrollen av kvinnan och hennes sexualitet är en stor del av det. Kvinnan 

ska inte gå klädd på ett visst sätt, hon ska vara oskuld och hon ska inte få ett rykte, detta är 

väldigt viktig i hederskontexten och är en av anledningarna till hedersrelaterat våld och 

förtryck. Trots att respondenterna uttrycker sig på så vis, svarar även hen att både män och 

kvinnor blir utsatta. 

  

8.5.2 KULTUR   
När det kommer till hur stor betydelse kultur och bakgrund har för definitionen av 

hedersrelaterat våld och förtryck svarar hälften att det inte har någon betydelse och resterande 

hälften säger att bakgrund och traditioner har betydelse men att kultur inte är centralt i lika 

stor utsträckning. 

  

En av respondenterna som uttrycker att kultur och bakgrund inte spelar roll i definitionen av 

hedersrelaterat våld och förtryck tar upp kulturbegreppet i första frågan som rör fenomenet. 

Vid frågan om “Kan du ge exempel på hedersproblematik i ditt arbete?” nämner hen den 

romska kulturen och hur det resulterar en kulturkrock för att deras kvinnosyn inte 

samstämmer med den svenska samhällets syn. Samma respondent tar upp ett annat fall och 

nämner att hen inte minns kulturen på flickan som blev utsatt men att hon kom från en ”icke-

svensk kultur”. Fortsättningsvis i intervjun nämns orden kultur och traditioner flertalet gånger 

i samband med att definiera olika företeelser kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

En annan respondent höll med föregående och menade att dessa komponenter inte spelade roll 

som enskilda faktorer. Hen menade att bakgrund var mer centralt på grund av kartläggningen 

av familjen men inte i övrigt. Samma respondent gör senare i intervjun skillnad på den 

svenskkulturella kontexten och den kontexten som heder existerar i genom att säga att heder 

inte betyder samma sak i det sistnämnda kontexten. Dessutom gör hen skillnad på begreppet 

heder i ett svenskt sammanhang och ett icke-svenskt sammanhang, dessa citat är framhävda i 

”vi och dom” delen av resultatet. 

 

En annan respondent som menade att det bara var bakgrunden hade betydelse eftersom att det 

gemensamma i ärendena är att de kommer från andra länder när det gäller hedersproblematik. 

Däremot benämner denna respondent ordet ”kulturkrock” flertalet gånger och menar att en av 

anledningarna till varför vissa blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är att deras 

kultur krockar med den svenska kulturen och för att behålla hedern behöver familjen, främst 

tjejerna, kontrolleras av omgivningen. Denna respondent resonerade på följande sätt när det 

kommer till motiv till våld; 

 
När det gäller hedersrelaterade är ju det här, jag skulle säga att, att det är kulturmässigt, 

att det blir en krock när det gäller, för Sverige är ett ganska fritt land och många av de här 
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ungdomarna de vill leva, de vill gå på disco, de vill ju klä sig hur dem vill, de är ju, de vill 

hänga med sina klasskamrater. Så jag kan säga, det är samhället en del och att alla ska 

leva fritt och klä sig som de vill. Men jag tror att det blir kulturkrockar med vad som är, 

sen är det ju att, att man har ofta äktenskapet och kvinnorna ska vara oskuld och så när de 

gifter sig. Det blir ju, det blir, kulturkrock för de här unga tjejerna. För vi som har levt i 

Sverige, nog ska jag inte säga, men vi har en annan sexualitet, vi har en annan och det är 

klart att dem här som kommer till Sverige och får se, de vill ju leva så. Då blir det 

kulturell krock, det är väl en sak. Sen är det såhär, tyvärr så förekommer tvångsgifte fast 

man, fast man lever och bor i Sverige så är det så. 

 

9. ANALYS  
 

9.1 BAKOM TECKNET HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK 
Det framkommer i intervjuerna att det inte finns en enhetlig definition av hedersrelaterat våld 

och förtryck. Med det sagt blir det således intressant att undersöka vilka föreställningar som 

verkar vara mest framträdande i yrkesverksammas skildringar av vad som är hedersrelaterat 

våld, samt vad som inte är det. Bergström och Boréus (2012) skriver att ett tecken inte har en 

given innebörd, utan meningen tecknet får bör undersökas. Vilka definitioner ligger då bakom 

fenomenet HRVF? Motivet/motiven bakom våldet tycks vara viktigt för att avgöra om det är 

hedersrelaterat våld eller inte. Ett exempel som beskrivs flera gånger är upprätthållandet av en 

familjs heder. Våldet fungerar då för att rätta individers icke-hedersamma beteende. Vidare är 

det möjligt att tyda att begreppet heder anses vara kontext-baserat och beror på i vilket 

kulturellt sammanhang som det förekommer. Det talas om ”svensk kultur” och ”icke-svensk” 

kultur och att heder innebär olika beroende på vilken kultur en individ befinner sig. Beroende 

på vad heder betyder, samt hur viktigt det är i sammanhanget, tycks alltså vara viktiga delar 

när HRVF ska definieras. Hedersrelaterat våld och förtryck kan alltså grunda sig, enligt 

yrkesverksammas uppfattning, i en kulturell föreställning av heder som skiljer sig åt från hur 

det är i Sverige. 

  

En viss komponent som hedersrelaterat våld och förtryck tycks tillskrivas av samtliga 

respondenter är kollektivets betydelse i våldet. Vad kollektivet faktiskt är kan variera; det kan 

röra sig om nära familj till avlägsna släktingar. Kollektivets roll är också varierande; vid 

själva våldsutförandet kan det agera som sanktionssystem. Det framhävs också som viktigt för 

en individ, då det står för andra positiva aspekter, likväl. Exempelvis socialt skydd. En 

intressant observation är dock att kollektivets involverande tycks vara direkt avgörande i 

huruvida våld klassas som hedersrelaterat eller inte. Ytterligare en komponent som tycks 

kopplas till hedersrelaterat våld och förtryck är sexualitet, och främst då kvinnors sexualitet. 

Kollektivets heder tycks kunna ifrågasättas om en kvinna beter sig på ett sätt som anses vara 

fel. Exempel som ges är då om hon inte är oskuld till äktenskapet, om hon har ”fel” pojkvän 

eller om hon har olämplig klädstil. Sexuell läggning tycks också kunna kopplas till vad som 

anses hedersamt och inte. Respondenter framhäver att det existerar en tydlig 

heteronormativitet inom kontexter där det utförs hedersrelaterat våld, vilket innebär att hedern 

skadas om ens sexuella läggning avviker från normen. Resultatet av detta tydliga tänk av vad 

som är ”rätt” och ”fel” tycks vara ett tydligt utförande av kontroll. Kvinnor/flickor eller 

män/pojkar som avviker från normen utsätts för tydlig kontroll av kollektivet. Utifrån 

intervjuerna har det alltså framkommit att det existerar viss mening bakom tecknet 

hedersrelaterat våld, som gör det utmärkande. Det har framkommit vissa komponenter som i 

sin helhet utgör HRVF.  Detta vill säga att det finns vissa komponenter som i sin helhet utgör 

HRVF eftersom att det inte finns en enhetlig definition av fenomenet. Dessa är då de som är 

föreskrivna ovan. Eftersom dessa komponenter läggs in i HRVF definierar de 

yrkesverksamma HRVF med hjälp av de samtidigt som det hjälper dem att urskilja våld i nära 

relation från hedersrelaterat våld. Det vill säga att tecknet hedersrelaterat våld hjälper 
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yrkesverksamma att göra en gränsdragning mellan de olika formerna av våld. Detta genom att 

kunna identifiera hur det ena våldet utmärker sig och skilja det från det andra, detta leder till 

att det ena, exempelvis hedersrelaterat våld identifieras genom att yrkesverksamma märker att 

det har komponenter som skiljer sig från våld i nära relation. Tecknet och dess innebörd leder 

alltså till att det sker gränsdragning från andra fenomen. Precis som Bergström och Boréus 

(2012) uppmärksammar har språket en formande aspekt när det kommer utformningen av 

sociala fenomen. Det är något som framkommit i intervjuerna. 

 

9.2 KULTURALISERING AV HRVF OCH “VI OCH DOM” 
Som det tagits upp i tidigare forskning kan hedersrelaterat våld och förtryck förklaras utifrån 

tre olika perspektiv. Ett av dessa perspektiv är det kulturella perspektivet, vilket innebär att 

våldet blir ett uttryck för hedersvärderingar eftersom det inte ses till våldet i sig utan som ett 

uttryck för hederskultur med patriarkala genomströmningar (NCK, 2010). de los Reyes menar 

även att våld som utförs av invandrare förklaras som kulturellt till skillnad från våld som 

utförs av etniskt svenskar, vilket bidragit till två kategorier, ”svenskt våld” och ”icke-svenskt 

våld” (de los Reyes, 2003). de los Reyes anser även att benämningen av våld kopplat till 

heder, det vill säga hedersrelaterat våld, leder till en förklaringsbild som har en tydlig 

koppling till kultur (de los Reyes, 2003). NCK uppmärksammar att uppdelning av våldet 

skulle kunna leda till att socialtjänsten felbedömer våldet på grund av att de har överseende 

med familjer som har utländsk härkomst (NCK, 2010). Det kulturella perspektiv är något som 

framkommer tydligt i flera av intervjuerna då flera respondenter, som tidigare föreskrivet, 

benämner orden ”kultur” ”traditioner” och ”bakgrund” när de pratar om hedersrelaterat våld 

och då är anledningen att ”deras kultur/traditioner”, de som utövar hedersrelaterade våldet, 

krockar med det svenska samhällets kultur. Flera tar även upp skillnaden på begreppet heder i 

”ett svenskt kontext” i jämförelse med ”deras” heder. I avsnittet, vi och dom, framkommer det 

även att vissa yrkesverksamma skiljer på våldet på så sätt att de benämner våld i nära relation 

som ”vanligt våld”. Det finns risk att hedersrelaterat våld kopplas till icke-svenskar, vilket kan 

innebära att det ”vanliga våldet” anses vara svenskt våld. En av respondenterna säger att heder 

anses vara exotiskt och det är ”de andra” som håller på heder när det jämförs med våld i nära 

relation eftersom det anses som vanligt våld. Skillnaden mellan svenskt våld och icke-svenskt 

våld verkar i intervjuerna vara att våld i nära relation anses som svenskt medan hedersrelaterat 

våld ses som icke-svenskt. Hedersproblematik kopplas i flera intervjuer till personer med 

invandrarbakgrund och trots att dessa benämns av vissa respondenter som svenskar, kommer 

det dessutom fram att de pratar om andra och tredje generationens invandrare. När det 

kommer till svenskt våld beskylls det både av allmänheten och av vissa respondenter som att 

”svenska män har ofta problem med alkohol”. 

                                                                                                           

Sociala representationer, såsom Hinton (2003) framställer det, handlar om att grupper har en 

gemensam uppfattning om olika företeelser i samhället, det vill säga att det finns ett system 

byggt på normer, föreställningar och seder som individer använder för att förstå verkligheten. 

Detta leder till att grupper skiljs åt beroende på vilken vardagskunskap de har. Ett mönster 

som framkommer i intervjuerna är att de som befinner sig i hederskontext eller de som brukar 

hedersrelaterat våld och förtryck har andra traditioner och ett annat synsätt som skiljer sig från 

den svenska traditionen. Att utforma en sådan skillnad, mellan vad som är svenskt och inte 

svenskt, skulle kunna leda till att våldet exotifieras. Det kan innebära ett synsätt där 

”svenskar” inte utför hedersrelaterat våld och förtryck eftersom att det inte kommer från deras 

kultur och deras traditioner. Precis som det står i resultatet blir våld i samband med heder 

något som är exotiskt och beskylls på andra. Respondenterna menar att våldet sätts i andra 

grupper. Ytterligare skiljer yrkesverksamma på ”svensk heder” och ”annan heder”, den 

hedern som de som utövar våldet har. Detta tyder även på en stereotypisering av både 
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svenskar och icke-svenskar, som sedan kan leda till att klienter kategoriseras beroende på 

deras etnicitet. Detta framkommer tydligt i vi och dom-temat. 

  

Teorin gällande in-och utgrupp (Liu & Wilson, 2003) kan användas för att förstå 

anledningarna till varför respondenterna gör skillnad på “svensk heder” och “annan heder” 

(hedern som ligger till grund för hedersrelaterat våld och förtryck). Utöver kategorisering och 

stereotypisering som kan vara några förklaringar till varför dessa fenomen sätts i olika 

kategorier, kan även ingrupp och utgrupp förklara detta. Under rubriken svensk heder och 

annan heder redovisas det hur respondenterna pratar om heder på olika sätt. Det som går att 

tolka är att vissa anser att den svenska hedern är bra och hederlig. En av respondenten anser 

att den svenska hedern är att vi människor, vi gör rätt för oss i exempelvis skattebetalningen 

här i Sverige medan hedern ser ut på ett annat sätt i den andra gruppen. Resultatet kring 

svensk heder och annan heder kan tolkas på flera olika sätt, men i detta sammanhang kan det 

innebära att respondenterna tillhör ingruppen svenskar och tillskriver sin egen grupp goda 

egenskaper (god heder) medan den andra gruppen tillskrivs den negativa aspekten av hedern. 

 

Ytterligare ett sätt att se detta på, är att våld avgränsas från varandra med hjälp av sociala 

representationer, så som det definieras av Hinton (2003). Denna gränsdragning kan vara att 

gruppen ”svenskar” har skapat sociala representationer som innefattar olika företeelser och att 

hedersrelaterat våld och förtryck inte är en del av det systemet. Detta kan leda till att 

”svenskar” tar avstånd från hedersrelaterat våld och förtryck eftersom att det inte tillhör deras 

sociala verklighet och istället lägger ansvaret på ”icke-svenskar” eftersom det finns ett 

antagande att deras traditioner tillåter våldet, då det i några fall har skett. Detta vill säga att 

gruppen ”icke-svenskar” skiljer sig från den svenska gruppen eftersom att den svenska 

gruppen tror att deras normer och föreställningar innefattar hedersrelaterat våld och förtryck 

på grund av deras traditioner. Detta i sin tur kan leda till både stereotypisering och 

kategorisering av människor (se Hinton, 2003) eftersom att personer som räknas in i kategorin 

”icke-svenskar/invandrare” anses vara utövare och utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck eftersom patriarkala strukturer är tillskrivet i deras traditioner.  

 

9.3 MOTSÄGELSER: GENUSSYSTEM OCH SOCIAL ÖNSKVÄRDHET 
 

9.3.1 GENUS 
Det framkommer att sättet respondenterna talade om kön blev motsägelsefullt. 

Respondenterna talade om offren i ”hon-form” och syftade främst till unga tjejer som 

fortfarande var ogifta. Dessutom talas oftast äldre män som förövare, trots att respondenterna 

svarar att alla i familjen är förövare så benämns oftast bröder, farbröder, pappor, morbröder, 

kusiner, farfar, morfar och andra manliga släktingar som de som utsätter tjejerna för våld och 

förtryck. Kan detta tänkas bero på det genussystem som råder i samhället, både i Sverige och i 

de patriarkala länderna de flesta familjerna tycks komma ifrån? Hirdman (2003) skriver att 

den rådande genusordningen innebär att mannen är överordnad kvinnan och att våld i nära 

relation ofta beror på att männen vill demonstrera sin överordnad över kvinnor. Detta innebär 

även att kvinnor och män får tillskrivna egenskaper i samband med att de föds på basis av 

deras kön. Detta kan innebära att respondenterna talade på detta vis på grund av att 

genussystemet vi lever under, det vill säga att män är överordnade kvinnor och att det har lett 

till att män automatiskt anses vara förövare eller de som besitter makten. Detta går även se i 

ett exempel i tidigare forskning, avsnitt 5.4 (se Grutzky & Åberg 2013), där Sara 

Mohammeds man, i kontakt med socialtjänsten, reagerar på att socialtjänsten utgår efter att 

han är huvudman i familjen. I det stycket kan det antas att det berodde på en kulturell 

betingning eftersom att utländska män anses vara överordnade och ha makt över kvinnorna. 



35 
 

Däremot går detta även att se utifrån ett könsperspektiv och det är oavsett om kultur är 

beblandat eller inte eftersom att även Sverige och svenskar lever med ett genussystem där 

män är överordnade kvinnor och där detta exempel då kan tyda på att socialtjänsten gör den 

antydningen att Saras man är huvudman på grund av att han just är av det manliga könet.    

  

9.3.2 SOCIAL ÖNSKVÄRDHET 
När det kommer till de motsägelser som uppmärksammades i respondenternas svar var det två 

teman som var främst förekommande; kön och kultur. Detta går att se utifrån genussystem 

men det går även att se utifrån social önskvärdhet. Social önskvärdhet och SDR innebär, som 

är redovisat i teoriavsnittet, att personer vill framföra sig själva på ett sätt som samstämmer 

med samhällets kultur. I intervjuer kan detta innebära att respondenterna svarar på frågor på 

ett sätt som de tror är socialt acceptabelt istället för att besvara med deras riktiga åsikter 

(Grace & Tan, 2008). Denna sociala önskvärdhet kan då vara grunden till varför vissa 

respondenter svarar på ett visst sätt och att det därefter framkommer motsägelser. Under 

intervjuerna talade flera respondenter om de som faller offer för hedersrelaterat våld och 

förtryck i ”hon-form” medan förövaren oftast var en han. Utöver detta ges det flera exempel 

på våldshandlingar som i princip enbart går att utöva på personer av kvinnligt kön. När 

respondenterna sedan får frågan direkt ställd, ”vem är det som utövar våld och vem är det som 

blir utsatt för våld?”, besvarar samma respondenter som har pratat i ”hon-form” till offer och 

”han-form” till förövare att alla, både tjejer och killar, är offer och att kollektivet, främst män, 

är förövare. Utöver könsperspektivet, framkom också motsägelser när det kommer till den 

kulturella biten av hedersrelaterat våld och förtryck. En av respondenterna nämner till 

exempel att hen inte tror att kulturella föreställningar har en betydelse för hen i sin definition 

men nämner kultur som fort begreppet hedersrelaterat våld kommer på tals (se avsnitt 8:2). 

Dessa motsägelser kan då innebära att respondenterna försöker i sina direkta svar på en 

speciell fråga svara på frågan på ett önskvärt sätt, ett mer socialt acceptabelt sätt men att de 

kommer av sig när de får prata fritt om fenomenet då det inte ges lika mycket tid att tänka på 

svar. Detta kan dels tyda på social önskvärdhet, att respondenterna svarar på ett visst sätt som 

de tror är rätt, exempelvis att kultur inte har betydelse, men att de anser att det egentligen har 

det. Det kan även bero på att de faktiskt inte tror att kultur har betydelse, men att den 

kulturella föreställningen ändå finns där som gör att de omedvetet kopplar “invandrarvåld” till 

kultur.  

  

10. DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att synliggöra och analysera föreställningar om hedersrelaterat våld 

och förtryck och arbetet som kopplas till fenomenet. Gränsdragningen mellan hedersrelaterat 

våld och förtryck och våld i nära relation undersöktes också. Det som framkom tydligt i 

intervjupersonernas svar var att det inte finns en enhetlig definition av fenomenet HRVF. Det 

finns däremot komponenter som avgör om våldet definieras som HRVF eller annat våld. 

Dessa är främst motivet, kollektivet, sexualitet och kultur. Det blir tydligt att hedersrelaterat 

våld och förtryck är kulturellt betingat och att yrkesverksamma ofta förknippar 

hedersproblematik med personer med utländskt ursprung, det vill säga personer som inte är 

svenskar. Innan uppsatsen var vi medvetna över att HRVF separerades från annat våld. Vi 

slogs dock, under intervjuerna, över kulturens betydelse när det kommer till att definiera våld 

som hedersrelaterat. 

  

Vi fann en underliggande kulturell föreställning om hedersrelaterat våld och förtryck, vilket 

går se närmare i avsnitt 9.2 i studien, där respondenterna förknippar hedersproblematik med 

vissa kulturer och traditioner. Kulturell bakgrund tycktes spela stor roll när det kom till att 

definiera HRVF. Exempelvis menade en respondent att det var svårt att identifiera hedersvåld 
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i fall där den utsatte inte tillhörde en annan kultur. Utöver den kulturella föreställningen 

identifierades ett könsperspektiv, vilket innebär att yrkesverksamma såg män som förövare 

och kvinnor, oftast unga, som offer för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Den främsta avgränsningen som framkommer mellan hedersrelaterat våld och förtryck och 

våld i nära relation är kollektivets betydelse. När det kommer till HRVF uttrycks våldet 

kollektivistiskt medan våld i nära relation oftast endast berör två parter i ett förhållande. 

Kollektivet tycks uppmana våldet när det kommer till HRVF, medan våld i nära relation 

präglas av kollektivt fördömande. Utöver detta är även motiven och anledningarna till våldet 

olika. När det kommer till våld i nära relation handlar våldet mer om svartsjuka och egen 

problematik medan våldet i HRVF grundas i kollektivets bästa. 

 

10.1 KULTURALISERINGS PÅVERKAN PÅ HRVF 
Något som blivit synligt i intervjuerna är, som redan nämnts flera gånger, att kultur i vid 

mening markerar gränsen mellan hedersrelaterat våld och förtryck och andra former av våld, 

till exempel våld i nära relation. Detta sägs inte uttryckligen men finns närvarande i det 

respondenterna säger. Respondenterna verkar nästan inte kunna beskriva HRVF utan att 

nämna “kultur”, “bakgrund” och “traditioner”. De som utsätter och utsätts för HRVF 

beskrivs ha en annan kultur, en annan bakgrund eller leva efter andra traditioner än de som 

varken utsätter eller utsätts. Kan detta bero på att yrkesverksamma omedvetet har 

föreställningar om att hedersrelaterat våld tillhör en annan grupp människor som har en annan 

kultur och traditioner som inte samstämmer med den svenska kulturen? Det vill säga att 

hedersrelaterat våld och förtryck är kulturellt betingat och den kulturen är “invandrares” 

kultur. Hedersrelaterat våld och förtryck anses inte tillhöra det svenska samhället utan det 

anses komma från personer med utländsk bakgrund, detta görs trots att vissa yrkesverksamma 

gör det tydligt att det inte alls har en relevans till fenomenet. Forskaren Paulina de los Reyes 

(2003) skriver om kulturalisering och menar menar i sina studier att våld som invandrare utför 

ses som kulturellt betingat. En jämförelse mellan de los Reyes studie och denna studie visar 

på liknande svar gällande kulturalisering, då båda studierna kommer fram till att 

hedersrelaterat våld och förtryck är kulturaliserat. Kulturalisering kan innebära, precis som de 

los Reyes beskriver, att våld kategoriseras i svenskt våld och icke-svenskt våld. På samma sätt 

görs det skillnad mellan olika typer av heder i “svensk” heder och “annan heder”. Den 

svenska hedern anses vara den goda hedern, det är någonting bra medan den andra hedern 

anses vara ”negativ” eftersom den kopplas till kontroll, förtryck och våld. Även detta 

tankesätt kan leda till att föreställningen om att heder och hedersrelaterat våld som något 

osvenskt kan leda till att yrkesverksamma missar hedersfall som sker i etniskt svenska 

familjer. En respondent menar att detta sker i samhället, att våldet sätts i andra grupper och att 

det inte tillhör oss utan någon annan. Dessutom går det att se att det görs en skillnad på ordet 

heder i den svenska benämningen i jämförelse med heder i hederskontexten. Detta visar att 

redan i definitionen av vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär spelar det roll ifall det är 

svenskt eller icke svenskt. Det innebär att hedersrelaterat våld och förtryck inte finns i ett 

svenskt kulturellt kontext, här görs jämförelsen om vad heder innebär egentligen, vilket är 

positivt och vad det innebär i hederskontexten, vilket är negativt. 

  

Att främst grunda sin bedömning av vilket våld som förekommer i kultur kan göra det svårare 

för yrkesverksamma att identifiera hedersproblematik i svenska familjer på grund av deras 

etnicitet. Om hedersproblematik främst kopplas till vissa kulturer skulle det kunna innebära 

att det exkluderas från andra kulturer. Å andra sidan går det att se att yrkesverksamma har en 

tendens att i högre grad identifiera att personer med invandrarbakgrund är utsatta eller blir 

utsatta för HRVF just på grund av deras kultur och inte komponenterna som behöver finnas 
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där. Det vill säga att det går att göra en felbedömning på så sätt att personer med annan 

härkomst anses vara utsatt för HRVF men att det egentligen är våld i nära relation. Det, i sin 

tur, kan leda till att det sker felbedömningar i myndigheter just på grund av den kulturella 

föreställningen. Detta innebär att den kulturella föreställningen kan påverka arbetet med 

personer som är utsatta för våld på ett negativt sätt. Vilket i sin tur kan innebära 

felbedömningar och att personer som behöver viss hjälp inte får det, vilket i sin tur går emot 

socialtjänstlagen som förespråkar att våldsutsatta ska få stöd. 

  

10.2 OM GRÄNSDRAGNING 
Gränsdragningen mellan våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck var centralt 

att undersöka. I studien framkom det skillnader på de två olika fenomenen. I och med att 

HRVF inte har en enhetlig definition så diskuterades istället om vad som ingår i 

hedersrelaterat våld och förtryck. Den största skillnaden mellan dessa var kollektivet, där 

drogs en av gränserna. Det framkom också att motiven skiljde sig åt, att våld i nära relation 

handlade om individuell problematik medan våldet i HRVF berodde på att hedern skulle 

upprätthållas. Den tredje gränsdragningen var sexualiteten, då det är centralt i HRVF men 

tycks inte ha större betydelse i våld i nära relation. Varför görs denna gränsdragning? En 

anledning skulle kunna vara för att effektivisera och förenkla arbetet med de utsatta och 

förövare. Genom att klassa våld som hedersrelaterat våld och förtryck genom dess 

komponenter går det att särskilja hedersvåldet från våld i nära relation. Detta leder till att 

denna gränsdragning hjälper yrkesverksamma att kategorisera våldet i antingen HRVF eller 

våld i nära relation, beroende på vilka komponenter som uppfylls. Som tidigare exempel, 

skulle flickan från Iran som blev kollektivt förtryckt på grund av hon skadat familjens heder 

förmodligen ses som ett hedersärende. Ett fall där en kvinna som däremot blir utsatt för våld 

av hennes man, som missbrukar alkohol, skulle anses vara våld i nära relation. Detta blir 

endast tydligt eftersom det går att jämföras med ett annat våld, våld i nära relation, som 

innefattar ett individuellt våld mot främst sin partner (se Socialstyrelsen, 2016). Genom att 

göra denna gränsdragning går det att ta beslutet om vilket våld som råder. Denna 

kategorisering leder i sin tur till anpassbara insatser. 

   

En negativ aspekt av denna gränsdragning skulle däremot kunna vara att kollektivet som 

helhet beskrivs som våldsutövare när det kommer till HRVF, vilket leder till att hela gruppen 

(familj och släkt exempelvis) dras över en kam. När det kommer till våld i nära relation tycks 

fokus vara på den individuella våldsutövaren, att denne har en egen problematik som förklarar 

våldet. Kollektivet som komponent tycks alltså kunna leda till att vissa strukturer 

uppmärksammas, samtidigt som det leder till att ett helt kollektiv anses vara ansvariga för 

våldet. Vad kan detta då innebära i praktiken? Att se ett helt kollektiv som ansvariga för våld 

eller förtryck, såsom det framställs i intervjuerna, anser vi skulle kunna innebära att man 

förminskar den individuella påverkan individer kan ha på HRVF. Det skulle, rent hypotetiskt, 

kunna vara så att en individ i ett kollektiv styr hur hela våldet och förtrycket gör sig uttryck. 

När respondenter beskriver HRVF ses dock hela kollektivet som förövare. Å andra sidan, att 

individualisera våldet, såsom det görs i våld i nära relation, skulle kunna innebär att hotbilden 

som den våldsutta befinner sig i missbedöms. Om våldet bedöms som kollektivt uttryckt 

behövs insatsen anpassas därefter, exempelvis genom att skyddsplacera i en annan ort. 

Sammanfattningsvis ser vi det som intressant att det blir en sådan tydlig distinktion mellan 

förövare, beroende på vilket våld som ses aktuellt. En annan negativ aspekt skulle kunna vara 

att det görs en skillnad mellan svenskt våld och icke-svenskt våld, som innebär att det svenska 

våldet, som även anses vara ”vanligt våld”, är våld i nära relation. Hedersrelaterat våld och 

förtryck, det icke-svenska våldet, tycks avvika från det vanliga våldet. 
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10.2.1 BENÄMNINGEN AV VISSA HANDLINGAR SOM HEDERSRELATERAT 

HAR BÅDE FÖR- OCH NACKDELAR 
Hedersrelaterat våld och förtryck, som fenomen, är komplext och mångfasetterat. I 

intervjuerna drar respondenterna en ganska tydlig gräns mellan hedersrelaterat våld och 

förtryck och våld i nära relation. Det som framkommer av intervjuerna är att det finns delade 

åsikter i att dela dessa fenomen åt. Det negativa ansågs vara att befolkningens bild av 

hedersvåld blir väldigt laddat. Den positiva aspekten ansågs vara att skillnaden hjälper till i att 

strukturera på olika sätt, ha olika säkerhets- och risktänk och olika förhållningsätt till våldet. 

Andra studier stödjer dessa uttalanden. Grutzky och Åberg (2013) uppmärksammar både för- 

och nackdelar med att skilja på våldet. Fördelar anses vara att den bakomliggande strukturen 

uppmärksammas. Insatserna anpassas efter respektive problematik och att våldets 

orsaksförklaring faktiskt skiljer sig åt. Nackdelarna, däremot, är att våldet blir kulturaliserat 

(vilket också uppmärksammas i föreliggande studie), det kan leda till rasistiska föreställningar 

och segregation. Ett exempel går att se i avsnitt 8, där en respondent förklarar att allmänhetens 

syn på HRVF är kulturaliserat och skylls på personer med invandrarbakgrund. Denna typ av 

kategorisering, där våldet kopplas till kulturell tillhörighet, skulle kunna innebära orättvisa 

bedömningar där människor med viss bakgrund förutsätts utföra hedersrelaterat våld, medan 

andra aldrig förutsätts utföra det. Denna konsekvens av kulturalisering har uppmärksammats 

av andra forskare (jmf. de los Reyes, 2003; NCK, 2010). 

  

Huruvida hedersrelaterat våld och förtryck bör klassas som en specifik typ av våld, eller om 

fenomenet bör räknas med i det generella våldet som sker i nära relation är svårt att svara på. 

Det är frågan om avvägning av vilken risk som är störst. Å ena sidan risken att förutfattade 

meningar leder till att endast en viss grupp människor förknippas med hedersrelaterat våld, å 

andra sidan risken att missa viktiga strukturer som endast är applicerbara när det kommer till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Båda resonemang har uppmärksammats i respondenternas 

uttalanden. 

 

10.3 METODDISKUSSION 
Omfattningen av urvalet inom föreliggande uppsats försvårar möjligheten att generalisera 

resultatet till en större population. För att styrka möjligheten till generaliserbarhet har dock 

samtliga intervjuer utförts på olika orter\arbetsplatser (med ett undantag, där två respondenter 

arbetade i samma kommun). Studiens fokus är dock inte eftersträvan av generaliserbarhet. Att 

skildra och analysera yrkesverksammas föreställningar av hedersrelaterat våld har mer tjänat 

till att uppmärksamma hur tankegångarna gått till när fenomenet definieras och därmed 

uppfyllt studiens syfte. Fördelarna med att använda sig av intervjuer för att inhämta kvalitativ 

data från respondenterna har, bland annat, varit att respondenterna har själva haft möjligheten 

att formulera deras syn på HRVF. Det har underlättat möjligheten att “gå in på djupet” på 

respondenternas beskrivningar med hjälp av semistrukturerade intervjuer, mer än om 

exempelvis enkätundersökningar skulle tillämpats. Att använda sig av mer kvantitativ inriktad 

metod skulle kunna begränsa möjligheten för respondenternas att själva beskriva fenomenet. 

En svaghet som skulle kunna kopplas till tillämpad metod kan kopplas till social önskvärdhet 

(se Grace & Tan, 2008). Det är inte möjligt att säkerställa att respondenternas svar direkt 

stämmer överens med deras faktiska åsikter. Det finns en risk (visserligen existerar den alltid) 

att respondenter har en tendens att framställa deras svar som socialt accepterat. 

  

Det framhävs också att studien främst tillämpat ett induktivt förhållningssätt - att teori 

genererats genom det resultat som framkommit av intervjuer. Detta menar Bryman (2008) är 

en nyckelkomponent inom kvalitativ forskning. Med det i åtanke har förhoppningen varit att 

få flera aspekter av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta har spelat roll när det kommit till 
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utformandet av intervjuguiden. Frågorna har varit relativt generella och inte riktat in sig på en 

speciell aspekt av hedersrelaterat våld och förtryck. I sin tur har detta lett till att 

respondenternas svar likväl har varit generella. Detta var medvetet, då studiens syfte var att 

undersöka synliggöra föreställningar av hedersrelaterat våld, generellt sett. I efterhand är det 

dock möjligt att se flera intressanta aspekter av hedersrelaterat våld som skulle kunna studeras 

vidare. På så sätt är föreliggande studie ett bra underlag för ytterligare forskning och skulle 

kunna liknas en pilotstudie. 

 

Vid utformandet av studien diskuterades alternativa datainsamlingsmetoder som skulle vara 

lämpliga för att uppfylla studiens syfte. Fokusgrupper dock då upp som alternativ. 

Fokusgrupper, i kort, innebär intervjuer i grupp (Bryman, 2008). Fokusgrupper skulle vara 

positivt eftersom det skulle vara mer tidseffektivt och flera respondenter skulle kunna 

intervjuas. Det skulle också ge möjligheten för respondenter att reagera, sinsemellan, på 

varandras uttalanden gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Beslutet blev dock att utföra 

individuella, halvstrukturerade intervjuer eftersom det som var mest intressant var att få reda 

på hur respondenterna, individuellt framställde hedersrelaterat våld och förtryck. Det fanns 

heller inte möjlighet att utföra fokusgrupper, då de flesta intervjupersoner befinner sig på 

olika orter.  

  

Utöver svagheterna och styrkorna i metoden som användes i föreliggande studie väcktes även 

ett annat intresse, vilket är kulturaliseringen av HRVF. Såsom det framställs i analysavsnittet, 

har vi tolkat att det finns en kulturalisering av fenomenet, både med grund i vad som sagts av 

respondenterna och med grund i hur de har formulerat. Detta styrks också av tidigare studier 

(jmf de los Reyes, 2003). Om så verkligen är fallet, i praktiken, kan givetvis diskuteras men 

resonemanget väcker utan tvekan nya frågor som kräver fortsatta studier. Ett sätt att 

undersöka hur kulturalisering tar sig form i praktiken skulle vara att undersöka hur 

yrkesverksamma i socialtjänsten resonerar gällande insatser för människor som utsätts för 

våld i nära relation. Detta skulle kunna ske genom att analysera socialtjänstens utredningar 

utifrån kulturella föreställningar, för att se vilken betydelse kultur har, vid bedömning av 

vilken typ av våld som utförs 

  

10.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING. 

Flera av de intervjuer som utfördes skedde på socialkontor belägna i områden med hög andel 

invånare med invandrarbakgrund. En av anledningarna till detta var att vi blev hänvisade till 

dessa av personer från socialkontor i andra typer av områden som inte förknippas med hög 

andel invånare med invandrarbakgrund (se avsnitt 1). Det skulle vara intressant att göra en 

liknande studie med yrkesverksamma från socialkontor som inte tycks ha några fall där det 

förekommer HRVF. Detta för att undersöka huruvida föreställningar om vad som innebär 

HRVF skiljer sig åt, beroende på vilken kontext den yrkesverksamma befinner sig i. Vi har till 

exempel i våra intervjuer funnit att kulturtillhörighet tycks vara en betydande faktor för om 

våld klassas som hedersrelaterat eller inte. Genom att undersöka hur socialarbetare i områden 

där det inte anses förekomma någon typ av HRVF ser och uppfattar fenomenet, skulle denna 

tes kunna prövas ytterligare. 

  

I intervjuerna framkom det att socionomutbildningarna som respondenterna studerat inte hade 

tydliga moment som involverade HRVF. Det kan innebära att den kunskap de får om 

fenomenet kommer från deras arbetsplatser, vidare kan det vara intressant att undersöka om 

föreställningarna om fenomenet ser olika ut beroende på vart respondenterna arbetar. 

Exempelvis kan de som arbetar på ett socialkontor som ligger i ett mer svenskt välbärgad 

område ha föreställningar om heder skilja sig åt från de som arbetar på socialkontor i mer 
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invandrartäta städer då det inte finns mycket gemensam förkunskap om fenomenet från deras 

lärotid. Dessutom finns det inte heller en enhetlig definition, vilket också kan påverka hur 

fenomenet uppfattas och att den uppfattningen kan ändras beroende på den yrkesverksammas 

föreställning, vilket i sin tur kan vara påverkad av arbetsplatsen. Detta är intressant att vidare 

undersöka, genom exempelvis att studera yrkesverksammas föreställningar om heder i olika 

områden i Sverige för att synliggöra om det finns en skillnad på synen på HRVF beroende på 

vart yrkesverksamma arbetar. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 
  

 Vart jobbar du och hur länge har du jobbat på [arbetsplats]? 

 Vill du berätta om det arbete som ni utför? 

 Är du utbildad? Om ja, vilken utbildning? 

o Diskuterade ni hedersrelaterat våld/förtryck under utbildningens tid? 

o Har du någon annan vidareutbildning gällande just hedersrelaterat 

våld/förtryck? 

 Vilken typ av hedersproblematik kommer du i kontakt med i ditt arbete? 

 Vad är svårt/komplicerat med att arbeta med hedersrelaterat våld generellt? Vad är det 

svåraste? 

 Känner du dig förberedd att möta människor som utsätts för hedersrelaterat våld? Om 

nej, på vilket sätt? 

 Hur kan din arbetsplats förbättra arbetet med personer som utsätts för hedersrelaterat 

våld, enligt dig? 

  

HEDERSRELATERAT VÅLD 
 Vad är hedersrelaterat våld/förtryck? 

o Vad är det som är utmärkande för hedersrelaterat våld/förtryck? 

 Vem är det som utför hedersrelaterat våld/förtryck? Vem blir utsatt för det? 

 Vilket/vilka motiv är bakomliggande utförandet av hedersrelaterat våld/förtryck? 

 Hur ofta kommer du i kontakt med hedersrelaterat våld/förtryck i ditt arbete? 

o Har det ökat/minskat under åren? 

o Vad tror du det beror på? 

 Hur identifierar ni hedersrelaterat våld/förtryck i din arbetsplats? 

 Har arbetet med hedersrelaterat våld förändrats/utvecklats under din tid som 

medarbetare här? 

o Om ja, på vilket sätt? 

 Vad utmärker våld i nära relation? 

 Vad utmärker hedersrelaterat våld? 

 Varför definiera HRV som annorlunda från våld i nära relation? 

 Vad innebär begreppet heder för dig som yrkesverksam? 

o Vad innebär heder när det kommer till fall som definieras HRV? 

 Hur skulle du beskriva arbetet med utsatta för HRV? 

 Har arbetet med HRV förändrats under din tid här? På vilket sätt? 

 

ARBETSPLATS 
 Vad har socialtjänsten för ansvar kring personer som är utsatta för HRV?   

 Vilka lagar styr arbetet?  

 Vilka insatser erbjuder ni till de utsatta? Varför? Utgår ni från en 

handlingsplan\riktlinjer? 

 Skiljer insatserna från socialtjänsten beroende på om det är “våld i nära relation” och 

“hedersrelaterat våld”?  

 Om ja, hur? 

 Hur samarbetar ni med andra myndigheter kring HRV?  
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BILAGA 2 – MAIL VID FÖRSTA KONTAKT 
 

Hej!  

  

Jag heter Anthon Drugge och tillsammans med min studiekamrat Tamar Khatchadourian går 

vi sjätte terminen Socionomprogrammet på Örebro Universitet. Vi ska under denna termin 

skriva C-uppsats och vi har valt att skriva om hedersrelaterat våld. Jag fick din mail via 

Stockholms stadsförvaltnings hemsida. 

  

Vår studie kommer fokusera på hur yrkesverksamma socialarbetare uppfattar arbetet gällande 

hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Vi vill därför intervjua yrkesverksamma som kommit i 

kontakt med hedersrelaterat våld genom deras arbete. Vi efterfrågar socialsekreterare inom 

ungdoms-utredningsenheten som kan tänkas vara intresserade att delta i studien.  

  

Alla deltagare i studien kommer vara anonyma. Om någon inom enheten väljer att delta 

kommer intervjun ta cirka en timme och genomförandet sker på den plats vi bestämmer 

tillsammans via mail eller telefon. Vi föreslår att intervjun kan utföras någon gång under v. 

47. Om förslaget inte skulle passa kan vi komma överens om annat tillfälle. 

  

Som deltagare kan man när som helst avbryta sitt deltagande utan att behöva ange orsak. 

  

Intervjun kommer ljudinspelas för att underlätta vår transkribering. All information som 

framkommer i intervjun kommer behandlas med konfidentialitet under hela studieprocessen. 

Endast vi som författare och vår handledare kommer ha tillgång till materialet. 

  

Som deltagare har man också rätt att del av uppsatsen när den är färdigställd, om man vill. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Anthon och Tamar 

  
 


