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Sammanfattning 

Föreliggande studie tar del av ett urval unga kvinnors personliga erfarenheter av 

hedersrelaterad problematik i Sverige. Syftet är att påvisa när och varför våldet uppstår i deras 

liv samt vilka konsekvenser det har fått för dem. Fem semistrukturerade intervjuer gjordes 

med ett urval unga kvinnor med olika etniska tillhörigheter, mellan åldrarna 16 till 35 år. Ett 

krav var att samtliga skulle ha någon form av förstahandserfarenhet kring hedersrelaterat 

förtryck och våld. I denna undersökning har fyra av de unga kvinnorna kommit ut ur det 

hedersrelaterade förtrycket och våldet, medan den yngsta på 16 år fortfarande lever i 

hedersrelaterat förtryck. Resultatet visar att unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat förtryck 

och våld i samband med att en konflikt uppstår i familjen då hedern kommer till skada eller 

hotas. Konflikten uppstår när de unga kvinnorna på något sätt går emot familjens värderingar, 

kulturer och seder. Därmed vill familjen sätta stopp för att dottern inte ska hamna “fel” i livet 

och då börjar förtrycket som en konsekvens av konflikten. Hedersrelaterat våld förklaras som 

en åtgärd när familjen anser att de inte längre kan kontrollera den unga kvinnan. Våldet 

utövas mot kvinnorna när hedern är förlorad och inte längre bara skadad. 

 

Nyckelord: heder, hedersrelaterat förtryck, hedersrelaterat våld, honour samt honour-

related problems 
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Abstract 

The following study takes part in a selection of young women's first-hand experiences of 

honour-related issues in Sweden. The aim is to demonstrate when and why the violence 

occurs in their lives and what the consequences are for them. Five semistructured interviews 

were conducted with a selection of young women with different ethnic backgrounds, between 

the ages of 16 to 35 years. One requirement was that everyone would have some kind of first-

hand experience about honour-related oppression and violence. In this study, four of the 

young women got out of the honour-related oppression and violence while the youngest of 16 

years still live in honour-related oppression. The result shows that young women are 

subjected to honour-related oppression and violence when a conflict occurs in the family 

when the honour is so called injured or threatened. The conflict arises when the young women 

in some way contradict the family values and cultures. Thus, the family wants to put an end to 

the daughter's mistakes and to right the "wrongs" in her life. In order to do so, the family 

starts to oppress as a consequence of the conflict. Honour-related violence is explained as an 

action when the family believes that they can no longer control the young woman. Violence is 

introduced when the honour is lost and no longer just injured. 

Key words: Honour, Honour-Related Oppression, Honour-Related Violence and Honour-

Related Issues 
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Inledning 
 

I Sverige finns det unga kvinnor som dagligen utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. 

Dessa unga kvinnor är en utsatt grupp på grund av att de lever i “familjer med starkt 

patriarkala värderingar” (Socialstyrelsen, 2002). Socialstyrelsen definierar denna problematik 

utifrån detta citat: 
  

Det finns en grupp flickor i Sverige vars fri- och rättigheter är hotade på 

grund av att de lever i familjer med starkt patriarkala värderingar. Dessa 

flickors situation är utsatt och ofta lever de under hot om de ifrågasätter 

familjens värderingar (Socialstyrelsen, 2002). 

  

Fadime Sahindal år 2002, Pela Atroshi år 1999 och Sara Abed Ali år 1996 är tre unga kvinnor 

med utländsk bakgrund som fallit offer för hedersmord. Deras död har bidragit till att 

uppmärksamma debatten om heder i det svenska samhället. Fadime mördades av sin pappa 

när hon var 26 år gammal på grund av att hon hade en oönskad kärleksrelation med en svensk 

kille (Aftonbladet, 2014). Pela blev bara 19 år gammal, då hon mördades av sin farbror på 

grund av att hon inte ansågs följa familjens traditionella värderingar (Svenska Dagbladet, 

2003). Sara mördades när hon bara var 15 år gammal. Saras förövare var hennes bror och 

hennes kusin var medhjälpare till hennes mord. Detta skedde på grund av att de ansåg henne 

vara ”försvenskad” i och med att hon ansåg sig ha rättigheter och att hon skyddas enligt 

svensk lagstiftning (Svenska Dagbladet, 2002). Hayes, Freilich och Chermak (2016) förklarar 

att anledningen till att unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld är på grund av att det 

västerländska beteende går emot familjens kulturer och seder. Det handlar om att kvinnan 

antas vanhedra sin familj, genom exempelvis en kärleksrelation som inte accepteras eller i 

vissa fall att den unga kvinnan vill skilja sig från sin make. De som faller offer för 

hedersrelaterat våld är vanligen förövarens döttrar, styvdöttrar, fru, kusiner eller systrar 

(Hayes, Freilich & Chermak, 2016). Dogan (2014) hävdar att hedersrelaterade brott i 

huvudsak handlar om manliga brottslingar och kvinnliga offer, den patriarkala synen och 

mäns kontroll över ’sina kvinnor’.  

  

Wikan (2004) berättar om en ung kvinna som förföljdes och hotades av sin familj. Denna 

unga kvinna kom från en familj med starkt patriarkala värderingar där hedersproblematiken 

fanns. Hon utsattes för hedersrelaterat förtryck och våld i form av att hon inte fick ha på sig 

vad hon ville och var tvungen att vara hemma en viss tid varje kväll. Hon fick heller inte välja 

vad hon skulle arbeta med.  Enligt familjen hade hon vanhedrat dem genom att hon hade haft 

en oönskad kärleksrelation. Mamman försökte prata med sin dotter om situationen för att 

bland annat kontrollera om hon hade haft samlag med sin pojkvän eller inte. Den unga 

kvinnan erkände att hon hade haft samlag med sin pojkvän, vilket ledde till att familjen tog 

initiativet till att droga henne. Den unga kvinnan kidnappades därefter och fördes till sitt 

hemland. Vidare framkom det att familjen hade hotat att gifta bort henne och att hon skulle bli 

mördad om hon inte gjorde som de ville. I detta fall lyckades den unga kvinnan fly ifrån sin 

familj tillbaka till Sverige och lever idag under skyddade förhållanden (Wikan, 2004). 

  

I detta fall lyckades den unga kvinnan att fly och lever ett skyddat liv idag. Dock har inte alla 

som faller offer för hedersrelaterat förtryck och våld den möjligheten. Det finns fall där unga 

kvinnor har blivit mördade på grund av “falska” rykten som spridits om dem. Vidare finns det 

även ett flertal som blivit mördade av sina familjer på grund av de inte har följt familjens 

kultur och seder. De flesta vill ha frihet att välja sin egen väg i livet, precis som Fadime och 

Pela. Wikan (2004) förklarar att förövaren ansåg sig själv som offer när den unga kvinnan 
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“skadade” hedern. Därmed ansåg förövaren att hedersrelaterat våld rättfärdigades för att 

bevara hedern. Detta ledde till att förövaren gjorde det svårt för offret att anmäla våldet denne 

utsattes för (Wikan, 2004). De unga kvinnorna som utsätts för hedersrelaterat våld förklarar 

att de känner rädsla för att förlora sin frihet om de inte lämnar sin familj. De vågar även i 

vissa fall inte lämna sin familj då de är rädda för att förlora dem (Sedem & Ferrer-Wreder, 

2014). Detta bidrar till att de inte kan eller har möjligheten att rädda sig själva i många fall. 

 

Wikan (2009) förklarar att hedersrelaterade problem uppstår i följd av en konflikt. Det 

innebär att den unga kvinnan gör något, direkt eller indirekt, som inte är lämpligt enligt 

familjen och denna konflikt leder till konsekvenser. Dessa konsekvenser utgör förtryck i form 

av kontroll och begränsning på den unga kvinnan. Om förtrycket inte är tillräcklig för att 

kontrollera den unga kvinnan kan det leda till hedersrelaterat våld istället. I detta fall har 

hedern gått förlorat och behöver därmed upprätthållas.  

 

Dessa tragiska fall i Sverige är bland flera hedersrelaterade brott som under åren har 

uppmärksammat för vad uttrycket ’hedersrelaterat våld och förtryck’ innebär (NCK, 2010). 

Vidare förklaras det att förtrycket och våldet i hedersrelaterade brott har en specifik karaktär 

och visar att kulturella aspekter spelar roll i dessa fall. Det talas även om att hedersbrott är en 

kollektiv handling och att det är en eller flera manliga släktingar som bestraffar unga kvinnor 

som vill frigöra sig från släkten och familjens kulturella seder och normer. NCK (2010) 

beskriver att många av de unga kvinnor som faller offer för hedersrelaterade brott vill oftast få 

en möjlighet att själva bestämma över sin kropp och sexualitet. NCK (2010) belyser även att 

trots att den hedersrelaterade problematiken främst är riktad mot och kopplas till flickor och 

kvinnor, finns det de fall där pojkar och unga män också faller offer för hedersrelaterade brott. 

Det är vanligast i de fallen där pojken eller den unga mannen är homosexuell eller när denne 

tvingas att utöva hedersvåld och förtryck gentemot en kvinnlig släkting. Darvishpour (2017) 

hävdar att den kollektiva handlingen innebär problematik för myndigheter att agera i så kallad 

’rätt tid’ för att unga kvinnor som befinner sig i riskfaktorer ska få den hjälp som behövs för 

att förhindra möjliga hedersrelaterade brott. Det som innebär svårigheter i den bemärkelsen är 

främst för att andra släktingar och familjemedlemmar stödjer och uppmuntrar förövaren att 

begå dessa brott i syfte för att upprätthålla hedern, därmed ifrågasätts inte detta beteende av 

förövarens omgivning. NCK (2010) förklarar att den kollektiva handlingen gör utredningar 

svårare för sociala myndigheter eftersom förövarens handlingar rättfärdigas enligt dessa för 

att offret anses ha gjort fel och inte tvärtom.  

 

Dessa kända fall om hedersrelaterad problematik har uppmärksammat socialtjänstens 

kunskaper att arbete med de som faller offer för hedersrelaterade problematiken samt 

förövaren. Det har framkommit svårigheter för socialtjänsten i mötet med dessa eftersom 

problemområdet är komplext och förhållandevist nytt i Sverige (Länsstyrelsen, 2004). Vid 

flera tidsperioder har länsstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av 

problemet och hur många individer som lever i hedersrelaterat våld och förtryck. År 2015 

gjordes en kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i ett län inom 

Sverige. Länsstyrelsen (2015) beskriver att det inkommer flera rapporter om hedersrelaterat 

våld och förtryck fall men det finns ingen säker siffra på hur omfattad problematiken är. 

Utifrån denna kartläggning framkommer att det är främst unga kvinnor som utsätts och enbart 

enstaka ärenden har riktat sig mot unga män. Eftersom mörkertalet anses betydligt högra än 

vad som rapporteras till socialtjänsten, innebär det ett omfattande problem på en 

samhällsnivå. Under 2014 inkom närmare 17 100 misshandelsanmälningar i Sverige där 

förövaren var i nära relation till offret enligt Brottsförebygganderådet (Motion, 

2015/16:1864). Det beskrivs även att vid den Nationella trygghetsundersökningen (NUT, 
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2014) framkom det att 29 procent av alla 17 100 anmälningar kom ifrån kvinnliga offer mot 

en närstående förövare, medan enbart 6 procent av samtliga anmälningar kom ifrån manliga 

offer av en närstående förövare.  

 

Gharaibeh (2016) förklarar att hedersrelaterat brott medför problem och konsekvenser för 

socialt arbete. Dessa problem är riktade mot den bristande kunskapen som råder gällande 

hedersrelaterade problematiken. För socialarbetare innebär det att ha en förförståelse och 

helhetsbild för betydelsen av vad hedersrelaterade problematik medför och omfattar. På grund 

av bristande kunskap om problemområdet har det inneburit svårigheter för socialarbetare att 

bedöma riskfaktorer eller utreda föreliggande hedersbrott. På så sätt innebär det svårigheter 

eftersom hedersrelaterat våld och förtryck har specifika karaktärer skilt från vanligt våld och 

därmed bör det utredas med rätt kunskap (Gharaibeh, 2016). På grund av komplexitet det 

hedersrelaterade brotten förmedsig, brukar dessa fall vara svåra att utreda. Det är därmed flera 

myndigheter involverade i utredningen för att få en helhetsuppfattning kring brottet (Belfrage, 

Strans, Ekman och Hassekborg, 2011). 

 

Problemformulering: Utifrån länsstyrelsens uppdrag från regeringen kan det konstateras att 

hedersrelaterat våld är ett samhällsproblem, eftersom det framkommer att det finns unga 

kvinnor i det svenska samhället som riskerar att mista sitt liv eller sin frihet på grund av 

hedersproblematik som finns i deras familjer. Det framkommer även att unga kvinnor utsätts 

för hedersrelaterat våld på grund av en kulturkrock mellan familjens kultur och den svenska 

kulturen samt samhällslivet. Detta då de unga kvinnorna stöter på problem när de vill umgås i 

olika svenska kontexter, vilket enligt familjen anses som att vanhedra dem. Det kan handla 

om något så litet som att gå ut en dag med sina vänner utan tillåtelse eller något större som att 

ha en oönskad kärleksrelation. Hedersrelaterad problematik är en komplex problemområde 

och förhållandevist nytt i Sverige (Länsstyrelsen, 2002). Det är av vikt att undersöka den 

hedersrelaterade problematik som finns i Sverige utifrån förstahandserfarenheter och hur det 

ter sig. Detta för att trots att det finns viss kunskap om problemområdet, råder det fortfarande 

svårigheter vid utredningar kring dessa fall. Det blir därmed av vikt att undersöka sociala 

myndigheters roll när det kommer till hedersrelaterat brott.  

Syfte och frågeställningar 
 

Föreliggande studie tar del av ett urval unga kvinnors personliga erfarenheter av 

hedersrelaterad problematik i Sverige. Syftet är att påvisa när och varför våldet uppstår i deras 

liv samt vilka konsekvenser det har fått för dem. Studies syfte uppfylls genom att intervjua 

fem unga kvinnor om deras erfarenhet av våld i hederns namn, utövat av närstående och 

anhöriga. Syftet genererar följande frågeställningar: 

 

 När börja dessa unga kvinnor utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld? 

 

 Varför utsätts dessa unga kvinnor för hedersrelaterat förtryck och våld? 

 

 Vilken typ av förtryck och våld utsätts de för? 

 

 Vilka erfarenheter har de unga kvinnorna av bemötande från svenska myndigheter? 
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Definition av centrala begrepp 
 

Hedersrelaterat förtryck och våld 
 

Det finns ingen entydig definition av hedersrelaterat förtryck och våld, utan det förklaras 

utifrån olika sociala företeelser. Hedersrelaterat förtryck och våld förklaras i allmänhet att ha 

sin grund i makt, könsaspekter samt sexualitet, där män utövar våld mot kvinnor. Förtryck och 

våld utövas oftast i nära relationer. Det innebär oftast att den unga kvinnan som utsätts för 

förtryck och våld är beroende och bunden av förövaren eller i vissa fall förövarna på olika 

sätt, exempelvis på en känslomässig nivå (Regeringen, 2007). Regeringen definierar 

hedersrelaterat förtryck och våld utifrån detta citat: 

 
När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och 

kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I 

hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och 

familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors 

faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller 

mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av 

begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, 

socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och 

giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar 

hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld (Regeringen, 

2007). 

 

I de flesta fall där hedersrelaterat våld utövas, har familjen en kollektiv karaktär. Det innebär 

att flera personer inom familjen och släkten kan vara förövare vid hedersrelaterat våld. Det 

kan exempelvis vara pappa och son, mamma och syster eller farbror och kusin. Det är av vikt 

att myndigheter i det svenska samhället har specifik kunskap om hedersrelaterat förtryck och 

våld. Det är nödvändigt att polisen har specifika kunskaper för att kunna göra 

riskbedömningar. Det är även viktigt för socialtjänsten att ha dessa kunskaper för att inrätta 

rätt stödinsats för den utsatte individen vid behov (Regeringen, 2007).  

Regeringen (2007) förklarar att hedersproblematiken är beroende av religion och kultur, men 

att den inte har någon särskild koppling till det. Det innebär att en religiös familj behöver 

vanligtvis inte utsätta sina döttrar för hedersrelaterat förtyck och våld. Det är viktigt att 

poängtera att hedersproblematiken kan uppstå bland icke-religiösa samt homo- och bisexuella 

individer också. Däremot betonas det att hedersproblematiken oftast styrs av den unga 

kvinnans beteende. Detta beteende kan få olika konsekvenser, exempelvis kan det handla om 

att den unga kvinnan tvingas till tvångsäktenskap på grund av sitt sexuella beteende, där 

familjen arrangerar vem hon ska gifta sig med. Detta på grund av att familjen vill bevara sin 

heder. När det kommer till tvångsäktenskap talars det även om arrangerade äktenskap. I 

Sverige är det förstnämnda olagligt, men det går inte att veta med säkerhet om det arrangerade 

äktenskapet är frivilligt eller inte och därmed uppstår ett problem. För den unga kvinnan blir 

familjens önskemål och traditioner något hon måste följa utan möjliga alternativ. Den unga 

kvinnan har med andra ord ingen egen vilja eller talan när hon enligt familjen har vanhedrat 

dem (Regeringen, 2007). 
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Familj 
 

I denna studie har skribenterna valt att definiera begreppet familj utifrån respondenternas 

förklaring. Detta för att det som definieras som familj i det svenska samhället inte ger den 

rätta bilden för vad som definieras som familj, i familjer med patriarkala strukturer (NCK, 

2010). Det innebär att blodsband utgör familj och därmed omfattar släkten. Därmed har 

släkten större utrymme att bestämma på vilket sätt familjen ska handla samt vilka beslut de 

ska fatta när det gäller olika konflikter. Familjen styrs med andra ord av vad släkten har att 

säga, de kan exempelvis välja vilka konsekvenser den unga kvinnan ska få när hon enligt dem 

vanhedrat familjen. Den unga kvinnans handlingar påverkar inte bara hennes så kallade 

kärnfamilj utan även hela släkten.   

Tidigare forskning 
 

Studier kring hedersrelaterat våld tenderar att ha fokus på juridiska frågor, egenskaper hos 

förövare samt offer och vilka faktorer som bidrar till hedersrelaterat våld. De som faller offer 

för hedersrelaterat våld är i större utsträckning unga kvinnor, där männen tillhörande den egna 

släkten är förövarna. Dessa hedersrelaterade brott utförs av offrets manliga släktingar eller 

den unga kvinnans, oftast, minderåriga bror som familjen valt ut (Kulczycki & Windle, 2012). 

  

Belfrage, Strans, Ekman och Hassekborg (2011) förklarar att hedersrelaterade brott är 

komplicerade, dessa brott kan därmed vara svåra att utreda. I dessa fall är det flera 

myndigheter involverade i utredningen för att få en helhetsuppfattning kring brottet. Utifrån 

den undersökningen utvecklades en guide, eller en så kallad evidensbaserad 'check-list', som 

ämnar till att underlätta utredningar kring hedersrelaterade brott. Det används som ett 

hjälpmedel av bland annat sociala myndigheter och polisen i de fall där hedersrelaterade brott 

misstänks. Sex års erfarenheter av denna checklista undersöks. Det som används som ett 

verktyg för att tydliggöra misstanke om hedersrelaterade brott är PATRIARK. Detta 

kontrollerar olika riskfaktorer i check-listan genom att definiera och koda olika komponenter 

som talar för att det föreligger en risk för hedersrelaterat brott. Belfrage et al. (2011) hävdar 

att mesta delen av de utredningar som granskats har offren varit kvinnor och förövarna är en 

manlig släkting. I många av dessa fall ansågs hela familjen vara delaktig och utgjorde därmed 

ett hot mot offret.    

 

Anledningen till att unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld förklaras genom att offrets 

västerländska beteende går emot familjens kulturer och seder. Det handlar även om att 

kvinnan antas vanhedra sin familj, genom exempelvis en kärleksrelation som inte accepteras 

eller i vissa fall att den unga kvinnan vill skilja sig från sin make. De som faller offer för 

hedersrelaterat våld är vanligen förövarens döttrar, styvdöttrar, fru, kusiner eller systrar 

(Hayes, Freilich & Chermak, 2016). I en studie av Dogan (2014) hävdas att hedersrelaterade 

brott i huvudsak handlar om manliga brottslingar och kvinnliga offer. I denna undersökning 

var 35 % fru till förövaren medan respektive 14 % var yngre syster eller dotter till förövaren. 

Dogan (2014) förklarar att i de flesta fall var det fäderna eller äldre bröder som tog sig 

ansvaret att upprätthålla hedern som kommit till skada. I andra fall tog söner och yngre bröder 

det ansvaret (Dogan, 2014). Förövaren känner i många fall rädsla för att familjens heder ska 

skadas och detta utvecklar våld och förtryck inom dennes familj. De unga kvinnorna som 

utsätts för hedersrelaterat våld förklarar att de känner rädsla för att förlora sin frihet om de 

inte lämnar sin familj. De unga kvinnorna vågar även i vissa fall inte lämna sin familj då de är 

rädda för att förlora dem (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014). Vid hedersrelaterade konflikter 
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tenderar männen i familjen att känna rädsla för att hedern ska komma till skada. Denna rädsla 

innebär för männen att deras manliga makt samt kontroll ifrågasätts (Sedem & Ferrer-Wreder, 

2014).  

  

Det finns brister i forskningen vad gäller mammans roll i hedersrelaterat våld mot sina döttrar 

(Aplin, 2017). Det förklaras även att det är av vikt att belysa att mamman inte alltid är den 

som skyddar sin dotter vid hedersbrott, utan att mamman i många fall är lika delaktig som 

förövaren. Detta genom att mamman exempelvis hjälper förövaren att utföra våldshandling i 

form av att hon “lurar” dottern till brottsplatsen. I de familjer där hederskultur finns anses 

hedersbrott som en logisk konsekvens av individens beteende. Detta beteende ifrågasätts inte, 

då det anses som att offret gör fel och inte förövaren. Om offret har vanhedrat familjen 

rättfärdigas det hedersrelaterade våldet hon utsätts för (Eisner & Ghuneim, 2013). Enligt en 

studie gjord bland studerande i årskurs 9 anser 20 % av alla unga kvinnor samt 40 % av alla 

unga män som deltog i studien att unga kvinnor som vanhedrat familjen bör utsättas för 

hedersmord som konsekvens av deras beteende. Medan resten av de tillfrågade studenterna 

ansåg att den unga kvinnan som vanhedrat sin familj bör utsättas för hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta för att den unga kvinnan ska inse sitt misstag och återgå till det “rätta” (Eisner 

& Ghuneim, 2013). Unga kvinnor och män som har en patriarkal och kollektivistisk 

världsuppfattning tenderar att stödja hedersrelaterat våld samt hedersmord. Det är av vikt att 

belysa att religion inte stödjer hedersmord och hedersrelaterat våld utan att detta beteende har 

sin grund i en kulturell faktor (Eisner & Ghuneim, 2013). 

 

Gharaibeh (2016) gör en undersökning kring de konsekvenser hedersbrott förmedsig för 

socialt arbete. Det innebär att få förståelse för betydelsen av att anpassa sig till samhällets 

rådande kultur, religion och lagar som omfattar hedersrelaterade brott och problematik och 

vem det riktas mot. Hedersrelaterad problematik har inneburit svårigheter för socialarbetare 

att bedöma riskfaktorer eller utreda föreliggande hedersbrott. Gharaibeh (2016) hävdar att de 

som faller offer för dessa brott är oftast ogifta kvinnor eller unga tjejer. När hedern har gått 

förlorad vidtas extrema åtgärder, i dessa extrema fall har unga kvinnor mördats av manliga 

släktingar, vanligtvis bröder. I de fallen använder sig förövarna av aspekter inom exempelvis 

religion för att rättfärdiga sina handlingar. Detta är ett problem i det svenska samhället då 

dessa handlingar går emot de lagar, regler och seder som skyddar individen mot dessa former 

av brott. Hedersrelaterad problematik är en ständig utmaning för socialt arbete, både för de 

som faller offer för det samt de gärningsmän som väljer att ta saken i egna händer. Dessa bör 

stödjas och rehabiliteras av socialarbetare eller möjligen integreras i det svenska samhället 

och anpassa sig till de lagar och normer som lyder (Gharaibeh, 2016). 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de som utsätts för hedersrelaterat våld och 

förtryck oftast är kvinnor, som antingen är dotter, styvdotter, fru, kusin eller syster till 

förövaren. Det kan även konstateras att flera inom familjen utför våldshandlingar genom att 

förtrycka offret. Det framkommer även att hedersproblematiken uppstår när den unga kvinnan 

anses vanhedra sin familj. Heder, skam, relation, normer, kultur och rädsla är några av flera 

begrepp som återfinns i de vetenskapliga studier som vi tagit del av. Dessa begrepp utgör 

hjälpmedel för att analysera och förstå dessa fenomen samt för att förklara motiv till 

hedersrelaterat våld. Det framgår även att det finns brister i bemötandet och utredning av 

hedersrelaterade brott, där polisen och andra sociala myndigheter har bristande kunskap kring 

fenomenet.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan kommer studiens teoretiska begrepp att beskrivas, vilka skribenterna avser att tillämpa 

i analysen av samtliga intervjuer.  

 

Urie Bronfenbrenner  
 

Bronfenbrenner var en ryskfödd amerikan som studerade utvecklingspsykologi. Han är mest 

känd för sin ekologiska systemteori. I sin forskning fokuserade han på objektiva samt yttre 

förhållanden kring individen. Han studerade samspel och interaktion mellan individ och miljö. 

Bronfenbrenner utvecklade därmed olika system för att förklara dessa interaktioner och 

samspel. Med hjälp av det utvecklingspsykologiska perspektivet studerade han även 

individens utveckling i sin naturliga miljö, vilket enligt Bronfenbrenner saknades i tidigare 

forskning kring fenomenet (Bronfenbrenner, 1979).  

 

Socialekologisk systemteori 

Personliga nätverk består av flera system. Dessa system är antingen beroende eller oberoende 

av varandra. Detta bidrar till att det blir komplicerat för forskaren att analysera nätverken. 

Nätverket är även ett system som är mer än summan av sina delsystem (Forsberg & 

Wallmark, 1998). Urie Bornfenbrenner har med hjälp av sin socialekologiska modell på ett 

tydligt sätt kunnat förklara samspelet och ekologin inom det sociala nätverket (Forsberg & 

Wallmark, 1998).  

 

Mikrosystem 

Bronfenbrenner menar att individer ingår i en aktiv samverkan mellan ett flertal sammanhang, 

där sammanhangen har samband med varandra. Det handlar om både de samband som 

individer självmant valt att vara delaktiga i samt den individuella nivån men även det som 

finns i individens omgivning (Forsberg & Wallmark, 1998). I centrum av Bronfenbrenners 

modell beskriver han ett barns utveckling. Individen i utveckling ingår i varierande 

mikrosystem, vilket är en beteckning på systemet som individen självmant ingår i. Under 

barnets uppväxt kommer den successivt ingå i flera system. Mikrosystemet i barnets första år 

är familjen, dagiset och släkten. Sedan utvecklar barnet flera mikrosystem ju äldre barnet blir 

så som vänner, skolan och exempelvis innebandylaget. Det finns inget mikrosystem som i 

allmänhet är mer betydelsefullt än något annat. Bronfenbrenner menar att det mest 

betydelsefulla systemet är där individen för tillfället råkar befinna sig i (Forsberg & 

Wallmark, 1998).  

 

Mezzosystem 

Mellan individers olika mikrosystem finns det kontaktvägar som fungerar som en 

mellanliggande nivå i själva nätverket och det kallas för mezzonivå. Utifrån barnets 

perspektiv är skolans och familjens samtal med varandra det som är av störst betydelse. 

Bronfenbrenner fastställer i sin utvecklingsekologiska modell att det är av vikt att det finns 

stödjande kontakter mellan barnets omgivning. Anledningen till psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar har att göra med att det uppstår konflikter och/eller avbrutna kontakter mellan 

betydelsefulla vuxna i barnens mezzosystem i jämförelse med andra barn och ungdomar 

(Forsberg & Wallmark, 1998). Samtalskontakter samt situationer som sker på mezzonivån, 

mellan individer från de olika mikrosystemen, kräver inte individens egen närvaro. Dock 

påverkar samtalskontakten individen i större omfattning. För att de ska finnas möjlighet till 

ytterligare samtal inom ett nätverksmöte behöver det ske ett flertal möten på mezzonivå inom 
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själva nätverket. De som medverkar i mötet skapar kontakter som i sin tur bidrar till att nya 

mezzosystem utvecklas (Forsberg & Wallmark, 1998).  

 

Exosystem 

Exosystemet är ett system som har en påverkan på människan men som denne personligen 

inte tillhör. Det innebär att exosystemet är ett så kallat utanförliggande system. Exempelvis är 

en tjejgrupp som en ung flicka vistas i under kvällarna en viss del av flickans exosystem. Det 

finns även andra exosystem i barns och ungdomars liv, så som innebandylagets styrelse och 

föräldrarnas arbete. Föräldrarnas position på jobbet har en återverkan på barnet, oavsett om 

det handlar om att föräldrarna blir arbetslösa, får en utökad tjänst eller bara måste jobba över 

vissa dagar (Forsberg & Wallmark, 1998).  

 

Makrosystem 

Inom den sociala ekologin som handlar om individen finns det en övergripande nivå, så kallat 

makrosystemet. Makro är ett mångskiftande begrepp som är komplicerat att uppfånga. Detta 

då det handlar om det omkringliggande samhällets helhet. Kulturella grundade värderingar 

utgör en del av makrosystemet. Makrosystemet innebär sådant som benämns inom 

lagstiftningen, inom den ekonomiska och politiska makten samt inom religion (Forsberg & 

Wallmark, 1998). Utvecklingen i dagens samhälle är mer svåröverskådlig än tidigare samt att 

den är fullständigt uppfylld av inflytande från långt och nära håll som innebär att den är mer 

global. En individs indirekta och direkta förutsättningar berörs när det sker raska förändringar 

inom makrosystemet (Forsberg & Wallmark, 1998).  

 

Kulturella och intersektionella perspektiv 
 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010) förklarar att det finns bristande kunskap och 

förståelse om hedersrelaterade konflikter i Sverige. Även tolkning av vad som menas med 

våld och förtryck inom forskningen är olika definierat. Det som är en grundläggande aspekt 

när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck är att det grundar sig i en patriarkal 

maktordning (NCK, 2010). Hedersrelaterat våld och förtryck är ett svårdefinierat uttryck. Det 

finns inte någon gemensam förklaring för det (SOU 2014:49). Rikspolisstyrelsen och 

Åklagarmyndigheten föreslår att alla arbeten, både inom social myndighet samt 

polismyndighet, med hedersrelaterade konflikter ska definieras enligt följande: 

 
Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon– ofta en släkting – 

som, enligt gärningsmannens och övriga släktens uppfattning, riskerar att 

vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i 

syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att 

reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern (SOU 2014:49, 

sidan 18). 

 

Rúna í Baianstovu (2017) lyfter fram två olika perspektiv för att ge uttryck för vad som menas 

med hedersrelaterat våld och förtryck. Det ena är det kulturella perspektivet och det andra är 

det intersektionella perspektivet. Det kulturella perspektivet fokuserar på hur maktaspekten 

ser ut, vilka kategorier det finns samt hur underordning skapas i följd av individers 

föreställningar i det kollektiva. Detta perspektiv syftar till att lyfta fram främst de aspekter 

som omfattar att kontrollera kvinnans sexualitet, som kan komma till uttryck på olika sätt. Det 

kan vara hur hon klär sig, vem hon umgås med och vem hon vill vara tillsammans med. Det 

betonas även att detta perspektiv till större del baseras på kulturer och ursprung från Asien 

samt Medelhavsområdet, det vill säga inte till någon specifik religion (Baianstovu, 2017). 
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Med detta perspektiv belyses kontrollen över unga kvinnors liv (NCK, 2010). Det 

intersektionella perspektivet inom socialt arbete har fokus på hur dessa kvinnors basala 

rättigheter kan ignoreras och fråntas och hur deras liv kan se ut utifrån vissa komponenter 

(Baianstovu, 2017). I detta perspektiv uppmärksammas de olika risker som kan uppstå när det 

kommer till att hantera en konflikt, som innefattar både psykiskt och fysiskt våld, och ge det 

olika förklaringar baserade på förövarens bakgrund. Därför är det av vikt att fokusera på de 

olika faktorer som exempelvis klass, status och etnicitet. Heder och hederskulturen ska 

därmed förklaras och förstås utifrån sociala komponenter i samhället (Baianstovu, 2017). 

Baianstovu (2017) lyfter fram att fördelarna med det intersektionella perspektivet är att det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket förklarar och identifierar det kulturella perspektivet. 

Det ger således en övergripande syn på vilka aktörer som finns i dessa unga kvinnors liv. Det 

finns brister i åtgärderna i detta fall att upprätta och ge förslag till förbättring för dessa unga 

kvinnor som drabbas av hedersrelaterade konflikter.  

 

Rúna í Baianstovu (2017) förklarar hur hedersrelaterat våld och förtryck kan komma till 

uttryck i olika sociala interaktioner. Med det menas när exempelvis två olika aktörer 

integrerar. En av dessa är inom ett socialt system. Det sociala systemet innefattar led av 

patriarkala och hierarkiska strukturer. Inom detta system fördelas strikta roller i kategorierna 

kön och ålder där alla har specifika rättigheter och skyldigheter gentemot systemet. Kvinnorna 

som ingår i systemet ska veta sin offentliga och privata position samt vilka roller detta 

implicerar. Baianstovu (2017) beskriver det sociala systemet med att mannens, eller männens, 

behov kommer först. Det som händer i dessa system är att andra perspektiv som främst 

feministiska perspektiv och barnperspektiv konkurreras ut mot det patriarkala perspektivet. 

Heder och skam  
 

För att kunna få en förståelse för hedersbegreppet krävs det en bakomliggande förklaring till 

varför hedersrelaterat våld utövas. För att förklara logiken bakom detta beteende, förklaras 

och problematiseras två centrala aspekter, namus och shirif (Wikan, 2009). Namus och shirif 

betydelse saknar motsvarighet i det svenska språket. Detta kan bidra till svårigheter för det 

svenska samhället att ha förmåga att förstå andra kulturers synsätt kring hedern samt den 

hedersproblematik som finns bland dem (Wikan, 2009).  

 

Namus används för att kunna förstå samt tolka om hedern finns eller inte. Namus kan 

upprätthållas eller förloras, men den rangordnas inte. När en familj förlorar sin namus på 

grund av att den unga kvinnan vanhedrat familjen, försöker dem upprätta hedern genom att 

vidta olika åtgärder som kan innebära förtryck, våld eller i vissa fall mord. Namus är inget en 

individ äger utan det förses vid födseln, därmed är det individens skyldighet samt rättighet att 

upprätthålla sin egen men även familjens namus. Däremot förklarar begreppet shirif hur 

hedern ses i relation av exempelvis rang. Det innebär att shirif kan rangordnas genom 

individens handlingar. Den individ i familjen som vidtar åtgärder för att upprätthålla familjens 

namus, får därmed en högre shirif bland familjen och släkten. I detta fall innebär det att 

individen får mer respekt och högre rang inom familjen och släkten (Wikan, 2009).  

 

Wikan (2009) förklarar att det är av vikt att förstå begreppet heder i relation till skam. Skam 

är det som skadar hedern. Detta sker inom specifika händelser som anses som “fel” inom 

familjen, exempelvis kan det handla om att trotsa sin familj eller ha en oönskad 

kärleksrelation. Wikan (2009) menar att när hedern antas felfri finns ingen skam, enda gången 

skam uppstår är när familjens heder kommer “till skada”. Det anses att begreppet skam inte är 

tillräcklig när det kommer till att förklara innebörden av att en familj förlorar sin heder. 
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Begreppet ”skam” är komplext och därför anses att vanheder är ett lämpligare begrepp för att 

förklara vad det innebär att familjen förlorar sin namus. Vanheder kan förklaras som ett 

hederslöst tillstånd, vilket innebär att familjens shirif minskar (Wikan, 2009). Individer som 

inte lever i hederskulturer har svårare är begripa hedersproblematiken, och därmed kan det 

vara svårare för dessa individer att förstå sambandet mellan vanheder och heder (Wikan, 

2009). 

 

Sammanfattning  

Figur 1: Exempel på hur teorin kan uttryckas med utgångspunkt från Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell vid hedersrelaterad problematik. 

 
Med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kan ett socialt system beskrivas 

som innefattar patriarkala strukturer. Modellen ovan är ett exempel på hur olika delsystem 

påverkar varandra. Familjen motsvarar det som i Sverige kallas för kärnfamilj. Släkten är i 

detta fall delsystem i familjen. Detta innebär att de individer som har samma blodsband som 

kärnfamiljen räknas som en del av familjen. Därmed har släkten en stor inverkan på hur 

familjen handlar samt vilka beslut som fattas när det gäller olika konflikter. När den unga 

kvinnan, exempelvis familjens dotter, går emot sin så kallad “roll” i systemet uppstår en 

konflikt. Familjens syfte är att “förhindra att hedern skadas eller förloras” (SOU 2014:49, 

sidan 18). Släkten sätter press på familjen att agera, i form av att tygla dottern. Detta innebär 

oftast hedersrelaterat förtryck där dottern kontrolleras genom exempelvis hot, vem hon umgås 

med samt hur länge hon får vistas ute. Om detta inte hjälper kan släkten begära att hedern 

återupprättas. Det kan leda till att den unga kvinnan utsätts för hedersrelaterat våld av en 

manlig person som ingår i släkt- och familjesystemet. Den individen i familjen som vidtar 

åtgärder för att upprätthålla familjens namus, får därmed en högre shirif bland familjen och 

släkten. I detta fall innebär det att individen får mer respekt och högre rang inom familjen och 

släkten.  

 

Skolan är oftast dessa unga kvinnors hjälp ut från det hedersrelaterat förtryck och våld som de 

lever i. I många fall vågar den unga kvinnan själv inte söka hjälp, därför blir det extra viktigt 

för exempelvis skolkuratorn att vara uppmärksam. Att ha förståelse för ett system där 

hedersrelaterat förtryck och våld existerar kan göra en skillnad mellan liv och död för den 

unga kvinnan.  
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Metod  
 

Nedan kommer studiens metod att beskrivas. Det kommer att omfatta: metodval, urval, 

konstruktion av intervjuguide, bearbetning av data och analys, validitet och reliabilitet samt 

generaliserbarhet och etiska överväganden.  

 

Metodval 
 

Bryman (2011) förklarar att syftet med en studie avgör och styr vilken vetenskaplig metod 

som väljs. Den kvalitativa ansatsen har sin grund i att få förståelse kring ett problemområde. 

Fokus i kvalitativa ansatser ligger främst på de subjektiva upplevelserna hos de personer som 

blir föremål för forskarens intervjuer. På så sätt ger den kvalitativa forskningsmetoden en 

bredare och djupare förståelse för ett specifikt problemområde utifrån individens livssituation, 

erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2011). Denna studie har en kvalitativ forskningsmetod 

som ämnar till att få förståelse för unga kvinnors subjektiva upplevelser och erfarenhet av 

hedersrelaterad problematik.    

 

Informationssökning 
 

Problemområdet i denna studie handlar om unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat 

förtryck och våld. Sökning efter relevant forskning kring studiens problemområde har gjorts i 

olika databaser som; Social Services Abstracts, Psycinfo och Sociological Abstracts.  

Sökorden som använts var: heder, hedersrelaterat förtryck, hedersrelaterat våld, honour samt 

honour-related problems. En systematisk sökning efter vetenskapliga handlingar görs för att 

få “rätt” information avseende ett problemområde. Det är en granskning av relevanta 

vetenskapliga handlingar om ett specifikt problemområde (Booth, Papaioannou & Sutton, 

2013). Social Service Abstracts gav 23 vetenskapliga handlingar, Psycinfo gav 21 

vetenskapliga handlingar och Sociological Abstracts gav 33 vetenskapliga handlingar. För att 

kunna granska det aktuella problemområdet har enbart relevanta vetenskapliga handlingar 

valts ut. I sökningens resultat rensades dubbletter bort och de vetenskapliga handlingarna som 

inte ansågs relevanta för aktuellt problemområdet exkluderades. Totalt 8 vetenskapliga 

artiklar valdes ut för denna undersökning efter noga granskning och genomläsning av de 

lämpliga artiklarna.  

 

Urval  
 

Det empiriska underlaget för denna studie utgörs av ett urval unga kvinnor med olika etniska 

tillhörigheter. Unga kvinnor i denna undersökning innefattar kvinnor mellan åldrarna 16 till 

35 år. Ett krav var att samtliga skulle ha någon form av förstahandserfarenhet kring 

hedersrelaterat förtryck och våld. I denna undersökning har fyra av de unga kvinnorna 

kommit ut ur det hedersrelaterade förtrycket och våldet medan den yngsta på 16 år fortfarande 

lever i hedersrelaterat förtryck. För att komma i kontakt med dessa unga kvinnor har 

författarna tagit hjälp av tre bekanta. Dessa individer har någon form av relation till 

intervjupersonerna. Studiens urvalsmetod är därmed ett snöbollsurval.  

 

Snöbollsurval- eller kedjeurval är en form av ett bekvämlighetsurval. Snöbollsurval är ett 

slags målstyrt urval som innebär att forskaren drar nytta av sina kontakter för att komma i 

kontakt med lämpliga och möjliga intervjupersoner. Syftet med dessa potentiella 
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intervjupersoner ska genom forskarens kontakter ta initiativ att bli rekryterad som 

respondenter i studien (Bryman, 2011). Samtliga respondenter kontaktades genom bekanta 

och tog själva initiativet att medverka i studien. De valde att medverka i studien för att de 

ansåg vikten av att förmedla samt uppmärksamma hedersrelaterade förtrycket och våldet som 

finns i det svenska samhället bland unga kvinnor med olika etniska tillhörigheter.  

 

Det fanns svårigheter att hitta respondenter till en början. Detta då ämnet är känsligt samt att 

många är rädda för att prata om det hedersrelaterade förtrycket och våldet utifrån ett 

subjektivt perspektiv.  

 

Konstruktion av intervjuguide 
 

Intervjuguiden för denna studie har en kvalitativ ansats, därmed konstrueras den utifrån en 

semistrukturerad intervjumetod. Detta innebär att intervjuguiden omfattar frågor som är 

strukturerade utifrån olika teman som berör problemområdet, men att det finns utrymme till 

att öppna frågor samt i vilken ordning frågorna ställs. Det finns utrymme till att ställa 

följdfrågor som anses lämpliga under intervjun, trots att frågorna inte står med i 

intervjuguiden (Bryman, 2011). En semi-strukturerad intervjuguide ger möjlighet för 

respondenter att kunna få uttrycka sin subjektiva verklighet. Det ger respondenterna även 

tillåtelse och utrymme att vara flexibla när de pratar om ett specifikt problemområde (Kvale, 

1997). Denna studie syftar till att intervjua ett antal yngre kvinnor med erfarenhet av våld i 

hederns namn, utövat av närstående och anhöriga. Ett delsyfte med studien är att påvisa när 

och varför våldet uppstår i deras liv och vilka konsekvenser det har fått för dem i deras liv. 

Därmed är det av vikt att ge dessa unga kvinnor utrymme att själva tala om sina egna utsagor 

kring sina erfarenheter av hedersrelaterat förtryck och våld samtidigt som att det finns en 

struktur i själva intervjuguiden. En semistrukturerad intervjumetod blir därmed lämplig för 

denna studie utifrån ovanstående motivering. Både Kvale (1997) och Bryman (2011) förklarar 

att studiens syfte och frågeställningar bör utforma intervjuguiden. Det är även viktigt att 

frågorna i intervjuguiden är konstruerade på ett lättbegripligt sätt för att underlätta för 

respondenterna. Detta kan minska missförstånd under intervjun samt att respondenterna får 

känslan av att de vill och kan svara på frågorna som ställs. Dessa punkter har beaktas i 

utformning av intervjuguiden (se bilaga 1).  

 

Intervjuguiden är strukturerad utifrån en bakgrund och fyra rubriker, dessa delas in i: 

bakgrundsfrågor, när unga kvinnor börjar utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, varför 

de utsätts, vilken typ av förtryck och våld de utsätts för samt deras erfarenheter av bemötande 

från svenska myndigheter. Syftet med bakgrundsfrågor i detta fall var att respondenterna 

skulle känna sig bekvämare under intervjun innan intervjupersonen gick in på frågorna kring 

hedersrelaterade förtrycket och våldet. Detta då ämnet är känsligt och kan väcka jobbiga 

känslor samt tankar hos de unga kvinnorna. Frågorna kan även upplevas som känslomässigt 

utmanande för de unga kvinnorna att prata om med en främling. Detta upplägg är enligt 

Bryman (2011) av betydelse för att få en förståelse av respondenternas subjektiva erfarenheter 

och tankar.  

 

Bearbetning av data och analys 
 

Intervjuerna som genomfördes för studiens syfte antecknades utförligt och sedan renskrevs 

anteckningarna för att undvika att viktig empiri gick förlorad. Bryman (2011) förklarar vikten 

av att undvika att empirin inte förloras under transkriberingen eller renskrivning av 
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anteckningar, ett sätt att undvika det är att göra fullständiga renskrivningar av anteckningar 

direkt efter intervjun. Det gör det möjligt att kunna gå tillbaka till vad som har sagts under 

intervjuerna samt bidrar det till en djupare förståelse för problemområdet. Detta underlättar 

när en noga analys av empirin och resultat genomförs av forskaren (Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjuerna för denna studie har renskrivit utförligt med hela och sammanhängande 

meningar. Syftet med detta är enligt Kvale (1997) att möjliggöra tolkning av innehållet utifrån 

det respondenterna säger, då intresset ligger i respondenternas utsagor och inte hur de 

uttrycker sig. Vid renskrivning av empirin har samtliga utsagor kollats igenom upprepade 

gånger för att säkerställa att det har gjorts så noggrant och tydligt som möjligt. Utifrån 

tematisering som analysmetod ska empirin bearbetas. Tematiseringen av materialet innebär att 

dela upp empirin i olika teman för att underlätta analysdelen (Bryman, 2011). På så sätt 

belyses viktiga komponenter vid analyseringen för att förhålla det till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet 

Validitet (trovärdighet) kan förklaras genom olika definitioner. Det rör frågan om huruvida en 

eller flera indikatorer som utformas att undersöka ett fenomen verkligen undersöker det. 

Validitet är avsedd att mäta det som är relevant i sammanhanget vid ett problemområde 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). För att säkra validitet i studien har 

intervjuguiden gjorts i samråd med handledare från Örebro universitet. Intervjupersonerna har 

intervjuats av samma intervjuare, vilket har varit adekvat för studien. Även detta höjer 

validiteten i studien eftersom att de unga kvinnorna har haft samma intervjuare.  

 

Reliabilitet  

Forskaren bör alltid sträva efter hög reliabilitet. Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om 

huruvida resultatet från en undersökning med samma metod, blir densamma om 

undersökningen genomförs på nytt av en annan forskare eller om det påverkas av tillfälliga 

eventuellt slumpmässiga fenomen (Kvale, 1997). För att säkra reliabilitet i studien och 

besvara frågeställningarna konstruerades intervjuguiden med delfrågor och teman utifrån 

varje frågeställning. Detta för att säkerställa att samtliga frågeställningar besvarades. Under 

intervjuerna antecknades allt intervjupersonerna sa. Trost (2005) förklarar vikten av att 

intervjuaren är lyhörd under intervjun för att verkligen lyssna på det som förmedlas. Även det 

ökar reliabiliteten under intervjuer. Genom att vara lyhörd hjälper det intervjuaren att ställa 

adekvata följdfrågor och verkligen få samtliga frågeställningar besvarade. Detta är något 

intervjuaren i denna studie har beaktat och varit noga med under intervjuerna. Genom att vara 

två personer, där den ena intervjuar och lyssnar samt att den andra lyssnar och antecknar allt. 

Sedan har båda två suttit gemensamt och transkriberat intervjuerna direkt efter varje intervju 

som gjordes. Detta för att säkerställa att ingen information går förlorad. Intervjuaren har även 

under varje intervju bekräftat och sammanfattat det som förmedlades av de unga kvinnorna 

för att öka tillförlitlighet i empiri. Intervjuerna har även beaktat vikten av att bekräfta och 

kontrollera att denne har förstått det den unga kvinnan vill förmedla på rätt sätt. Detta är något 

Trost (2005) delar mening med, då han förklarar att tillförlitligheten i studien kan ifrågasättas 

om forskaren inte har kontrollerat och bekräftat intervjupersonen samt det den vill förmedla.  

 

Generaliserbarhet 

Det som gör det möjligt att generalisera resultat från en studie är om urvalet av 

respondenterna är slumpmässigt samt att antal procent av populationen är representativ för 

http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml


14 
 

hela populationen (Esaiasson m.fl., 2003). Det kan även konstateras att kvalitativ forskning är 

svårare att generalisera för att det är ett icke-slumpmässigt urval och inte representativ för 

hela populationen (Bryman, 2011). Denna studies fem intervjupersoner är strategiskt utvalda 

för problemområdet och går därmed inte betrakta som representativa för hela populationen. 

Däremot kan det antas att de representerar unga kvinnor som lever i eller har levt i 

hedersrelaterat förtryck och våld, eftersom hedersproblematiken utgår från samma principer 

oavsett etnisktillhörighet. Detta tydliggörs även i samtligas utsagor där det framgår likadana 

händelseförlopp när det kommer till hedersrelaterad problematik. De unga kvinnorna i detta 

fall förklarar att det är en konflikt som uppstår, där förtrycket är en konsekvens och våldet är 

en åtgärd när familjen anser att de inte kan längre kontrollera den unga kvinnan. Trots att 

denna studie har kvalitativa karaktärer kan det betraktas till viss del att uppnått någon grad av 

generaliserbarhet för just hedersproblematiken. Den teoretiska generaliserbarheten för denna 

studie skulle kunna vara begränsningar som görs i att utrycka problemet som ”hedersrelaterat 

våld och förtryck” där det egentligen är förtrycket som leder till våld när hedern kommer till 

skada. Därmed kan ett antagande till uttrycket ”förtryck och våld” kunna generaliseras vid 

hedersproblematik.  

 

Etiska överväganden 
 

Det är viktigt att etiska överväganden är kontinuerliga (Kvale, 1997). Vetenskapsrådet (2010) 

förklarar att dessa forskningsetiska principer är ett krav på svenska forskare. Dessa omfattar; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Samtliga forskningsetiska 

principer har beaktats i denna studie. Studiens samtliga respondenter är konfidentiella och 

samtliga har avidentifierats i denna undersökning i största möjliga mån. Samtliga 

respondenter har kontaktas per telefon och förmedlas och informerats om studiens syfte samt 

det som förväntas av varje respondent om de väljer att medverka i undersökningen. De har 

även fått information om att deras medverkan är frivillig, vilket innebär att de har rätt till att 

avsluta sin medverkan när som helst under tiden uppsatsen författas samt under intervjuns 

gång. Författarna har gjort följande: 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera vad studiens syfte är, vilka 

förväntningar som finns på respondenterna samt vad det innebär att medverka. Detta krav 

innebär även att förmedla respondenterna att deras deltagande är frivilligt och att de kan 

avslutas sin medverkan när de vill. Forskaren ska även förmedla att det som förmedlas under 

intervjuerna enbart kommer att användas i studien och inte i andra sammanhang. Detta 

förmedlades till respondenterna per telefon och innan intervjun började. Samtyckeskravet har i 

denna studie upprättas genom att samtliga respondenter har gett ett skriftligt godkännande 

samt att de fått information om att de har rätt att avsluta sin medverkan när som helst då det är 

ett frivilligt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga respondenterna utlovas att 

i största mång avidentifieras vid deltar i studien. I denna studie används därmed inga namn 

utan respondenterna beskrivs på ett sätt som inte avslöjar deras identitet. Respondenternas 

personliga uppgifter och information är oåtkomligt för utomstående och förvarats på ett säkert 

sätt. Nyttjandekravet innebär att samtlig information och empiri för studiens syfte som 

insamlats, används enbart i denna studie och inte i andra sammanhang. Samtliga respondenter 

är erbjudna att ta del av den fullständiga c-uppsatsen när den är klar 
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Resultatredovisning och Analys 
 

Nedan görs först en kort presentation av samtliga respondenters erfarenheter kring 

hedersrelaterat förtryck och våld. Därefter förklaras respondenters upplevelser som offer för 

det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Syftet med det är att ge en djupare förståelse för 

den hedersproblematiken som i detta fall, de unga kvinnorna utsätts för.  

 

Presentation av respondenter 
 

Samtliga respondenters identitet har skyddats och därmed rangordnas deras namn i följd av 

alfabetet från A till E, där den äldsta är A och den yngsta är E. Respondenternas ålder är 

baserad på de intervjuerna som genomfördes november 2017.  

 

A är 35 år gammal. Hon kommer ursprungligen från Iran och kom till Sverige 1990 med sina 

föräldrar och yngre syskon. A kommer ursprungligen från en muslimsk familj men idag är 

hon varken troende eller religiös. A berättade om svårigheter att växa upp i det svenska 

samhället med hemlandets kulturer och seder. Hon berättar även om problematiken med att 

släkten kan påverka hur familjen ska tygla sina döttrar. A har uppgett att hon vid flera 

tillfällen utsatts för våld, både psykiskt och fysiskt, samt förtryck. Hon har numera ingen 

kontakt med sin familj, förutom sin yngsta syster. 

 

B är 29 år gammal. Hon kommer ursprungligen från Turkiet men föddes i Sverige. Hennes 

familj kom till Sverige i slutet av 80-talet. Hon har en äldre syster och tre yngre bröder. B 

berättar om hur snabbt ens liv kan förändras när det kommer till heder och hederskulturer. 

Hon uppger hur en spekulation kan leda till hedersrelaterad konflikt och hur det senare 

uttrycker sig i förtryck och våld. B uppger att hon har utsatts för både psykiskt och fysiskt 

våld. Hon har numera enbart kontakt med sin yngsta bror.  

 

C är 25 år gammal. Hon kommer ursprungligen från Marocko men kom till Sverige 1998 med 

sin familj. Familjen består av mamma, pappa, storasyster och storebror. C förklarar att hon 

inte vill berätta vilken religion hon tillhör, detta då hon inte vill att hedersrelaterat förtryck 

och våld ska kopplas till någon religion. Hon förklarar att det viktigaste är att hennes budskap 

kring att hedersrelaterat förtryck och våld finns, kommer fram. C berättar hur svårt det var att 

leva som en marockansk flicka i det svenska samhället. Detta då hennes familjs kultur och 

seder kring hur en flicka ska leva och bete sig, skiljde sig radikalt från det svenska och det var 

anledningen till att hedersproblematiken eskalerade inom hennes familj. Hon utsattes för både 

fysisk och psykisk våld.  C berättar att hon idag inte har någon relation till sin familj och har 

inte haft det sen den dagen hon rymde från dem.  

 

D är 17 år gammal. Hon kommer ursprungligen från Afghanistan men är född och uppväxt i 

Sverige. Hennes familj består utav mamma, pappa, två äldre bröder och hennes lillasyster. D 

berättar att hon i dagsläget inte tillhör någon religion men att hon ursprungligen är muslim. D 

berättar hur svårt det var att leva som en afghansk flicka i det svenska samhället trots att hon 

är född och uppväxt här. D förklarar att det har med och göra att hennes familj fortfarande har 

den mentalitet som de har i deras hemland samt att de är väldigt måna om att hålla sig till 

deras kultur och seder. Detta bidrar till att hedersproblematiken blir aktuell inom familjen på 

grund av att D vill leva fritt och som de gör i Sverige, vilket inte accepteras av hennes familj. 

Hon utsattes för våld vid flera tillfällen och även psykiskt våld. I dagsläget är D placerad hos 
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en familj och har skyddad identitet. D berättar att hon inte har någon relation till sin 

biologiska familj.  

  

E är 16 år gammal. Hon kommer ursprungligen från Iran men är född i Sverige. Hennes familj 

kom till Sverige på 90-talet. Hon har två äldre systrar och en äldre bror. Hon kommer från en 

muslimsk familj och är troende men inte religiös. E berättar om svårigheterna för en persisk 

tjej att växa upp i det svenska samhället. Hon uppger att det oftast uppstår kulturkrock när hon 

försöker tillgodose familjens krav på henne samt hennes vilja bli integrerad i det svenska 

samhället. Denna kulturkrock tynger henne och gör det svårt för henne att hantera sina 

känslor. E har utsatts för psykiskt våld och förtryck, hon uppger att familjen har noga kontroll 

över henne. Hon bor tillsammans med sina föräldrar och storebror. Familjen har brutit kontakt 

med den äldsta dottern, E träffar dock sin äldsta syster i smyg.  
 

Hedersrelaterad konflikt, förtryck och våld 
 

Samtliga respondenter uppger att någonting uppstår, en så kallad konflikt, innan de utsätts för 

hedersrelaterat förtryck och våld. Familjerna har i dessa fall beskrivits som strikta och att de 

begränsar sina döttrars frihet att uttrycka sig och därmed måste röra sig inom strikta ramar. 

Konflikten uppstår när respondenterna uppger att de gått emot familjens värderingar, kultur 

och seder. Därmed vill familjen sätta stopp för att dottern i detta fall ska hamna “fel” i livet 

och då börjar förtrycket. Respondenterna förklarar att förtrycket är en konsekvens av 

konflikten. Konflikten kan omfatta olika situationer men oftast är konsekvenserna förmedlade 

på samma sätt i form av förtryck. Det kan omfatta situationer som till exempel rykten, att ha 

en svensk pojkvän eller hur den unga kvinnan beter sig. Konsekvenserna innebär en noga 

kontroll och begränsning av den unga kvinnans frihet att uttrycka sig samt att integrera sig i 

det svenska samhället.  

 
“Hedersrelaterade förtrycket har alltid funnits där, sen jag kan minnas. Min 

familj har alltid varit strikta, jag har inte fått ha på mig vad jag vill, inte 

umgåtts med vem jag vill dessutom hade jag en bestämd tid jag var tvungen 

att komma hem till annars blev jag inlåst på mitt rum. Jag visste hur grova 

konsekvenserna var så jag lät bli att göra något mot deras vilja”- C 

 

Utifrån í Baianstovus (2017) förklaring av hur hedersrelaterad problematik kan komma till 

uttryck i olika sociala grupper beskrivs den patriarkala och hierarkiska strukturen i dessa 

system. Det innebär att alla inom systemet har strikta roller och specifika skyldigheter och 

rättigheter gentemot systemet. Ett system i detta fall kan vara den unga kvinnan och hennes 

familj. Baianstovu (2017) beskriver att när den unga kvinnan trotsar sin roll i systemet uppstår 

en konflikt. Männen i systemen vill bevara harmonin och ’sätta kvinnan på sin plats’. Detta 

illustreras även av hur respondenterna förklarar att deras familjer agerade direkt när en 

konflikt uppstod i samband med att de unga kvinnorna gick emot sin position inom familjens 

ramar. Familjen strävar efter att förhindra att hedern skadas eller förloras i patriarkala system 

(SOU 2014:49).  

 

Samtliga respondenter uppger även släktens roll när det kommer till dessa konflikter. Det 

framkommer att släkten har stor inverkan och sätter press på familjen ifråga att agera när en 

konflikt uppstår. De unga kvinnorna blir även förtryckta av släkten. Respondenterna förklarar 

att det exempelvis kan handla om att bli förföljd av en manlig släkting som kontrollerar samt 

spionerar på vad de gör. Detta för att hedern inte enbart är bunden till kärnfamiljen utan även 

till hela släkten.  
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“Släkten har stor påverkan när det gäller konflikter som omfattar heder och 

respekt. Därför brukar tjejer och kvinnor försöka följa kulturen för de vet att 

det kan uppstå stora konsekvenser om de inte gör det. Man blir rädd för att 

våga leva ut i tron om att man kanske tar några felsteg”- E 

 

Enligt den illustrerade utvecklingsekologiska modellen kan ett socialt system som innefattar 

patriarkala strukturer beskrivas (se Figur 1). Systemet har olika delsystem som påverkar 

varandra. Familjen motsvarar det som i Sverige kallas för kärnfamilj (Baianstovu, 2017). 

Släkten är i detta fall ett delsystem i familjen. Enligt respondenterna innebär detta att de 

individer som har samma blodsband som kärnfamiljen räknas som en del av familjen. Därmed 

har släkten en stor inverkan på hur familjen handlar samt vilka beslut som fattas när det gäller 

olika konflikter.  

 

Hedersrelaterat våld förklaras enligt respondenterna som en åtgärd när familjen anser att de 

inte längre kan kontrollera den unga kvinnan. De uppger även att våldet införs när hedern är 

förlorad och inte längre bara skadad. Samtliga respondenter förklarar att våldet inte enbart 

utförs av kärnfamiljen utan även av släkten. De förklarar att en manliga individ i familjen 

eller släkten väljs ut för att utföra det hedersrelaterade våldet. Respondenterna förklarar att 

männen känner en rädsla över att deras heder kommer till skada samt går förlorad. Rädslan 

handlar om att männen inte vill att deras makt och kontroll ska ifrågasättas av omgivning. 

Detta är enligt respondenterna anledningen till att de utsätts för hedersrelaterat våld av just en 

manlig individ i familjen och släkten.  

 
“Jag tror att hedersrelaterat förtryck har alltid funnits i vår kultur tyvärr 

men våldet kom efter att de ansåg att jag inte kunde hanteras. De var väl 

rädda för att bli ifrågasatta, deras maktposition eller deras manliga roll” - 

A  

 

Eftersom de finns rättigheter och skyldigheter inom dessa system, innebär det även att 

mannen anser sig själv att ha rättigheter och skyldigheter att utöva våld mot den unga kvinnan 

som förstört harmonin i systemet (Baianstovu, 2017). Det innebär enligt respondenterna att 

männen tar till sig den rättigheten och skyldigheten för att bevara hedern och tänker inte på 

vad de har för rättigheter och behov. Baianstovu (2017) beskriver att inom dessa sociala 

system kommer mannens eller männens behov först. Det som händer i dessa system är att 

andra perspektiv som främst feministiska perspektiv och barnperspektiv konkurreras ut mot 

det patriarkala perspektivet. 

 

Samtliga respondenter uppger att våldet de utsattes för skedde med olika grader av brutalitet. 

De förklarar även att de fanns en skillnad mellan förtryck och psykiskt våld. Förtrycket var ett 

sätt att kontrollera dem och det psykiska våldet var att ständigt förnedra och trycka ner dem, 

så att de kände sig obetydliga. De berättar även att fysiska våldet kunde vara allt från en 

käftsmäll till att bli grovt misshandlade. Det fysiska våldet kunde utföras i form av att de blev 

brända med cigarettfimpar, blev slagna med tillhygge samt att i vissa fall var det fler än en 

förövare som stod och sparkade och boxade på huvudet och hela kroppen. Respondenterna 

förklarar att de grövsta våldet de utsattes för är något de alltid kommer bära med sig i livet 

trots att de idag inte lever i dessa förhållanden.  
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Heder, kultur och skam 
 

Samtliga respondenter förklarar att hedern är något heligt inom familjen och släkten. Om 

hedern skadas eller går förlorad uppstår per automatik konsekvenser. Respondenterna 

förklarar att då de kommer från patriarkala familjer vet de egentligen sin roll och att de är 

medvetna om vilka konsekvenserna är om de trotsar sin familj. Dock förklarar respondenterna 

att de vid en tidpunkt tröttnade på att leva som familjen ville då de menade att vad de än 

gjorde så var det fel i deras ögon. Samtliga respondenterna förklarade att kraven familjen hade 

på dem var för smärtsamma och svåra att leva upp till.  

 
“Jag visste att oavsett vad jag än gjorde var det fel i min familjs ögon och 

började därför trotsa dem.  Jag började att gå emot mina föräldrars krav 

och värderingar. Det var lättare att göra helt fel än att försöka göra rätt 

men att det ändå blir fel”- C  

 

Wikan (2009) förklarar logiken bakom beteendet kring hedersproblematiken och 

problematiserar två centrala aspekter, namus och shirif. Hon beskriver att namus används för 

att kunna förstå samt tolka om hedern finns eller inte. Namus kan upprätthållas eller förloras, 

men den rangordnas inte. Samtliga respondenter förklarar att namus är något av stor betydelse 

i deras familjer. De unga kvinnorna menar att när de levde i förtryck samt utsattes för våld, 

fick de höra att de var orsaken till att familjen förlorat sin namus. Detta innebär att den unga 

kvinnan som vanhedrat sin familj har bidragit till att hedern gått förlorad. Därmed straffas de 

unga kvinnorna i form av förtryck eller våld. Detta kan förstås utifrån det Wikan (2009) 

beskriver om att en familj som förlorar sin namus på grund av att den unga kvinnan vanhedrat 

dem, försöker familjen upprätta det genom att vidta olika åtgärder som kan innebära förtryck, 

våld eller i vissa fall mord. Därmed är det individens skyldighet samt rättighet att upprätthålla 

sin egen men även familjens namus.  

 

Respondenterna uppger att de tror att familjerna utsatte dem för hedersrelaterat förtryck och 

våld för att det förväntades av dem att göra allt för att återupprätta hedern som hade kommit 

till skada. Samtliga respondenter berättar att familjen ansåg att det var “rätt” att utsätta de 

unga kvinnorna för förtryck och våld. Samtliga respondenter förklarar även att det är större 

del av familjen och släkten som utsätter de för förtryck. Däremot utsätts de unga kvinnorna 

för våld av en eller flera specifika manliga släktingar. Respondenterna förklarar att den som 

upprätthåller hedern, “tar tillbaka hedern”, får en högre shirif bland släkten. De förklarar att 

förövaren gör det helhjärtat för att få större respekt bland släkten och familjen, detta då 

respekt och makt är något betydelsefullt inom deras kultur.  

 
“Hela släkten är ense om att den tjej som drar skam över familjen ska 

utsättas för våld utan tvekan. Detta för att skydda familjens och släktens 

heder. De försökte göra allt för att bygga upp den heder jag hade skadat 

med hjälp av att utsätta mig för våld och förtryck. Jag tror min familj därför 

utsatte mig för det för att inte sänka sitt huvud för hela släkten som man 

säger. Min pappa och mina bröder ville inte förlora sin manliga makt eller 

ses som omanliga av släkten”- D 

 

Detta beteende förklaras med hjälp av Wikans (2009) definition av shirif och hur hedern ses i 

relation av exempelvis rang i ett system. Det innebär att den individ i familjen som vidtar 

åtgärder för att upprätthålla familjens namus, får därmed en högre shirif bland familjen och 

släkten. I detta fall innebär det att individen får mer respekt och högre rang inom familjen och 

släkten (Wikan, 2009).  
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Samtliga respondenter förklarade skamkänslor i stundens hetta utifrån hur familjen och 

släkten uttryckte sig när en hedersrelaterat konflikt uppstod. De förklarar att familjen och 

släkten upplevde skam och var rädda för vad andra skulle säga om deras namus. 

Respondenterna förklarar att familjen och senare även släktingar kunde uttrycka sig på 

följande vis: “Vad har jag gjort för att förtjäna en sådan dotter?”; “Vad ska folk i vår 

omgivning säga om det här?”; “Du har blivit försvenskad och vill bara dra skam över 

familjen” samt; “Du har ingen skam i kroppen”. Wikan (2009) uppger att skamkänslan är det 

som skadar hedern. Skam uppstår vid specifika händelser, som anses som “fel” inom familjen. 

Det kan exempelvis handla om att trotsa sin familj eller att ha en oönskad kärleksrelation. Det 

anses dock att uttrycket skam inte är tillräcklig för att förklara hur en familj förlorar sin heder, 

däremot kan det förklara hur ens heder kommer till skada.  

 

Erfarenheter av bemötande från svenska myndigheter 
 

Respondenterna förklarar hur viktigt det är att personal från skolan, polis, sjukvården samt 

socialtjänsten uppmärksammar hedersrelaterad problematik. Samtliga intervjuade påpekar att 

de har erfarenheter att anställda inom dessa myndigheter har bidragit till att påverka deras liv. 

Dock uppges det även att andra myndigheter har “misslyckats” med det. De förklarar 

svårigheterna att prata med auktoriteter från dessa myndigheter. Detta då de unga kvinnorna 

upplevde känslan av att dessa auktoriteter hade bristande kunskaper kring deras situationer 

vad gäller hedersproblematiken.   

 
“Personalen från sjukhuset räddade förmodligen mitt liv. Det var oerhört 

viktigt att de var uppmärksamma och såg till att jag fick rätt hjälp och 

stöd”- B. 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010) förklarar att det finns bristande kunskap och 

förståelse kring hedersrelaterade konflikter i Sverige. Även tolkning på vad som menas med 

våld och förtryck inom forskningen är olika definierat (NCK, 2010). Detta kan förklara vilka 

svårigheter dessa myndigheter kan stöta på när det kommer till hedersproblematiken. Dock 

menar Baianstovu (2017) att trots att det finns någon viss kunskap om hedersproblematiken, 

finns det även brister att upprätta och ge förslag till förbättring för dessa unga kvinnor som 

drabbas i hederns namn.  

Slutsatser 
 

Unga kvinnor med olika etniska tillhörigheter i Sverige utsätts för hedersrelaterat förtryck och 

våld när en konflikt uppstår i familjen då hedern kommer till skada eller hotas. Konflikten 

uppstår när de unga kvinnorna på något sätt går emot familjens värderingar, kulturer och 

seder. Därmed vill familjen sätta stopp för att dottern inte ska hamna “fel” i livet och då börjar 

förtrycket som en konsekvens av konflikten. Konflikten kan omfatta olika situationer men 

oftast är konsekvenserna förmedlade på samma sätt. Det kan omfatta situationer som till 

exempel rykten, att ha en svensk pojkvän eller hur den unga kvinnan beter sig i sociala 

sammanhang. Konsekvenserna innebär en noga kontroll och begränsning av den unga 

kvinnans frihet att uttrycka sig samt att integrera sig i det svenska samhället. Släkten har en 

stor roll när det kommer till dessa hedersrelaterade konflikter. De sätter press på familjen att 

agera när en konflikt uppstår. Detta för att hedern inte enbart är bunden till kärnfamiljen utan 

även till hela släkten.  

 



20 
 

Hedersrelaterat våld förklaras som en åtgärd när familjen anser att de inte längre kan 

kontrollera den unga kvinnan. Våldet införs när hedern är förlorad och inte längre bara 

skadad. Förövaren är oftast en manlig individ ifrån den unga kvinnans familj och 

släkt.  Männen i dessa system känner rädsla över att deras heder kommer till skada eller går 

förlorad. Rädslan handlar om att männen inte vill att deras makt och kontroll ska ifrågasättas 

av omgivning. Våldet de unga kvinnorna utsattes för skedde i olika grader av brutalitet. 

Förtrycket var ett sätt att kontrollera de unga kvinnorna och det psykiska våldet var att 

ständigt förnedra och trycka ner dem, så att de kände sig obetydliga. Det fysiska våldet var 

allt från en käftsmäll till att bli grovt misshandlade.  

 

Hedern är något heligt inom familjen och släkten. Om hedern skadas eller går förlorad uppstår 

per automatik konsekvenser. Familjerna utsatte de unga kvinnorna för hedersrelaterat förtryck 

och våld för att det förväntas av dem att göra allt för att upprätthålla hedern som kommit till 

skada. I de familjer där hederskultur finns anses hedersbrott som en logisk konsekvens av 

individens beteende. Detta beteende ifrågasätts inte, då det anses som att offret gör fel och 

inte förövaren. Om offret har vanhedrat familjen rättfärdigas det hedersrelaterade våldet hon 

utsätts för. 

 

Bemötandet av svenska myndigheter är väsentligt för unga kvinnorna som utsätts för 

hedersrelaterat förtryck och våld för att de ska få rätt stöd och hjälp. Det är av vikt att personal 

från skolan, polis, sjukvården samt socialtjänsten är uppmärksamma på hedersrelaterade 

problematiken som finns bland unga kvinnor med olika etniska tillhörigheter i Sverige. 

Bristande erfarenhet och kunskap om hedersbrott gör det svårt för myndigheter att nå ut till 

dessa unga kvinnor i rätt tid. 

Slutdiskussion  
 

Denna studie har syftat till att ta del av ett urval unga kvinnors personliga erfarenheter av 

hedersrelaterad problematik i Sverige. Vårt resultat visar att unga kvinnor med olika etniska 

tillhörigheter till följd av familjerelaterade konflikter utsätts för hedersrelaterat förtryck och 

även i många fall för hedersrelaterat våld. Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning och avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning.  

Hedersrelaterad problematik 
 

Länsstyrelsen (2015) beskriver att årliga rapporter om hedersrelaterat våld och förtryck inte 

har en säker siffra på hur omfattad problematiken är, dock framkommer det att främst unga 

kvinnor utsätts för det i Sverige. Det är enbart enstaka ärenden som är riktade mot unga män. 

Dogan (2014) hävdar att hedersrelaterat förtryck och våld förklaras i huvudsak genom att 

illustrera förhållandet mellan en manliga förövare och ett kvinnlig offer. I de fall där män 

faller offer för hedersrelaterade brott beror oftast på homosexualitet eller i de fall där den unga 

mannan tvingas utföra hedersbrott emot en närstående kvinna som vanhedrat familjen. Enligt 

Brå (2014) inkom närmare 17 100 misshandelsanmälningar i Sverige där förövaren var i nära 

relation till offret. 29 procent av alla anmälningar kom ifrån kvinnliga offer mot en närstående 

förövare, medan enbart 6 procent av samtliga anmälningar kom ifrån manliga offer av en 

närstående förövare. Detta kan illustrera jämförelsen mellan de biologiska könen i den 

patriarkala hierarkin där hedern värderas utifrån kulturella förväntningar och att det är 

männen i dessa system som bestämmer. NCK (2010) talar om männens makt över kvinnor i 

olika bemärkelser och hur dessa kvinnor underordnas i hierarkin. Det kan därmed krävas 
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betydligt mer omfattande konflikter för att en man ska utsättas för förtryck eller våld i hederns 

namn, i jämförelse med hur lite det krävs för att en kvinna ska utsättas.     

Studiens resultat visar att unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld i sina 

patriarkala familjer. Kulczycki och Windle (2012) förklarar att de som i större utsträckning 

faller offer för hedersrelaterat våld är unga kvinnor, där förövaren är offrets manliga 

släktingar eller den unga kvinnans oftast minderårige bror som familjen valt ut till förövare. 

Anledningen till att dessa unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld förklaras av att offrets 

västerländska beteende går emot familjens kulturer och seder (Hayes, Freilich & Chermak, 

2016). Familjerna har i dessa fall beskrivits som strikta och att de begränsar sina döttrars 

frihet att uttrycka sig och integrera i det svenska samhället. De unga kvinnorna förklarar att en 

så kallad konflikt uppstår innan de utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Konflikten 

uppstår när de unga kvinnorna går emot familjens värderingar, kultur och seder. Hayes, 

Freilich och Chermak (2016) förklarar att det även handlar om att kvinnan anses vanhedra sin 

familj, genom exempelvis en kärleksrelation som inte accepteras eller i vissa fall att den unga 

kvinnan vill skilja sig från sin make.  

De som faller offer för hedersrelaterat våld är vanligen förövarens döttrar, styvdöttrar, fru, 

kusiner eller systrar (Hayes, Freilich & Chermak, 2016). När en handling begås vilken leder 

till en konflikt inom familjen vill den sätta stopp för hennes beteende med motiveringen att 

hon inte ska hamna ”fel” i livet. Därmed börjar förtrycket. Detta överensstämmer med 

resultaten av vår studie där de unga kvinnorna förklarar att förtrycket är en konsekvens av 

konflikten. Konflikten kan omfatta olika situationer men oftast är konsekvenserna förmedlade 

på samma sätt. Det kan omfatta situationer som till exempel rykten, att ha en svensk pojkvän 

eller hur den unga kvinnan beter sig. Konsekvenserna innebär en noggrann kontroll och 

begränsning av den unga kvinnans frihet att uttrycka sig och ha egna värderingar samt tankar. 

Exempel på detta kan vara att den unga kvinnan inte får uttrycka sina åsikter fritt, vara ute 

med sina vänner samt klä sig ”utmanande”. Det kan antas vara svårt för en ung kvinna i det 

svenska samhället att leva under förtryck. I studien framkommer det att hon oftast inte klarar 

av att leva under dessa omständigheter och därmed väljer att utmana sina gränser mer.   

I vår studie förklarar de unga kvinnorna att det hedersrelaterade våldet är något som uppstår 

när familjen inte anser att de längre kan kontrollera den unga kvinnan. Intervjupersonerna 

menar att våldet uppstår när hedern anses vara förlorad och inte längre enbart ”skadad”. 

Våldet utförs inte bara av medlemmar inom den närmaste familjekretsen (kärnfamiljen) utan 

även av, främst manliga, släktingar. En manlig individ i familjen eller släkten väljs ut för att 

utföra det hedersrelaterade våldet. Även Kulczycki och Windle (2012) konstaterar att 

förövaren är oftast en manlig släkting till offret. Det framkommer av studiens resultat att 

männen känner en rädsla över att hedern kommer till skada samt går förlorad. Rädslan handlar 

om att männen inte vill att deras makt och kontroll ska ifrågasättas av omgivning, det vill säga 

deras landsmän. Detta är enligt de unga kvinnorna anledningen till att de utsätts för 

hedersrelaterat våld av just en manlig individ i familjen och släkten. Detta kan styrkas med 

hjälp av tidigare studier som förklarar att förövaren i många fall känner rädsla för att familjens 

heder ska skadas och gå förlorad, vilket utvecklar våld och förtryck inom dennes familj. Vid 

hedersrelaterade konflikter tenderar männen i familjen att känna rädsla för att hedern ska 

komma till skada. Denna rädsla innebär för männen att deras manliga makt och kontroll 

ifrågasätts (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014). 

De unga kvinnorna i vår studie som utsatts för hedersrelaterat våld förklarar att de känt rädsla 

för att förlora sin frihet om de inte lämnade sin familj. De unga kvinnorna vågade även i vissa 

fall inte lämna sin familj då de var rädda för att förlora den. De unga kvinnorna förklarade att 

de visste sin roll i den patriarkala familjen och att de var medvetna om vilka konsekvenserna 
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kunde bli om de skulle trotsa sin familj. Dock förklarar intervjupersonerna att vid en specifik 

händelse tröttnade de unga kvinnorna på att ständigt leva i rädsla. Rädslan för att förlora sin 

frihet eller till och med sitt liv blev till slut större än den rädsla de (kvinnorna) upplevde för 

att göra något åt sin situation, vilket skulle innebära att de skulle förlora sin familj.  

Eisner och Ghuneim (2013) förklarar att i de familjer där hederskultur finns anses hedersbrott 

som en logisk konsekvens av individens beteende. Detta beteende ifrågasätts inte, då det anses 

som att offret gör fel och inte förövaren. Om offret har vanhedrat familjen rättfärdigas det 

hedersrelaterade våldet hon utsätts för. Detta överensstämmer med vår studies resultat vad det 

gäller de unga kvinnornas förklaringar. De belyste att familjen utsatte dem för hedersrelaterat 

förtryck och våld för att det förväntades av familjen att göra allt för att återupprätta hedern 

som hade kommit till skada. Det konstateras i studiens resultat att familjens sätt att handla inte 

ifrågasätts, då det anses som att offret gör fel och inte förövaren. Om offret har vanhedrat 

familjen rättfärdigas det hedersrelaterade våldet hon utsätts för. 

Det finns brister i forskningen vad gäller mödrarnas roll i hedersrelaterat våld mot sina 

döttrar. Fokus ligger därmed främst på den manliga förövaren. Det är därför av vikt att belysa 

att mamman inte alltid är den som skyddar sin dotter vid hedersbrott, utan att mamman i 

många fall är lika delaktig som förövaren. Detta exemplifieras med att mamman hjälper 

förövaren att utföra våldshandling i form av att hon “lurar” dottern till brottsplatsen (Aplin, 

2017). Detta styrks även av vad de unga kvinnorna har berättat under intervjuerna. Modern 

har i deras fall klandrat dem genom att uttrycka sig på följande vis: “Vad har jag gjort för att 

förtjäna en sådan dotter” samt: “Vad ska folk i vår omgivning säga om det här”. De unga 

kvinnorna förklarade att under tiden de utsattes för våldet trodde de att mamman skulle 

komma in i rummet och hjälpa dem. Modern anklagade istället sin dotter för hennes beteende 

och agerade inte när förövaren misshandlade dottern. Genom detta visar modern att hon själv 

är ett offer för den patriarkala familjestrukturen och därmed inte orkade ställa upp för sin 

dotter. Det är seglivade familjestrukturer som reproduceras inom dessa familjer och innebär 

mönster som är svåra att bryta från en generation till en annan. Inom dessa familjer 

normaliseras dessa synsätt och handlingsmönster, varför de ter sig naturliga. 

Det som är återkommande är de svårigheter sociala myndigheter stöter på i möte med unga 

kvinnor som fallit offer för hedersrelaterat brott. Gharaibeh (2016) hävdar att hedersrelaterad 

problematik har inneburit svårigheter för socialarbetare att bedöma riskfaktorer eller utreda 

föreliggande hedersbrott. Denna problematik i det svenska samhället förklaras genom att 

dessa handlingar, hedersförtryck och hedersvåld, går emot de lagar, regler och normer som 

råder i Sverige. Hedersrelaterad problematik är en ständig utmaning för socialt arbete, både 

för de som faller offer för det samt de gärningsmän som väljer att ta saken i egna händer 

(Gharaibeh, 2016). De unga kvinnorna förklarade vikten av att personal från sociala 

myndigheter vågade ta initiativ att fråga när det ansågs föreligga någon form av hedersbrott. 

Det fanns de fall där personal från sociala myndigheter hade bristfällig kunskap om 

karaktären av hedersbrott. På så sätt var det svårt att få rätt stöd och hjälp. Vidare förklarar 

Gharaibeh (2016) att det även finns bristfälliga förslag till insatser för de som faller offer för 

hedersbrott. Detta kan tänkas leda till att riskgruppen ökar eftersom rätt hjälp och stöd inte 

finns tillgänglig i dagsläge. De unga kvinnorna hävdade att de ansåg att auktoriteter hade 

bristande kunskap om deras situation och därmed var förslag till hjälp och insats inte lämpliga 

eller anpassade efter deras behov. Det kan därmed vara av vikt att det är flera myndigheter 

involverade i utredning kring dessa fall för att ge en helhetsuppfattning kring brotten och 

dessa specifika karaktär. 
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Styrkor och svagheter 
 

Det finns väsentliga delar i tidigare forskning som styrker denna studies resultat. Dock kan det 

även påpekas att det finns vissa brister i forskningen kring hedersrelaterade problematiken 

som främst omfattar “hur” det uppstår, alltså de bakomliggande mekanismerna som triggar 

igång konflikter som leder till förtryck och våldshandlingar. Det är av vikt att belysa att det är 

en konflikt som uppstår vilken leder till hedersrelaterat förtryck. Hedersförtrycket är en 

konsekvens av konflikten, vilket innebär en noga kontroll och begränsning av den unga 

kvinnans frihet att uttrycka sig samt att integrera sig i det svenska samhället. Resultatet 

påvisar att hedersförtrycket uppstår när hedern kommer till skada. Denna form av förklaring 

finns inte i tidigare forskning av hedersrelaterad problematik eftersom fokus ligger främst på 

våldet, det talas om “hedersrelaterat våld och förtryck”. Denna benämning eller utryck kan 

vara vilseledande eftersom förtrycket kommer händelsevis innan våldet. Det framkommer 

även att våldet är en åtgärd när heder riskerar eller har gått förlorad. På så sätt kan uttrycket 

“hedersrelaterat våld och förtryck” ge en felaktig beskrivning av hedersproblematiken och 

därmed kan fokus vid riskbedömning kring hedersrelaterade brott påverkas. I vissa fall kan 

utredningen och riskbedömningen vara förgäves eftersom det upptäcks i ett försent skede.  

Denna studies resultat belyser tidigare forskningens brister och styrkor om hedersrelaterad 

problematik. Hedersrelaterat förtryck och våld är ett svårdefinierat problemområde. Det 

framgår även att det inte finns någon klart definierad definition av det vid forskning. Detta 

innebär att om det inte finns en gemensam definition av hedersrelaterade problematiken kan 

det begränsa myndigheters möjlighet att arbeta med samt stödja dessa unga kvinnor som 

utsätts eller har blivit utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. I denna studie framkommer 

det att med rätt hjälp och stöd från myndigheter som exempelvis genom skolan, 

polismyndigheten eller socialtjänsten, kan dessa unga kvinnor få en chans att komma bort från 

hedersrelaterade problematiken. Det innebär att rätt stöd och hjälp kan avgöra mellan liv och 

hedersmord. Detta kan förklara vikten av att flera olika myndigheter samarbetar för att ge en 

heltäckande insats och stöd. Det blir tydligt hur viktigt dessa unga kvinnors utsagor kring 

bemötandet blir. Detta kan förklara vikten av att intervjua och få kunskap om 

förstahandserfarenheter kring hedersrelaterade brott och problematik. Det synliggör bristerna i 

arbete med dessa unga kvinnor och även att det brukar gå långt innan lämpligt förslag till 

insats erbjuds. 

Fadime, Pela och Sara är tre unga kvinnor med utländsk bakgrund som fallit offer för 

hedersmord i Sverige. Deras död har bidragit till att uppmärksamma debatten om heder i det 

svenska samhället. Trots att det diskuteras kring hedersrelaterad problematik i Sverige finns 

det fortfarande brister i hur dessa problem bemöts av svenska myndigheter. Ett förslag till 

framtida forskning skulle kunna vara en gemensam definition av den hedersrelaterade 

problematiken. Det skulle kunna bidra till att sociala myndigheter och auktoriteter lättare kan 

identifiera riskfaktorer avseende problemet. Detta skulle även kunna möjliggöra lämpade 

insatser och stöd för offren. Det kan därmed vara väsentligt att forska kring myndigheternas 

roll inom problemområdet för att underlätta för dessa unga kvinnor när de behöver söka rätt 

hjälp och stöd i god tid. Med det menar vi att i de fall då en auktoritet inom en myndighet har 

tagit initiativ till att våga ställa frågor när de upptäcker att någonting tyder på en 

hedersproblematik, innebär det ofta ett första steg till att kvinnorna vågar ta steget att bryta 

det destruktiva mönstret. Ett annat dilemma som vi har stött på är definition av kultur och det 

som anses som kulturkrock för individer som faller offer för hedersrelaterat förtryck och våld. 

Det skulle vara intressant att närmare undersöka fenomenet ”kulturkrock”. Detta skulle kunna 

innebära en bredare förståelse för hedersproblematiken för svenska myndigheter.  
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Vid undersökningar som i exempelvis denna studie, är det väsentligt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt för att undvika förförståelse och förutfattade meningar om problemområdet. 

Det behöver inte handla om ett kritiskt förhållningssätt gentemot intervjupersonerna och vad 

som sägs utan snarare hur det går att dra slutsatser eller paralleller kring olika 

hedersrelaterade fall. Under samtliga intervjuer har vi varit två intervjuare, vilket skulle kunna 

innebära att vi täckte väsentliga delar som skulle vara nödvändiga för att få relevant 

information. På så sätt missade vi intervjuare inte heller viktiga delar från samtliga utsagor. 

Fördelen med detta är även att det inte enbart är ett synsätt som influerar den föreliggande 

studien, detta kan ge ökad reliabilitet i resultat. Likt tidigare forskningen, finns det även 

styrkor och brister i denna studies undersökning. Fördelen med att intervjua dessa unga 

kvinnor med förstahandserfarenheter vad gäller hedersproblematiken är att det bidrar till en 

djupare förståelse och en heltäckande bild av problemet. Det ger en möjlighet till en inblick 

kring problematiken som exempelvis en kvantitativ studie skulle kunna missa att täcka. 

Däremot ger inte kvalitativa intervjuer i detta fall en allmängiltig representativ bild av 

hedersproblematiken på alla fronter eftersom vi enbart intervjuade fem unga kvinnor med 

olika bakgrund. I detta fall var kvantiteten begränsad och därmed inte helt representativ. Dock 

kunde vissa aspekter av undersökningen styrkas med hjälp av tidigare forskning, om hur 

hedersproblematiken ter sig och hur principerna var densamma när det kommer till frågan om 

heder och hederskultur. Det kan även noteras att vi valde att fokusera på unga kvinnor som 

faller offer för hedersproblematiken och uteslutade därmed unga män som faller offer för det. 

Detta för att hedersproblematiken oftast illustreras till att handla om mäns makt och kontroll 

över kvinnors liv och sätt att leva samt det finns ett begränsat antal dokumenterade fall riktade 

mot unga män i Sverige. Det har även förklarats att hedersrelaterade brott mot unga män har 

skild agenda gentemot vad det har mot unga kvinnor, där konflikten ser annorlunda ut när 

män faller offer för hedersproblematiken. Ett annat dilemma som väckte frågor under 

undersökningen var sociala myndigheters roll i dessa unga kvinnors liv och vilken betydelse 

de hade. Eftersom det var ett begränsat antal intervjupersoner, gav det inte en rättvis 

helhetsbild över svenska myndigheters agerande för att hjälpa dessa unga kvinnor. Däremot 

talar tidigare forskning om hur svårdefinierad hedersproblematiken är för sociala myndigheter 

och att det finns brister i insatser och stöd för dessa unga kvinnor. Dessa styrkor och svagheter 

är viktigt att beakta i undersökningen, dessa ovannämnda aspekter kan möjligen ha påverkat 

studiens resultat. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide: 

Bakgrundsfrågor 
Inledningsvis börjar intervjun med några bakgrundsfrågor: 

 Ålder 

 Familjebakgrund 

 Utbildning 

 Nuvarande familj 

 Arbete och intresse 

 Religionstillhörighet 

  

→ Tänk på att ställa öppna frågor och ge utrymme till informanten att få berätta med 

egna ord om sin berättelse. 

 

  

När börja dessa unga kvinnor utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld? 

1: Hur gammal var du första gången du blev utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld? 

2: Under hur lång tid utsattes du för hedersrelaterat förtryck och våld? 

3: När övergick det till våld? 

  

Varför utsätts dessa unga kvinnor för hedersrelaterat förtryck och våld? (öppna frågor) 
1: Vad gjorde du som ledde till att du utsattes för hedersrelaterat förtryck och våld? 

2: Vem/ vilka var förövare? 

3: Varför tror du att familjen reagerade? 

  

Vilken typ av förtryck och våld utsätts de för? 
1: Vilken/vilka våldshandlingar utsattes du för och hur gick förövaren tillväga? 

2: Berätta gärna en händelse som haft stor inverkan på dig under tiden du utsattes för 

hedersrelaterat våld. 

  

Vilka erfarenheter har de unga kvinnorna av bemötande från svenska myndigheter? 

1: Var du i kontakt med någon myndighet? 

2: Berätta med egna ord om dina erfarenheter? 

3: Hur ser ditt liv ut idag? 

  

 

 

 

 

 

 


