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Abstract 
The present study aims to investigate the state of research and understanding how 
honorrelated violence and oppression affect the exposure of young men in the families in 
which they occur. This is to clarify how the young men can be seen as a victim when viewed 
by society as a offender. An integrative literature review has been conducted with a total of 17 
studies included. The result shows that the honor problem is strongly linked to the young 
woman's behavior and sexuality as well as patriarchal structures. Boys and young men are 
socialized into deeply rooted family structures, where they are in both a position of power and 
a powerlessness when their primary task is to control the women in the family. It also appears 
that he has dual roles because he is seen by his family as a "hero" but by society as an 
offender of honorary crime. The perception of who is a victim and offender of the honorary 
phenomenon is strongly rooted in society, which can help respond to the establishment of 
honorary issues. Honorrelated violence and oppression is a complex phenomenon with 
decisive factors at several levels, which society needs to deal with in order to be able to 
overcome the problem. The present study highlights the importance of seeing the exposure of 
young men in social work to prevent honorrelated violence and oppression being maintained. 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att undersöka forskningsläget och skapa förståelse för hur 
hedersrelaterat våld och förtryck påverkar unga mäns utsatthet i de familjer där detta 
förekommer. Detta för att tydliggöra hur den unge mannen kan ses som ett offer när han av 
samhället ses som en förövare. En integrativ litteraturöversikt har genomförts med totalt 17 
inkluderade studier. Resultatet visar att hedersproblematiken är starkt knuten till den unga 
kvinnans beteende och sexualitet samt patriarkala strukturer. Pojkar och unga män 
socialiseras in i djupt rotade familjestrukturer, där de befinner sig i både en maktposition samt 
en maktlöshet då deras främsta uppgift är att kontrollera kvinnorna i familjen. Vidare 
framkommer att han har dubbla roller eftersom han av sin familj ses som “hjälte”, men av 
samhället som förövare av hedersbrott. Synen på vem som är offer och förövare av 
hedersfenomenet är starkt förankrad i samhället vilket kan ses vara bidragande till upprättande 
av hedersproblematiken. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen med 
avgörande faktorer på flera nivåer, vilket samhället behöver ta itu med för att ha en möjlighet 
att komma till bukt med problemet. Föreliggande studie lyfter vikten av att se pojkarna/de 
unga männens utsatthet inom det sociala arbetet för att undvika att hedersrelaterat våld och 
förtryck upprätthålls. 
 
 
 
Nyckelord: heder, hedersrelaterat våld och förtryck, unga män, utsatthet, offer och förövare.  
 

 
 

  



 
 

Förord  
Inledningsvis vill vi börja med att tydliggöra att föreliggande studie inte på något sätt vill 
minimera de unga kvinnornas utsatthet för det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Detta 
fenomen är givetvis förödande för deras situation och vi hyser all respekt för det. Dock finns 
en uppfattning om att de unga männens utsatthet inte belyses tillräckligt utifrån den forskning 
som finns inom området och att en diskussion om detta sällan förekommer i samhället. För att 
komma till bukt med problemet, både för de unga kvinnornas skull men även för de unga 
männen tror vi på att belysa även denna aspekt. Samhället behöver hjälpas åt att 
medvetandegöra även denna sida av problematiken, allt för att försöka motverka att det 
hedersrelaterade våldet och dess förtryck upprätthålls och fortsatt utövas.  
 
Vi vill även i detta förord rikta vårt varmaste tack till vår handledare Sara Thunberg. Utan din 
strukturerade och tydliga handledning, din konstruktiva kritik samt dina stöttande ord hade 
denna uppsats inte blivit vad den är idag.  
 

Jenny Andersson och Maria Eriksson  
December 2017 
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Inledning 
Sedan mitten på 1990-talet har uppmärksamheten och diskussionen gällande hedersrelaterat 
våld och förtryck ökat i samhället. Morden på Pela Atroshi, Fadime Sahindal och Sara 
Mohammed Ali var några av de största anledningarna till detta och skapade stor debatt i bland 
annat media och inom forskning. Mellan åren 2003 och 2007 satsade regeringen 180 miljoner 
kronor på området, vilket bland annat skulle bidra till att länsstyrelsen kunde kartlägga 
problematiken, utforma handböcker i ämnet samt utforma insatser som skulle påverka 
attityden till hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har även i ett senare skede 
uppmanat länsstyrelsen att arbeta förebyggande med frågan (Heimer & Tung Hermelin, 
2010). Länsstyrelsens kartläggning från år 2004 redovisar 1500–2000 kända fall av 
hedersrelaterat våld mot flickor och unga kvinnor hos myndigheter och organisationer. 
Mörkertalet beskrivs dock vara stort med tanke på problemets art då många flickor och unga 
kvinnor väljer att inte offentliggöra sin historia, vilket grundar sig i att risken för deras eget 
liv är för stor (Länsstyrelsen, 2004). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) arbetar på 
regeringens uppdrag med att sammanställa, utveckla och sprida kunskap om hedersrelaterat 
våld och förtryck. De skall fungera som en länk mellan forskning och praktik genom att bland 
annat skapa kunskapsunderlag för de som arbetar med denna typ av problematik (Heimer & 
Tung Hermelin, 2010). Detta kan förhoppningsvis leda till förändring och konkreta åtgärder 
inom området.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck anses vara ett allvarligt samhällsproblem. Regeringen 
(2017) beskriver hur hedersrelaterat våld och förtryck medför stort fysiskt och psykiskt 
lidande för den som är utsatt. Hederskulturen, där hedersrelaterat våld och förtryck ingår, bör 
även ses som ett socialt fenomen som har en stor betydelse i människors sociala liv och 
relationer. Detta eftersom tankestrukturer, handlingsmönster och människors identiteter är 
formade av hederskulturens normsystem (Baianstovu, 2017; Länsstyrelsen, 2008; SOU 
2006:65). Socialtjänsten är en av de myndigheter som har en viktig och central roll i 
utredningar och bedömningar av de familjer där denna problematik misstänks förekomma, 
vilket innebär att de bör ha god kunskap om det hedersrelaterade våldet och dess kontext 
(Länsstyrelsen, 2008; Baianstovu, 2017). Trots detta upplever socialsekreterare en osäkerhet 
kring handläggningen av dessa ärenden. Denna osäkerhet skapas i ett sammanhang där 
aktörer med olika föreställningar och uppfattningar om världen konkurrerar om rätten att 
definiera vad problemet är och hur det bäst bör lösas. Dessutom måste socialsekreteraren 
förhålla sig till anmälarens uppfattning om vad socialtjänsten bör göra, lagens direktiv, 
begränsningar som finns inom organisationen och inte minst, klienternas behov (Baianstovu, 
2017). Trots socialtjänstens centrala roll i arbetet med denna typ av problematik upplever 
många av de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck att de inte får den hjälp och det 
stöd de behöver och har rätt till av samhället (Socialstyrelsen, 2014). För att skapa ytterligare 
förståelse och mer kunskap hos socialsekreterare vilket kan tänkas leda till att de som utsätts 
upplever att de får bättre stöd och hjälp kan det vara av vikt att undersöka den 
hedersrelaterade problematiken utifrån ett socialt perspektiv. 
 
För att skapa förståelse för hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket upprätthålls är det av 
vikt att belysa hur familjestrukturerna är uppbyggda där denna problematik återfinns. Familjer 
inom hederstraditionen beskrivs vara uppbyggd av en hierarkisk ordning som är både 
patriarkal och paternalistisk. Patriarkal ordning innebär att män har makt över kvinnor och 
paternalistisk ordning innebär att män har makt över män, i synnerhet äldre över yngre 
(Schlytter ref. i Allmänna barnhuset, 2005). Den hierarkiska ordningen kan ses som en 
pyramid uppbyggd i flera nivåer där det manliga överhuvudet, oftast fadern, återfinns i toppen 
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och innehar den övergripande makten. Det manliga överhuvudet representerar familjen i alla 
kontakter utåt, både mot samhället och släkten samt vänner. Unga kvinnor och flickor är 
placerad i botten av pyramiden, längst ner i hierarkin. Mannen har således en betydligt mer 
dominant roll än kvinnan vilket även avspeglas i barnens uppfostran där pojkar ges större 
frihet och rättigheter jämfört med flickor. Detta innebär i sin tur att flickorna är underordnad 
släkt, fadern och bröder (Länsstyrelsen, 2008). I likhet med detta belyser mycket av den 
forskning som finns på området hur det ofta är ålagt de unga männen/bröderna i familjen att 
kontrollera sina systrar, vilket resulterar i att de av samhället pekas ut som förövare av det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket (Dogan, 2014; Kulczycki & Windle, 2012; Belfrage et 
al., 2011). Utifrån ett annat perspektiv kan tänkas att de unga männen även kan ses som offer 
för den hedersrelaterade problematiken och dess förtryck då de tvingas kontrollera sina 
systrar. 
 
Problemformulering 
Likt nämns ovan upplever socialsekreterare en osäkerhet runt handläggningen av ärenden 
rörande hedersproblematik trots att socialtjänsten har en betydande roll i utredningen av dessa 
ärenden (Baianstovu, 2017; Länsstyrelsen, 2008). Detta talar för att ytterligare kunskap och 
tydliggörande inom ämnet får anses relevant och nödvändigt. Dessutom kan konstateras att 
forskning och litteratur om hedersrelaterat våld och förtryck, utifrån de unga männens 
perspektiv inte alls förekommer i samma omfattning som forskning utifrån de unga 
kvinnornas perspektiv (jmf. Schlytter & Rexvid, 2016). Schlytter och Linell (2008) belyser de 
unga männens dubbla roll inom hederskontexten och att det är något som glöms bort. En man 
måste bevisa att han är man och för att verkligen förstå det dilemma som kan uppstå bör 
betraktas vad som kan finnas bakom fasaden. Det handlar inte om pojken eller den unge 
mannens enskilda värderingar utan det handlar om kollektivets åsikt (Wikan, 2003). Därför 
kan föreliggande studie, utifrån de unga männens perspektiv anses fylla en viktig 
kunskapslucka inom området. Detta skulle dessutom belysa de unga männens utsatthet och 
tydliggöra hur samhället även kan se dem som offer för det hedersrelaterade förtrycket samt 
belysa att de kan behöva stöd och hjälp från myndigheter och organisationer för att 
undkomma det förtryck de lever under från andra familjemedlemmar eller övriga släktingar. 
 
Syfte/Frågeställning 
Denna studie syftar till att undersöka forskningsläget och skapa förståelse för hur 
hedersrelaterat våld och förtryck påverkar unga mäns utsatthet i de familjer där detta 
förekommer. Detta för att problematisera gränsdragningen mellan vem som är offer och 
förövare inom hederskontexten.  
 

− Vilka är de bakomliggande faktorerna till att hedersrelaterat våld och förtryck 
upprätthålls inom de familjer där detta förekommer? 

  
− Utifrån ovanstående fråga, hur kan de unga männens utsatthet förstås?  

Metod  
I detta avsnitt förtydligas undersökningens tillvägagångssätt. Nedan följer en redogörelse för 
val av metod, vetenskapsteoretisk ansats, genomförande av litteratursökning, bearbetning av 
data och analys samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Till sist presenteras 
och motiveras studiens etiska övervägande.  
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Metodval  
Föreliggande studie syftar till att undersöka forskningsläget och skapa förståelse för hur 
hedersrelaterat våld och förtryck påverkar unga mäns utsatthet i de familjer där detta 
förekommer. Den aktuella studiens datainsamlingsmetod styrs av studiens syfte (Danermark, 
Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003), således har en litteraturöversikt genomförts. En 
litteraturöversikt är en systematisk, förklarande, reproducerbar metod för att identifiera, 
utvärdera och sammanfatta befintligt material producerat av forskare och praktiker (Flink, 
2005 ref. av Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Aktuell studie utgörs av en integrativ 
litteraturöversikt som är en lämplig metod för att sammanställa och omtolka redan befintlig 
forskning av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Det insamlade materialet kopplades 
sedan till och analyserades med hjälp av relevanta teorier och begrepp för att skapa ytterligare 
förståelse (se Booth et al., 2012). Utifrån ovanstående problemformulering, kan konstateras 
att forskning och litteratur om hedersproblematik utifrån pojkar och unga mäns perspektiv 
inte förekommer i samma omfattning som utifrån unga kvinnors perspektiv. Det anses att 
forskningen som finns behöver omtolkas med grund i teorier som kan belysa pojkar och unga 
mäns utsatthet på ett tydligare sätt. Därav kan valet av en integrativ litteraturöversikt 
motiveras.  
      
Vetenskapsteoretisk ansats 
För att besvara den aktuella studiens syfte och frågeställning har en socialkonstruktivistisk 
vetenskapsteoretisk ansats använts. Enligt socialkonstruktivismen är människans upplevelse 
av omvärlden socialt konstruerad, vårt vetande och vår kunskap skapas utifrån detta 
(Wenneberg & Nilsson, 2010). Vår subjektiva verklighet är således ett resultat av omvärldens 
signaler och grundar sig i språket. Kunskapen börjar individen tillägna sig redan under 
uppväxten. Genom språket som på förhand strukturerat verkligheten för oss utvecklas 
människan till en tänkande individ. Språket skapas tillsammans med andra människor. Vår 
kunskap skapas även utifrån den tid och det samhälle vi lever i. Socialkonstruktivismen frågar 
inte om kunskapen är sann eller giltig utan hur den uppstått och skapats (Wenneberg & 
Nilsson, 2010). Valet av en socialkonstruktivistisk vetenskapsteoretisk ansats kan även 
kopplas till föreliggande studies teoretiska ramverk, där bland annat symbolisk interaktionism 
vilken beskriver människan som social och socialt responsiv utgör en stor del (jmf. Berg, 
2015).  
 
Litteratursökningen  
Inledningsvis under arbetets gång, i syfte att skapa en förförståelse kring fenomenet och få en 
bredare bild av forskningsläget gällande hedersrelaterat våld och förtryck genomfördes en 
scoping search. Detta för att identifiera och utvärdera befintligt material inom ämnet samt 
fokusera och spetsa den huvudsakliga litteratursökningen. Genom att studera och överblicka 
existerande studiers titlar, abstracts och nyckelord förfinades sökningsprocessen för att göra 
den så omfattande som möjligt. Genomförandet av scopingsökningen resulterade i relevanta 
sökord till den huvudsakliga litteratursökningen (jmf. Booth et al, 2012). Ytterligare 
förförståelse om fenomenet skapades genom informationssökning via sökmotorn Google med 
sökord såsom: hedersrelaterat våld, hedersrelaterat våld och förtryck, unga mäns utsatthet 
och heder, vilket resulterade i texter och områdesbeskrivningar från olika myndigheter och 
organisationer. Även ljudboken “Abbas hjärta-Berättelsen om pojken som blev 
hedersmördad” av Sigrid Edsenius samt Sveriges radio P3-dokumentär “Hedersmordet på 
Abbas Rezai” har lyssnats till. 
  
En huvudsaklig systematisk litteratursökning genomfördes sedan, där urvalsprocessen 
utgjordes av att artiklarnas relevans för studiens syfte och frågeställningar värderades. Först 
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bedömdes artiklarnas relevans utifrån titel, sedan utifrån studiens abstracts och till sist 
bedömdes de återstående artiklarna utifrån fulltext kopplat till relevans för studiens syfte (jmf. 
Booth et al., 2012). De kvarvarande studierna utgörs av denna studies empiriska material. En 
systematisk ansats innefattar inte bara tillvägagångssättet, utan även presentation av 
sökningsprocessen samt en tydligt redovisad tablå som sammanfattar de insamlade studiernas 
olika delar (Booth et al., 2012). Detta presenteras nedan samt i bilaga 1. Föreliggande 
litteratursökning genomfördes främst i databaserna Social Services Abstracts och Sociological 
Abstracts via Örebro universitetsbiblioteks hemsida. På grund av tidsramen för den aktuella 
studien valdes att avgränsa sökningen till databaser med stark koppling till socialt arbete och 
på det sättet finna mer specificerad kunskap. En sökning genomfördes även i databasen 
Primo. 
  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har följande sökord i olika kombinationer använts: 
honor, honour, violence, victim, perpetrator, offender, exposure och young men. För att öka 
kvaliteten på sökningen har sökordskombinationerna använts tillsammans med “AND” och 
“OR” (se Booth et al, 2012), vilket redovisas i sin helhet nedan. Samtliga inkluderade studier 
från den huvudsakliga systematiska litteratursökningen är peer reviewed och fanns att tillgå i 
fulltext. Ytterligare inklusions- och exklusions krav har styrts av studiens syfte och 
frågeställningar. Studier om flickor/unga kvinnor inom hederskontexten har inkluderats, detta 
eftersom det föreligger viss brist på forskning gällande de unga männens utsatthet, dock 
exkluderades de studier av dem som inte diskuterade underliggande faktorer till det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket. Studier om relationsvåld exkluderades samt andra 
typer av studier vilka diskuterade generellt våld mot kvinnor där inte begreppet heder fanns 
med. 
  
Följande sökordskombinationer har använts och resulterade i redovisade antalet träffar; 
  
Databas: Social Services Abstracts, sökningen genomfördes 7 november 2017; 
(honour OR honor) AND (offender* OR perpetrator*) AND violence* (146 träffar) 
  
(all(honour) OR all(honor)) AND (all(offender*) OR all(perpetrator*)) AND 
all(violence) (6 träffar) 
  
Databas: Social Services Abstracts, sökningen genomfördes 9 november 2017; 
all(honor, victim, perpetrators) (4 träffar) 
  
(honor OR honour) AND exposure* AND "young men" (29 träffar) 
  
Databas: Sociological Abstracts, sökningen genomfördes 9 november 2017 (42 träffar) 
all(honour) AND all(offender) 
  
Databas: Sociological Abstracts, sökningen genomfördes 9 november 2017 (156 träffar) 
 all(honor) AND all(victim*) 
  
Utöver sökningar i de två databaserna, specifika för ämnesområdet genomfördes även en 
litteratursökning i databasen Primo. 
  
Databas: Primo, sökningen genomfördes 9 november 2017 (12 träffar) 
heder, unga män 
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Bild. 1 Litteratursökningens urvalsprocess (jmf. Booth, et al., 2012).  
 
Utöver urvalet från den huvudsakliga litteratursökningen har studier även inkluderats i likhet 
med det Booth et al. (2012) beskriver som pearl growth. Detta innebär att dessa studier 
återfunnits i inkluderade studiers referenslistor. Antalet studier som togs med utifrån ett 
sådant sätt var totalt sju stycken. I syfte att få fram dessa studier i fulltext gjordes 
kompletterande sökning på studiernas titel i databasen Primo och sökmotorn Google. 
Sammantaget innehåller denna uppsats totalt 17 stycken studier.  
       
Bearbetning och analys 
Litteraturöversiktens insamlade data har analyserats med hjälp av en tematisk analys. 
Tematisk analys eller thematic synthesis innebär att forskaren identifierar faktorer som anses 
värdefulla för att öka förståelsen av ett fenomen (Booth et al., 2012). Genom att först koda 
materialet och sedan tematisera dessa koder vilka resulterat i analytiska teman har den 
tematiska analysens tre steg genomförts (jmf. Booth et el., 2012). Genom att växla mellan att 

Totalt antal sökträffar 
utifrån aktuella sökord 

(n=395) 

Antalet studier där 
abstract granskats 

(n=282) 

Inkluderade studier I 
litteraturöversikten 

(n=10) 

Exkluderade studier 
baserat på titel (n=113) 

Exkluderade studier, 
icke relevanta, utifrån 

abstract (n=233) 

Antalet studier som 
lästs i fulltext (n=49) 

Exkluderade studier, icke 
relevanta, utifrån fulltext 

kriterier (n=39) 
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utveckla koder och teman utifrån redan befintligt material samt testa alternativa koder och 
teman gentemot empirin har en integrativ process uppfyllts, vilket är analysens huvudfokus 
(se Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2016).  
  
Reliabilitet, validitet och generalisering   
Genom att tydligt förklara litteratursökningens genomförande ökar reliabiliteten, vilket 
uppfyller kraven för en systematisk litteratursökning. Genom detta kan sökningen upprepas 
och generera i samma sökresultat vilket ökar tydligheten för läsaren (se Booth et al., 2012). 
  
Vidare har de studier som valts ut till föreliggande litteraturstudie överensstämt med på 
förhand bestämda exklusion och inklusion krav, vilket förstärker studiens validitet. Studiens 
validitet kan även påverkas av huruvida de utvalda studiernas styrkor och brister har beaktats 
(se Booth et al., 2012). För att öka den vetenskapliga kvaliteten i den aktuella 
litteraturöversikten är samtliga studier vetenskapligt granskade. Booth et al. (2012) belyser 
även forskarens fördomar som en möjlig faktor som kan påverka studiens validitet. Fördomar 
kan färga studien genom att slutsatser baseras på forskarens subjektiva uppfattning. Det har 
därför varit viktigt i föreliggande studie att inte låta fördomar inverka på det som 
framkommer i de granskade studierna. De undersökta studiernas resultat redovisas sakligt och 
inte utifrån vad som är önskvärt baserat på studiens syfte och frågeställningar. 
  
Generalisering innebär att resultatet av en studie kan generaliseras till en större population än 
de som varit aktuella i den specifika undersökningen. Representativitet handlar om att urvalet 
är representativt för den population som ligger till grund för urvalsprocessen. Dock bör inte 
några slutsatser dras utöver den population som låg till grund för urvalet, även om många 
forskare gör det (Bryman, 2011). Det är viktigt att urvalet är så representativt som möjligt för 
att kunna hävda att resultaten inte är unika för den grupp eller det material som har använts i 
den aktuella forskningen (Forsberg & Wengström, 2015; Bryman, 2011). I föreliggande 
studie kan generaliserbarheten och representativiteten anses låg då urvalet av de studier som 
inkluderats valts ut från två specifika databaser samt att tidsramen inte tillåtit ett större 
urvalsförfarande. 
 
Etiska överväganden 
En forskare har genomgående under hela forskningsprocessen ett etiskt ansvar vilket kan 
tänkas förefalla på olika sätt beroende på vilken typ av forskning som genomförs. 
Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2011) lyfter fyra centrala etiska principer som gäller för 
bland annat svensk forskning. Dessa omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kvale och Brinkman (2014) lyfter även 
forskarens roll/forskarens etik som högst central inom forskningsetiken. Detta innefattas av 
att forskaren skall sträva efter att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på sin forskning, vilket 
innebär att den skall vara korrekt och representativ för forskningsområdet. Resultatet av 
studien skall dessutom vara kontrollerade samt validerade och de olika delarna i 
forskningsprocessen skall vara presenterade på ett sådant sätt att studien tydligt går att följa 
(Kvale & Brinkman, 2014). Då denna studie avser att genomföras med hjälp en 
litteraturstudie anses de etiska principer Vetenskapsrådet (2002) samt Bryman (2011) lyfter 
inte applicerbara på föreliggande studie. Kvale och Brinkman (2014) belyser forskarens roll 
vilken bedöms som betydligt mer central och applicerbar i en litteraturstudie. Forskarens etik 
och ansvar i en litteraturöversikt anses röra frågor om huruvida forskaren refererat korrekt, 
tagit med studier som anses relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar, tydligt 
redovisat kriterier för datainsamlingen samt diskuterat brister med den data som samlats in. 
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Ytterligare etiska övervägande har gjorts, kopplat till valt ämnesområde. Diskussionen 
gällande hedersrelaterat våld och förtryck har påvisat att flickan/den unga kvinnan ofta ses 
som den utsatta. Då föreliggande studie utgår från de unga männens perspektiv och belyser 
dem som utsatta, vilket enligt den allmänna föreställningen inte är rätt kan forskarens etiska 
ställningstagande tänkas ifrågasättas. Det är därför viktigt att vara medveten om hur detta kan 
uppfattas av dem som tar del av denna studie. Även om detta kan vara ett känsligt område 
anses det mycket viktigt att belysa även detta perspektiv för att komma till bukt med 
hedersproblematiken (jmf. Gruber, 2007). Denna diskussion har varit levande under hela 
arbetet med denna studie och haft stor prioritet i hur materialet framställts.  

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
I detta avsnitt presenteras och definieras, de för studiens centrala begrepp och teorier, vilka 
ligger till grund för studiens analys.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck  
Det saknas en nationell och internationell allmän definition för hedersrelaterat våld och 
förtryck (Baianstovu, 2017). I en av statens offentliga utredningar framhålls att frånvaron av 
en vedertagen allmän definition av begreppet kan ha påverkat utvecklingen av att skapa 
metoder för att stödja dem som är utsatta på ett negativt sätt (SOU 2014:49). Inom Förenta 
Nationerna (FN) har frågor rörande hedersbrott och hedersmord diskuterats som ett brott mot 
de mänskliga rättigheterna. År 1999 förde FN för första gången fram hedersbrott i sin årliga 
rapport och i den definierades brottet på följande sätt:    
      

Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles as dictated by 
traditional family ideology. Thus, adultery, premarital relationships (which may or may not 
include sexual relations), rape and falling in love with an “inappropriate” person may 
constitute violations of family honour. (FN, Ekonomiska och sociala rådet, 1999 ref av 
Heimer & Tung Hermelin, 2010, s. 13).  

 
Begreppet utvecklas och några år senare presenteras och definieras begreppet hedersrelaterat 
våld och förtryck i en av regeringens skrivelser på följande sätt:   
     

Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i 
kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. (...) 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, våld och dödligt våld (Skr 2007/08:39, s. 12).  

 
Begreppet heder kan för olika människor ha olika innebörd. Wikan (2003) beskriver hur ordet 
heder har en känslofylld värdeladdning där det förekommer något hjältemodigt och ädelt över 
begreppet och dess betydelse. Heder påminner om den tid då män ansåg att klanderfria och 
fläckfria moraliska principer var av största vikt. Historiskt har heder utgjorts av betydelsen av 
kön både inom och utanför Europa (Wikan, 2003). Länsstyrelsen (2008) beskriver att 
familjens heder är alla familjemedlemmars angelägenhet och alla bidrar på olika sätt genom 
en uppdelad ansvarsfördelning. Mannens heder är kopplad till hans förmåga att kontrollera 
familjen och hans försörjningsförmåga, medan kvinnans heder förknippas med hennes 
sexualitet. Kvinnans sexualitet är väsentlig för att upprätthålla hedern, en förlorad heder 
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påverkar familjens möjlighet att gifta bort sina döttrar. Hedern är sammankopplad med 
familjens rykte och det krävs lite för att ett rykte ska uppstå, därav är det viktigt att familjen 
står under hård kontroll. En familjemedlem som bryter mot familjens normer drar skam över 
hela familjen vilket gör att varje familjemedlems beteende är viktigt. Bakom hedersbrotten 
finns en kollektiv påtryckning om att bestraffning måste ske för att hedern skall återupprättas. 
Våld och förtryck mot de unga kvinnorna utövas av både manliga och kvinnliga 
familjemedlemmar. Då kvinnorna är ytterst ansvariga för döttrarnas beteende anses dotterns 
beteende spegla mammans uppfostran. Pojkar och unga män får ofta en viktig roll i att 
kontrollera sina systrar då kontrollen anses vara en kollektiv angelägenhet. Pojkarna och de 
unga männens livsutrymme påverkas genom att de tvingas till att kontrollera sina systrar. Det 
är därav av vikt att se även dem som utsatta. Detta kan medföra att pojkarna och de unga 
männen hamnar i ett dilemma då de ska följa familjens krav på kontroll och samtidigt som de 
är medvetna och förstår systerns önskan om eget livsutrymme. Detta kan medföra att pojkarna 
och de unga männen väljer att själva straffa systern och avstå från att informera pappan och 
den övriga familjen. Konsekvenserna för flickan och den unga kvinnan om informationen når 
den övriga familjen blir betydligt större vilket gör att hon accepterar broderns bestraffning. 
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket blir således normaliserat och ifrågasätts inte. 
Flickan eller den unga kvinnan anses vara skyldig till det eventuella normbrottet och ska 
därför straffas för att hedern ska återupprättas medan pojken eller den unga mannen som utför 
straffet hyllas för sitt agerande (Länsstyrelsen, 2008). Hedersförtryck beskrivs drabba kvinnor 
i betydligt större utsträckning än män. Hedersnormer kan ses som patriarkala, dock belyses 
vikten av att inte enbart se hedersvåldet som våld mot kvinnor då det även kan drabba män 
(SOU 2014:49). Wikan (2003) beskriver hur patriarkatet tydligt visar vem som har makten att 
återupprätta kontrollen, “Det handlar om kollektivets rättigheter över individen och om 
individens plikt att underkasta sig” (Wikan, 2003, s.).  
 
Sociala kategorier 
Sociologisk socialpsykologi beskriver förhållandet mellan individ och interaktion och handlar 
om hur individer tolkar, påverkas av och relaterar till andra individer. De vanligaste teorierna 
inom socialpsykologin handlar om relationen mellan individen och interaktionen (Brante, 
2007). Individer interagerar med varandra i ett försök att göra verkligheten begriplig och i och 
med detta konstrueras och rekonstrueras olika sociala fenomen som exempelvis offerskap. 
Genom en växelverkan i interaktionen antas och uppvisas olika sociala fenomen. Det sociala 
livet utformas av en rad olika ritualer som sammanför individer då de har en gemensam 
intressepunkt. Kategorin offer skapas i interaktionen mellan individer när det finns ett intresse 
för att detta ska ske (Basic, 2014). Sociala kategorier är ett sätt för människor att gruppera sig 
själva och andra både medvetet och omedvetet. Det finns en mängd olika kategorier och olika 
sätt att kategorisera. Exempel på olika kategorier kan relateras till kön, ålder, etnicitet, över- 
och underordnad med mera. Kategoriseringen sker oftast automatiskt, som ett sätt att sortera 
de vardagliga intrycken (Myrberg & Strömblad, 2015; Johnsson, Laanemets & Svensson, 
2008). I möten med andra generaliseras utseende, beteende samt hur individen rör sig och 
talar för att sedan förknippas till en redan färdig kategori. Det går att beskriva kategorierna 
utifrån valbara och tvingande. Valbara kategorier förutsätter att individerna har möjlighet att 
kategorisera sig själva genom att välja ut den kategori denne vill tillhöra. Den tvingande 
kategorin innefattar kategorier som beskriver grupper av individer ofta utifrån ursprung, kön, 
hudfärg med mera. De tvingande kategorierna är inte förhandlingsbara eller lätta att förändra, 
det råder en tröghet, vilket även kan appliceras på professionella kategorier. Poliser och 
socialsekreterare exempelvis, utgör professioner som skapar egna kriterier att gruppera 
klienter utifrån (Myrberg & Strömblad, 2015). 
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Indelning och etikettering av individer saknar ofta en värdemässig neutralitet. 
Kategoriseringens baksida är stigmatisering. Exempelvis kommer kategorin invandrare med 
negativa värden som i längden blir diskriminerande. Begreppet invandrare förklarar i det nya 
landet att någon flytt från ett land till ett annat och i det gamla landet förklaras dessa individer 
som utvandrare. Dessa individer har olika bakgrund, olika erfarenheter vilket förutom att alla 
emigrerat inte har så mycket gemensamt. Begreppet invandrare får trots bristen på 
homogenitet en etnisk betydelse som utifrån kategorin befolkning skiljer sig från den 
”svenska” befolkningen vad gäller kultur och etnicitet. Kategorin invandrare är således 
skapad i relation till vad som anses vanligt och bekant, inte utifrån vad som är främmande 
(SOU, 2004:48). En invandrare blir alltid sedd som en invandrare, vilket gör det svårt att bli 
sedd som svensk trots ett svenskt medborgarskap. Individens egen uppfattning om denne 
anser sig vara svensk eller invandrare är oväsentlig utifrån betraktarens ögon, eftersom 
betraktaren utgår från de yttre attributen och jämför med vad som anses vara svenskt 
utseende. Inom den offentliga politiken såsom inom massmedia och inom den allmänna 
debatten finns det en risk att begreppet invandrare endast förknippas med problem. Detta gör 
att denna kategori i allmänhet kommer stämplas med en negativ förförståelse. De individer 
som inkluderas i denna kategori kan på så sätt påverkas av denna negativa föreställning och 
skada individens självbild och självtilltro. Detta måste ses som ett svårbemästrat problem med 
komplexa mekanismer som skapar och reproducerar kollektiva identiteter. Problemet som 
uppstår med dessa kategoriseringar begränsar alla samhällsmedlemmar. Synfältet blir 
begränsat och de fördomar kategoriseringen skapar över tid skapar hinder istället för 
möjligheter (SOU, 2004:48). 
 
Ideala offer  
Teorin om ideala offer introducerades av den norske kriminologen Nils Christie. Enligt 
Christie måste en viss uppsättning villkor uppfyllas för att en person ska få legitimitet som 
offer. En person som utsätts för brottslighet bör bland annat vara svag i förhållande till 
förövaren och oskyldig till brottet, för att anses vara ett offer i den idealiska meningen 
(Christie, 1986). En uppsättning olika personliga utmärkande egenskaper och externa 
omständigheter kan leda till att individen får fullständig och legitim offerstatus. Det ideala 
offret är ofta sjuk, mycket ung eller gammal eller har någon form av funktionshinder, eller 
representerar en kombination av dessa egenskaper. Även moraliska aspekter spelar en 
avgörande roll. Vid tidpunkten för brottet antas att det idealiska offret har utfört en 
respektabel aktivitet. Således är offret oskyldig för det som hänt då denne varken avsiktligt 
eller medvetet utsatt sig själv för en risk, såsom att “vara på fel plats vid fel tidpunkt”. 
Gärningsmannen är oftast okänd och har ingen personlig relation till offret. För att individen 
skall tillskrivas offerstatus räcker det oftast inte med att denne framkallar empati utifrån 
dennes uppfattade svaghet, goda moraliska beteende eller hederliga liv. Det är också viktigt 
att individen har förmåga att visa framåtanda genom att prata för sin sak och kräva offerstatus 
för sig själv (Christie, 1986). Dock måste individen vara tillräckligt svag för att inte bli ett hot 
mot andra viktiga intressen. En liten del styrka är en förutsättning för att bli hörd, men för 
mycket styrka att det blir ett hot mot andra försvagar grunden för en grundläggande sympati 
från allmänhet och offentlighet (Christie, 2001). Det idealiska offret är dessutom ett 
relationellt begrepp, likt begreppets motsvarighet, den idealiska förövaren. Den ideala 
förövaren kännetecknas istället av egenskaper som uppmuntrar samhället att döma och 
fördöma denne istället för att visa empati, medkänsla och positiv uppskattning. Den ideala 
förövaren är kraftfull, stark och kan tillskrivas ondskefulla avsikter. Inte sällan ses den ideala 
förövaren även som engagerad i en mindre respekterad aktivitet eller sociala relationer vars 
moraliska egenskaper kan ifrågasättas (Christie, 1986). “Ju mer idealisk ett offer är, desto mer 
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idealisk blir gärningsmannen. Ju mer idealisk gärningsmannen är, desto mer idealisk blir 
offret” (Christie, 2001). 
  
Det kan finnas en risk att de individer som inte motsvarar bilden av ett idealt offer kan ha 
svårare att få hjälp. I verkligheten är varken offer eller gärningsmän alltid “ideala” och de som 
utsatts för brott kan likväl varit delaktiga och engagerade i vad samhället ser som kriminella 
handlingar (Brottsoffermyndigheten, 2012). Bekräftelsen av ett offer och en sådan status är 
sällan entydig eller objektiv, utan har snarare att göra med de subjektiva uppfattningarna av 
olika berörda parter i den aktuella kontexten (Christie, 1986). Med termen “idealiskt offer” 
menar Nils Christie inte den person eller kategori av människor som uppfattar sig själva som 
offer. Inte heller tänker han på de som med störst risk kommer att bli utsatta eller oftast blir 
utsatta. Med “idealiskt offer” menar Christie istället den person eller den grupp individer som 
när de drabbas av brott, lättast ges den fullständiga och legitima statusen som ett offer 
(Christie, 1986). Det idealiska offret har en typ av offentlig status av samma typ och på 
samma abstraktionsnivå som exempelvis “hjälte” eller “förrädare”. Splittrade samhällen med 
isolerade individer är idealiska för att skapa idealiska offer och idealiska gärningsmän. 
Handlingar är inte, de blir. Definitionerna av dessa handlingar och dess aktörer är resultatet 
av särskilda sociala organisationsformer (Christie, 2001). 
 
Symbolisk interaktionism- socialisation och internalisering 
Socialisation och internalisering är centrala begrepp inom den symboliska interaktionismen. 
Symbolisk interaktionism utgår från att människan är social och den enskilde individen kan 
inte särskiljas från den sociala processens ramar då människan i första hand är socialt 
responsiv (Berg, 2015). Symbolisk interaktionsteori har utvecklats i ljuset av teoretikerna 
Dewey, Cooley, Parks samt George Herbert Mead. Även om dessa teoretiker ser på symbolisk 
interaktion på lite olika sätt är de överens om att källan till data är mänsklig interaktion. Det 
finns dessutom en övergripande överenskommelse om att perspektiv och empati utvecklar 
olika förmågor hos människor i en social kontext (Aksan, Kisac, Aydin & Demirbuken, 
2009). Individen utvecklar genom socialisation ett “jag”, vilket innebär en förmåga att 
uppleva sig själv som en handlande person och genom det finna sitt “jag”. Jag-förmågan 
skapas och utvecklas genom det sociala livet och en individ blir en handlande person genom 
andras reaktioner och förväntningar på denne (Berg, 2015). Objekt och handlingar blir på det 
sättet meningsbärande och mening är i sin tur den grundläggande kärnan i människans 
reflekterande intelligens (Berg, 2015; Aksan et.al, 2009). “Den kroppsliga organismens 
födelse är biologisk, men medvetandets födelse är social.” (Berg, 2015, s. 155). Genom att bli 
betraktad på ett visst sätt av sin omgivning, internaliseras och införlivas andras bild av 
individen i dennes medvetande. Den kognitiva förmågan att forma och förstå sin tillvaro är 
uppbyggd av de relationer individen ingår i, vilket bidrar till att individen så småningom 
utvecklar en identitet. Genom andra skapas således den enskilde individen (Berg, 2015). Berg 
(2015) sammanfattar George Herbert Meads teori om den symboliska interaktionismen och 
belyser att det är viktigt att förstå att det är den mänskliga socialisationen som är grunden till 
både den enskilde individen och samhället. “Den enskilda människan är inte fri i någon 
absolut bemärkelse, utan tvärtom bunden till de villkor som andra ställer.” (Berg, 2015, s. 
165).                                                                                                             
  
Begreppen socialisation och internalisering kommer användas för att analysera och skapa 
förståelse för de uppväxtvillkor barn inom hederskontexten har, vilket bland annat kan tänkas 
påverkas av olika sociala kategorier. Vidare kan sociala kategorier bidra till att beskriva 
skillnader och motsättningar mellan olika grupper. Teorin om ideala offer har valts för att 
belysa hur synen på vem som är offer och förövare inom hederskontexten kan påverka 
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uppfattningen av denna problematik. Beroende på hur och vilka som betraktas som offer och 
förövare inom hederskontexten socialiseras och internaliseras detta i individen.  

Resultat  
Nedan redovisas och analyseras datainsamlingens empiri utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. I bilaga 1 redovisas i tabellform de studier som inkluderats i 
litteraturöversikten. Då de unga männen inom hederskontexten är ett mer eller mindre 
outforskat område används även studier om flickornas situation för att skapa förståelse för 
pojkarnas situation. Varje avsnitt representerar ett tema som framkom i analysen och avslutas 
med en analys av det redovisade materialet.   
 
Sexualitet och avvikande beteende-centrala delar inom hederskontexten 
Begreppet heder utgörs av två dimensioner varav den ena har negativa föreställningar och den 
andra positiva. Den negativa föreställningen handlar om kvinnans sexualitet och fertilitet. 
Denna dimension beskrivs som en svart fläck vilken är distinkt och möjlig att radera (Rexvid 
& Schlytter, 2012). Straff inom hederskontexten stöds av kulturella och sociala normer 
eftersom mannens ära är starkt knuten till den enskilda kvinnans sexuella beteende 
(Gharaibeh & Fakir, 2016; Schlytter & Rexvid, 2012). Det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket riktar sig i regel till barnen i familjen, i första hand dottern för att säkerställa att hon 
är oskuld när hon gifter sig. Föreställningen om en existerande mödomshinna fungerar som en 
begränsning av kvinnors handlingsutrymme eftersom den ses som ett sätt att säkerställa att 
hon är oskuld och genom detta kontrolleras kvinnans sociala och sexuella beteende. 
Kunskapen om en icke existerande mödomshinna leder till ett antal utmaningar då denna 
kunskap innebär att det inte går att försäkra sig om en kvinna är oskuld eller inte. Mannen får 
antingen lita på hennes ord eller på annat sätt försäkra sig om att hon är oskuld. Ett sätt kan 
vara att överväga hennes allmänna beteende, vilket ofta sker i kombination med en bekräftelse 
från någon i hennes närhet. När det gäller att ta henne på orden framkommer att kvinnan 
aldrig skulle erkänna om hon haft en sexuell relation före äktenskapet då detta skulle leda till 
att hon drog skam över familjens män, vilket hon aldrig skulle våga göra. Konsekvensen blir 
att det inte går att lita på en kvinna (Schlytter & Rexvid, 2012). En flicka börjar kontrolleras i 
tidig ålder då hon i och med puberteten blir fertil (Schlytter & Rexvid, 2016; Cooney, 2014). 
Detta grundas i att mannen vill säkerställa faderskapet då det är kvinnan som föder barnet, 
vilket har en historisk bakgrund och handlar om att säkerställa att arvsrätten går till dennes 
son och inte någon annans (Rexvid & Schlytter, 2012; 2016). Hedersrelaterat våld med dödlig 
utgång är mer sannolikt när en väldigt underlägsen kvinna med ett avvikande beteende och 
uppträdande anklagas för att ha en otillåten relation med en främling av lägre status och kultur 
(Cooney, 2014). 
  
Unga kvinnor från invandrarfamiljer inser att de har rättigheter och börjar därför ifrågasätta 
de strikta traditionella roller som tilldelats dem av äldre familjemedlemmar utifrån 
traditionella normer och förväntningar (Blum, Braiden & Heinonen, 2016). På grund av detta 
hävdar föräldrarna till flickorna inom hederskontexten att de sätter upp olika typer av 
begränsningar för sin dotter i syfte att skydda henne på olika sätt, bland annat från att vistas i 
olämpliga miljöer, att bli kriminell, alkoholist eller från att bli försvenskad (Schlytter & 
Linell, 2008). Flickorna upplever olika typer av rädsla under sin uppväxt. De flickor som föll 
offer för heder var rädda att inte ha tillgång till frihet om de stannade hos sin familj, samtidigt 
som de kände rädsla över att förlora sin familj. De unga kvinnorna upplevde även hur 
barndomen formades av bristen på säkerhet och förtroende, samt avlägsnande och ångest 
(Sedem & Ferrer-Wreder 2014). Mödrar till flickor inom hederskontexten upplever en rädsla 
för förändringar som sker under puberteten. Rädslan består i att döttrarna ska utveckla dåliga 
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vanor och med det förstöra sin framtid. Mödrarna menade att döttrarna hade gått från att vara 
lydiga till att bli rebelliska och trotsiga, vilket gjorde att de inte längre lyssnade på sina 
mödrar. Det förelåg en oro över att förlora kontrollen, vilket resulterade i ökade försök att 
kontrollera döttrarna. Mödrarna har ett ansvar för familjens rykte och skall bidra till att 
upprätthålla det genom sitt eget beteende och genom att prata gott om sina välskötta döttrar. 
Mödrarna beskrev en rädsla för att det skulle komma till männens kännedom att det fanns 
rykten om normbrytande beteende hos döttrarna, vilket skulle kunna leda till att döttrarna blev 
allvarligt skadade eller till och med dödade (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014). Om mödrarna 
misslyckas med att se till att döttrarna är oskulder när de går in i äktenskapet finns en stor risk 
att mödrarna kommer stå som skyldiga för sitt misslyckande (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014; 
Schlytter & Rexvid, 2016). Döttrarna gifts ofta bort i unga år, speciellt i utvecklingsländer. 
Flickan/den unga kvinnan flyttar i och med giftermålet hem till mannens hem där hon är 
under mannens samt svärmoderns auktoritet (Cooney, 2014). 
  
Hederskoden innebär att familjemedlemmar måste följa regler som bestäms av andra 
familjemedlemmar för att återställa hedern eller social status till familjen. Både pojkar och 
flickor inom hederskontexten lär sig från födseln att följa en uppsättning regler för att 
upprätthålla familjens heder (Blum, Braiden & Heinonen, 2016; Gharaibeh & Fakir, 2016; 
Sedem & Ferrer-Wreder, 2014; Schlytter & Rexvid, 2016; Gruber, 2007). Uppfattningen eller 
till och med rykten om omoraliskt beteende kan vara tillräckligt för att leda till 
våldshandlingar som sanktioneras av kollektiva familjestrukturer och samhällen. Många 
former av våld existerar inom hederskontexten bland annat fysiska övergrepp, begränsning av 
frihet och utbildning, svält, tvångsäktenskap och till och med mord (Blum, Braiden & 
Heinonen, 2016; Schlytter et al., 2009). Kontrollen över kvinnorna i familjen är hela familjens 
angelägenhet och då särskilt brödernas. Pojkar och unga män är bärare av systemet och de 
som ska föra familjens namn vidare, vilket resulterar i att de är under större granskning av 
andra närstående män i deras omgivning, eftersom de exponeras mer offentlig än flickorna 
och kvinnorna. De straffas om de misslyckas att kontrollera eller inte bestraffar de närstående 
flickorna och kvinnorna när de går emot hedersnormerna. De står under konstant påtryckning 
från familjen, släkten och då framförallt från de äldre männen och får således stå till svars för 
sina misslyckanden. Familjens pojkar och unga män hamnar ofta i en konfliktfylld position då 
de förväntas och uppmuntras att kontrollera kvinnorna i familjen (Schlytter & Rexvid, 2012; 
2016; Gruber, 2007). Pojkarna/de unga männen, likt flickorna, i de familjer där denna 
problematik förekommer är därför begränsade. Begränsningarna förekommer dock inte på 
samma sätt som för deras systrar. Pojkarna är istället dagligen begränsade i sitt uppdrag att 
begränsa sina systrar och kvinnliga kusiner i deras vardag (Schlytter et al., 2009; Baker et al, 
1999). Under uppväxtåren har pojkar dock en betydligt större frihet än flickor och fostras till 
att inta en dominant roll desto äldre de blir både i familjen men även i samhället (Cooney, 
2014). Förväntningar, lojalitet och lydnad är grundläggande kännetecken inom hedersnormen. 
Att ha lojalitet och påvisa lydnad är egenskaper som både pojkar/unga män och flickor/unga 
kvinnor skall uppvisa gentemot sina föräldrar och släktingar. Det finns bland annat 
förväntningar från kollektivet, däribland föräldrarna från hedersfamiljer, att unga män skall 
kontrollera och straffa sina systrar då de bryter mot hederns normer och värderingar (Schlytter 
et al., 2009). Det stora ansvaret pojkarna och de unga männen har gör att de hamnar i både en 
maktposition och i en maktlöshet (Schlytter & Rexvid, 2016).  
 
Analys 
Begreppet socialisation innebär att individen utvecklar ett jag, en förmåga att uppleva sig 
själva som en handlande person. Genom det sociala livet, i interaktion med andra utvecklas 
jag-förmågan och en individ blir en handlande person med grund i andras reaktioner och 
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förväntningar på denne, genom andra skapas således individen (Berg, 2015). I resultatet 
framkommer att barn inom hederskontexten växer upp under strikta kulturella och sociala 
normer och kontrolleras från tidig ålder av sina föräldrar. Det framgår att både pojkar och 
flickor inom hederskontexten är utsatta för kontroll och begränsningar av sitt livsutrymme. 
Dock begränsas flickor i större utsträckning, främst deras sexuella och sociala beteende. 
Vidare beskrivs att pojkar tidigt lär sig att följa regler och att återställa heder genom att 
uppvisa lydnad och lojalitet samt genom att kontrollera sina systrar. Både pojkar och flickor 
kan antas socialiseras in i en kontext som består av kontroll och begränsningar vilket kan 
tänkas påverka deras handlingsutrymme. Genom att bli betraktad på ett visst sätt av sin 
omgivning, internaliseras och införlivas andras bild av individen i dennes medvetande (Berg, 
2015). Det kan antas att barnen inom hederskontexten genom att rätta sig efter familjens 
normer och regler med tiden internaliserar föräldrarnas uppfattning som sin egen. I de fall 
barnen/ungdomarna inte följer familjens normer och värderingar kan tänkas att föräldrarnas 
uppfattning inte har internaliserats i barnens beteende. 
  
Det sociala livet utformas av en rad olika ritualer som sammanför individer utifrån 
gemensamma intressen (Basic, 2014). Det finns en mängd olika kategorier och olika sätt att 
kategorisera som kan relateras till kön, ålder, etnicitet, hierarki med mera. Kategoriseringen 
sker oftast automatiskt, som ett sätt att sortera de vardagliga intrycken (Myrberg & 
Strömblad, 2015; Johnsson, Laanemets & Svensson, 2008). Det framträder en del kategorier i 
resultatet ovan vilka kan tänkas belysa de olika positionerna som finns inom hederskontexten. 
Kategorin överordnad/underordnad framträder i relationen mellan modern och dottern då 
modern vill få sin dotter att följa familjens normer och regler men även då dottern anser att 
hon har egna rättigheter att styra sitt eget liv. Modern hamnar i en underordnad roll gentemot 
sin dotter då hon inte kan styra sin dotters val och hamnar i en maktlöshet. Dottern hamnar i 
en underordnad roll då hon av rädsla för att förlora sin familj ändå väljer att följa familjens 
normer och regler. Kategorin överordnad/underordnad framträder även i relationen mellan 
brodern och systern då han ska kontrollera och straffa sin syster för att själv undvika straff. 
Sonen befinner sig således både i en överordnad/underordnad position. Han är överordnad 
systern men underordnad familjen och då främst de äldre männen. Ytterligare en kategori som 
framträder tydligt i resultatet ovan är en könskategori, såsom dotter och son. Detta kan anses 
förstärkas av att det förekommer olika typer av regler och begränsningar men även 
förväntningar på de olika könen inom hederskontexten.  
 
Ett patriarkaliskt familjesystem 
Tribalism kan vara en av de ursprungliga rötterna till hedersbrott och har en dominerande 
kraft där starka stambestämmelser traditionellt ökar social solidaritet och identitet. 
Tribalismens perspektiv kan antas bidra till patriarkal kontroll av kvinnlig sexualitet samt 
kollektivism (Gharaibeh & Fakir, 2016). Hedersbrott uppstår i samhällen där det föreligger 
starka stamtraditioner samt där det finns en starkt uttalad patriarkalisk social struktur. 
Hedersbrotten engagerar kollektivet, tolereras av samhället och är ofta mycket övertygande 
(Eisner & Ghuneim, 2013; Blum, Braiden & Heinonen, 2016; Kulczycki & Windle, 2012; 
Cooney, 2014). Förövaren av hedersbrott försvarar ofta sin makt och kontroll genom att 
förlita sig på normer utifrån dennes tolkning av kultur eller religion (Hayes, Freilich och 
Chermak, 2016). Patriarkala strukturer som upprätthåller strikt kontroll över kvinnor samt den 
bestämda familjestrukturen framkallar attityder som är djupt rotade och således svåra att 
motverka (Kulczycki & Windle, 2012). En viktig form av status inom hederskontexten är 
kollektivets kapacitet som helhet, en grupp är mer organiserad än enskilda individer. Inom 
grupper tas alla beslut gemensamt vilket ökar känslan av sammanhållning inom gruppen. 
Strukturer, system och grupperingar påverkar den enskilde individen så pass mycket att denne 
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tror att den finns till enbart för systemets skull. Barn, både flickor och pojkar växer upp i en 
kontext där det finns en föreställning om att de tillhör familjen i första hand och sig själva i 
andra hand. De kan beskrivas vara “ägda” av familjen (Cooney, 2014). Individer inom 
hederskontexten ser sig själva som subjekt först när de är en del av gruppen vilket gör att 
deras självkänsla är knutet till kollektivet, deras självbild och mående påverkas av vad de 
andra i kollektivet gör (Baker et al, 1999). Schlytter och Linell (2008) beskriver hur familjen 
är de utsattas “fullständiga värld”. 
  
Hierarkin inom kollektivet består av patriarkala strukturer där män är överordnade kvinnor, 
men även där äldre män står över yngre män. Heder har en användbar funktion när det gäller 
att bevara den manliga dominansen. Den fungerar inte bara inom hemmet som en 
kontrollfunktion, utan även utanför hemmet för att förhindra att flickor och kvinnor deltar i 
samhället då denna innehåller män och då de är förbjudna (Baker et al, 1999). Med grund i 
sociala ståndpunkter, kulturella seder och traditioner formuleras begreppet familjeheder, 
vilket ses som en socialt sanktionerad motivering för brott. Familjer inom hederskontexten 
anser att kvinnor är deras egendom och om en handling har inträffat som bryter mot 
hederskoden försöker familjen hålla samhället ovetandes om detta. Rykten och skvaller om 
brott mot hederskoden ger skam till familjen som i sin tur kan döda för att återfå social status. 
Ett utfört hedersbrott eller hedersmord eliminerar avvikande beteenden från familjesystemet 
och ger en varning till andra som kan komma att avvika från normen (Kulczycki & Windle, 
2012). Män dödas mer sällan än kvinnor inom hederskontexten, även om mannen har gjort sig 
skyldig till våldtäkt är det ändå han som får ett lägre straff, medan kvinnan han våldtar ett 
strängare straff. Hans familj ställer sig ofta bakom honom och hennes familj vänder sig ofta 
emot henne (Cooney, 2014). 
  
Inom många områden där hederskulturen råder framstår könen inte bara som icke jämställda, 
utan även väldigt avlägsna både relationellt och kulturellt från varandra. Jämfört med 
samhällen i väst, är skillnaden mellan könen väldigt skarp och tydlig inom hederskontexten. 
Män och kvinnor klär sig olika, presenterar sig på olika sätt och befinner sig i olika rum skilda 
från varandra. De utför olika sysslor och har olika ansvarsområden. Även inom familjen är 
skillnaden mellan könen stor, även här uppehåller sig medlemmarna av olika kön i olika rum 
och interagerar nästan enbart inom dessa könsgrupper. Generellt sett försiggår det mindre 
social interaktion inom hederskontexten jämfört med i samhällen där det inte förekommer en 
lika tydlig skillnad mellan könen. Det framkommer att större skillnader mellan könen inom 
samhällen där hedersnormer råder, i likhet med deras ojämlika könsuppdelning, skapar en 
miljö där kvinnor är särskilt utsatta för stora bestraffningar (Cooney, 2014). Den sociala 
könsskillnaden och avståndet mellan kvinnan och hennes familj förklarar inte allt som måste 
förklaras. Även andra faktorer spelar in såsom familjen, släkten och andra närstående inom 
samhället. Dessa individer och grupper kan också påverka om hedersvåldet leder till en dödlig 
utgång då deras åsikter spelar stor roll. Hedersrelaterat våld med dödlig utgång är vanligare i 
strikt organiserade familjer (Cooney, 2014). Förklaringarna till våldet inom den 
hedersrelaterade problematiken har varit omstridda inom forskningen, dock råder enighet om 
att det hedersrelaterade våldet och förtrycket tar sig kollektiva uttryck och att både kvinnor 
och män kan vara utsatta (Heimer & Tung Hermelin, 2010). Den paradigmatiska 
gärningsmannen av hedersvåldet är flickans (offrets) yngste broder eller manlige kusin, vald 
av familjens “fullmäktige” att begå brottet. Valet av gärningsman baseras på att de yngre 
männen/pojkarna inom familjen tenderar att ha förmånligare bestraffning inom rättsväsendet 
samt högre sannolikhet att lättare kunna starta ett nytt liv när de avtjänat sitt rättsliga straff 
(Hayes, Freilich & Chermak 2016; Kulczycki & Windle, 2012; Blum, Braiden & Heinonen, 
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2016). Familjen eller nätverket runt familjen utövar ofta kraftiga påtryckningar på de utvalda 
att begå hedersbrottet (Schlytter och Rexvid, 2016). 
  
Pojkar har redan tidigt en speciell relation till de närstående kvinnorna i familjen. Då modern 
står för den dagliga omvårdnaden för pojken som barn och då pojken växer upp nära sina 
systrar får han en annan roll än fadern när det kommer till övervakningen av familjens 
kvinnor. Sönerna har även en stor roll i att kontrollera mödrarna. Sönerna lever i den 
kvinnliga världen tills de är 7–9 år gamla och skall sedan distansera sig från kvinnorna och 
istället anpassa sig till den manliga världen där de ska förakta den kvinnliga världen. Sönerna 
lär sig i och med detta tidigt att de har ett större värde än sina systrar, de lär sig att hon både är 
manipulativ och farlig. Grunden för relationen mellan bröder och systrar är kontroll, de ska 
reagera på sina systrars beteende och vara hennes skugga (Schlytter & Rexvid, 2016). För att 
göra pojkar till män inom hederskontexten är relationen mellan männen, far-son, äldre-yngre 
bröder avgörande. Genom att vara underordnad fadern lär sig sonen hur han ska vara som 
man i vuxen ålder. Sönerna lär sig tidigt att läsa faderns kroppsspråk och blickar. Relationen 
påverkas även av huruvida faderns auktoritära handlande utgörs av våld eller av kärlek. Om 
relationen består av våld leder detta till att sonen blir rädd för fadern och genom detta lär sig 
sonen att lyda. Detta gör att det är svårt för sonen att göra motstånd eller att fly då det kan 
uppfattas som förräderi att gå emot fadern. De tränas i att lyda de äldre männens beslut och 
inte ifrågasätta dessa (Schlytter & Rexvid, 2016). Pojkarna eller de unga männen utsätts för 
olika typ av påtryckningar, “hjärntvättning” och tvång för att begå kriminella handlingar 
genom att bland annat få dem att i bestraffningssyfte använda fysiskt våld mot systrarna 
(Schlytter et al., 2009; Schlytter & Linell, 2008).     

Det går att konstatera att pojkars dubbla roller i hederskontexten samtidigt innebär en 
dubbel utsatthet. De drabbas av familjens och släktens sanktioner om de inte lever upp till 
hederskodexens normer och de kan riskera att bli bestraffade av det svenska samhället när 
de inordnar sig under familjens hedersrelaterade normer och värderingar (Schlytter et al., 
2009, s. 150).  

Sonen kan få känslan att han gör något gott när han kontrollerar systern då han säkerställer 
hennes och familjens rykte. Detta kan resultera i att han gillar makten och kontrollen vilket 
leder till att forma hans identitet (Schlytter & Rexvid, 2016). Det handlar om att hela 
livsutrymmet hos den som är utsatt kontrolleras av vad Schlytter och Linell (2008) kallar en 
“invaderande vårdnadshavare”.  
 
Analys  
I resultatet ovan belyses kollektivets betydande roll inom hederskontexten, gruppen beskrivs 
som betydligt mer än individen och strukturer inom familjen påverkar den enskilde individen 
att tro att denne finns till bara för systemets skull. Dessa djupt rotade strukturer upprätthåller 
strikt kontroll över familjens olika medlemmar. Vidare beskrivs hur alla beslut tas gemensamt 
vilket ökar sammanhållningen inom gruppen. Detta kan förstås utifrån begreppen 
socialisation och internalisering, då individen är social och socialt responsiv (jmf. Berg, 
2015). De enskilda individerna, var för sig, kan således antas socialiseras in i en form av 
gruppidentitet vilken kan tänkas bidra till en avsaknad av en egen identitet då individernas 
självkänsla blir helt knutet till kollektivet, eftersom individens identitet skapas utifrån andras 
reaktioner och förväntningar (jmf. Berg, 2015). Baserat på de djupt rotade familjestrukturerna 
med dess tillhörande normer och värderingar samt familjens och nätverkets kraftiga 
påtryckningar kan tänkas att den unga mannen i familjen internaliserar dessa. Det kan antas 
att det blir svårt att avvika från kollektivets förväntningar då han inte vet något annat eller har 
något annat att relatera till, detta eftersom individen inte kan anses vara fri utan bunden till 
andras villkor (jmf Berg, 2015).   
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Utifrån ett annat synsätt kan tänkas att det handlar om makt kontra maktlöshet som kan 
kopplas till sociala kategorier. Inom sociala kategorier interagerar individer med varandra för 
att tydligare göra verkligheten begriplig. Med grund i detta konstrueras och rekonstrueras 
olika sociala fenomen, såsom offerskap. Ett socialt liv utformas av olika mönster som 
sammanför människor med ett gemensamt intresse (Basic, 2014). Således kan tänkas att 
exempelvis kategorierna underordnad/överordnad skapas då det finns ett intresse för att detta 
ska ske. Ovan beskrivs att relationen till fadern är avgörande, genom honom lär sig sonen att 
bli man. Sonen tränas i lydnad och lär sig att inte ifrågasätta detta. Det kan med grund i detta 
ses som att sonen är underordnad fadern. Vidare beskrivs att sonens största uppgift är att 
kontrollera familjens kvinnor, han lär sig tidigt att distansera sig och förakta kvinnor. Således 
kan sonen betraktas som överordnad familjens kvinnor. Det kan då ses som att han befinner 
sig i både en maktposition och en maktlöshet. Makten kan antas mer tilltalande än 
maktlösheten vilket leder till internalisering av maktpositionen. Detta kan tänkas leda till att 
strukturen och våldet upprätthålls från generation till generation. Sociala kategorier beskrivs 
vidare vara ett sätt för människor att gruppera sig och andra både medvetet och omedvetet. 
Kategoriseringen sker oftast automatiskt, som ett sätt att sortera de vardagliga intrycken. 
Valbara kategorier förutsätter att individerna har möjlighet att kategorisera sig själva genom 
att välja ut den kategori denne vill tillhöra (Myrberg & Strömblad, 2015; Johnsson, 
Laanemets & Svensson, 2008). Andra kategorier som framkommer i resultatet är 
könskategorier man/kvinna samt individ/grupp. Utifrån kategorierna man/kvinna kan ses att 
männen inom hederskontexten anser att kvinnorna är deras egendom således organiserar de 
sina positioner hierarkiskt utifrån överordnad/underordnad. Heder kan därmed ses som en 
användbar funktion för att bevara dominans. Vidare beskrivs i resultatet hur kollektivet inom 
hederskontexten är central, de enskilda individerna finns endast till för gruppen och är 
ingenting utan den. Vidare tas alla beslut kollektivt och bildar tillsammans en helhet. Således 
kan de sociala kategorierna individ/grupp urskiljas. 
 
Utifrån den idealiska uppfattningen beskrivs det ideala offret vara svag i förhållande till 
förövaren och anses vara oskyldig till brott (Christie, 1986). En uppsättning olika personliga 
utmärkande egenskaper och externa omständigheter kan leda till att individen får fullständig 
och legitim offerstatus. Det ideala offret är ofta sjuk eller har någon annan form av 
funktionsnedsättning/hinder och är ofta mycket ung eller gammal, men även moraliska 
aspekter spelar en avgörande roll. Verifieringen av ett offer är sällan entydig eller objektiv, 
utan styrs istället av subjektiva uppfattningar hos berörda parter inom den aktuella kontexten 
(Christie, 1986). I ovanstående resultat framgår att rykten och skvaller om ett brott mot 
hederskoden kan räcka för att dra skam över familjen. Brott mot denna kod kan leda till att 
familjen väljer att döda för att avlägsna skammen. Straff eller mord för återställande av heder 
kan även fungera som en varning till andra i syfte att hindra dem att avvika från de rådande 
hedersnormerna. Begreppet heder kan tänkas vara ett begrepp som rättfärdigar brott (jmf. 
Kulczycki & Windle, 2012). Det framkommer i resultatet att sociala ståndpunkter, kulturella 
seder och traditioner utgör grunden för begreppet heder. Utifrån begreppet heder och 
hederskontexten kan ses att flickan eller den unga kvinnan är skyldig till att ha dragit skam 
över familjen/släkten och ska därför straffas. Pojken eller den unga mannen å andra sidan 
hyllas för att han upprättat familjens heder genom att straffa den unga kvinnan. Inom 
hederskontexten ses således kollektivet/familjen som det idealiska offret och den unga 
kvinnan som förövare. Den subjektiva uppfattningen av kollektivets berörda parter blir 
avgörande då verifieringen av ett offer, enligt Christie (1986), sällan är entydig.  
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Samhällets uppfattning 
Hedersrelaterat våld förekommer på många olika ställen runt om i världen, inget land, kultur, 
social klass eller religion är förskonad (Blum, Braiden & Heinonen, 2016; Gharaibeh & Fakir, 
2016). Det framkommer i forskning att hedersrelaterat våld och förtryck belyser olika typer av 
perspektiv. Dock föreligger ingen automatisk koppling mellan religiös förekomst och 
hedersvåld, men det förekommer skillnader i hur hedersvåldet utövas och legitimeras i olika 
sammanhang. “Kultur finns med som en aspekt i de flesta studierna. Det är dock stor skillnad 
på vilken vikt som fästs vid kultur, och huruvida kultur ses som sammanlänkat med makt i 
fråga om ekonomi, politik, kön, ras/ etnicitet, sexuell läggning och/eller ålder.” (Heimer & 
Tung Hermelin, 2010, s. 42). Merparten av den internationella forskningen tonar dock ned 
kulturbegreppets betydelse och relaterar istället våldets orsaker till lokala kontexter. Studierna 
som lyfter kategorierna kultur eller kön för att förklara våldet analyserar sällan hur våldet kan 
kopplas till stigmatisering av etniska/religiösa minoriteter i västvärlden (Heimer & Tung 
Hermelin, 2010; Gruber, 2007). Enligt Gruber (2007) kan det uppstå problem om 
hedersvåldet separeras från annan våldsproblematik. Konsekvensen blir då att olika våld 
kategoriseras till olika individer, till exempel svenskar och invandrare, vilket kan leda till 
stigmatisering av grupper och skapar en misstänksamhet mot föräldrar med en viss 
invandrarbakgrund, att flickor med en viss etnisk bakgrund ses som potentiella offer och att 
deras bröder och fäder ses som potentiella förövare (Gruber, 2007; Rexvid & Schlytter, 2012; 
Dogan, 2014). Tydligt exempel på detta är att vissa skolor runt om i Sverige utformar 
specifika handlingsplaner som är direkt riktade mot denna typ av våld (Gruber, 2007). Idéerna 
om hedersförtryck och grunden till detta formades för länge sedan och även om dess ursprung 
sedan länge är borta lever idéerna kvar och förs vidare från generation till generation (Dogan, 
2014). 
  
Den unga kvinnan som offer har blivit en identitet inom den hedersrelaterade problematiken 
trots att olika typer av policydokument lyfter att både unga kvinnor och unga män kan vara 
utsatta och ses som offer (Carbin, 2013). Kärnämnet i de politiska diskurser som Carbin 
(2013) analyserar, behandlar hur det svenska samhället misslyckats att skydda unga kvinnor 
från deras patriarkala familjer, främst genom att inte ta dem på allvar. Regeringen och andra 
politiska partier beskrivs i de olika dokumenten ha “förrått” de unga kvinnorna och det har 
inte funnits någon möjlighet för kvinnorna att tala om sin situation inför svensk politik. 
Svenska politiker har därför fått möjlighet att lyssna till dessa flickor och genom detta har de 
fått sina röster hörda. I de policyhandlingar som finns belyser Carbin (2013) hur det 
föreskrivs att "vi måste lyssna på tjejerna” och “under de senaste åren har vi fått mer kunskap 
om hedersrelaterat våld, framför allt genom flickornas egna berättelser” (Länsstyrelsen 
Södermanlands län, 2005 ref. i Carbin, 2013, s. 110). Att inkludera unga kvinnor som utsatts 
för hedersrelaterat våld och förtryck i den politiska diskursen har istället resulterat i 
uteslutningar av de unga männen (Carbin, 2013). Utifrån aktuella policydokument, riktlinjer 
samt länsstyrelsens direktiv har utformningen av verksamheter, definitioner samt åtgärder 
skapats. Det är Länsstyrelsens och andra myndigheters definitioner, riktlinjer och insatser som 
bidrar till att öka förståelsen för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck (Gruber, 2007). 
Schlytter et al. (2009) har i sin studie granskat domar och socialtjänstens utredningar och 
övriga underlag i ärenden där socialtjänsten bedömer att den unge behöver vård utanför 
hemmet på grund av brister i hemförhållanden. Där beskrivs följande: 

I de ärenden som rör pojkar beskrivs inget som hedersrelaterat av socialtjänsten. (...) I inget 
av de två ärenden som rör pojkar handlar socialtjänsten på ett adekvat sätt. I det ena fallet 
tar det flera år innan socialtjänsten uppmärksammar pojkens egen utsatthet. För den andra 
pojken är det först åtta månader efter pojkens första kontakt med socialtjänsten som hans 
uppgifter tillmäts stor trovärdighet. En viktig slutsats mot bakgrund av de båda delstudierna 
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är att det är stora skillnader mellan det antal flickor och pojkar som socialtjänsten gör en 
insats för och det antal som med stor sannolikhet är i behov av att få hjälp av socialtjänsten 
(Schlytter et al., 2009, s. 11–12).                                                                                   

Likt beskrivs i citatet ovan uppmärksammar socialtjänsten i mycket liten grad pojkars och 
unga mäns dubbla roller inom den hedersrelaterade problematiken. Anmärkningsvärt få 
pojkar omhändertas på grund av deras utsatthet av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta 
trots att dem i de utredningar som rör flickor beskrivs kontrollera systrar och kvinnliga 
kusiner. Pojkarna uppmärksammas alltså inte på ett sådant sätt att det kan leda till insatser 
riktade mot pojkarna från socialtjänstens sida. Det framstår inte som att socialtjänsten 
överväger tvångsomhändertagande av pojkar som utsätter sina närstående kvinnor för 
hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar som en möjlig lösning för att dels skydda 
de utsatta kvinnorna, dels bryta en negativ utveckling hos pojkarna (Schlytter et al., 2009). 
Schlytter & Rexvid (2016) beskriver att pojkarnas och unga mäns inte synliggörs inom 
socialtjänsten vilket gör att de blir tvångslagstiftningen LVU:s blinda fläck. 
  
Schlytter och Linell (2008) lyfter vad som karakteriserar socialtjänstens förhållningssätt 
gentemot hedersrelaterade ärenden. De beskriver hur socialsekreterare gör ett medvetet 
ställningstagande till att inte framställa flickans situation som hedersrelaterad, vilket kan 
förstås som ett uttryck för neutralitet och icke-diskriminerande. Socialsekreteraren har mer 
kunskap om de familjer som delar det svenska samhällets värdegrund i jämförelse med de 
som inte gör det, vilket gör att socialsekreterare riktat fler insatser mot familjer utom 
hederskontexten. Socialtjänsten har otillräckliga metoder och instrument för att förstå den 
hedersrelaterade problematiken, vilket inte enbart kan förstås i lagstiftningens svagheter utan 
även i det sociala arbetets allmänt vedertagna synsätt och metoder. Inomprofessionella normer 
och metoder behöver kritisk granskas. Det är högst nödvändigt att synliggöra den 
förförståelse och de fördomar de allmänt vedertagna metoderna bygger på (Schlytter & Linell, 
2008). Gruber (2007) menar att den hedersrelaterade problematiken skapar en på förhand 
bestämd utgångspunkt som utgör grunden för de insatser som används för att arbeta mot 
problemet. Det gör att det inte är flickans situation som avgör insatsen utan vilken etnisk 
tillhörighet och kulturell bakgrund hon har (Gruber, 2007). “Det handlar om att kritiskt 
granska sig själv, den egna professionen likaväl som samhällets traditioner, och förmåga att 
leva sig in i och förstå andra människors levnadssätt och livssituation.”. (Nussbaum 1997 ref. 
i Schlytter och Linell, 2008, s. 96). 
  
Kulczycki och Windle (2012) belyser att statsapparaten i de länder där patriarkala attityder är 
starkt förankrade bidrar till att reproducera och förstärka de patriarkala och sociokulturella 
attityderna som ger upphov till hedersbrott och i vissa fall till och med hedersmord. 
Regionens icke-demokratiska regimer ser jämställdhet som ett mindre viktigt mål i jämförelse 
med politisk och ekonomisk stabilitet och andra problem. Dessutom beskrivs hur hedersbrott 
eller hedersmord allt för ofta avvisas som ett problem som är specifikt för en kulturellt tydligt 
avgränsad minoritet eller traditionella idéer som kommer att utrotas med modernisering. 
Sådana antaganden skickar ett budskap om att sådana våldshandlingar kan vara villkorligt 
accepterade (Kulczycki & Windle, 2012). För att arbeta för att motverka denna typ av våld 
och förtryck krävs ett krafttag från olika samhällsorganisationer och statliga aktörer. Det 
måste föras en öppen dialog om denna typ av problematik för att uppmärksamma 
komplexiteten. Det handlar om att minska attityder som stödjer hedersbrott, detta för att 
förändra det underliggande kulturella stödet för patriarkalisk dominans (Blum, Braiden & 
Heinonen, 2016; Eisner & Ghuneim, 2013; Gryzb, 2016). Gruber (2007) belyser även att det 
blir problematiskt att enbart se den situation kvinnorna befinner sig i, samhället måste även 
öppna ögonen och se pojkarna/ de unga männen som offer för hederskulturen. För att 
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ordentligt kunna ta itu med frågan om hedersbrott och hedersmord krävs att det utvecklas bra 
metoder som både riktar sig direkt till aktuella fall men även ett förebyggande arbete är 
viktigt (Dogan, 2014; Gryzb, 2016).  
 
Analys 
I möten med andra generaliseras en människas utseende, beteende, rörelsemönster samt sätt 
att tala till en redan färdig social kategori. Kategorierna kan ses som att de är både valbara och 
tvingande. Har individen själv möjlighet att kategorisera sig och genom detta placera sig själv 
i den kategori denne vill tillhöra är kategorin valbar. I motsats till detta kan individen tvingas 
in i en social kategori av andra i dennes närhet eller samhället i stort, ofta utifrån ursprung, 
kön, hudfärg med mera. De tvingande kategorierna är i de flesta fall varken förhandlingsbara 
eller enkla att förändra (Myrberg & Strömblad, 2015). Likt nämns i resultatet förekommer 
hedersproblematiken överallt i världen, inget land med tillhörande religion, kultur eller klass 
är befriad. Det finns heller ingen tydlig koppling mellan religion och hedersbrott. Även om 
kultur förekommer som en aspekt i de flesta studier tonas detta perspektiv ned och istället 
relateras fenomenet till lokala kontexter. Studier som lyfter kultur- och könsaspekten 
diskuterar sällan hur det kan leda till stigmatisering av grupper. Detta kan bli problematiskt 
exempelvis om hedersvåldet särskiljs från annat våld då en distinktion mellan svenskar och 
invandrare görs, vilket förstärker stigmatiseringen av grupper. Således ses invandrarflickor 
som potentiella offer för hedersproblematiken och deras fäder och bröder som potentiella 
förövare. Detta kan förstås utifrån de sociala kategorierna svenskar/invandrare vilket kan 
tänkas leda till ett “vi och dem”-tänk. Dessa kategorier kan anses vara tvingande då samhället 
separerar individer baserat på kultur, kön samt etnisk tillhörighet. Det kan tänkas att 
särskiljandet av hedersrelaterat våld och annat våld hjälper till att skapa distinktionen mellan 
grupperna svenskar/invandrare. Denna kategorisering har inte skapats av individerna själva, 
utan blivit en konsekvens av samhällets försök att komma till bukt med hedersproblematiken. 
  
Tvingande kategorier kan även appliceras på professionella kategorier såsom polis och 
socialsekreterare, vilka skapar egna kriterier att gruppera klienter utifrån (Myrberg & 
Strömblad, 2015). Detta kan kopplas till socialtjänstens ställningstagande att förhålla sig 
neutralt till hedersproblematiken i syfte att ej diskriminera. Vidare framkommer att 
socialtjänsten, i större utsträckning, beviljar insatser till familjer som delar den svenska 
värdegrunden i jämförelse med de som inte gör det. Det kan då tänkas att socialtjänsten bidrar 
till att diskriminera och stigmatisera grupperna då de i större grad belyser svenska familjer 
och i mindre grad uppmärksammar barn och ungdomar inom den hedersrelaterade 
problematiken. Detta kan antas leda till ett omedvetet “vi och dem”-tänk utifrån kategorierna 
svenskar/invandrare (jmf. Myrberg & Strömblad, 2015). Ovan beskrivs att det finns en 
förförståelse som påverkat utformningen av de arbetsmetoder socialtjänsten använder sig av 
som utgör utgångspunkten för deras arbete. Dessutom uppmärksammar socialtjänsten i 
mycket liten grad unga mäns dubbla roller inom hederskontexten. Få pojkar får riktade 
insatser eller omhändertas enligt LVU trots vetskap om deras inblandning i 
hedersproblematiken. Detta sammantaget kan relateras till kategorin överordnad/underordnad 
eftersom socialtjänsten har makt över barnen inom hederskontexten att påverka deras öde. 
 
I resultatet beskrivs hur den unga kvinnan som offer inom hederskontexten har blivit en 
identitet, trots kunskap om att även pojkar/unga män kan vara utsatta för hedersförtrycket. 
Länsstyrelsen (2005, ref i Carbin 2003) har utformat riktlinjer för insatser samt definitioner 
för vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilket påverkar myndigheters förståelse för 
fenomenet. Dessutom har unga kvinnor inom hederskontexten fått komma till tals i syfte att 
öka förståelsen av hedersproblematiken vilket lett till att de unga männen uteslutits. Det 
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förekommer stora skillnader i vilken hjälp unga män och unga kvinnor inom hederskontexten 
får från socialtjänstens sida. Pojkar/unga män uppmärksammas inte, vilket leder till att riktade 
insatser mot dem från socialtjänstens sida inte förekommer. Socialtjänsten överväger heller 
inte tvångsomhändertagande av de pojkar/unga män som utsätter sina närstående kvinnor för 
hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar som en möjlig lösning för att skydda de 
utsatta kvinnorna samt bryta en negativ utveckling hos pojkarna. Detta kan kopplas till Nils 
Christies teori om idealiska offer. Christie menar att i motsats till ett idealiskt offer finns även 
den idealiska förövaren. Den ideala förövaren kännetecknas av egenskaper som uppmuntrar 
samhället att döma och fördöma istället för att visa empati, medkänsla och positiv 
uppskattning. Dessutom anses den ideala förövaren ofta inblandad i en icke berättigad 
handling eller relationer vars moraliska egenskaper kan ifrågasättas (Christie, 1986). Med 
grund i de riktlinjer som finns och den förförståelse som socialsekreterare har kan tänkas att 
det skapats en på förhand bestämd bild av vem det är som är det idealiska offret och genom 
detta skapas således även den idealiske förövaren av hedersbrott, det vill säga den unge 
mannen. Detta kan antas leda till att socialsekreterare inte alls ser på de pojkarna/unga 
männen som utsatta av hedersförtryck, varför de heller inte får det stöd de kan tänkas behöva 
samt riktade insatser för att bryta en negativ utveckling eller undkomma förtrycket från 
familjen. Detta får i sin tur anses kraftigt kunna bidra till att skapa förståelse för att det kan bli 
svårt att uppmärksamma de pojkar och unga män som kan behöva stöd och hjälp inom den 
hedersrelaterade kontexten. Anledningen till att inte socialtjänsten uppmärksammar pojkar 
och unga mäns utsatthet kan antas bidra till att synen på vem som är offer och förövare inom 
hedersproblematiken kvarstår. Det kan därav tänkas mycket svårt att förändra denna syn.  

Diskussion 
Studiens syfte var att genom en integrativ forskningsöversikt undersöka forskningsläget och 
skapa förståelse för hur hedersrelaterat våld och förtryck, med grund i bakomliggande 
faktorer, påverkar unga mäns utsatthet i de familjer där detta fenomen förekommer. Utifrån 
ovanstående resultat och analys har följande slutsatser dragits:   
  
Familjens heder är starkt knuten till kvinnans sexualitet och beteende, detta leder till att 
männen behöver kontrollera familjens kvinnor. Kvinnans status speglar av sig på männen i 
familjen, vilket gör att det ligger i mannens intresse att kontrollera kvinnan för att inte få 
dåligt rykte. Ryktet påverkar hur andra ser på mannen, vilket visar om han är en bra eller en 
dålig man. Maskulinitet inom hederskontexten kan således sägas vara beroende av mannens 
förmåga att kontrollera sina kvinnor. 
  
Barn inom hederskontexten socialiseras in i hedersnormen och de djupt rotade 
familjestrukturerna, med dess normer och värderingar internaliseras, i pojkarna/de unga 
männen. Den unge mannen befinner sig i en maktposition och en maktlöshet. Genom att vara 
underordnad de äldre männen och genom påtryckningar kan tänkas det blir svårt för dem att 
avvika från de förväntningar som finns. Den unge mannen befinner sig även i en maktposition 
då han står över kvinnorna i familjen och har till uppgift att kontrollera dem. Det kan antas att 
maktpositionen är mer tilltalande än maktlösheten vilket leder till internalisering av 
maktpositionen. Strukturer och våldet upprätthålls således från generation till generation då 
dessa roller är endast det pojken/den unge mannen kan relatera till. 
  
Socialtjänsten har en central roll i att utreda och handlägga hedersärenden. Riktlinjer och 
förförståelsen inom socialtjänsten kan antas skapa en på förhand bestämd bild av vem som är 
offer och förövare inom hederskontexten. Med grund i detta ser inte socialsekreterare hur 
pojkarna/ de unga männen kan behöva riktade insatser för att undkomma förtrycket från 
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familjen. Detta kan således tänkas bidra till att motverka arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
Inom hederskontexten förklaras hedersrelaterat våld som en bestraffning av ett avvikande 
beteende och inte en kriminell handling. Den unga kvinnan betraktas som förövare och 
familjen som offer då hon drar skam över dem. Den unge mannen betraktas istället som en 
hjälte då han upprättar familjens heder genom att straffa den unga kvinnan. Samhällets 
uppfattning skiljer sig då de ser på den unga kvinnan som offer och den unga mannen som 
förövare. Med grund i detta kan konstateras att det uppstår en kollision mellan svenska 
normer och hedersnormer.  Då utgångspunkten är att flickor förknippas med hedersrelaterat 
våld och förtryck blir pojkar och unga mäns utsatthet inte belyst. Pojkar har en dubbel roll, 
både som potentiell gärningsman och som offer då de straffas om de misslyckas att 
kontrollera eller inte bestraffar de närstående flickorna/kvinnorna när de går emot 
hedersnormerna. 
  
Nedan följer en diskussion av studiens slutsatser:  
 
I studiens inledande del beskrivs hur socialsekreterare, vilka har en högst central roll då det 
gäller att utreda dessa brott, upplever bristande kunskap och osäkerhet kring handläggningen 
(se även Baianstovu, 2017). Länsstyrelsen (2008) belyser att kunskap om komplexiteten 
bakom hedersrelaterat våld och förtryck behöver belysas mer för att dem som arbetar med 
detta skall komma bort från den stereotypa bilden av vilka som är offer och förövare inom 
hederskontexten. Bilden av mannen som förövare och kvinnan som offer inom 
hederskontexten behöver nyanseras bland annat eftersom de unga män som gör ett 
avståndstagande från utövandet av hedersvåld gentemot sina systrar riskerar att utsättas för 
våld själva (Heimer & Tung Hermelin, 2010). Likt presenteras i resultatavsnittet belyser 
Carbin (2013) hur den unga kvinnan som det “typiska” offret för den hedersrelaterade 
problematiken har blivit en identitet i vårt samhälle. Detta får anses bidra till att skapa 
förståelse för att det kan bli svårt att uppmärksamma de unga män som kan behöva stöd och 
hjälp från samhället. “I verkligheten är varken offer eller gärningsmän alltid “ideala” och de 
som utsatts för brott kan likväl varit delaktiga och engagerade i vad samhället ser som 
kriminella handlingar” (Brottsoffermyndigheten, 2012). Med idealiskt offer menar Christie 
den person eller den grupp individer som när de drabbas av brott, lättast ges den fullständiga 
och legitima statusen som offer (Christie, 1986). Det idealiska offret har en typ av offentlig 
status i likhet med “hjälte” eller “förrädare” (Christie, 2001). Pojken/den unge mannen ses 
inte som ett offer utan blir först uppmärksammad när ett hedersbrott begåtts. Konsekvensen 
av detta kan tänkas bli att de endast blir sedda som förövare. Har dessa pojkar och unga män 
då fått en rättvis chans att bli sedda som något annat än en förövare? I de fall pojkarna och de 
unga männen tidigt istället blir uppmärksammad som ett offer kan tänkas att de då får stöd 
och hjälp att bryta den negativa utvecklingen och på så sätt förhindra att dem blir förövare av 
hedersbrott. 
  
“Den enskilda människan är inte fri i någon absolut bemärkelse, utan tvärtom bunden till de 
villkor som andra ställer.” (Berg, 2015, s. 165). Uppfattningen andra har av individen, på det 
sätt denne blir betraktad, internaliseras och införlivas i individens medvetande. Förmågan att 
forma och förstå sin tillvaro är konstruerad av relationerna individen ingår i och detta 
resulterar i att individen utvecklar en identitet efter en tid (Berg, 2015). I resultatet beskrivs 
hur pojkarna/ de unga männen inom hederskontexten är underordnad fadern, sonen lär sig då 
hur han skall vara som man framledes. De tränas i att lyda och inte ifrågasätta vilket gör det 
svårt för sonen att göra motstånd eller bryta med familjen (Schlytter & Rexvid, 2016). Det 
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kan tänkas uppstå en förvirring för pojkarna/de unga männen när de står utan någon person att 
identifiera sig med, utöver dem som utfört förtryck gentemot dem (se även Schlytter och 
Linell, 2008; Schlyter & Rexvid, 2016). Utifrån detta kan antas att pojkarna och de unga 
männen internaliserar både rollen som förövare enligt samhället och man enligt 
hedersnormen. Genom att pojkarna och de unga männen endast blir sedda som förövare kan 
tänkas att de upplever sig bestraffade istället för hjälpta av samhället vilket i sin tur leder till 
att de i större utsträckning håller fast vid familjens hedersnormer. Om den negativa 
utvecklingen bryts i tidig ålder och pojkarna på det sättet skyddas från familjens förtryck kan 
tänkas att en annan identitet får möjlighet att internaliseras. Utifrån detta kan tänkas att två 
faktorer är avgörande för att hedersproblematiken förs vidare från generation till generation, 
den patriarkala familjestrukturen samt samhällets syn. Om samhället dömt pojken/den unge 
mannen från början, varför skall han bry sig om vad samhället säger?! Istället kan antas att 
han väljer att upprätthålla och utföra förtryck mot systrarna då det är inom den kontexten han 
faktiskt blir sedd. 
  
Om våld i hederns namn, är en handbok för socialtjänst och skola som belyser deras 
skyldighet att se och hjälpa utsatta inom hederskontexten. I denna handbok presenteras ett 
citat av FN:s förre generalsekreterare  

”That crimes against women committed in the name of honour are a human rights issue and 
that States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish 
the perpetrators of such crimes and to provide protection to the victims, and that failure to 
do so constitutes a human rights violation.” (Kofi Annan, ref i Länsstyrelsen, 2008, s. 5).  

Vidare beskrivs hur FN:s medlemsstater således har en skyldighet att förebygga och utreda 
“brott mot kvinnor i hederns namn” och genom det straffa förövare och erbjuda skydd till 
offren. Att åsidosätta eller missköta detta föreligger vara ett brott mot de mänskliga 
rättigheterna (Länsstyrelsen, 2008). Detta skall, som beskrivs, fungera som en handbok för 
bland annat socialtjänsten och är beskrivet på ett sådant sätt att det är givet vem som skall ses 
som offer inom hederskontexten. Dock vet vi, med grund i det resultat som presenteras, att 
pojkarna/ de unga männen har en tung börda på sina axlar att bära upp familjens heder, dels 
genom att vara kontrollerade själva av äldre män men även genom krav att själva kontroller 
de unga kvinnorna (se även Schlytter et al., 2009; Rexvid & Schlytter, 2016). Detta stärker 
ytterligare det faktum att de unga männens utsatthet, de som i dagsläget ofta ses som förövare 
inom hederskontexten, måste uppmärksammas. Likt beskrivs i citat ovan skall arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck ske förebyggande, detta kan tänkas bestå i att se pojkarna 
och de unga männen som offer, som ett led i ett förebyggande arbete. Bristen på hjälp från 
samhället förekommer hos olika myndigheter, däribland socialtjänsten. Unga män söker sig 
inte till socialtjänsten då de är rädda för att riskera att bli utstötta av sina familjer. Endast de 
unga män som har begått brott kommer i kontakt med myndigheterna, då i rollen som 
förövare (Baladiz, 2009). Vidare ställer sig Baladiz (2009) frågandes till varför myndigheter 
såsom Socialtjänsten, inte arbetar i förebyggande syfte med de unga männen inom 
hederskontexten. Detta resonemang stärks av denna studies resultat, trots denna forskning kan 
socialtjänstens arbete uppfattas som enbart styrd av de handböcker som finns, vilka uttrycker 
enbart flickan som offer. Schlytter och Rexvid (2016) uppmärksammar pojkarna och de unga 
männen inom hederskontexten som LVU:s blinda fläck. Genom ett förebyggande arbete med 
att exempelvis fånga upp de som riskerar att, genom påtryckningar från familjen, utföra 
brottsliga handlingar i hederns namn skulle dessa pojkar/ unga män kunna anses vara 
skyddade mot hedersförtryck. I likhet med det Hayes, Freilich och Chermak (2016) beskriver 
är det viktigt att överväga hur strukturella krafter påverkar hedersproblematiken. För att 
undvika att enbart fokusera på de enskilda individerna krävs strategier och stödprogram för att 
även arbeta med kollektivet. I sådana program är det av vikt att involvera de enskilda 
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individerna rån hederskontexten som ett led i att bryta långvariga och djupt rotade 
övertygelser om hedersbrott. Detta förstärker ytterligare argumenten om att arbetet måste utgå 
ifrån pojkarna och de unga männen! 
  
Avslutningsvis kan konstateras att hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext fenomen. 
Det finns underliggande faktorer på flera nivåer som samhället behöver ta itu med för att 
komma till bukt med problemet. Ovanstående slutsatser påvisar hur svårt, nästintill omöjligt, 
det är att bryta sig loss från den hedersrelaterade problematiken (se även Rexvid & Schlytter, 
2012). Synen på vem som är offer och förövare tycks vara djupt rotad, vilket genererar i att en 
förändring av detta är en lång process. Således kan konstateras att det är viktigt att hela tiden 
belysa denna problematik för att få till en möjlig förändring (jmf. Blum, Braiden & Heinonen, 
2016; Eisner & Ghuneim, 2013). 
 
Styrkor och svagheter 
Alla studier har svagheter och att presentera och diskutera dem påverkar validiteten på ett 
positivt sätt (jmf. Booth et al., 2012), således kommer i detta avsnitt föreliggande studies 
styrkor och svagheter att diskuteras. Likt beskrivs i teoriavsnittet finns ingen allmänt 
vedertagen definition för hedersrelaterat våld och förtryck, något som även Schlytter med 
flera (2009) belyser i sin studie; 

Det finns inga självklara sätt att definiera vad hedersrelaterade normer och begränsningar 
är och därmed inte för att avgränsa den grupp som lever under sådana förhållanden. Frågan 
om i vilken omfattning ungdomar lever med hedersrelaterade normer och begränsningar är 
därmed naturligtvis starkt beroende av hur vi definierar vad detta innebär (Schlytter, m.fl., 
2009, s. 94).  

Detta är en svaghet som anses nödvändigt att belysa i denna studie då konsekvenserna av det 
kan tänkas påverka vilken typ av studier som inkluderats med begreppet heder, vilket är en av 
föreliggande studies inklusions krav. Ytterligare en potentiell svaghet utifrån denna studies 
inklusion och exklusions krav är relaterat till att forskningsfälten gällande våld mot kvinnor 
och hedersvåld överlappar varandra. Detta kan tänkas resulterat i att artiklar vi skulle haft 
med i denna studie inte kom med. Likt beskrivet i metodavsnittet exkluderades bland annat 
studier om relationsvåld samt andra typer av studier som belyser generellt våld mot kvinnor 
där inte begreppet heder gick att utläsa. 
  
Inledningsvis beskrivs att forskning om pojkarnas/de unga männens (“förövarnas”) utsatthet 
inom hederskontexten är nästintill obefintlig. En bit in i forskningsprocessen kunde dock 
konstateras att det trots allt förekommer lite forskning om detta, speciellt svensk forskning, 
däribland boken Mäns heder av Schlytter och Rexvid (2016). Mycket av den forskning som 
ytterligare belyser samma problemområde är skrivna rapporter. Detta gjorde att dem var svåra 
att uppmärksamma under den systematiska litteratursökningen som genomfördes i början av 
processen. En av anledningarna till detta är att forskningsrapporter av olika slag inte finns 
med i universitetsbibliotekets olika databaser. Det i sin tur förklarar varför flera av de 
inkluderade studierna i denna litteraturöversikt inkluderats i enighet med pearlgrowth. Fältet 
kan således anses något missvisande, då det bara är rapporter som belyser de unga männens 
utsatthet, varför finns det inte fler både nationella och internationella vetenskapliga artiklar 
om detta ämne? Mycket av den forskning som finns om hedersrelaterat våld och förtryck 
belyser vikten av att lyfta och vidare studera de unga männens utsatthet. Detta förstärker 
varför vår litteraturöversikt utifrån pojkarna/de unga männens perspektiv anses befogad och 
viktig. 
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Booth m.fl. (2012) beskriver att den bästa evidensen grundar sig i en väl genomförd 
systematisk litteraturöversikt. Med anledning av studiens omfattning och dess tidsram har 
dock en fullständig systematisk litteraturöversikt inte varit möjlig att genomföra. Istället har 
en integrativ litteraturöversikt genomförts, vilket kan tänkas påverka studiens validitet då 
Mulrow (1995 ref. av Booth et al., 2012) menar att en systematisk litteraturöversikt söker 
efter den fullständiga sanningen, snarare är en liten del av den såsom en integrativ 
litteraturöversikt gör. Med tanke på det studerade fenomenets komplexitet hade ytterligare tid 
för att gräva djupare i det material som finns varit önskvärd. Antalet studier som inkluderats i 
denna litteraturöversikt motiveras även den med den tidsaspekt som funnits. Vidare har de 
studier som inkluderats tolkats och sedan presenteras i resultatavsnittet. Tolkningen av det 
insamlade materialet kan tänkas ha påverkat studiens objektivitet då den subjektiva 
uppfattningen skiljer sig från individ till individ.  
 
Förslag till vidare forskning 
Likt bland annat Dogan (2014) belyser krävs betydligt mer primär och kvalitativ forskning 
gällande förövarnas erfarenheter och perspektiv inom hederskontexten. Dogan menar att detta 
är en viktig pusselbit innan dem som arbetar med denna typ av problematiken kan utforma 
metoder för att komma till bukt med och hantera det inneboende manliga våldet som är 
inblandat (Dogan, 2014). Således kan intervjuer med pojkarna/ de unga männen anses 
nödvändigt, detta för att få deras upplevelser av att vara en del i det hedersrelaterade 
förtrycket. Sådan forskning kan även, utöver det Dogan (2014) belyser, tänkas kunna gynna 
ett fungerande förebyggande arbete mot de pojkar/unga män som bidrar till att upprätthålla 
hedersrelaterat våld och förtryck inom de familjer där detta förekommer. Det hade vidare varit 
intressant att undersöka hur det kommer sig att vissa pojkar/unga män går emot kollektivet 
och bryter de förväntningar som finns om att dem skall straffa sina systrar. 
  
Hayes, Freilich och Chermak (2016) lyfter att stödprogram riktat mot kollektivet inom 
hederskontexten behöver utvecklas för att komma till bukt med problematiken. Vidare anser 
dem att dessa stödprogram är ett mycket viktigt område för framtida forskning. Utifrån 
föreliggande studies analys och diskussion kan anses att detta är att gå händelser i förväg då 
synen på offer och förövare inom hederskontexten först måste förändras och utvecklas. Det 
kan därmed anses vara av vikt att först utöka forskningsfältet gällande pojkar/unga män och 
heder. Dessutom kan tänkas att utvärdering av de riktlinjer och handlingsplaner gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck är nödvändig då dessa i stor utsträckning bidrar till att 
upprätthålla den stereotypa bilden av den unga kvinnan som offer.  
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Bilaga 1 
Nedan presenteras i tabellform, de studier i form av artiklar, rapporter och litteratur vilka 
inkluderats i föreliggande litteraturöversikt. 
 

Namn på 
studien 

Författa
re 

Land Datainsamlingsmetod/ 
Urval 

Syfte Slutsatser/Resultat 

“The 
requirement to 
speak: Victim 
stories in 
swedish policies 
against honour-
related 
violence.” 

Carbin, M. 
(2013). 

Sverige Handböcker och 
undersökningar om 
hedersrelaterat våld från 
svenska länsstyrelser 
producerade 2003–2010. 
Artikeln bygger på kvalitativ 
analys (diskursanalys) av totalt 
7 av 40 dokument som 
innehåller vittnesmål av och 
berättelser om de unga kvinnor 
som skildras som offer. 

Politiska initiativ mot 
hedersrelaterat våld har 
ökat. Länsstyrelser i 
Sverige fick i uppgift 
att kartlägga 
problemets omfattning, 
resulterade i rapporter 
om problemets 
spridning samt 
handböcker om hur 
tjänstemän skulle 
hantera offer. Dessa 
angav i första hand 
kvinnor som offer, med 
syfte att göra det 
möjligt/lättare för dem 
att berätta sin historia. 
Denna artikel syftar till 
att övergripande 
undersöka hur offrets 
berättelser används 
inom svensk politik. 

Att inkludera unga 
kvinnor i politisk diskurs 
ledde istället till 
uteslutningar av de unga 
männen. 
  
Hedersproblematiken kan 
inte enbart analysera 
utifrån 
intersektionalitetsperspek
tivet, även om det är ett 
användbart perspektiv för 
att förstå 
maktdimensionen. . 

“Hedersrelaterat 
våld och förtryck 
– en kunskaps- 
och 
forskningsöversi
kt.” 

Heimer, G. 
& Tung 
Hermelin, 
A-M. 
(2010). 

Sverige Kunskaps- och 
forskningsöversikt. 

Syftet med rapporten är 
att ge en bild av 
forskningens 
definitioner 
hedersrelaterat våld och 
förtryck och dess olika 
problembeskrivningar. 

Rapporten identifierar 
hur hedersrelaterat våld 
och förtryck hittills har 
diskuterats och studerats. 
I huvudsak tre olika 
perspektiv urskiljs; 
det kulturella-, 
intersektionella- samt 
könsperspektivet. 

“Oskuld och 
heder. En 
undersökning av 
flickor och 
pojkar som lever 
under 
hedersrelaterad 
kontroll i 
Stockholm stad– 
omfattning och 
karaktär”. 

Schlytter, 
A., 
Högdin, S., 
Ghadimi, 
M., 
Backlund, 
Å. & 
Rexvid, D. 
(2009). 

Sverige Enkätundersökning av 
ungdomar i årskurs 9 (totalt 
svarade 2356 på enkät) samt en 
aktstudie av 28 ärenden som rör 
omhändertaganden med stöd av 
LVU (17 flickor och 11 pojkar). 

Det överordnade syftet 
i båda delstudierna är 
att skilja ut den grupp 
flickor men också̊ 
pojkar som lever med 
hedersrelaterade 
normer och 
begränsningar. 
                               

Resultatet visar att 11 % 
av flickorna och 4 % av 
pojkarna lever med 
hedersrelaterade normer 
och begränsningar. 
Begränsningarna ser dock 
olika ut för flickor och 
pojkar. Diskussion förs 
även om pojkars utsatthet 
och deras dubbla roller 
inom hederskontexten. 

“I skolans vilja 
att åtgärda 
”hedersrelaterat” 
våld: etnicitet, 
kön och våld.” 

Gruber, S. 
(2007). 

Sverige Intervjuer och deltagande 
observationer med elevvårdare. 
13 grund- och gymnasieskolor i 
4 kommuner. 5 individuella 
intervjuer och 7 gruppintervjuer 
med 2–6 deltagare i varje. 
Totalt 26 deltagare. 

Att undersöka hur 
elevvårdares förståelse 
av hedersrelaterat våld 
är förenat med deras 
föreställningar om 
kulturella skillnader, 
etnisk identitet samt 
kön och våld. 

Att hedersrelaterat våld 
är starkt kopplat till ett 
kulturellt begrepp vilket 
får stora konsekvenser 
för arbetet mot våldet och 
utvecklingen av insatser. 
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“Heroes, Hymen 
and Honour: A 
Study of the 
Character of 
Attitude Change 
among Male 
Youth with 
Their Roots in 
an Honour-
Based Context.” 

Schlytter, 
A. & 
Rexvid, D. 
(2012) 

Sverige Tre individuella djupgående 
intervjuer samt två 
fokusgruppsintervjuer med 
deltagare och utbildare inom 
förändringsprogrammet Sharafs 
hjältar. Urvalet var pojkar och 
unga män med 
invandrarbakgrund i åldrarna 
16–25 år från förorter till 
svenska städer. Innan 
deltagandet i programmet var 
det 16 deltagare och efter 
deltagandet, två år senare var 
det 15 deltagare. Intervjuerna 
genomfördes vid två tillfällen, 
före och efter utbildningen. 

Studiens övergripande 
syfte är att belysa och 
jämföra deltagarnas 
attityder gentemot 
maskulinitet, ära och 
oskuld före och efter 
deras deltagande i en 
attitydförändringsutbild
ning via Sharafs hjältar. 

Studien visar att normer 
och värderingar kopplade 
till ära är mycket starka 
och kräver en 
kompromisslös 
interventionsinriktad 
attitydbehandling. 

“Hederstradition
er i svensk 
kontext-en studie 
av 
omhändertagna 
flickor.” 

Schlytter, 
A. & 
Linell, H. 
(2008) 

Sverige Samtliga ärenden vid länsrätten 
i Stockholm och Göteborg 
under 2006 där det var aktuellt 
med ett omhändertagande med 
stöd av 1, 2 §§ och 1, 2, 3 §§ 
LVU av flickor mellan 13–18 år 
(totalt 57 olika domar).   
                                                   
            
                                                   
            

Studiens främsta syfte 
är att urskilja och 
beskriva situationen för 
de flickor som utsätts 
för hedersrelaterat 
förtryck och våld i en 
population som 
omfattar samtliga 
flickor som var aktuella 
för ett 
omhändertagande med 
stöd av 2 § LVU. 
Studien har en 
komparativ ansats. 
Ytterligare ett syfte är 
att belysa 
socialtjänstens 
förhållningssätt så som 
det kommer till uttryck 
i socialtjänstens 
utredningar i de domar 
som rör de utsatta 
flickorna. 

Främsta punkterna som 
lyfts för de flickor som 
utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck;   
Enligt hederskulturella 
normer och värderingar 
förekommer tydliga 
restriktioner och kontroll 
som påverkar 
livsutrymmet, kollektivet 
är centralt, hög förekomst 
av fysiska och psykiska 
övergrepp samt hög 
förekomst av utländsk 
bakgrund. Sammantaget 
konstateras att 
socialtjänsten har 
otillräckliga metoder och 
instrument för att 
beskriva och förstå den 
hedersrelaterade 
kontexten. 
Inomprofessionella 
normer och metoder 
behöver bli kritiskt 
granskade. 

“Fear of the loss 
of honor: 
Implications of 
Honor-based 
violence for the 
development of 
youth and their 
families.” 

Sedem, M. 
& Ferrer-
Wreder, L. 
(2014). 

Sverige Kvalitativa intervjuer med unga 
flickor och kvinnor med 
invandrarbakgrund och deras 
familjemedlemmar, vilka har 
upplevt hedersrelaterade 
konflikter och/eller våld. Totalt 
23 deltagare, 16 kvinnor och 7 
män. 

Hedersrelaterat våld 
och förtryck mot främst 
unga kvinnor och i 
enstaka fall unga män 
rapporteras flera 
länder, vilket gör detta 
till ett globalt problem. 
Denna artikel är en 
översikt över forskning 
inom detta område och 
sammanfattar viktiga 
fynd från ett svenskt 
forskningsprogram som 
inriktar sig på 
hedersproblematik. 
Detta för att få en 
djupare förståelse för 
hedersrelaterat våld ur 
den deltagande 
familjens perspektiv. 

Rädsla, ett centralt 
begrepp för att förstå 
utvecklingen av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck inom familjen. 
Bland annat framkom att 
flera av de unga tjejerna, 
som föll offer för hedern, 
var rädda att inte ha 
tillgång till frihet om de 
stannade hos sin familj 
och samtidigt kände de 
rädsla över att förlora sin 
familj. Fäderna uppgav 
att de kände rädsla för att 
förlora heder, rädsla för 
att förlora sin kontroll 
och manliga makt. 
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“Mäns heder-Att 
vara både offer 
och förövare.” 

Schlytter, 
A. & 
Rexvid, D. 
(2016). 

Sverige Litteraturöversikt Syftet med boken var 
att göra en systematisk 
genomgång av de 
kunskaper som finns 
tillgängliga genom 
forskning, skönlitterära 
arbeten och rapporter 
för att se och lyfta 
mönster gällande 
pojkars och unga mäns 
villkor inom 
hederskontexten. 

Bokens resultat visar att 
var tredje flicka och 
därmed pojke med två 
utlandsfödda föräldrar 
måste följa 
hederstraditioner och 
normer. Att även pojkar 
inom hederskontexten har 
begränsningar då både 
vad gäller val av framtida 
partner men även vad 
gäller deras kontroll av 
sina systrar. Att 
socialtjänsten inte 
uppmärksammar pojkars 
situation inom 
hederskontexten på 
samma vis som 
flickornas, vilket leder till 
få omhändertaganden och 
insatser riktade mot dessa 
pojkar. 

“Honor Killings 
in the Middle 
East and North 
Africa: A 
Systematic 
Review of the 
Literature.” 

Kulczycki, 
A. & 
Windle, S. 
(2012). 

Mellanöste
rn & 
Nordafrika 

Litteraturöversikt, totalt 40 
artiklar 

Att kritiskt granska 
forskning om 
hedersmord i 
Mellanöstern och 
Nordafrika. 

Sammanställning av 
hedersrelaterat våld med 
dödlig utgång. Fokuserar 
på avgörande faktorer för 
hedersrelaterat våld samt 
egenskaper hos offer och 
förövare. 

“Service 
Delivery 
Considerations 
in Dealing with 
Honour-based 
Violence.” 

Blum, E., 
Braiden, R. 
& 
Heinonen, 
T. (2016). 

Kanada Individuella intervjuer med 
unga kvinnor som upplevt 
hedersrelaterat våld. Totalt 8 
enskilda intervjuer var 
planerade, endast 2 kunde 
genomföras. 
Även   fokusgruppsintervjuer 
med 25 tjänstemän från 
socialtjänst, bosättnings-, hälso-
, utbildnings- och 
brottsbekämpningssektorer i 
totalt fem separata 
fokusgrupper. Utöver detta även 
9 enskilda intervjuer med 
tjänstemän (detta beslutades då 
så få intervjuer med unga 
kvinnor kunde genomföras). 

Syftet är att öka 
förståelsen av unga 
kvinnors erfarenheter 
från familjer inom 
hederskontexten och att 
identifiera faktorerna 
bakom 
hedersproblematiken. 
Även undersöka luckor 
och styrkor inom 
socialtjänsten och de 
barriärer som drabbade 
kvinnor möter när de 
försöker söka hjälp. 
Avsikten med studien 
är även att lägga fram 
konkreta förslag för hur 
hedersbrott kan 
förebyggas. 

Orsakerna till 
hedersrelaterat våld 
handlar ofta om den 
kulturella konflikten 
mellan föräldrar och 
yngre kvinnor i familjen. 
Man pratade dels om 
äldre familjemedlemmars 
patriarkala normer som 
placerar kvinnor i en 
underordnad position 
gentemot män. 
  
Förutom personliga och 
samhällsrelaterade 
motstånd som unga 
kvinnor stöter på när de 
söker hjälp finns det 
strukturella hinder för 
socialtjänstens system 
som hindrar kvinnorna att 
lämna våldsamma 
situationer bakom sig. 

“An explanation 
of honour-
related killings 
of women in 
Europe through 
Bourdieu’s 
concept of 
symbolic 
violence and 
masculine 
domination.” 

Grzyb, M. 
(2016). 

Polen Litteraturöversikt Syfte: Denna artikel 
syftar till att förklara 
det dödliga våldet mot 
kvinnor inom 
hederskontexten som 
observerats i 
invandrargemenskaper 
i Europa utifrån 
Bourdieus teori om 
symboliskt våld. 

För att kunna bekämpa 
våld mot kvinnor och 
stoppa kvinnomord i 
hederskontexter måste 
mäns attityder omvandlas 
då våld mot kvinnor är en 
stor del i deras manliga 
identifikation. 
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“Debating the 
role of custom, 
religion and law 
in 'honour' 
crimes: 
Implications for 
social work.” 

Gharaibeh, 
A. & Fakir, 
M. (2016). 

Jordanien Kvalitativ metod, 
Innehållsanalys, domstolsfiler 
från en juridisk sökmotor. 
Totalt 24 fall. 

Syftet är att beskriva 
och analysera 
"hedersmord" i 
Jordanien i förhållande 
till jordanska 
sedvänjor, religion och 
lag. Viktigt eftersom 
det för närvarande inte 
finns någon formell 
klassificering för 
"hedersbrott" enligt den 
judiska strafflagen. 
Denna studie kommer 
att bidra till att lyfta 
fram denna typ av brott 
vilket kan medföra 
förändring av 
lagstiftningen och 
kulturen och använda 
religion för att övertyga 
folket om att detta brott 
är förbjudet (”haram”). 

Många förövare använder 
sig av aspekter inom 
religion för att rättfärdiga 
sina handlingar. Lyfter 
fram det sociala, 
kulturella och religiösa 
sammanhanget av 
"hedersbrott" som kan 
hjälpa till att hjälpa 
drabbade individer och 
familjer. 
 
Hedersproblematiken är 
en utmaning för socialt 
arbete, både offer samt 
gärningsmän 
(pojkar/unga män) bör 
stödjas av socialarbetare. 
De unga männen kan 
behöva stöd i att 
identifiera en annan 
förståelse och alternativa 
vägar för handling. 

“Death by 
family: Honor 
violence as 
punishment.” 

Cooney, 
M. (2014). 

USA Litteraturöversikt Artikelns syfte är att 
titta på de egenskaper 
som är utmärkande för 
hedersrelaterade mord. 

Artikelns slutsats är att 
straffet ökar med offrets 
avlägsenhet till det 
manliga könet inom 
familjen och dess 
underlägsenhet. Detta 
hjälper till att förklara ett 
brett spektrum av orsaker 
till när och var 
hedersrelaterat våld 
kommer att inträffa, och 
hur grovt våldet kommer 
vara och i synnerhet om 
våldet har en dödlig 
utgång. 

“An Exploratory 
Study of Honor 
Crimes in the 
united States.” 

Hayes, 
A.E., 
Freilich, 
J.D. & 
Chermak, 
S.M. 
(2016). 

USA Statistisk dataanalys av The 
United States Extremist Crime 
Database (ECDB). Totalt 40 
hedersrelaterade brott med 
totalt 40 offer 

Syfte att identifiera och 
beskriva anledningen 
till hedersbrott under 
en 24-årsperiod (1990–
2014) och hur 
relationen mellan offer 
och förövare såg ut. 

Motivet till utfört 
hedersbrott var ofta 
offrets västerländska 
beteende, baserat på bla. 
värderingar. 

“Honor killing 
attitudes 
amongst 
adolescents in 
Amman, 
Jordan.” 

Eisner, M. 
& 
Ghuneim, 
L. (2013). 

Jordanien Enkätundersökning (totalt 856 
niondeklassare från totalt 14 
skolor). 

Syftet är att undersöka 
det normativa stödet 
och attityder till 
hedersmord bland 
ungdomar i Jordanien. 
  
Syftet är vidare att 
undersöka fem 
närbelägna mekanismer 
som är teoretiskt 
trovärdiga kandidater 
till att förklara 
variationen gällande 
övertygelsen av 
hedersmord hos 
ungdomar. 

40 % av pojkarna och 20 
% av flickorna har en 
sådan uppfattning att 
döda en dotter, syster 
eller fru kan rättfärdigas 
om hon har ohedrat 
familjen. En stödjande 
attityd avseende 
hedersvåld/hedersmord är 
mer vanligt 
förekommande bland 
ungdomar som har 
kollektivistiska och 
patriarkala världsutsikter. 
Religion och intensitet av 
religiösa övertygelser är 
inte förenade med stöd av 
hedersmord. 
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“Family Killing 
Fields 
Honor 
Rationales in the 
Murder of 
Women.” 
 

Baker, N., 
Gregware, 
P. & 
Cassidy, 
M. (1999). 

USA Litteraturöversikt Syftet med denna 
artikel är att förstå 
mord som sker mot 
kvinnor med fokus på 
helheten i relationer 
som leder till mord på 
kvinnor. 

Den här studien föreslår 
att mord på kvinnor av 
nära familjemedlemmar i 
världen delvis kan 
förklaras av 
underliggande 
hedersstrukturer som en 
underkategori till en 
patriarkal ideologi. 
Hederskulturen är olika 
beroende på vilken 
kontext som råder. För att 
förstå varför hedersmord 
uppstår måste den 
interaktiva dynamiken 
inom kontexten förstås 

“The profiles of 
victims, 
perpetrators, and 
unfounded 
beliefs in honor 
killing in 
Turkey.” 

Dogan, R. 
(2014). 

Turkiet 39 semistrukturerade intervjuer 
med 34 manliga och 5 kvinnliga 
personer som dömts skyldiga 
till mord i hederns namn. 

I Turkiet förekommer 
mycket ogrundade 
övertygelser och 
antagande om de 
allmänna profilerna hos 
offer, förövare och de 
utförda brotten. Detta 
bygger på svaga 
generaliseringar istället 
för forskning. Trots 
detta har dessa 
påstående en betydande 
inverkan på 
förordningar och 
arbetspraxis. Genom 
denna studie görs ett 
försök att förändra 
detta och istället skapa 
en beskrivning av 
hedersbrott med 
underliggande 
forskningsstöd. 

Frågan om huruvida 
hedersmord utgör en 
kulturellt tydlig form av 
våld kräver viss 
försiktighet och bör 
diskuteras på grundval av 
övertygande empiriska 
data i stället för det 
oöverträffade 
forskningsbevis som 
många forskningsstudier 
har åberopat. I samhällen 
där hedersmord tenderar 
att inträffa och i Turkiet 
där denna studie är 
genomförd, är relationen 
mellan män och kvinnor, 
strikt kontrollerade och 
reglerade av traditioner i 
enlighet med kulturella 
normer. Lite är dock känt 
om hur och varför en 
hederskultur som 
inspirerar våld uppstod i 
från första början. 
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