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Sammanfattning  
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att identifiera de bakomliggande mekanismerna 
inom de kontexter det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck. Studien belyser även 
kvinnors och HBTQ-personers utsatthet inom hederskontexter. En integrativ litteraturöversikt 
har genomförts, således har både kvantitativa och kvalitativa data nyttjats. Utifrån den 
systematiska litteratursökningen har 16 studier inkluderats. Tre centrala bakomliggande 
mekanismer har identifierats; heder/skam, kollektivet samt patriarkala strukturer 
/heteronormativitet. Slutsatser i studien är att bevarandet av hedern är av betydelse för 
individen i hederskontexter. Studien visar även att kollektivet etablerar de sociala normer som 
individen ska följa och om normbrott sker drabbar det hela kollektivet. Hederskontexter 
präglas även av mäns dominans över kvinnor. Kvinnor och HBTQ-personer blir utsatta för 
våld och förtryck på liknande sätt inom hederskontexter. Mer kunskap behövs inom socialt 
arbete gällande hedersrelaterat våld och förtryck och därav bidrar föreliggande studie till att 
samla kunskap och identifiera vad som ligger bakom det uttryck som hedersrelaterat våld och 
förtryck tar. För att dels kunna arbeta preventivt och dels stötta utsatta individer krävs det 
förståelse för orsakerna till samt insikt i komplexiteten bakom det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket. 
 
   
Nyckelord: hedersrelaterat våld och förtryck, heder, skam, kollektivet, HBTQ,  
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 Abstract   
   
The following literature study aims to identify the underlying mechanisms within the contexts 
where honour-related violence and oppression occurs. The study also highlights the 
oppression of women and LGBTQ-people within the honour contexts. An integrative 
literature review has been implemented, thus both quantitative and qualitative data have been 
used. Based on the systematic literature search, 16 studies have been included. Three central 
underlying mechanisms have been identified; honour/shame, the collective and patriarchal 
structures/heteronormativity. Conclusions in the study are that maintaining honour is 
important to the individual. The also shows that the collective establish the social norms the 
individual must follow and if the individual violates the norms, it affects the entire collective. 
The honour contexts are also characterized by male domination of women. Women and 
LGBTQ people are exposed to violence and oppression in similar ways within the honour 
contexts. More knowledge is needed within social work regarding the understanding of honor-
related violence and oppression and therefore this study contributes to gathering knowledge 
and identifying what lies behind the honour-related violene and oppression. In order to be able 
to work preventively and support victims of abuse, it is necessary to understand the causes 
and the complexity of the honor-related violence and oppression. 
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1.  Inledning	  	  
Sommaren 1999 blev 19-åriga Pela Atroshi mördad av sin pappa och sina farbröder. Mordet 
inträffade när Pela var på besök över sommaren i familjens hemstad i irakiska Kurdistan. För 
Pela var det ett tillfälle att söka förlåtelse och försonas med familjen då hon tidigare rymt 
hemifrån och levt ett liv som inte accepterades av hennes familj. Pela träffade sina farbröder 
där, ovetandes om vad som skulle hända och blev sedan skjuten till döds. Familjen hade 
planerat mordet då de ansåg att Pela inte hade levt ett anständigt liv och dragit skam över hela 
familjen (Kierkegaard, 2013, 20 januari). Tre år senare inträffade ett liknande mord på 26-
åriga Fadime Sahindal som blev mördad i en lägenhet i Uppsala. Gärningsmannen var 
Fadimes egna pappa som ansåg att hon hade vanhedrat familjen då hon vägrade följa de 
normer som förväntades av henne (Socialstyrelsen, 2014). Morden på Pela och Fadime kom 
att bli de mest kända och uppmärksammade fallen av hedersmord och det var efter den stora 
mediala uppmärksamheten som hedersrelaterat våld och förtryck började definieras och 
diskuteras i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att leva i en kontext där det finns starka krav på att 
följa vissa normer och regler i syfte att upprätthålla familjens heder inför resten av kollektivet 
eller omgivningen. Det kan leda till att individerna som lever inom hederskontexter kan bli 
utsatta för hot och olika typer av våld för att kontrollera att individen inte avviker från 
normerna (Socialstyrelsen, 2014). Enligt en rapport som Yourstone, Axelsson, Hildeby 
Kellgren, Södergren och Eriksson (2018) genomförde framkom det att det sker cirka 5000 
hedersmord i världen varje år, men mörkertalet är stort och antalet offer för hedersrelaterat 
våld och förtryck ser ut att öka. Jordanien och Pakistan är några av de länder där det 
rapporteras mest om hedersmord (NCK, 2010). I Sverige är det svårt att fastställa i vilken 
omfattning det sker hedersrelaterade brott men en kartläggning genomfördes 2007 som 
undersökte omfattningen i Stockholm stad (NCK, 2010). Där framkom det att av de 2300 
elever i årskurs nio som deltog, svarade 3 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna att 
de lever under hedersrelaterade begränsningar vilket inkluderade både hot och våld (NCK, 
2010). En annan kartläggning genomförd av Ungdomsstyrelsen (2009) uppgav omkring 70 
000 ungdomar i Sverige mellan åldrarna 16–25 att föräldrarnas kultur och religion begränsar 
ungdomarnas val av partner samt att 8500 av dessa är i riskzonen för att bli bortgifta mot sin 
vilja. FN konstaterar bland annat att arbetet mot hedersrelaterat våld är en fråga om mänskliga 
rättigheter och de länder som är medlemmar i FN har en skyldighet att arbeta aktivt för att 
motverka våldet (Yourstone et al., 2018). Från och med 2003 satsade svenska regeringen 
omfattande resurser på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och uppmärksammade 
även ett behov av ökad kunskap om bakgrund och orsaker till våldet (Yourstone et al., 2018). 
     
Forskning om hedersrelaterat våld och förtryck kan delas in i tre skilda perspektiv som 
förklarar problematiken på olika sätt. Det de tre olika ansatserna har gemensamt är att de möts 
i förståelsen av att betrakta det hedersrelaterade våldet som ett uttryck för patriarkal makt, att 
det alltså är en följd av manlig strukturell överordning (NCK, 2010). Det första perspektivet 
är det kulturella vilket ser det hedersrelaterade våldet som ett uttryck för patriarkala 
värderingar som genomsyrar icke-västerländska kulturer. Fokus ligger på att studera 
hedersrelaterat våld som ett fenomen som främst förekommer utanför västerländska kontexter 
eller västerländska kulturer. Könsperspektivet är den andra ansatsen som betonar hur det 
hedersrelaterade våldet främst är kopplat till globala patriarkala strukturer som återfinns i alla 
kulturer. Könsperspektivet betonar hur hedersrelaterat våld ska förstås inom ramen för mäns 
våld mot kvinnor och bör analyseras på samma sätt som annat patriarkalt våld. Det sista 
perspektivet, det intersektionella, lyfter fokus från både kultur och kön där även koloniala och 
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globala sammanhang bör tas i beaktning samt att kön, klass, etnicitet är faktorer som ständigt 
samverkar (NCK, 2010). Det kulturella perspektivet har med åren fått mer och mer kritik från 
olika håll, samtidigt som behovet av ett mer intersektionellt perspektiv har börjat växa inom 
forskningsfältet (NCK, 2010). 
 
1.1.   Problemformulering	  	  
I Socialtjänstlagen (2001:453) 5:1 stadgas bestämmelser om att socialnämnden ska verka för 
att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. I SoL 5:11 föreskrivs 
även att socialnämnden ska verka för att den som utsätts för brott och dennes närstående ska 
få tillgång till stöd och hjälp de behöver. Det gäller i synnerhet barn och kvinnor som utsätts 
för våld eller andra former av övergrepp av någon närstående. Att ha goda kunskaper om 
hedersrelaterat våld och förtryck är idag högst aktuellt för yrkesverksamma inom socialt 
arbete. I Förenta Nationernas deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993) ingår 
även arbetet mot avskaffandet av hedersvåld mot kvinnor (UN, 1993). Där fastställs att det 
finns en skyldighet att förebygga, utreda och åtala brott i hederns namn samt erbjuda skydd 
till de som utsätts. Att inte göra detta utgör ett brott mot mänskliga rättigheter. Dock betonas 
en otillräcklig förståelse av grundorsakerna till mäns våld mot kvinnor och brott i hederns 
namn som förhindrar möjligheterna att motverka våldet (UN, 1993). Förutom att besitta 
tillräckligt med kompetens inom socialt arbete för att bemöta och hjälpa offer som blir utsatta 
så är det även av vikt att förstå grundorsakerna till det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
för att kunna förebygga samt erbjuda rätt stöd till de som utsätts. I följande litteraturstudie 
kommer fokus ligga på att identifiera centrala bakomliggande mekanismer inom 
hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att fokusera på vilka mekanismer som råder inom 
hedersförtrycket så kan en förstå vad det är som möjliggör förtrycket och även jobba 
förebyggande. 
 
Den vanligaste gruppen som faller offer för hedersrelaterat våld är flickor och kvinnor men 
kartläggningar visar även att HBTQ-personer är en särskilt utsatt målgrupp inom 
hederskontexter som inte uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2016). Det råder således en stor 
kunskapsbrist inom forskningsfältet gällande HBTQ-personers utsatthet där det behöver 
forskas vidare inom (NCK, 2016). Av den anledningen kommer följande litteraturstudie 
undersöka både kvinnors och HBTQ-personers utsatthet. Syftet med att inkludera båda 
målgrupperna är att det finns för lite forskning om HBTQ-personer inom hederskontexter för 
att kunna genomföra en litteraturstudie med endast fokus på HBTQ-personer. Då det fyller en 
viktig funktion att lyfta fram HBTQ-personer inom hedersförtrycket så inkluderades båda. 
Genom att kombinera studier som både fokuserar på kvinnor och HBTQ-personer så kan de 
tillsammans skapa en överblick i hur hedersrelaterat våld och förtryck kan förstås. 
 
1.1.1.   Syfte	  
Föreliggande studie är en integrativ litteraturöversikt som syftar till att identifiera de 
bakomliggande mekanismerna i forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att 
identifiera mekanismerna ges en större förståelse för vad som möjliggör olika former av våld 
och förtryck inom hederskontexter. Studien fokuserar på att undersöka kvinnors och HBTQ-
personers utsatthet inom hederskontexter.  
 
Frågeställningar 

•   Vilka bakomliggande mekanismer går att identifiera inom hedersrelaterat våld och 
förtryck? 

•   På vilket sätt blir kvinnor utsatta inom hederskontexter? 
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•   På vilket sätt blir HBTQ-personer utsatta inom hederskontexter? 
 

1.2.   Begreppsdefinitioner	   	   	   	    
Hederskontext 
Enligt Socialstyrelsen (2014) innebär hedersrelaterat våld och förtryck att en individ blir utsatt 
för hot, kontroll och våld för att individen avviker från hedersnormer. I föreliggande studie 
kommer begreppet “hederskontext” nyttjas för att förklara de kontexter där det förekommer 
hot, kontroll och våld på grund av hedersnormer men begreppet inkluderar även helheten av 
att leva inom ramarna för starka hedersnormer. Det innebär att även om hot, kontroll och våld 
inte förekommer så finns det förväntningar och krav som alltid är närvarande och har en 
inverkan på individens liv och dennes familj. 
 
Heteronormativitet 
Heteronormativitet syftar till det system i samhället som utgår från normen att alla människor 
är heterosexuella och cispersoner (cis innebär en person som identifierar sig med det kön det 
blir tilldelat vid födsel). Inom heteronormen förväntas kvinnor vara feminina och attraheras av 
män och män förväntas vara maskulina och attraheras av kvinnor. I heteronormen finns även 
en tvåkönsnorm, alltså att det endast finns två kön och att de är varandras motsatser 
(Ambjörnsson, 2006). 
  
Patriarkala strukturer 
Patriarkala strukturer innebär de djupt rotade samhällsstrukturer där män som grupp innehar 
mer ekonomisk, politisk och juridisk makt än kvinnor. Inom patriarkatet finns även en tydlig 
hierarki mellan män där äldre män har mer makt och inflytande över yngre. I patriarkatet 
innefattas även det psykiska, fysiska samt sexuella våldet män utövar mot kvinnor globalt. De 
patriarkala strukturerna går även hand i hand med heteronormativa föreställningar (Gemzöe, 
2014). 
 
HBTQ 
HBTQ är ett paraplybegrepp för personer som på olika sätt avviker från de heteronormativa 
förväntningarna (Ambjörnsson, 2006). H:et står för homosexuell och B:et för bisexuell vilket 
åsyftar sexuella läggningar. T:et står för trans vilket handlar om hur individen definierar och 
uttrycker sitt kön. Den sista bokstaven står för queer vilket är ett mer omfattande och abstrakt 
begrepp. Queer kan innefatta både sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck och kan 
inkludera alla som avviker från eller har ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen 
(Ambjörnsson, 2006). 
 
Kvinnor 
I följande studie skriver vi om både HBTQ-personers och kvinnors utsatthet. Då de två 
kategorier kan sammanfalla så behövs det tydliggöras vilken specifik målgrupp vi pratar om 
i olika situationer. När vi skriver ”kvinnor” i texten så syftar vi på kvinnor som är eller antas 
vara heterosexuella och cis.	    

2.	  Metod	  
I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet av insamlandet och analysen av data presenteras i 
följande delar; metodval, vetenskapsteoretisk ansats, litteratursökning, urvalsprocessen, 
bearbetning och analys, val av teori, systematiskt tillvägagångssätt, validitet och 
generalisering samt etiska överväganden. 
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2.1.	  Metodval	  	  
Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka bakomliggande mekanismer som går att 
identifiera inom det hedersrelaterade våldet och på vilket sätt kvinnor och HBTQ-personer 
blir utsatta inom hederskontexter i förhållande till detta. Hur studien utformas och vilken 
datainsamlingsmetod som nyttjas styrs av studiens syfte och frågeställning (Rienecker, 2016, 
s. 12) och för följande studie har en litteraturöversikt valts. En litteraturöversikt innebär att 
systematiskt söka, identifiera och sammanfatta relevant forskning inom ett problemområde 
(Booth et al., 2013, s. 28–29). En litteraturöversikt kan således nyttjas för att få en överblick 
och fördjupad kunskap i vad forskning säger om det hedersrelaterade våldets bakomliggande 
mekanismer samt hur forskningsläget ser ut gällande kvinnors och HBTQ-personers utsatthet 
inom det hedersrelaterade våldet. Följande studie är integrativ, vilket innebär att sammanställa 
och omtolka redan befintlig forskning av både kvalitativ och kvantitativ ansats (jmf. Hjerm & 
Lindgren, 2014, s. 186–187). Genom att kombinera både kvantitativ och kvalitativ forskning 
så blir fler aspekter av problemområdet belyst och fördelarna med respektive metoder 
kompletterar varandra (Hjerm & Lindgren, 2014, s. 186–187). Genom att välja en integrativ 
litteraturöversikt till följande studie så uppnås en mer heltäckande förståelse för  fenomenet. 
 
2.2.	  Vetenskapsteoretisk	  ansats	  	  	  
Inom kritisk realism är ståndpunkten att kunskap som är användbar förutsätter att vi känner 
till mekanismerna som producerar de empiriska händelserna. Den kritiska realismen innehar 
ett ontologiskt djup då den bygger på en tanke om att det finns mekanismer som inte går att 
observera som skapar förutsättningar för de konsekvenser som är observerbara (Jakobsen, 
2003 s. 49). Det som kan observeras är alltså konsekvenser av mekanismerna. Med hjälp av 
begrepp och teorier så går det att fånga bakomliggande mekanismer och dess konsekvenser. 
Inom kritisk realism står relationen mellan den verkliga världen och de begrepp vi har om den 
i fokus. Utifrån en kritisk realistisk riktning är all kunskap felbar och mottaglig för 
korrigering, men all kunskap är långt ifrån lika felbar (a.a, 2003 s. 40). Den epistemologiska 
ståndpunkten utifrån kritisk realism är att det föreligger kontextuella villkor för att 
mekanismer ska kunna ge en viss typ av utfall. Verkligheten är beroende av den tid och de 
villkor som råder. Verkligheten är även stratifierad, vilket innebär att mekanismerna verkar på 
olika nivåer exempelvis att mekanismer på makronivå påverkar mekanismerna på mikronivå 
(Danemark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003 s.179). Syftet med att utgå från kritisk 
realism är att få en större förståelse för de bakomliggande mekanismerna inom 
hederskontexter som möjliggör olika former av förtryck och våld mot individen. 
  
2.3.	  Litteratursökningen	  	  
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Social Services Abstract, Sociology 
Collection, Diva samt Primo. Sökningen inleddes med en “scoping search” vilket är en 
bredare sökning som syftar till att kartlägga befintlig forskning inom området en avser att 
undersöka (jmf. Booth et al., 2013, s. 82–83). Genom att först göra en scoping search kan 
problemområdets omfattning och storlek utvärderas för att följaktligen genomföra en mer 
specifik och avgränsad sökning (Booth et al., 2013, s. 82). Efter genomförandet av en scoping 
search identifierades relevanta sökord och kombinationer som sedan nyttjades i den senare 
huvudsakliga sökningen. Sökord som bland annat identifierades var begreppen ”honor-based” 
och ”honor-related” som är motsvarigheten till det svenska begreppet ”hedersrelaterat”. Något 
som ytterligare togs hänsyn till var att begreppet ”honor” även stavat ”honour” och således 
behövde båda stavningarna inkluderas i sökningen. Därefter genomfördes den huvudsakliga 
delen av den systematiska litteratursökningen. De olika sökorden som har använts i olika 
kombinationer är honor, honour, violence, abuse, domestic violence, family, shame, 
collective, patriarchal, honor-based, honor-related, honour-based och honour-related. Sedan 
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har sökningar genomförts i svenska databaser med sökordet hedersrelaterat. De inklusions-
och exklusionskriterier som tillämpades på alla sökningar var att studierna ska vara peer-
reviewed. Ytterligare inklusionskrav i sökningen som genomfördes i databasen Sociology 
Collection var att samtliga studier skulle vara publicerade mellan åren 2010 – 2019 samt att 
de skulle var skrivna på engelska. Anledningen till att fler exklusionskriterier valdes för 
sökningen i databasen Sociology Collection var för att sökningen var så pass omfattande och 
gav för många träffar att den behövde begränsas ytterligare. De första två sökningarna som 
genomfördes syftade till att få en överblick i hur forskningen ser ut i nuläget. Därefter gjordes 
en mer specifik sökning utifrån teman som framkom efter de första sökningarna som var mer 
omfattande. Då tillkom sökorden shame, collective och patriarchal. Nedan redovisas hur de 
olika sökorden har kombinerats och hur många träffar de olika sökningarna gav: 
  
Databas: Social Services Abstracts, Sökningen genomfördes 14 november, 2018 
("honour-based" OR "honor-based" OR honor* OR honour* OR “honor-related” OR 
“honour-related”) AND (violence OR "domestic violence") (80 träffar, varav 5 
inkluderade) 
  
Databas: Sociology Collection, Sökningen genomfördes 16 november, 2018 
("honour-based" OR "honor-based" OR honor* OR honour* OR “honor-related” OR 
“honour-related”) AND (abuse OR violence) AND (family) (143 träffar, varav 5 
inkluderade) 
 
Databas: Sociology Collection, Sökningen genomfördes 28 november, 2018 
("honour-based" OR "honor-based" OR honor* OR honour* OR "honor-related" OR 
"honour-related") AND (abuse OR violence) AND (family) AND shame*) (29 träffar, 
varav 1 inkluderad) 
 
Databas: Sociology Collection, Sökningen genomfördes 28 november, 2018 
("honour-based" OR "honor-based" OR honor* OR honour* OR "honor-related" OR 
"honour-related") AND shame* AND collective* AND patriarchal*) (4 träffar, varav 1 
inkluderad) 
 
Databas: DIVA (forskningspublikationer), Sökningen genomfördes 28 november, 2018 
“hedersrelaterat” (49 träffar, varav 2 inkluderade) 
 
Databas: PRIMO, Sökningen genomfördes 28 november, 2018  
”hedersrelaterat” (26 träffar, varav 0 inkluderade 
 
Pearl growth: 2 studier inkluderades utifrån studiers referenslistor  
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Bild. 1 Litteratursökningens urvalsprocess (jmf. Booth et al., 2012) 
	  
2.4.	  Urvalsprocessen	  
Under urvalsprocessen valdes relevanta artiklar ut först baserat på dess titel och sedan baserat 
på studiens abstract. Därefter återstod de artiklar vars hela text skulle läsas igenom. Efter att 
ha läst samtliga studier inkluderades de artiklar som var relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar. Målet var även att få med en variation av olika perspektiv och förklaringar 
för att få en så rättvis bild av empiri som möjligt. Majoriteten av studierna handlade om 
kvinnors utsatthet inom hedersrelaterat våld vilket innebar att vi fick genomföra en mer 
specifik sökning för att hitta studier som handlar om HBTQ-personer. En sökning 
genomfördes med olika sökord relaterade till LGBTQ (vilket är det engelska begreppet för 
HBTQ) i kombination med sökorden som berörde hedersrelaterat våld i databaserna 
Sociology Collection samt Social Services Abstracts. Men då internationell forskning om 
detta var nästintill obefintligt så har inga studier från den sökningen inkluderats. Anledningen 
till att den inte har redovisats ovan är att det var många olika sökningar som inte resulterade i 
några träffar av relevans. Totalt användes 16 artiklar i studien, 14 av dessa inkluderades i 
studien utifrån de sökningar som gjordes i databaserna. De resterande 2 studierna 
inkluderades utifrån vad Booth (2012) benämner som ”pearl growth” vilket innebär att dessa 
studier återfunnits i inkluderade studiers referenslistor.  De 3 studier som berör HBTQ-
personers utsatthet gick att finna i sökningen i den svenska databasen DIVA samt genom 
pearl growth (jmf. Booth, 2012).  
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2.5.	  Bearbetning	  och	  analys	  
För att analysera de data som har samlats in har en tematisk analys genomförts. Med hjälp av 
en tematisk analys identifieras en rad faktorer som är betydelsefulla för att förstå det särskilda 
fenomenet (Booth et al., 2012 s. 226), i detta fall de bakomliggande mekanismer inom 
hedersrelaterat våld och förtryck. Under tiden som materialet bearbetades har nyckelord/koder 
observerats och har under arbetets gång inordnats under kategorier (jmf. Lindgren 2014, s.45). 
Det gick att finna gemensamma teman mellan de kodade kategorierna. Koder som har 
identifierats är heder, skam, rykte, vanära och andras åsikter som resulterade i temat skam och 
heder. Skam och heder bildar ett gemensamt tema av anledningen att de är varandras 
motpoler och går hand i hand. Koderna familj/familjen, mamma, pappa, bror/bröder, agnation, 
släkt, man, vänner, förövare, område och gemenskap bildade temat kollektivet. Tvångsgifte, 
kontroll av beteende, kontroll av sexualitet, oskuld, könsstympning, klädsel, homo, bi, trans, 
äktenskap, omvändelse bildade temat patriarkala strukturer och heteronorm. Anledningen till 
att patriarkala strukturer och heteronorm ingår i samma tema är att det är strukturer som 
samverkar och ingår i varandra (se Gemzöe, 2014). De tre centrala tema som identifierades är 
alltså heder/skam, kollektivet samt patriarkala strukturer/heteronorm. Den tematiska analysen 
har genomförts i tre steg; först kodas materialet för att sedan göra teman av dessa koder vilket 
har bildat analytiska teman (jmf. Booth et el., 2012 s.226–227). Analysprocessen har präglats 
av en ständig växelverkan mellan att koda, inordna dessa underteman samt att summera (jmf. 
Lindgren 2014, s.64).  
 
2.6.	  Val	  av	  teorier	  
Då den vetenskapsteoretiska ansatsen är kritisk realism så har teorierna för föreliggande 
studie valts genom abduktion vilket innebär en växelverkan mellan empiri och teori (se 
Danemark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003 s.179). Efter att ha gjort en systematisk 
litteratursökning och kommit fram till vilka bakomliggande mekanismer som ska analyseras 
så har teorier valts efter det. Teorierna i studien nyttjas som verktyg för att få en ytterligare 
förståelse för det hedersrelaterade våldet och förtrycket, både på individ-, grupp- samt 
samhällsnivå. Syftet med att kombinera teorier på olika nivåer är att få en så heltäckande och 
komplex förståelse som möjligt av fenomenet, vilket är i linje med den vetenskapsteoretiska 
ansatsen som valts.  
 
2.7.	  Systematiskt	  tillvägagångssätt,	  validitet	  och	  generalisering	  
Litteraturöversikten ska vara försvarbar gentemot eventuella faktorer som påverkar validiteten 
av litteraturöversikten, så kallade bias (Booth et al., 2012 s. 19). Selection bias syftar till att 
den valbarheten som forskaren har då forskaren kan inkludera eller exkludera forskning som 
stödjer eller inte stödjer forskarens intresse. I den aktuella forskningsöversikten så har 
forskning som är av relevans för studien inkluderats samt att forskning med olika perspektiv 
och teorier har använts för att få olika förklaringsmodeller på fenomenet. Publication bias 
avser en annan typ av faktor som kan tänkas påverka utfallet av studier som innefattas i 
litteraturöversikten. Det syftar till att synliggöra om forskare, granskare och utgivare 
publicerar eventuellt vinklar det som studien har kommit fram till för att styrka sitt eget 
intresse (Booth et al., 2012 s. 19). För att förhindra publication bias har föreliggande 
litteraturstudie strävat efter att uppnå en så hög transparens som möjligt genom att tydligt 
redovisa tillvägagångssättet. 
 
I följande litteraturöversikt har de artiklar som inkluderats i studien baserats på deras relevans 
i förhållande till studiens syfte, vilket tillgodoser kravet för ett systematiskt tillvägagångssätt 
(jmf. Booth et al., 2012 s. 19). Ett systematiskt tillvägagångssätt har reducerat risken för olika 
typer av bias samt sett till att de inkluderade artiklarna endast omfattar teman inom det 



8	  
	  

hedersrelaterade våldet och förtrycket (jmf. Booth et al., 2012 s.2). De använda artiklarna har 
genomgått en kritisk granskning då ett av inklusionskriterierna är att artiklarna ska vara peer 
reviewed, och de inkluderade artiklarna redovisas i en bifogad tablå vilket ökar den interna 
validiteten (jmf. Booth et al., 2012 s. 142). När aktuell forskning införskaffats har processen 
varit saklig och en medvetenhet har funnits gällande förförståelse och eventuellt eget intresse, 
vilket har bidragit till en ökad reliabilitet. Under insamlandet av artiklarna har samtliga studier 
även granskats och diskuterats gemensamt.  Undersökningsprocessen och sökningen har 
redovisats noggrant för möjlighet att kunna replikera studien (jmf. Bryman, 2011 s.50–51). 
Att kunna generalisera resultatet av en studie innebär att resultatet kan appliceras på en större 
population utöver den specifika forskningsprocessen, även benämnt som extern validitet 
(Bryman, 2011 s.50–51). Den aktuella forskningsöversikten har inte för avseende att vara 
generaliserbar dock kan resultaten av studien eventuellt bidra till en ökad förståelse av 
fenomenet. 
 
2.8.	  Etiska	  överväganden	  
I en litteraturöversikt samlas redan producerad forskning in och de fyra etiska 
forskningsprinciperna kan tänkas att tillämpas vid granskningen av ett etiskt perspektiv i den 
befintliga forskningen. De fyra etiska forskningsprinciperna kan utgöra utgångspunkt vid ett 
sådant granskande. En av de etiska principerna är informationskravet vilket innebär att 
respondenterna skall få ta del av syftet med forskningen och vad dennes deltagande innebär, 
samt respondenten ska delges information om att medverkan är frivillig och att denne får 
avbryta när som helst (Bryman, 2011 s.131). Vidare ska respondenten ge sitt samtycke till 
medverkan, vilket innefattas i den etiska principen samtyckeskravet. Ytterligare en princip är 
konfidentalitetskravet vilket innebär att forskaren ska behandla den insamlade data med 
största möjliga konfidentalitet så att inte obehöriga kan ta del av materialet (Bryman 2011 
s.132). Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär att data som samlas in endast får 
användas till forskningens syfte och ingenting annat (Bryman. 2011, s.132). Nyttjandekravet 
tas även hänsyn till i denna litteraturöversikt då resultatet endast skall användas för att besvara 
den aktuella frågeställningen.  
 
Forskaren ska ta hänsyn till en god forskningsetik och däribland inte förvränga eller fabricera 
data som har inhämtats (Thornberg & Fejes, 2016 s.268). Under studien har vi därför löpande 
haft en dialog gällande förståelsen av de inkluderade artiklarna samt varit noggranna med att 
vara kritiska till hur vi redovisar insamlade data, för att denne inte ska förvrängas. En etisk 
aspekt som är central för studien är att reflektera över forskarens egna roll och förförståelse. 
Det är av särskild vikt att vara medveten om att den egna förförståelse kan påverka 
tolkningen, analysen och resultatet av studien (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111–112). 
Det är framförallt något som bör tas i hänsyn till i förhållande till det “tolkningsmonopol” 
forskaren besitter, vilket innebär att forskarens egen tolkning av materialet är det som är 
avgörande för studiens utfall. Detta för att undvika att resultatet blir snedvridet eller att 
materialet tolkas på ett sådant sätt som forskaren sedan innan har förväntat sig (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 111). Det är således av vikt att genomgående i studien reflektera över sin 
förförståelse och framförallt vara tydlig och transparent med hur genomförandet av studien 
har gått till.   

3.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
De teorier som har valts för föreliggande studie utgår från de mekanismer som har 
identifierats i den systematiska litteratursökningen. Scheffs teori förklarar mekanismer inom 
hedersrelaterat våld och förtryck på individnivå där syftet är att få en förståelse för hur 
känslorna skam och heder påverkar individen. Durkheims teori ger en förståelse för hur 
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mekanismerna verkar på gruppnivå och förklarar kollektivets betydelse inom hederskontexter. 
Hirdmans teori om genussystemet och Connells teori om hegemonisk maskulinitet ingår i en 
feministisk teoribildning och sätter ljus på samhällsstrukturer som påverkar de normer som 
råder inom hederskontexter.  
 
3.1.	  Skam	  och	  sociala	  band	  	  
Den amerikanska sociologen Thomas Scheff har varit mest verksam i utvecklingen av 
emotionssociologi och framförallt tagit fram teorier om känslorna skam och stolthet 
(Dahlgren & Starrin, 2004). Scheff utvecklade den tidigare sociologen Charles Horton 
Cooleys teori om att människors identitet skapas i förhållande till hur de tror att andra 
uppfattar dem. Skam kan då utlösas genom att individen internaliserar den andra personens 
uppfattning om en samt föreställer sig dennes bedömning av sig själv (Scheff & Starrin, 
2013). Scheff menar att skam är en vanlig känsla som förekommer i alla mänskliga grupper. 
Det är en av de mest dominerande känslor en individ kan ha då den fyller flera funktioner 
jämfört med andra emotioner. Skam är framförallt ett ”moraliskt gyroskop” vilket innebär att 
den signalerar moraliska överträdelser och vägleder individers handlingar (Dahlgren & 
Starrin, 2004). Scheff menar även att skam är en gruppbeteckning på emotioner och 
skamkänslan kan inkludera flera olika emotioner. Skam kan vara ett uttryck för att individen 
uppfattar sig själv negativt i andras ögon eller kan uppkomma då individen känner sig 
avvisad, ovärdig eller otillräcklig (Scheff & Starrin, 2013).  
 
Skam spelar en stor roll i människors vardagliga liv och känslorna kan informera oss om 
relationen mellan människor. En central aspekt inom Scheffs skamteori är att den utgår från 
antagandet om att det mest betydelsefulla motivet hos människor är att upprätthålla sociala 
band (Scheff & Starrin, 2013). Skam uppstår i de situationer då sociala band individer 
emellan hotas. Scheff menar att det är genom säkra och trygga sociala band som ett samhälle 
kan upprätthållas. På så sätt kan skam även förstås som en relationell känsla och är en signal 
på otrygga och hotade relationer (Dahlgren & Starrin, 2004). Scheff betonar att skam inte 
endast kan förstås ur ett individuellt perspektiv utan att det snarare är nödvändigt att förstå det 
i ett större sammanhang. Medan en individuell förklaring till skam är att den är en följd av 
individens misslyckande att leva upp till sina ideal, så menar Scheff att individens ideal oftast 
är en avspegling av de ideal som finns i omgivningen eller samhället (Scheff & Starrin, 2013). 
Det är således av vikt att förstå skam inte endast som en känsla som existerar hos individen i 
fråga, men även som en relationell känsla som uppstår under människors sociala interaktioner. 
	  
3.2.	  Mekanisk	  solidaritet	  
Sociologen Émile Durkheim tog fram teorier om människors sociala sammanhållning och 
individualismens förutsättningar i samhället (Durkheim, 1984). Durkheim menar att 
samhällen grundas på två idealtyper, den ena är ett samhälle som präglas av mekanisk 
solidaritet och det andra ett samhälle som präglas av organisk solidaritet (a.a, 1984). Den 
organiska solidariteten är mer individinriktad, skapar möjligheter och utvecklar ett behov av 
en egen identitet. Organisk solidaritet återfinns i mer urbaniserade samhällen till skillnad från 
de samhällen där mekanisk solidaritet råder. Den mekaniska solidariteten karaktäriseras av 
stark gruppsammanhållning och återfinns i traditionella samhällen, exempelvis 
jordbrukssamhällen (a.a, 1984). Durkheim redogör för att ett mekanisk solidariskt samhälle 
till största delen hålls ihop av starka normer. Till skillnad från den organiska solidariteten 
innebär den mekaniska solidariteten att individen är en del av kollektivet istället för en 
individuell enhet (Allard, 1965). En viktig komponent i mekanisk solidaritet är vad Durkheim 
benämner som socialisationsprocessen, vilket syftar till att barn fostras till att förstå och 
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anamma samhällets normer (Durkheim, 1984). Målet med barnens socialisation är att lära sig 
sätta gruppen framför sig själv samt att få dem att följa gruppens traditioner, normer och 
sedvänjor (a.a, 1984). Durkheim menar att vi föds in i ett system av normer, formella regler, 
informella normer och gemensamma värden som inte endast påverkar individen i samhället 
utan enligt Durkheim ses som tvingande (a.a, 1984). Individerna inom dessa samhällen möts 
inte bara av familjens normer utan även hela det rådande samhället har bestämmande 
gemensamma normer och värderingar. Tillslut har dessa värderingar och normer socialiserats 
så djupt att de har blivit en del av individernas identitet (a.a, 1984).  
  
Durkheims teori om människors sociala sammanhållning visar att samhällets institutioner 
utövar ett starkt socialt tvång mot de enskilda individerna (Engdahl & Larsson, 2011). Det 
sociala tvånget uppstår genom att samhällsmedlemmar kollektivt upprätthåller ett antal 
gemensamma föreställningar, vilket benämns som kollektivt medvetande. Det kollektiva 
medvetandet uppstår när individer, familjer och släkter bildar större kollektiv vilket enligt 
Durkheim gör samhället till en helhet (Durkheim, 1984). De enskilda individerna 
identifikation med gemenskapen inom samhällen med mekanisk solidaritet beskrivs som så 
stark att man då talar om ett kollektivt medvetande och en kollektiv vilja. Avsteg från de 
kollektiva lagarna och tankesätten betecknas som brottsliga handlingar och kan bestraffas 
hårt. Det är även vanligt med kollektiva bestraffningar (Boglind, et. al 2005). I de samhällen 
som präglas av mekanisk solidaritet är det viktigt att de sociala normerna bestyrks av starka 
sanktioner som tillämpas konsekvent om någon bryter mot normerna (Allard, 1965). 
Konflikter beträffande rådande normer förekommer inte, vilket innebär att de inte ifrågasätts 
inom kollektivet (a.a, 1965). Om ett brott är kriminellt ska det förolämpa det starka kollektiva 
medvetandet (Durkheim, 1984). Något som förolämpar det kollektiva medvetandet 
förolämpar kollektivet i sig, därför måste dessa brott straffas. Durkheim menar att funktionen 
av straffet är att stärka den sociala sammanhållningen och inte att avskräcka individen. Därför 
behövs brottslingen, och om han inte finns så måste han uppfinnas. Brottslingar är på så vis 
nödvändiga inom kollektivet för att bekräfta kollektivets sammanhållning (a.a, 1984). 
Straffets stränghet avspeglar det kollektiva medvetandets styrka (Boglind, et. al 2005). Klaner 
och familjer inom kollektivet präglas dock även av en livgivande och värmande gemenskap 
(Engdahl & Larsson, 2011). Individer som inte ingår i samhällets värmande gemenskap, som 
står utan de band och begränsande värden som upprätthålls av religion, moral, familj och 
härkomst, nation o historia riskerar enligt detta synsätt att bli djupt olyckliga och ytterst att 
begå självmord. Kollektivet har således inte endast en kontrollerande men även skyddande 
funktion för individen (a.a, 2011).  
 
3.3.	  Genussystemet	  
Begreppet ”genus” används inom feministisk teoribildning för att skilja på den biologiska 
definitionen av kön och kön som något socialt konstruerat. Genus kan användas synonymt 
med socialt kön och är baserat på olika förväntningar och normer om manligt och kvinnligt 
(Ambjörnsson, 2006). Historikern Yvonne Hirdmans teorier om genus fick stor 
genomslagskraft i Sverige under 80-talet. Hirdman introducerade bland annat genussystemet, 
en teori som förklarar kvinnors underordning i samhället samt hur män och kvinnors 
positioner i samhället etableras (Ljung, 2015). Genussystemet bygger på två grundläggande 
logiker; den ena är dikotomin mellan könen, den andra är hierarkin mellan könen. Dikotomin 
innebär att särhålla det manliga och kvinnliga och principen om att manligt och kvinnligt inte 
ska blandas. Det tar sig i uttryck i både arbetsdelning, egenskaper, kläder och andra 
könsuttryck med mera. I genussystemet existerar manligt och kvinnligt i motpol till varandra 
(Hirdman, 1988). Den hierarkiska ordningen är den andra grundstenen i genussystemet och 
belyser principen om att mannen är normen och utgör det ”normala”, medan kvinnan anses 
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vara ”den Andre”. Det är genom det starka särhållandet mellan könen som manligheten som 
norm legitimeras och verkställs (Hirdman, 1988). Skapandet av detta system sker på flera 
olika plan, både på en abstrakt nivå, institutionell nivå samt individnivå. Även kvinnor är 
medskapande i denna process trots att de har en lägre status i systemet (Hirdman, 1988).  
 
3.4.	  Hegemonisk	  maskulinitet	  
Sociologen Raewyn Connell som bedriver maskulinitetsforskning diskuterar i sin bok 
”Maskuliniteter” (2008) om hur manlighet skapas och etableras. Connell menar att 
maskulinitet kan bestå av flera olika typer av uppsättningar av normer och förväntningar om 
manlighet (Connell, 2008). Connell menar att det finns multipla maskuliniteter som skiljer sig 
åt baserat på kön, ålder, etnicitet och klass men skiljer sig även åt beroende på kontext, kultur 
och tidsepok. Maskuliniteter är svåra att definiera i en mening men har gemensamma 
huvudmönster i den rådande genusordningen (a.a, 2008). Connell menar framförallt att 
maskulinitet är uppbyggda kring en hegemoni där det finns en dominerande typ av 
maskulinitet. Hegemoni innebär en ledande position som människor eftersträvar i ett samhälle 
och hegemonisk maskulinitet kan på så sätt definieras som en gestaltning av det “allmänt 
accepterade” idealet av hur manlighet bör vara (Connell, 2008). Den är statusfylld och innehar 
beteenden, egenskaper och attribut som av samhället anses vara accepterade, naturliga och 
positiva. Den hegemoniska maskuliniteten är ett ideal som ingen lyckas leva upp till men som 
alla försöker eftersträva (a,a, 2008).  
 
Den hegemoniska maskuliniteten bygger på dominans och underordning mellan olika grupper 
av män. De delaktiga männen är de som delar den hegemoniska maskulinitetens ideal men 
lever inte upp till den fullt ut (Connell, 2008). Genom den ständiga strävan efter att uppnå 
idealet så stödjer de hegemoniska maskuliniteten och bekräftar den som den normativa 
maskuliniteten vilket resulterar i att dess maktposition upprätthålls. De delaktiga männen 
verkställer på så vis även den patriarkala ordningen. De flesta män tillhör de delaktiga 
männen och drar fördel av den hegemoniska maskuliniteten eftersom de tillgodogör sig de 
patriarkala fördelarna där män är överordnade kvinnor (a.a, 2008). En annan kategori är de 
underordnade männen som tillhör manligheten men betraktas av samhället som inte ”riktiga 
män” eller ”fullständiga män”. Till denna grupp hör exempelvis homosexuella män eller män 
som har feminina könsuttryck eller attribut. De underordnade männen har dock en del fördelar 
då den hegemoniska manlighetens struktur fortfarande räknar in de underordnade. De 
underordnade är väsentliga för den hegemoniska manlighetens existens då den bygger på en 
hierarki och behöver därav ha en kategori som kan belysa vad som inte är eftersträvansvärt 
(a.a, 2008). 

4.  Resultat	  
Nedan redovisas resultatet från datainsamlingen (se även bilaga). De centrala bakomliggande 
mekanismer som identifierats har kategoriserats utifrån 3 huvudrubriker: Heder/skam, 
kollektivet samt patriarkala strukturer/heteronorm. 
 
4.1.	  Heder	  och	  skam	  
4.1.1.	  Konceptet	  av	  heder	  
Den centrala aspekten av hedersrelaterat våld och förtryck är just konceptet heder. Payton 
(2014) undersökte i sin studie olika typer av könsbaserat våld och kom fram till att samtliga 
fall av könsbaserat våld där förövarna är en del av mannens/pappans sida av släkten, 
sammanfaller med konceptet heder. Vad heder i sin tur innebär är en fråga som innefattar 
många svar. Kushal och Manickam (2012) redovisar i deras studie hur heder diskuteras i 
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förhållande till kvinnans kropp. Den kvinnliga hedern betraktas som en valuta som används 
för att mäta hela familjens ”sociala ståndpunkt” och värde. Kvinnans kropp och sexualitet har 
det högsta värdet för familjen och måste på så vis ”vaktas” av männen. Hedern beskrivs som 
en resurs såsom egendom, ekonomi och makt, där kvinnans kropp och sexualitet är ytterligare 
en resurs som behöver skyddas (Kushal & Manickam, 2012). Hague, Gill och Begikhanis 
studie (2013) undersökte det kurdiska samhället i Irak och redovisade bland annat att det finns 
starka påtryckningar från omgivningen att kvinnorna i familjen ska följa de normer som 
kollektivet har satt upp för att inte riskera att vanhedra familjen. Även Fernbrant et al. (2013) 
diskuterar i sin studie att kvinnor måste kontrolleras av sin familj för att kunna skydda 
familjens heder. Flertalet andra studier redovisade liknande resultat där hedern framförallt är 
kopplat till kvinnors sexualitet (se Elbedour, Abu-Bader, Onwuegbuzie, Abu-Rabia & El-
Aassam, 2006; Elden, 2003; Schlytter, et al., 2009). En stor del av den insamlade forskningen 
konstaterar att kvinnor framförallt är bärare av hedern där deras kropp och sexualitet bör 
kontrolleras. 
 
Baianstovu, Cinthio, Enelo, Strid och Särnstedt (2018) redovisade i en kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck om våldets karaktär och omfattning i Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Studien redovisade bland annat hur HBTQ-personers utsatthet kan se ut inom 
hederskontexter. Det framkom att äktenskap och reproduktion är en väsentlig del av hedern. 
Det råder alltså starka heteronormativa förväntningar där det accepterade scenariot är att 
individen ska gifta sig med en person av motsatt kön och följaktligen producera avkomma 
(Baianstovu et al., 2018). Studien visar att familjen vanhedras om individen exempelvis 
kommer ut som trans eller homosexuell (Baianstovu et al., 2018). Sedem och Ferrer-Wreder 
(2015) genomförde en intervjustudie med unga flickor inom hederskulturer och deras 
familjer. De kommer i sin studie fram till att fäder i familjer beskriver en känsla av att känna 
sig förödmjukade och vanhedrade av deras döttrars beteende. De beskriver också en rädsla om 
att förlora hedern, kontrollen, det sociala anseendet samt en förminskning av manlig makt 
(Sedem & Ferrer-Wreder 2015). Om en kvinna bryter mot hederskoderna så anser 
omgivningen att mannen inte har lyckats kontrollera sin kvinna och således inte lyckats 
skydda sin heder (Akpinar, 2003). Det indikerar att hedern och det sociala anseendet 
framförallt är kopplat till manlighet eller något som ägs av mannen, något som även bekräftas 
i andra studier (se Fernbrant et al., 2013; Kushal & Manickam, 2012;). 
	  
4.1.2.	  Skamkänslor	  
Då hedern är väsentlig att upprätthålla inom hederskontexter så uppstår känslor kring skam 
om någon bryter mot hederskoderna. (Eldén, 2003; Fernbrant et al., 2013; Kushal & 
Manickam, 2012). Det gäller både kvinnor som bryter mot femininitetsnormer eller 
oskuldsnormer (se Akpinar, 2003; Eldén, 2003; Hague, Gill & Begikhanis, 2013) men även 
om någon kommer ut som HBTQ-person (se Baianstovu et al., 2018). Hans Knutagård och 
Elisabet Nidsjö från RFSL Rådgivning Skåne (2004) genomförde en kartläggning av 
ungdomar som är utsatta för hedersförtryck baserat på sexuell läggning. I studien framkom 
det att de flesta ungdomar som deltog uppgav att deras homosexualitet var en skam för hela 
familjen och släkten. Även Kushmal & Manickam (2012) redogör dels för att skamkänslor 
drabbar hela familjen om en individ bryter mot hederskoderna.  
 
Skammen kan på olika sätt drabba individen och familjen inom hederskontexten. I Blum, 
Braiden och Heinonens (2016) studie intervjuar de kvinnor som varit utsatta för 
hedersrelaterat våld men även socialarbetare som har erfarenhet av att jobba med utsatta offer. 
Studien konstaterar bland annat att de kvinnor inom hederskontexter som bryter mot 
normerna blir skambelagda både av sin familj och sin omgivning. De normaliserar även de 
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övergrepp som sker på grund av skamkänslor och skammen förhindrar dem från att söka 
hjälp. Det är inte heller ovanligt för HBTQ-ungdomar att skämmas för sin sexuella läggning, 
tycka att de själva är äckliga eller känna sig onormala (Baianstovu et al., 2018; Knutagård & 
Nidsjö, 2004).  Förutom att skammen drabbar individen så visar Sedem och Ferrer-Wreders 
(2015) intervjustudie att mammorna i familjen har ett stort ansvar att upprätthålla familjens 
rykte genom att uppfostra döttrar till att bli väluppfostrade. Om de misslyckas med att 
säkerställa att deras döttrar går in i ett äktenskap som oskulder är det en stor risk att modern 
får bära skulden och blir skambelagda av släkten och kollektivet (Sedem & Ferrer-Wreder 
2015). Även De los Reyes (2003) studie visar att mödrar många gånger blir anklagade om 
dottern bryter mot hederskoderna. Som ovan nämnt anses hedern vara något som ägs av 
mannen (se Sedem & Ferrer-Wreder 2015) vilket följaktligen leder till att framförallt mannen 
drabbas av skamkänslor om någon i familjen inte följer hederskoderna (se Akpinar, 2003; 
Fernbrant et al., 2013). Det kan även gå så långt att mord blir den enda lösningen i syfte att 
“rensa bort” skammen som har uppstått (Elden 2003; Fernbrant et al., 2013) 
 
4.2.	  Kollektivet	  
4.2.1.	  Vilka	  är	  kollektivet?	  
Det som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck är dess kollektiva karaktär. Kollektivet 
kan innebära individens familj, släkt eller klan som tillsammans ställer krav på att följa 
hederskoderna (se 2013; Baianstovu et al., 2018; Fernbrant et al., 2013; Hague, Gill & 
Begikhani, 2013). Vidare behöver det inte endast vara individens familj eller släkt som kan 
innefattas i kollektivet. I en studie (Akpinar, 2003) intervjuades två turkiska migranter som 
fallit offer för hedersrelaterat våld. De förklarar att inom vissa förorter i Sverige där många 
från Turkiet är bosatta så är hela den etniska gruppen signifikant. Turkiska kvinnor anses vara 
ansvariga för upprätthållandet av normer kring femininitet (a.a, 2003). I migrationskontexten 
innebär det att turkiska kvinnor inte bara kan vanhedra sin familj men även resten av ”turkiska 
enklaven” i området. I den meningen uppfattas kvinnor av det turkiska etniska samhället som 
försvarare av "det etniska samhället". Inom det svenska samhället blir den etniska 
tillhörigheten en del av kollektivet (a.a, 2003). En annan intervjuperson i Akpinars (2003) 
studie berättar att kollektivet även kan innefatta hela grannskapet individen bor i. Det 
framkommer att en av intervjupersonerna brutit mot feminitetsnormerna som rådde inom 
kollektivet och därefter flytt hemmet. Maken, pappan och brodern skyddade inte hedern, 
vilket resulterade i att männen i grannskapet började leta efter kvinnan för att skydda hedern i 
grannskapet. Individuellt kan familjen vägra göra något åt deras heder, men ofta leder 
påtryckningar från gruppen till att männen i grannskapet försöker kontrollera kvinnan, för att 
skydda gruppens egna rykte (Akpinar, 2003). Det förekommer även att personer utanför 
släkten bevakar och rapporterar hem till familjerna om de bevittnar att någon bryter mot 
hederskoderna. Således kan kollektivet innebära allt ifrån närstående familj och släkt, till 
området individen lever i eller dennes etniska tillhörighet.  
 
Till skillnad från andra studier som redogör för kollektivet som släktskap eller ett geografiskt 
område så redovisar Ekström (2012) i sin studie om kollektivets globala omfattning. Ekström 
(2012) undersöker i sin rapport olika polisutredningar i Sverige av hedersrelaterade brott. 
Rapporten redovisar bland annat de svårigheter som kan uppstå under det polisiära arbetet 
med tanke på den globala karaktären som de hedersrelaterade ärendena kan ha, då de 
målsägande många gånger har familj eller släktingar i andra länder än Sverige (a.a, 2012). I 
flera av de studerade ärendena befinner sig inte den misstänkta personen i Sverige, vilket gör 
det svårt för polisen att utreda brottet. I ett ärende har det anmälda brottet inte begåtts i 
Sverige utan i ett annat land. Det förekommer även att gärningspersonen hotar att skada 
offrets familj eller släkt utomlands (a.a, 2012). Det finns dessutom ett antal exempel på 
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ärenden där en del eller alla av dem som sanktionerar förtrycket bor i ett annat land än 
Sverige. Offret uttrycker oro inför vad som kommer att hända om hennes släktingar 
utomlands får reda på att hon har brutit mot hederskoderna, exempelvis om hon har skiljt sig 
(a.a, 2012). Rykten kan spridas på olika sätt med bilder och texter. Det kan i sin tur öka risken 
för de familjemedlemmar som bor i Sverige att pressas till att genomföra repressalier och 
handla på ett sådant sätt så hedern återställs (Baianstovu et al., 2018).  
 
4.2.2.	  Anseende	  inför	  kollektivet	  
Baianstovu et. al (2018) konstaterar att om familjen blir vanhedrad så påverkar det även 
släkten och därav anses det vara av vikt för hela släkten att agera på olika sätt för att 
upprätthålla hedern i familjen. Liknande resultat framkommer även i Fernbrant et al. (2013) 
studie som menar att hela familjens och släktens rykte är beroende av hedern. Det blir därav 
en kollektiv angelägenhet att vara med och kontrollera individerna i familjen/släkten. Förutom 
att familj och släkt kan drabbas av en individs handlingar så kan det vara centralt att 
upprätthålla hedern inför alla i omgivningen. Det kan även handla om att det är minst lika 
viktigt att följa normerna för att upprätthålla sitt anseende inför vänner och bekanta (Darj, 
Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011). 
 
De normer och övertygelser som finns inom hederskontexter innebär inte nödvändigtvis att 
individerna i kollektivet själva besitter de åsikterna. Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg (2011) 
redovisar i sin studie om unga HBT-personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld i sina 
familjer. Studien visar att många familjemedlemmars homofobiska/transfobiska handlanden 
hänvisas till att andra personer inom familjen eller släkten inte accepterar HBTQ-personer. Ett 
exempel är en intervjuperson som berättade att mamman skulle acceptera dotterns 
homosexualitet om hon bara kunde vara säker på att resten av släkten gjorde det. Mamman 
menar att vara homosexuell innebär att familjen förlorar anseendet inför övriga släktens ögon 
och att det är ett pris hon inte kan betala (Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg 2011). Det visar 
på det paradox som råder inom hederskontexter där det är väsentligt att följa de hederskoder 
som kollektivet satt upp, medan man på ett individuell plan nödvändigtvis inte står för dem. 	  
	  
4.2.3.	  Att	  bryta	  mot	  hederskoder	  
Om en individ bryter mot hederskoderna så kan det drabba hela familjen och släkten, vilket 
följaktligen kan leda till social exklusion (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Om allmänheten 
får vetskap om att individen har brutit mot hederskoderna så kan familjen genom olika 
strategier försöka reducera eller förhindra allmänheten från att få vetskap om den påstådda 
skamfulla handlingen (Payton, 2014). Det belyser att det många gånger handlar om 
kollektivets vetskap och inte att familjen själva har något emot handlingen, något som även 
framkom i Darj, Nathorst-Böös och Jarl-Åbergs (2011) studie. Att allmänheten får vetskap 
om det innebär att krav ställs på familjen att sanktionera ut repressalier för att återställa sin 
heder (Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011; Hague, Gill & Begikhani, 2013). 
Repressalier kan komma i olika former det kan exempelvis innebära att familjen utövar olika 
typer av våld mot individen, utesluter individen från familjen och i vissa fall mord i syfte att 
“rensa bort” skammen som uppstår (se Akpinar 2003; Blum, Braiden & Heinonen, 2016; 
Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011; Elden 2003; Hague, Gill & Begikhani, 2013; 
Knutagård & Nidsjö, 2004). Det centrala vid de repressalier som utförs är att det behöver ske 
offentligt eller publikt inför kollektivet. Det är av vikt att familjen/släkten på ett tydligt sätt 
visar att de både förstår och tar avstånd från normbrottet och att det inte bör gå ostraffat förbi. 
På så sätt kan hedern bli återupprättad (Baianstovu et. al., 2018).   
 



15	  
	  

Vidare menar Elden (2003) att det många gånger inte spelar någon roll vad som på riktigt har 
hänt och vad individen egentligen gjort. Det räcker med att en individen har fått en stämpel 
eller ett rykte som på så vis drar skam över hela familjen. Akpinar (2003) intervjuade i sin 
studie två kvinnor som levt under hedersförtryck. I studien framkom det att rykten inom 
många hederskontexter blivit en mekanism för att kontrollera kvinnor, som ett straff för de 
som avviker från normerna. Rykten som en viktig del inom hederskontexter bekräftas även i 
Sedem och Ferrer-Wreders (2015) studie där de även redovisade att konceptet rädsla ständigt 
var närvarande inom hederskontexter. Mammorna i familjen underströk framförallt deras 
påtagliga rädsla inför ryktena och en oro över att deras döttrars beteende skulle kunna förstöra 
familjens rykte (a.a, 2015). Vilket tyder på att rykten inom hederskontexter kan ha en 
avgörande roll och ge negativa konsekvenser för familjen/släkten. 
 
4.2.4.	  Förövarna	  
Hedersrelaterat förtryck innebär både starka påtryckningar från omgivningen men kan även 
innebära brottsliga handlingar (se Blum, Braiden & Heinonen, 2016; Elden 2003; Hague, Gill 
& Begikhani, 2013;). Hedersrelaterat våld har ett starkt samband med att brottet begås 
kollektivt, vilket innebär att förövaren sällan är en person (se Payton, 2014). Darj, Nathorst-
Böös & Jarl-Åberg (2011) redovisar att våldet kan utföras av både föräldrar, syskon och till 
och med syskons respektive. Payton (2014) klargör i sin studie att om en gift kvinna brutit 
mot hederskoderna är ofta maken en av förövarna och agerar antingen med hjälp av sitt egna 
nätverk eller med kvinnans pappa och dennes sida av släkten. Det är vanligt förekommande 
att förövaren inom hedersrelaterat våld är en släkting till offret, många gånger far- eller 
morbror eller en manlig kusin (Akpinar, 2003). Även flertalet andra studier redovisar att de 
vanligaste förövarna inom hederskontexter är männen (se Ekström, 2012; Fernbrant et al., 
2013; Hague, Gill & Begikhani, 2013; Kushal & Manickam, 2012).  
 
Aplin (2017) redovisar till skillnad från andra studier att mödrar kan spela en central roll inom 
det hedersrelaterade våldet, hela 76% av de 100 dokumenterade fallen involverade kvinnor 
som förövare, då främst mödrar. Även Baianstovu et al. (2018) menar i sin kartläggning att 
förutom pappor och bröder så deltar även systrar, mammor och andra familjemedlemmar i 
våldsutövandet. Mer avlägsna släktingar som farbröder, fastrar och mor- och farföräldrar 
nämns också i studien (a.a, 2018). Trots att studier visar att både män och kvinnor kan vara 
förövare menar Baianstovu et al. (2018) att fäder, bröder och manliga kusiner är vanligast 
förekommande som gärningspersoner inom hederskontexter, något som även bekräftas i 
flertalet andra studier (se Akpinar, 2003; Kushal & Manickam, 2012). Även personer i 
grannskapet kan agera som förövare om ingen annan i släkten gör något (Akpinar, 2003). 
Förövare inom den hedersrelaterade kontexten kan således även vara individer som står 
utanför släkten, exempelvis vänner till familjen, bröders kompisar eller ingifta släktingar (se 
Ekström, 2012; Akpinar, 2003).   
 
Att våldet är kollektivt utfört får flera konsekvenser för den som är utsatt, dels gör det att 
hotbilden blir mer allvarlig eftersom det finns flera potentiella gärningspersoner (Darj, 
Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011). Baianstovu et al (2018) menar att våldets kollektiva 
karaktär innebär att det i många fall finns ett flertal våldsutövare och ett flertal utsatta samt att 
det finns personer inom den hedersrelaterade kontexten som befinner sig i, eller växlar 
mellan, dessa två positioner. Exempel på detta är unga män som tvingas kontrollera sina 
yngre syskon och därmed faller offer för sina föräldrars förtryck samtidigt som de själva 
använder våld (Baianstovu et al., 2018). Andra exempel är i de fall mödrar i familjen bär 
skulden för att deras döttrar bryter mot hederskoderna (De los Reyes, 2003; Sedem & Ferrer-
Wreder, 2015) samt fäder som uttrycker rädsla för social exklusion på grund av dotterns 
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beteende (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Kontrollen och våldsutövandet kan på så sätt även 
förstås som ett sätt att skydda sig själv inom hederskontexter. Hedersrelaterat våld och 
förtryck framstår enligt Baianstovu et al. (2018) som ett komplext fenomen där intersektioner 
av makt vävs samman. I den bemärkelsen består medlemskapet i en hederskontext av ett slags 
multipelt och delat offer- och förövarskap som är en naturlig del av vardagslivet (a.a., 2018).	  
	  
4.3.	  Patriarkala	  strukturer	  och	  heteronormativitet	  
4.3.1.	  Kvinnors	  utsatthet	  
Som tidigare nämnt menar både Akpinar (2003) och Hague, Gill & Begikhani (2013) att 
kvinnorna anses vara ansvariga för upprätthållandet av normer kring femininitet där mäns 
heder definieras i relation till kvinnornas beteende. De olika koderna eller normerna kan 
exempelvis vara att kvinnorna ska vara oskuld innan giftermål, de ska vara lydiga och 
blygsamma samt att de ska uppfylla kraven som ställs av de manliga familjemedlemmarna 
(Hague, Gill & Begikhani, 2013). Det är även vanligt med restriktiva förväntningar gällande 
klädsel, socialt umgänge, rörlighet i offentliga rum, utbildning, kärleksrelationer samt 
äktenskap och skilsmässa (a.a., 2013). Många studier diskuterar även hur normer kring oskuld 
och kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är en central del av det hedersrelaterade 
förtrycket (Akpinar, 2003; Hague, Gill & Begikhani, 2013; Kushal & Manickam, 2012). I en 
forskningsrapport som genomfördes i Stockholm stad undersöktes pojkar och flickor som levt 
i hederskontext (Schlytter, et al., 2009). Ungdomarna fick frågor om olika typer av 
förväntningar som finns på dem och hur huruvida de kontrollerades av familj och släkt. 
Ungefär dubbelt så många flickor som pojkar uppgav att de förväntas vara oskuld tills de 
gifter sig (Schlytter, et al., 2009). Som tidigare nämnt läggs även ett stort ansvar på 
mammorna inom hederskontexter där de förväntas uppfostra döttrarna rätt samt att de riskerar 
att bli anklagade om döttrarna bryter mot normerna (De los Reyes, 2003; Sedem & Ferrer-
Wreder 2015). Det tyder på att kvinnors roll inom hederskontexter är starkt begränsad i 
förhållande till mannens. 
 
Kvinnor och flickor kan på olika sätt kontrolleras av familjen för att förhindras att bryta mot 
hederskoderna (Fernbrant et al.,2013; Kushal & Manickam, 2012). I Baianstovu et al. (2018) 
studie benämns kontrollen som förebyggande våld och kan exempelvis innebära att individens 
kläder och sociala kontakter kontrolleras, förebyggande våld kan även vara könsstympning. 
En somalisk förening i Baianstovu et al. (2018) studie förklarar hur könsstympning visar på 
att flickan är oskuld. Könsstympning anses vara förebyggande i den bemärkelse att det 
säkerställer att flickan är oskuld vilket i sin tur säkerställer att flickan kan giftas bort. Trots att 
kvinnorna har det praktiska ansvaret för att ingreppet genomförs så är det männen som har 
makten att avgöra om det ska ske (Baianstovu et al., 2018). Tvångsgifte ses också som en del 
av det förebyggande våldet och kan betraktas som sexuellt våld mot den enskilde (Baianstovu 
et al., 2018; Schlytter, et al., 2009). Tvångsgifte betraktas som en inbyggd del av 
hederskontexter och Baianstovu et al. (2018) menar att det är det yttersta uttrycket för att 
kvinnans kropp och sexualitet ägs av mannen. Om det förebyggande våldet trots allt inte leder 
till att normerna och hederskoderna efterföljs leder det till bestraffande våld för individen 
(Baianstovu et al., 2018). Bestraffande våld innebär bland annat att flickor och kvinnor blir 
utsatta för olika typer av fysiskt våld av familjemedlemmar och släktingar i syfte att bestraffa 
de för det normbrytande beteendet. Även psykiskt våld är vanligt i bestraffande syfte genom 
exempelvis verbala kränkningar, hot och utfrysning (Akpinar, 2003; Baianstovu et al., 2018; 
Blum, Braiden & Heinonen 2016). Som tidigare nämnt kan det psykiska och fysiska våldet i 
värsta fall leda upp till mord (Elden 2003; Fernbrant et al., 2013; Hague, Gill & Begikhani, 
2013). Det finns även fall av att flickor och kvinnor blir utsatta för sexuellt våld inom 
hederskontexter men detta sker sällan som en kollektivt sanktionerad bestraffning. Det är 
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snarare våld som sker i det fördolda och är mycket tabubelagt (Baianstovu et al., 2018). Om 
en flicka eller kvinna öppet skulle berätta om att hon har blivit utsatt för sexuellt våld så 
riskerar hon att bli skambelagd för det, istället för att fokus läggs på förövaren. Hon kan då bli 
utsatt för ryktesspridning och förlora sitt värde på äktenskapsmarknaden (Baianstovu et al., 
2018; Elbedour, Abu-Bader et al., 2006). Det sker således en dubbel bestraffning för de 
flickor och kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp.	  
	  
4.3.2.	  HBTQ-‐‑personers	  utsatthet	  
Inom hederskontexter råder det en tydlig könsuppdelning mellan män och kvinnor där ett 
grundläggande villkor är att individen ska ha en partner av motsatt kön (Baianstovu et al., 
2018). Det belyser hur heteronormen är ständigt närvarande inom hederskontexter. Darj, 
Nathorst-Böös och Jarl-Åberg (2011) genomförde en intervjustudie med ungdomar som varit 
utsatta för hedersförtryck av sina familjer på grund av deras sexuella läggning eller 
könsidentitet. Studien visade att de tjejer som blev intervjuade uppgav att de ofta blev 
kontrollerade av sina familjer även innan de kände till tjejernas HBTQ-identitet. Tjejerna hade 
således alltid högre krav från familjen att sköta sig och deras beteende kunde lättare leda till 
ett dåligt rykte än killarnas motsvarande beteende (a.a, 2011). Däremot visade det sig att de 
situationer där även killarna blev kontrollerade i samma utsträckning, var när familjerna fick 
reda på eller började misstänka att sönerna var homo, bi eller trans. Det innebar att tjejerna 
alltid hade höga krav på sig oavsett om de var HBTQ-personer eller inte medan killarna 
behandlades radikalt annorlunda när familjen fick reda på deras HBTQ-identitet (a.a, 2011). 
Det förtryck som HBTQ-personers utsätts för inom hederskontexter innefattar liknande 
mekanismer som det förtrycket som (heterosexuella/cis) flickor och kvinnor utsätts för. Även 
HBTQ-personer blir utsatta för förebyggande våld och blir strikt kontrollerade av sina 
familjer i form av val av klädsel, vad man gör på fritiden och framförallt socialt umgänge 
(Baianstovu et al., 2018; Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011; Knutagård & Nidsjö, 
2004). För flickor är kontroll av klädsel ständigt aktuellt medan för pojkar kan kontrollen öka 
om det framkommer att de är HBTQ. Då handlar kontrollen om att de inte får klä sig i 
feminina kläder och att det är viktigt att ha ett könsuttryck som överensstämmer med normen 
för att vara man (Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011). 
 
På samma sätt som flickors och kvinnors beteende inom hederskontexter kan leda till 
bestraffande våld, så kan konsekvenserna bli likadana för HBTQ-personer. Samtliga studier 
som tar upp HBTQ-personers utsatthet inom hederskontexter visar på att det är vanligt med 
både psykisk och fysiskt våld när de inte anpassar sig efter normerna (Baianstovu et al., 2018; 
Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011; Knutagård & Nidsjö, 2004). I studien som 
genomfördes av Baianstovu et al. (2018) uppger många HBTQ-ungdomar som växt upp inom 
hederskontexter att deras föräldrar har sagt att de är äckliga, att det vore bättre om de aldrig 
hade fötts samt uppmanat de att byta namn för att inte förknippas med familjen. Dessa typer 
av utlåtanden från föräldrar till HBTQ-barn är något som återkommer i flera svenska studier 
om hedersvåld (Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011; Knutagård & Nidsjö, 2004). Ett 
ytterligare fenomen som är vanligt förekommande i samtliga studier om HBTQ-personer som 
är utsatta för hedersvåld är omvändelseförsök. Omvändelse innebär att med olika medel 
försöka ”omvända” individen i fråga till att bli heterosexuell eller cisperson. Det kan 
exempelvis vara att individen får träffa en religiös ledare eller en läkare/psykolog (Baianstovu 
et al., 2018; Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 2011). Det kan även vara att de tvingas dricka 
vigt vatten, läsa upp religiösa texter eller påtvingad medicinering (Baianstovu et al., 2018). 
Även tvångsgifte fungerar som en typ av omvändelse. HBTQ-personerna skickas iväg för att 
gifta sig med någon av motsatt kön för att ”korrigera” individens sexualitet eller könsidentitet 
i hopp om att de då blir ”friska” (Baianstovu et al., 2018; Darj, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg, 
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2011; Knutagård & Nidsjö, 2004). I kartläggningen som genomfördes av Knutagård och 
Nidsjö (2004) uppgav vissa intervjupersoner att för homosexuella killar var kravet ”endast” 
att gifta sig med en kvinna och reproducera sig och att man sedan kunde ha sex utanför 
äktenskapet med såväl kvinnor som män. Intervjupersonerna menade dock att detta inte skulle 
vara ett accepterat beteende för homosexualla kvinnor inom hederskontexter (Knutagård & 
Nidsjö, 2004).   

5.  Analys	  
Nedan analyseras resultatet utifrån de teorier som har valts. Mekanismen skam/heder 
analyseras utifrån Scheffs teori om skam och mekanismen kollektivet analyseras utifrån 
Durkehims teori om mekanisk solidaritet. Slutligen analyseras mekanismen patriarkala 
strukturer/heteronormativitet utifrån Hirdmans genussystem samt Connells teori om 
hegemonisk maskulinitet. Då bland annat feministiska teorier har valts har analysen utgått 
från könsperspektivet som nämns i inledningen (se NCK, 2010). 

5.1.	  Skam	  och	  heder	  
Thomas Scheffs teori om skam kan ge en djupare förståelse för vad skammen kan innebära 
inom kontexten för hedersrelaterat våld och förtryck (se Scheff & Starrin, 2013). Inom 
kontexter där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer är det av stor vikt att skydda 
hedern. Flera studier som redovisats menar att om en familj inte lyckas att skydda sin heder 
uppstår känslor av skam, vilket drabbar hela kollektivet (Hague, Gill & Begikhani, 2013; 
Fernbrant et al., 2013). Skam är enligt Scheffs teori framförallt ett ”moraliskt gyroskop” 
vilket innebär att den signalerar moraliska överträdelser och vägleder individers handlingar 
(Dahlgren & Starrin, 2004, s. 88). Moraliska överträdelser kan inom hedersrelaterat våld och 
förtryck jämföras med de normer som råder inom kontexten, exempelvis heteronormen, 
sociala eller sexuella normer (se Knutagård & Nidsjö, 2004; Baianstovu, et al., 2018; Hague, 
Gill & Begikhani, 2013). Att bryta mot dessa normer som råder inom hederskontext leder till 
att kollektivet vanhedras och känslor av skam uppstår vilket är tecken på att tänkbara 
moraliska överträdelser har skett.  
 
Flera studiers resultat visade att familjen reagerar på skam genom strategier för att reducera 
eller förhindra det från att allmänheten ska få vetskap om den påstådda skamfulla handlingen 
(Elden, 2003; Payton, 2014). Det kan gå så långt att mord kan bli en utväg för att upprätthålla 
hedern i familjen (Elden 2003; Fernbrant et al., 2013). En central aspekt inom Scheffs 
skamteori är att den utgår från antagandet om att det mest betydelsefulla motivet hos 
människor är att upprätthålla sociala band. Skam uppstår i de situationer då sociala band 
mellan individer är hotade, skam är alltså en signal på otrygga och hotade relationer 
(Dahlgren & Starrin, 2004). Sociala band kan tänkas vara centrala inom kollektivet eftersom 
när känslan av skam uppträder inom kollektivet vidtas repressalier för att reducera känslan av 
skam. Känslan av skam kan tänkas förklaras av att de säkra och trygga sociala banden mellan 
individerna/familjen och kollektivet är hotade, därför måste repressalier ske för att säkra de 
sociala banden. De sociala banden kan tänkas vara så viktiga inom kontexten att det 
tillochmed gör mord försvarbart.  
 
Flera av studierna som har redovisats visar på att trots att det är en individ som bryter mot de 
sociala normerna och så leder det till att mannen upplever skam och i sin tur hela familjen (se 
Kushal & Manickam, 2012; Sedem & Ferrer-Wreder 2015). Exempelvis beskriver fäder en 
rädsla om att förlora det sociala anseendet och en förminskning av manlig makt när deras 
döttrar bryter hederskoderna (Sedem & Ferrer-Wreder 2015). Även många HBTQ ungdomar 
upplever att de blir skambelagda av sina familjer på grund av att de bryter heteronormen 
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(Knutagård & Nidsjö, 2004). Ungdomarna uppger även att de skäms över sin sexuella 
läggning, då de upplever sig själva som äckliga eller onormala (Knutagård & Nidsjö, 2004; 
Baianstovu et al., 2018). Skam kan ses som ett uttryck för att individen uppfattar sig själv 
negativt i andras ögon och kan uppkomma då individen känner sig avvisad eller ovärdig 
(Scheff & Starrin, 2013). Skam utlöses genom att individen internaliserar den andra personens 
uppfattning samt föreställer sig dennes bedömning (a.a, 2013). Individens ideal är ofta en 
avspegling av de ideal som finns i omgivningen och skam kan på så vis förstås som en 
relationell känsla som uppstår under sociala interaktioner (a.a, 2013). När individen eller 
dennes familjemedlemmar upplever skam kan det bero på att de internaliserar samhällets, i 
detta fall kollektivets, ideal. Det innebär exempelvis fäder som upplever rädsla inför att 
förlora det sociala anseendet ser sig själv utifrån kollektivets perspektiv. Även att individer 
inom den hedersrelaterade kontexten skäms över sin sexuella läggning, känner sig äckliga 
eller onormala, kan tänkas förstås genom att det är en avspegling av kollektivets ideal. Det 
kan även tänkas att individen känner sig avvisad när den utsätts för repressalier och därav 
utlöses skamkänslor. Skam verkar då uppstå när något avviker från de ideal som kollektivet 
efterföljer. Scheffs teori kan på så vis förklara hur individens skamkänslor kan förstås ur ett 
större sammanhang. Skammen som individen känner inom hederskontexter är kopplad till 
sociala interaktioner och uppstår i förhållande till kollektivet. Det kan även bekräftas i Darj, 
Nathorst-Böös och Jarl-Åbergs (2011) studie där det framkom att en förälder inte själv hade 
något emot att dottern var homosexuell men att omgivningen inte skulle acceptera det, vilket 
är ett pris hon inte kan betala.   
 
5.2.	  Kollektivet	  	  
Som redovisats ovan så är hedersrelaterat våld och förtryck utmärkande dels av dess 
kollektiva karaktär. Inom kollektivet råder starka normer som samtliga medlemmar inom 
kollektivet förväntas efterfölja för att upprätthålla hedern (se 2013; Baianstovu et al., 2018; 
Fernbrant et al., 2013; Hague, Gill & Begikhani, 2013). När individen bryter hederskoderna 
så drabbar det inte endast familjemedlemmarna men även släkten och resten av kollektivet (se 
Sedem & Ferrer-Wreder, 2015, Fernbrant et al., 2013). Det visar på individen inom 
hederskontexter är starkt bunden till kollektivet och om individen bryter mot hederskoderna 
måste familjen och släkten måste tydligt visa att det inte går ostraffat förbi för att beskydda 
sin heder (Baianstovu et. al 2018). Hederkontexten kan då jämföras med det Durkheim 
benämner som mekanisk solidaritet vilket karaktäriseras av stark gruppsammanhållning och 
hålls ihop av starka normer (Allard 1965; Durkheim 1984). Att normerna är starka inom 
hederskontexter blir tydligt då repressalier utförs av kollektivet då normbrott sker (se 
Baianstovu et al, 2018; Payton, 2014).  
 
Flera forskningsartiklar och rapporter som har redovisats i föreliggande studie diskuterar de 
starka normerna och hederskoder som förekommer inom hederskontexter. Några normer som 
var återkommande i resultatet handlade framförallt om kvinnors beteenden där de förväntas 
bli kontrollerade gällande socialt umgänge, klädsel och sexualitet (se Akpinar, 2003; Hague, 
Gill & Begikhani, 2013; Kushal & Manickam, 2012; Schlytter, et al., 2009). Inom 
hederskontexter råder det även starka heteronormativa förväntningar där individen förväntas 
gifta sig och få barn med någon av motsatt kön (Baianstovu et al., 2018). De starka 
gemensamma föreställningarna inom hederskontexter kan möjligtvis förstås med hjälp av 
Durkheims begrepp kollektivt medvetande (Durkheim, 1984). Durkheim förklarar att 
kollektivt medvetande innebär de övertygelser, föreställningar och känslor som är 
gemensamma för kollektivet. Inom samhällen med mekanisk solidaritet är det kollektiva 
medvetandet starkt och genom att inrätta sig det kollektiva medvetandet blir individen en del 
av kollektivet (a.a, 1984). Det kollektiva medvetandet skulle kunna förklara varför de normer 
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som råder är av vikt för individen att följa. Förväntningarna på individerna inom kollektivet 
kan liknas vid starkt socialt tvång som även beskrivs i det kollektiva medvetandet. Normerna 
är en stor del av hederskontexten som sällan ifrågasätts och är således en del av individernas 
identitet. För att bli accepterad och vara en del av kollektivet och gemenskapen så krävs det 
att individen följer normerna. Det kan tänkas förklara varför det är så viktigt att normerna 
upprätthålls då det är av stor vikt för individerna att vara en del av gemenskapen.  
 
Durkheim redogör även betydelsen av socialisationsprocessen vilket innebär att individen 
uppfostras att anamma samhällets normer (Durkheim, 1984). En studie redovisar bland annat 
att mödrar har ansvar att uppfostra sina döttrar att vara väluppfostrade och gå in i äktenskap 
som oskulder. Om dottern inte följer hederskoderna riskerar modern att bli anklagad för att 
hjälpa dottern att vanhedra familjen då hon uppfostrat på fel sätt (Sedem & Ferrer-Wreder, 
2015). Enligt Durkheims teori präglas mekanisk solidaritet av att individen är en del av 
kollektivet istället för en egen individuell enhet (Durkheim, 1984). Durkheim menar att målet 
med barnens socialisation inom mekanisk solidaritet innebär att lära sig sätta gruppen framför 
sig själv samt att den enskildes syfte är att följa gruppens traditioner, normer och sedvänjor 
(a.a, 1984). Att mödrar inom kontexten för hedersrelaterat våld och förtryck blir anklagade för 
att uppfostra barnen fel när barnen begår normbrott kan förklaras med hjälp av Durkheims 
teori att barnen ska genom socialisationen sätta gruppen, alltså kollektivet, framför sig själv. 
Gör barnen inte detta kan det alltså tänkas att uppfostran som är en del av 
socialisationsprocessen inte har blivit korrekt gjord utifrån kollektivets krav på traditioner, 
normer och sedvänjor. Socialiseringen av de normer som råder inom hederskontexter sker 
från tidig barndom och blir på så vis en del av individen själv. 
 
Bestraffningar och kollektiva sanktioner gentemot individer som bryter mot normer kan 
bevittnas i studierna som har redovisats (se Akpinar 2003; Blum, Braiden & Heinonen, 2016; 
Elden 2003; Hague, Gill & Begikhani, 2013). Då normbrott inträffar sker repressalier för att 
återupprätta hedern (se Baianstovu et al., 2018; Payton, 2014). Familjen försöker reducera och 
förhindra allmänheten från att få vetskap om att normer har eller eventuellt har brutits. Det 
räcker ibland med ett rykte om att ett normbrott har skett för att den enskilde ska bli bestraffad 
(Eldén, 2003; Payton, 2014; Sedem & Ferrer-Wreder 2015). Durkheim (1988) menar att 
avsteg från kollektiva lagar och tankesätt inom mekanisk solidaritet betecknas som brottsliga 
handlingar och bestraffas därför hårt, många gånger med kollektiva bestraffningar. 
Funktionen av straffet är att stärka den sociala sammanhållningen och därför är en brottsling 
nödvändig, om en brottsling inte finns så måste den uppfinnas (a.a, 1988). Bestraffningar och 
de kollektiva sanktionerna som individer inom hederskontexter utsätts för kan tänkas fylla 
funktionen att stärka sammanhållningen inom kollektivet. Möjligtvis behöver kollektivet en 
“brottsling” för att förstärka och upprätthålla den starka sammanhållningen som finns inom 
kollektivet, finns den inte så skapas den i form av rykten om att normbrott har begåtts.  
 
Sammanfattningsvis råder det ett starkt kollektivt medvetande inom hederskontexter samt en 
socialisationsprocess som präglas av att individen lär sig att prioritera kollektivet framför sig 
själv. Om en individ inom kollektivet bryter mot de normer som råder måste denne bestraffas 
(se Hague, Gill & Begikhani, 2013), vilket kan tydliggöra normernas starka funktion inom 
kontexten för hedersrelaterat våld och förtryck.	  Sammantaget visar det på att hederskontexter 
kan betraktas som en typ av mekanisk solidaritet som hålls samman med starka gemensamma 
normer. Durkheim menar även att de individer som inte ingår i samhällets värmande 
gemenskap riskerar att bli djupt olyckliga och även begå självmord. Kollektivet har alltså en 
skyddande och kontrollerande funktion för individen (Engdahl & Larsson, 2011). Det kan 
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förklara varför individerna som lever inom hederskontexter värnar om kollektivet och vill 
därav upprätthålla hedern för att vara inkluderad i gemenskapen.  
 
5.3.	  Kvinnors	  utsatthet	  
Ett tema som genomgående lyfts i de flesta studier i resultatredovisningen är förtrycket mot 
kvinnor inom hederskontexter. Kvinnorna har många krav inom hederskontexter som de 
förväntas leva upp till i form av beteende, umgänge och sexualitet och de anses vara ”bärare” 
av hedern (se Hague, Gill & Begikhani, 2013; Kushal & Manickam, 2012). Det innebär 
följaktligen att de blir både kontrollerade och bestraffade om de inte följer hederskoderna (se 
Fernbrant et al., 2013; Hague, Gill & Begikhani, 2013; Kushal & Manickam, 2012; Schlytter 
et al., 2009). Många studier visar att det är männen i kollektivet som de flesta gånger står för 
kontrollen och våldsutövandet (Akpinar, 2003; Ekström, 2012; Payton, 2012). När 
hederskoderna bryts beskriver fäder i familjen att de känner att de förlorar kontrollen, det 
sociala anseendet och den manliga makten (Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Hedern betraktas 
främst i förhållande till mannen och vanära gentemot familjen eller släkten innebär indirekt 
vanära gentemot mannen (se Akpinar, 2003; Sedem & Ferrer-Wreder 2015). Hirdman 
etablerade begreppet ”genussystem” för att förklara kvinnors strukturella underordning och 
hur män och kvinnor tilldelas olika roller i samhället (Ljung, 2015).  Hirdman menar att det 
grundläggande inom genussystemet är dikotomin samt hierarkin mellan män och kvinnor och 
att mannen utgör normen i genussystemet (Hirdman, 1988).  Både dikotomin och hierarkin 
mellan könen går att urskilja i samtliga studier, där det blir tydligt hur hur män och kvinnor 
behandlas och betraktas olika. Dikotomin kan identifieras i förhållande till de starka 
förväntningarna på hur en individ bör bete sig beroende på om de är män eller kvinnor och 
kraven på kvinnor skiljer sig från männens. Den hierarkiska ordningen framhävs då det blir 
tydligt hur kvinnors frihet är mer begränsad än männens samt att de förväntas underordna sig 
männens krav och förväntningar. Underkastar de sig inte kraven kan de riskera att bli utsatta 
för våld. Mannen som norm bekräftas även i studierna då hedern förklaras i första hand i 
förhållande till mannen. Således blir män och kvinnors positioner inom genussystemet tydligt 
inom hederskontexter. Våldet männen utövar påtalar en tydlig hierarkisk ordning som visar 
hur män inom hederskontexter utövar våld mot kvinnorna i syfte att upprätthålla deras makt 
och position. Det visar att den manliga överordningen och dominansen är ständigt närvarande 
inom hederskontexter  
 
Dock återfanns två studier som belyste kvinnors inblandning i våldsutövandet. Studierna 
visade att många gånger är även kvinnorna i kollektivet delaktiga i våldsutövandet och kan 
utöva både psykiskt och fysiskt våld mot individen (Aplin, 2007; Baianstovu et al., 2018). 
Framförallt Aplins studie (2007) visar på hur vanligt det är att mödrarna utövar våld mot sina 
döttrar i hederskontexter. Det skulle möjligtvis kunna ifrågasätta den manliga överordningen i 
genussystemet då även kvinnor kan vara förövare. Dock poängterar Hirdman att inom 
genussystemet kan kvinnor vara medskapande i processen att upprätthålla genussystemet trots 
att de innehar en underordnad position i systemet (Hirdman, 1988). De studier som visar på 
att även kvinnor kan vara förövare inom hedersrelaterat förtryck visar fortfarande att det är i 
syfte att kontrollera andra kvinnor i kollektivet (Aplin, 2007; Baianstovu et al., 2018). Även 
Baianstovu et al. (2018) menar i sin studie att medlemskapet i en hederskontext kan 
karaktäriseras av ett slags multipelt och delat offer- och förövarskap där många kan utöva 
våld i syfte att skydda sig själva eller sin egna familj. Det innebär att hedersrelaterat våld och 
förtryck, trots att förövarna både kan vara kvinnor och män, fortfarande kan förstås i termer 
av ett genussystem som är präglat av mäns dominans.  I de situationer kvinnorna är förövare 
kan en betrakta det som att de agerar i syfte att inrätta sig i genussystemet och uppfylla de 
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“patriarkala kraven”.  Oavsett vem som är förövaren är det fortfarande kvinnorna som blir 
våldsutsatta samt kontrollerade och deras position förblir underordnad.  
 
5.4.	  HBTQ-‐‑personers	  utsatthet	  
I Sedem och Ferrer-Wreders (2015) studie förklarar fäder en känsla av att de förlorar 
kontrollen, det sociala anseendet och den manliga makten när de blir vanhedrade. En fråga 
som uppstår är då vad den “manliga makten” kan innebära inom hederskontexter. Innehar alla 
män en “manlig makt” eller bara vissa? Här kan Connells teori om hegemonisk manlighet 
(2008) nyttjas som verktyg för att förklara vad manlig makt inom hederskontexter möjligtvis 
kan innebära för att följaktligen förklara HBTQ-personers utsatthet (se Baianstovu et al., 
2018; Knutagård & Nidsjö, 2004). Bland annat Darj, Nathorst-Böös och Jarl-Åberg (2011) 
studie visade att pojkar började bli utsatta för samma typ av våld och förtryck som flickor när 
familjen började misstänka att de var homo, bi eller trans. Pojkarna blev även kontrollerade 
gällande klädsel om de klädde sig i för feminina kläder eller inte hade ett beteende som 
överensstämde med att vara man (a.a., 2011). Connell menar att det finns delaktiga män som 
följer de rådande normerna om manlighet och eftersträvar att leva upp till manlighetsidealet 
för att på så vis tillgodogöra sig de patriarkala fördelarna. Det finns även underordnade män 
som avviker från de förväntade manliga normerna och betraktas inte som “fullständiga män” 
(Connell, 2008). Homosexuella/bisexuella män eller transpersoner betraktas då möjligtvis av 
familjen/kollektivet som män som inte lever upp till de förväntade manliga normerna. Män 
som avviker från heteronormen kan förstås som underordnade män som betraktas “omanliga” 
baserat på feminina könsuttryck eller på grund av att de inte följer de rådande 
heteronormativa förväntningarna som finns inom hederskontexter. Det innebär att männen 
inom hederskontexter bör leva upp till de förväntningar som finns på manlighet för att kunna 
befinna sig i en överordnad position och tillgodogöra sig de patriarkala fördelarna. Så så vis 
kan Connells teori belysa en ytterligare dimension inom genussystemet (se Hirdman, 1988) 
som diskuteras ovan, Inom kategorin “man” finns således ytterligare hierarkier som bör tas 
hänsyn till för att förstå mekanismerna inom hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Teorin om hegemonisk manlighet kan förklara hur homosexuella män, bisexuella män samt 
transpersoner blir utsatta inom hederskontexter då de möjligtvis inte lever upp till manliga 
idealen. Förtrycket mot HBTQ-personer kan även förstås i förhållande till Hirdmans 
genussystemet (1988) då de går emot den dikotoma uppdelningen mellan könen och bryter 
den hierarkiska ordningen i systemet. En intressant aspekt uppkom dock i studien genomförd 
av Knutagård och Nidsjö (2004) där flertalet HBTQ-personer uppger att homosexuella män 
skulle kunna gifta sig med en kvinna och ha sex med män utanför äktenskapet ändå. De 
uppgav även att det inte skulle vara accepterat beteende för homosexuella kvinnor. Trots att 
dessa uttalanden endast framkom i en studie så kan det fortfarande tillföra en intressant 
aspekt. Det är möjligtvis en indikation på att genussystemet, alltså kvinnors underordning och 
mäns överordning, återfinns även utanför den heteronormativa kontexten och att 
homosexuella kvinnor fortsättningsvis innehar en underordnad position gentemot 
homosexuella män.  

6.  Slutsats	  
Utifrån den genomförda litteraturöversikten har tre bakomliggande mekanismer identifierats 
som upprätthåller det hedersrelaterade våldet och förtrycket. En av mekanismerna är känslor 
av heder och skam. Heder och skam kan ses som varandras motpoler och kollektivet strävar 
alltid efter att bevara hedern. Heder ses som en egendom och hedern går förlorad när normer 
bryts, vilket leder till att känslor av skam uppstår inom kollektivet. När en individ bryter mot 
hederskoderna så blir individen skambelagd men även resten av familjen. För att återuppta 
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hedern och reducera skammen genomförs repressalier mot den enskilde som har vanhedrat 
familjen. Det är dessa repressalier som ger uttryck och synliggör det hedersrelaterade våldet 
och förtrycket. Det förtydligas med hjälp av Scheffs teori om skam, som redogör att känslan 
av skam uppstår under sociala interaktioner. Känslan av skam indikerar att hedersnormer har 
eller kan ha brytits och vägleder kollektivet till att återuppta hedern. Det kan därför förstås att 
skam och heder tillsammans är en av de bakomliggande mekanismerna till att 
hedersrelaterade våldet och förtrycket skapas och upprätthålls. 
 
Kollektivet är en annan grundläggande mekanism som identifierats i studien. Inom 
hedersrelaterat våld och förtryck är förövaren sällan en person, utan sanktioner utförs 
kollektivt. Även vid känslor av skam så är det något som drabbar kollektivet i helhet. 
Individen är starkt bunden till familjen och i sin tur till släkten och kollektivet, det är av stor 
vikt att upprätthålla hedern inför kollektivet. Det är viktigt att förstå vilken omfattning 
kollektivet har för att förstå individers utsatthet inom hedersrelaterat våld och förtryck. Inom 
kollektivet fortgår ett slags multipelt och delat offer- och förövarskap, familjen kan utöva våld 
mot individen i syfte att skydda sig från kollektivets bestraffning. Detta redogör för en 
komplexitet inom kollektivet som är viktig att förstå inom hedersrelaterat våld och förtryck. 
Det är också av vikt att belysa den värme och gemenskap som finns inom kollektivet för att få 
förståelse för varför individen vill vara inkluderad. Detta tydliggörs med Durkheims teori om 
samhället, som redogör den starka gruppsammanhållningen och den funktion som gruppen 
har. 
 
Patriarkala strukturer och heteronormativitet är den tredje mekanism som identifierats som 
grundläggande inom det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Patriarkala strukturer och 
heteronormer kan förstås som en gemensam mekanism som samexisterar på samhällsnivå och 
förklarar både HBTQ-personers och kvinnors utsatthet. Det råder en tydlig könsuppdelning 
mellan kvinnor och män. Kvinnor och flickor anses ansvariga för upprätthållandet av de 
hedersnormer som råder, för att hedersnormerna inte skall brytas så kontrolleras individerna 
oftast av männen. Heteronormen är ständigt närvarande inom hederskontexter och det visade 
sig att vid de tillfällen då män blev kontrollerade i samma utsträckning som kvinnor var när 
familjen fick reda på eller började misstänka att de var homo, bi- eller trans. Där framkom det 
att utsattheten inte skiljer sig särskilt mellan kvinnor och HBTQ-personer det är vanligt med 
både tvångsgifte, social exkludering samt psykiskt och fysiskt våld. Omvändelseförök var en 
utmärkande våldstyp för HBTQ-personers utsatthet. Hirdmans teori om genussystemet blir 
tydligt inom hederskontexter när män och kvinnors roller och förväntningar jämförs med 
varandra. Connells teori ger oss en mer komplex förståelse för könsuppdelningen. Det visar 
att hierarkier finns män emellan och kan förklara varför vissa män och framförallt HBTQ-
personer faller offer för hedersförtryck och våld.  
 
Resultatet har analyserats med olika typer av teorier som förklarar mekanismerna både på 
individuell nivå, gruppnivå samt samhällsnivå för att på så vis ge en mer heltäckande bild av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Mekanismerna skam och heder samt kollektivet skiljer sig 
inte åt oavsett om det är en HBTQ-person eller en kvinna som blir utsatt. Genom att 
kombinera teorier på olika nivåer så förstås komplexiteten av fenomenet samt hur 
mekanismerna påverkar varandra på de olika nivåerna. För att förstå hur individen exempelvis 
kan rättfärdiga mord i hederns namn så krävs det en förståelse för hur individen påverkas 
gruppen och samhället. De samhälleliga strukturerna kan förklara vilka normer som råder 
inom kollektivet. Följaktligen leder det till att individens känslor av skam och motivation att 
upprätthålla hedern orsakas av kollektivets påtryckningar. För att förstå hur förtrycket 
möjliggörs på en individuell nivå krävs alltså en förståelse på både grupp- samt samhällsnivå. 
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7.  Diskussion	  
Nedan redovisas svar på syftet och de två frågeställningarna som studien har i avsikt att 
besvara. Vidare förs dels en diskussion gällande studiens relevans för socialt arbete och dels 
en diskussion gällande det kulturella perspektivet inom hedersrelaterat våld och förtryck. 
Avslutningsvis berörs studiens styrkor och svagheter samt förslag på vidare forskning. 

7.1.	  De	  identifierade	  mekanismerna	  samt	  kvinnors	  och	  HBTQ	  personers	  utsatthet	  
Syftet med denna studie har varit att undersöka de centrala aspekterna som går att identifiera i 
forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Studien avsåg även att besvara 
frågeställningarna ”På vilket sätt blir kvinnor utsatta inom hederskontexter?” samt ”På vilket 
sätt blir HBTQ-personer utsatta inom hederskontexter?”. De bakomliggande mekanismerna 
som identifierades under arbetets gång var Skam och heder, kollektivet samt patriarkala 
strukturer. Vi valde även själva att söka efter studier som specifikt tog upp HBTQ-personers 
utsatthet vilket resulterade i att temat heteronormativitet även har tagits upp genomgående i 
resultatet. Resultatet visade att upprätthållandet av heder och skamkänslor har en avgörande 
del som möjliggör hedersrelaterat våld och förtryck. Att bevara hedern är av betydelse för 
individen. En annan avgörande mekanism är kollektivets betydelse för individen. Det är 
viktigt att individen följer de normer som kollektivet satt upp och det råder en komplexitet 
inom hederskontexter där individen både kan vara offer och förövare. Resultatet visade även 
att hederskontexter präglas av mäns dominans över kvinnor men det framkom även att 
kvinnor och HBTQ-personer blev utsatta för våld och förtryck på liknande sätt inom 
hederskontexter. En viss intressant skillnad framkom dock i utsattheten gällande sexuella 
relationer utanför äktenskapet.  
	  
	  7.2.	  Studiens	  relevans	  för	  socialt	  arbete 
I SoL 5:11 stadgas bestämmelser om att socialnämnden ska verka för att den som utsätts för 
brott och dennes närstående ska få tillgång till den stöd och hjälp de behöver, i synnerhet barn 
och kvinnor som utsätts för våld och övergrepp av någon närstående. Det innebär att 
yrkesverksamma inom socialt arbete kommer behöva möta och hjälpa personer som är utsatta 
för hedersrelaterade brott. Socialstyrelsen (2014) uppger att personer som är utsatta för 
hedersrelaterat våld eller förtryck många gånger kan känna rädsla både sin egen men även för 
andras säkerhet. Många upplever komplexa känslor och vågar inte berätta för utomstående 
vad som har hänt eftersom att det är personens egna familj som är förövarna (Socialstyrelsen, 
2014). Inom socialt arbete är det därav av vikt att ha goda kunskaper om hedersrelaterat våld; 
hur det tar sig i uttryck, kunskap om hur offer bör bemötas samt vilket stöd offren behöver. 
Resultatet i denna studie bidrar på så vis till en större förståelse för offrens situation. Genom 
att ha förståelse för hur kvinnor och HBTQ-personers utsatthet kan se ut kan yrkesverksamma 
upptäcka varningssignaler och fånga upp personer som befinner sig i riskzonen för att bli 
utsatta för hedersrelaterade brott. Det gäller i synnerhet att kunna fånga upp HBTQ-personer 
och förstå på vilket sätt de kan vara utsatta, då det tidigare varit en grupp som inte har 
synliggjorts inom hederskontexter (se NCK, 2010).  
 
Resultatet visar även på den komplexa situation offren befinner sig i med tanke på det delade 
offer- och förövarskapet som kan förekomma inom hederskontexter (se Baianstovu et. al., 
2018). Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid hanterandet av hedersrelaterade brott för att 
inte enbart veta vilket stöd offer kan vara i behov av men även vilket stöd andra 
familjemedlemmar möjligtvis kan behöva för att komma ur hedersförtrycket. Det är också 
viktigt att förstå komplexiteten då man både kan vara offer och förövare inom 
hederskontexter. Förutom kunskap om offrens situation så finns även ett stort behov av mer 
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kunskap om orsakerna till våldet. Denna studie bidrar med samlad kunskap om några av de 
bakomliggande mekanismerna som möjliggör våld och förtryck inom hederskontexter. 
Genom att ha förståelse för hur mekanismer som heder och kollektivet är central vid 
upprätthållandet av hedersförtrycket så kan det tänkas att interventioner och preventivt arbete 
kan bli mer passande med rätt om kunskap gällande hur hedersrelaterat våld och förtryck 
faktiskt uppstår och upprätthålls. Det är exempelvis viktigt att förstå varför individen har 
svårigheter med att lämna kollektivet, då det möjligtvis finns en värmande gemenskap inom 
kontexten eller förstå varför hedern är så viktigt att upprätthålla. På så vis kan resultatet ha 
stor relevans inom socialt arbete gällande för att kunna ge adekvat hjälp till den enskilde men 
även vara till hjälp vid förebyggande arbete. 
	  
7.3.	  Kritik	  mot	  kulturperspektivet 
Något som är anmärkningsvärt är att studier som undersökte hedersrelaterat förtryck inom 
västerländska samhällen inte gick att finna. Majoriteten av de forskningsartiklar och rapporter 
som ligger till grund för föreliggande studie undersökte hederskontexter inom framförallt 
utomeuropeiska länder eller personer med utomeuropeiskt påbrå där “kultur” blev en central 
aspekt i diskussionen. Stor del av forskningen utgick således från det kulturella perspektivet 
som nämndes i inledningen (se NCK, 2010). Kritik har dock riktats mot det kulturella 
perspektivet då den enformiga betoningen på kultur kan skapa och upprätthålla stereotyper 
om invandrare som patriarkala och våldsbenägna. Det kan leda till ytterligare stigmatisering, 
rasism och diskriminering till redan utsatta personer inom hederskontexter (NCK, 2010). 
Rúna Baianstovu diskuterar i sin bok ”Heder” (2017) konsten att hålla två tankar i huvudet, 
alltså att både diskutera hur hedersrelaterat våld kan förstås i förhållande till kultur men även 
på vilket sätt det kan leda till upprätthållandet av skadliga stereotyper. Det handlar framförallt 
om att kunna analysera kulturella övertygelser och sedvänjor i förhållande till långa historiska 
processer som skapas genom ett komplext samspel mellan ekonomiska samt flertalet andra 
faktorer. Det är alltså inte något som bara uppstår i en kultur utan någon vidare förklaring till 
dess förekomst. Det är en mer komplex diskussion än vad det många gånger framställs som 
(Baianstovu, 2017).  
 
Att inte ta med begreppet kultur som en bakomliggande mekanism i föreliggande studie var 
ett medvetet val vi gjorde då vi hade ett kritiskt förhållningssätt till kulturperspektivet. Vi 
valde sedan att utgå från könsperspektivet där kulturella förklaringar inte är i första hand 
väsentliga. Det bör dock noteras att även könsperspektivet har fått kritik gällande att det 
osynliggör det specifika hedersrelaterade våldet genom att endast benämna hedersrelaterat 
våld som ett globalt fenomen som är likt all annan typ av patriarkalt våld. Vissa menar att det 
riskerar i att inte identifiera exakt vad som utmärker det hedersrelaterade våldet vilket snarare 
leder till ett osynliggörande av våldet (NCK, 2010). I en forskningsartikel av Meetoo & Mirza 
(2007) hävdar de att samhället osynliggör de utsatta personerna genom att inte våga adressera 
problemet på grund av rädsla att bli kallade ”rasister” (Meetoo & Mirza, 2007). Samtidigt 
uppger Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2010) att det finns offer inom hederskontexter 
som inte vågar vända sig till myndigheter på grund av rädsla för att bli utsatta för rasistiska 
fördomar och bli ytterligare stigmatiserade (NCK, 2010). Denna paradox visar på behovet att 
fortsätta samtalet om hedersrelaterat våld och förtryck och att mer kunskap behövs bland 
yrkesverksamma om hur det samtalet bör föras. Det handlar framförallt om hur 
yrkesverksamma bör hantera hedersrelaterat våld och förtryck på ett sådant sätt som inte 
osynliggör men inte heller stigmatiserar offren. Framförallt behövs mer kunskap om exakt vad 
som utmärker det hedersrelaterade våldet från annat typ av våld men där även ett kritiskt 
förhållningssätt kan antas gällande vissa kulturella förklaringsmodeller. Det innebär inte att 
kulturella skillnader inte bör diskuteras, snarare att om det ska diskuteras bör det göras på ett 
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sätt som inte förenklar något komplext och inte reducerar det till endimensionella kulturella 
förklaringar som riskerar att upprätthålla rasistiska stereotyper.  
 
7.4.	  Studiens	  styrkor	  och	  svagheter	  	  
En tänkbar svaghet med studien som kan tänkas påverka vilka data som har inkluderats i den 
aktuella studien är huruvida våld och förtryck har benämnts som just hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det innebär att det möjligtvis finns studier som undersöker hedersrelaterat våld och 
förtryck men där begreppet hedersrelaterat våld inte används. Med bakgrund till det så kan det 
föreligga så att relevant data inte har granskats utifrån de sökord som använts och de 
inklusions krav som genomsyrat litteratursökningen. Det kan också förklaras av att begreppet 
hedersrelaterat våld och förtryck är svårt att få tag på internationellt, det är inte lika vedertaget 
och etablerat som i nationella studier. Vilket också kan bidra till att forskning som faktiskt 
diskuterar hedersrelaterat våld och förtryck men som inte benämner det som just 
hedersrelaterat våld och förtryck inte har inkluderats i föreliggande studie. Det var också 
svårigheter med att finna studier gällande HBTQ-personers utsatthet inom hederskontexter. 
Det kan ses som en svaghet med endast ett fåtal inkluderade studier handlade om HBTQ-
personer och bidrar eventuellt inte till en nyanserad bild. Då det finns bristande kunskap om 
HBTQ-personers utsatthet (se NCK, 2012) valde vi ändå att ta med dem i studien då det finns 
ett stort behov av att lyfta den målgruppen.  
 
En styrka i studien är att de inkluderade studierna är relativt ny forskning och samtliga har 
genomgått en vetenskaplig granskning då ett kriterium i den systematiska sökningen var 
artiklar som blivit peer reviewed. Även etiska överväganden har reflekterats över, vilket 
redovisas under metodavsnittet En dialog gällande egen förförståelse har ständigt förts 
löpande genom arbetet, vilket kan betraktas som en styrka. Trots att vi valde att utgå från 
könsperspektivet i resultatredovisningen så har vi försökt hålla oss objektiva i den mån det går 
och även hitta studier som möjligtvis motbevisar våra utgångspunkter. Det ger en variation i 
resultatredovisningen vilket minskar risken för att bias och höjer validiteten. En tydlighet 
gällande tillvägagångssättet som använts ökar studiens transparens och är en styrka för arbetet 
som helhet.  
 
7.5.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Trots att vi utgick från könsperspektivet så visar resultatet och analysen att det behövs flera 
perspektiv för att få en djupare förståelse för hur hedersrelaterat våld och förtryck kan förstås. 
Könsperspektivet kan förklara hur flickor och kvinnor är utsatta men kan möjligtvis missa att 
fånga upp HBTQ-personers eller pojkars utsatthet inom hederskontexter. Det finns även 
forskning som visar på att det hedersrelaterade våldet påverkas av klass, exempelvis att 
personer med lägre socioekonomisk status har starkare krav på att leva upp till hederskoderna 
och att våldet kan vara starkare inom lägre klasser (Khan, 2006). De senaste åren har det även 
diskuterats hur personer med funktionsvariationer är extra utsatta inom hederskontexter och 
blir utnyttjade av sina familjer (TRIS, 2013). Det visar på att varken det kulturella eller 
könsperspektivet är tillräckligt komplext för att ge en heltäckande bild av det hedersrelaterade 
förtryckets mekanismer. Vikten av att anta ett mer intersektionellt perspektiv blir tydligt, inte 
endast för föreliggande studie men även för hela forskningsfältet. Av den anledningen skulle 
det vara intressant att se vidare forskning om specifikt funktionsvarierades utsatthet. Även 
mer internationell forskning om HBTQ-personers utsatthet är av vikt då samtliga studier i 
föreliggande arbete som handlade om HBTQ-personer var svenska studier.  
 
Som ovan nämnt gick det knappt att finna forskning om hedersrelaterat förtryck inom 
västerländska samhällen. En av de få forskningsartiklar som tog upp hedersrelaterat våld 
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kopplat till västerländsk kultur var en studie av Michaela Rogers (2017). Hon genomförde en 
intervjustudie som undersökte transpersoners utsatthet i England i familjära kontexter. 
Resultatet visade att transpersoner kan uppleva våld och förtryck som en följd av familjens 
heteronormativa förväntningar och på grund av familjens upplevelse av skam när personerna 
kom ut som trans. Rogers menar att transpersoners situation kan tolkas inom ramen för 
hedersrelaterat våld och förtryck då det bygger på liknande mekanismer (Rogers, 2017). Det 
indikerar att forskningsfältet präglas av ett tankesätt som endast associerar hedersrelaterat 
förtryck som något endast kopplat till en icke-västerländsk kultur. Det kan möjligtvis resultera 
i att forskningen missar de fall att hedersrelaterat våld och förtryck som förekommer i en 
västerländsk kultur då vi inte analyserar utifrån den ramen. Av den anledningen vore det även 
intressant med framtida forskning som har fokus på att undersöka förekomsten av 
hedersrelaterat förtryck inom västerländska samhällen. 
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Titel Författ

are 
År Land Datainsamlingsm

etod 
Syfte Slutsats 

“Honor,” 
Collectivity, and 
Agnation: 
Emerging Risk 
Factors in “Honor”-
Based Violence 

Joanne 
Payton 
 
 

2014 England Kvalitativ studie. 40 
stycken fall med 
arabiska och kurdiska 
talande klienter 
inhämtat från en icke-
statlig organisation i 
London som hjälper 
våldsutsatta kvinnor. 

Syftet är att 
undersöka 
skillnader mellan 
könsbaserat våld 
och 
hedersrelaterat 
våld baserat på 
antalet förövare 
och vem 
förövaren/förövar
na är. Syftet är 
också att redovisa 
mönster som kan 
underlätta för 
preventivt arbete. 

Kopplingar identifierades 
mellan kategorierna 
"heder", kollektivet och 
släkten på mannens sida. 
Dessa kategorier är 
överlappande hos de utsatta 
kvinnornas erfarenheter av 
könsbaserat våld. Dock 
uppfattade kvinnorna själva 
inte våldet som 
"hedersrelaterat" om 
förövaren var hennes man 
och om denne inte uttalade 
att det handlade om heder. 
Vidare kommer studien 
fram till att varken 
stereotypa formerna av våld 
i nära relation (en förövare) 
eller hedersrelaterat våld 
kan helt och hållet omfatta 
kvinnors erfarenhet av våld 
inom denna grupp. Det 
behövs således en mer 
komplex modell som kan 
förklara könsbaserat våld i 
alla dess former för att 
kunna jobba preventivt. 

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

Mina 
Sedem & 
Laura 
Ferrer-
Wreder 

2015 Sverige Kvalitativ studie. 23 
intervjuer med flickor i 
tonåren & unga kvinnor 
och deras familjer  

Syftet med 
studien är att 
skapa en djupare 
förståelse av 
hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Rädsla är central i 
förståelsen för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck, både för 
uppkomsten och 
progressionen. Även vikten 
av att yrkesverksamma är 
utbildade inom området 
belyses, vilket kan förhindra 
att utsatta blir isolerade. 

‘Honour’-based 
violence and 
Kurdish 
communities: 
Moving towards 
action and change 
in Iraqi Kurdistan 
and the UK. 

Gill 
Haguea, 
Aisha K. 
Gillb & 
Nazand 
Begikhani
a 

2013 England Kvalitativ studie. 
Fältundersökning + 
Djupintervjuer och 
semistrukturerade 
intervjuer + Fallanalys 
av ett rättegångsfall 

Syftet med 
studien är att 
analysera praxis 
och politik 
gällande 
hedersrelaterat 
våld i kurdiska 
samhällen 
(Kurdistan i Irak 
och i 
Storbritannien) 
för att vidare 
kunna möjliggöra 
social förändring 
och bidra till ny 
teoretisk insikt. 

Folkmord och utsatthet i 
Kurdistan i Irak bidrar till 
upprätthållandet av 
hedersrelaterat våld och 
annat könsbaserat våld. 
Utbildning och 
attitydförändringar hos 
befolkningen i området är 
centralt för att driva på 
utveckling. Både de icke-
statliga organisationer som 
jobbar med hedersrelaterat 
våld och offer som varit 
utsatta för hedersrelaterat 
våld uppger att de stöter på 
okunskap och dålig praxis 
hos statliga organisationer 
och omgivningen. Offren 
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uppger även att de möter 
rasistiska och 
stigmatiserande attityder 
som hindrar de från att söka 
hjälp. I Storbritannien finns 
det således ett stort behov 
av förändring gällande 
skydd för offren men även 
undersökningar och 
strategier för hur 
hedersrelaterat våld bör 
hanteras.  
 

Service Delivery 
Considerations in 
Dealing with 
Honour-based 
Violence 

Esther 
Blum, 
Reashelle 
Braiden & 
Tuula 
Heinonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 Kanada 
 

Kvalitativ studie. 56 
intervjuer (22 kvinnor 
utsatta för 
hedersrelaterat våld och 
förtryck samt 34 
socialarbetare. 
 
 
 
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien är att 
 öka vår förståelse 
av unga kvinnors 
upplevelse av 
hedersbaserat 
våld. Samt att 
identifiera några 
av anledningarna 
till hedersbaserat 
våld. Studien vill 
också undersöka 
kunskapsluckor 
eller styrkor inom 
socialt arbete och 
barriärer som 
påverkar kvinnor 
att ta hjälp av 
socialt arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien visar att unga 
kvinnor i Winnipeg 
upplever emotionellt våld 
och kontroll, ekonomiskt 
våld samt fysiska övergrepp 
och tvångsäktenskap. 
Övergreppen har en stark 
påverkan på unga kvinnors 
känslomässiga 
välbefinnande. Studien 
visar att vanheder av 
familjen är en av olika 
faktorer som leder till 
familjekonflikt och våld. 
Andra orsaker till våld 
omfattar 
generationskonflikter, 
patriarkala normer, 
stressorer kopplat till 
bosättning, överbefolkade 
levnadsvillkor och 
föräldrars och 
vårdnadshavares otrygga 
psykiska hälsa. Unga 
kvinnor som drabbats av 
hedersrelaterat våld möter 
många barriärer som 
hindrar dem från att söka 
hjälp. Det förekommer 
särskilt rädsla för att bli 
avvisade och isolerade av 
sina familjer och samhällen 
om de avslöjar våldet för 
andra utomstående. 

 
 
 
 
 

 
 
 
The Honour/Shame 
Complex Revisited: 
Violence against 
Women in the 
Migration Context 
 

 
 
Aylin 
Akpinar 
 

 
 
2003 

 
 
Nederlän
derna  

 
 
Kvalitativ studie. 2 
djupintervjuer med två 
turkiska migranter från 
Turkiet som bor i 
Sverige. Båda 
kvinnorna har varit 
utsatta för 
hedersrelaterat förtryck  
 

 
 
Studien analyserar 
kvinnornas 
livsberättelser 
med hjälp av 
Bourdieus och 
Delaney 
teoretiska 
utgångspunkter i 
syfte att förstå 
heder/skam-
komplexet och 
hur kvinnors 

 
 
Turkiska kvinnorna anses 
vara ansvariga för 
upprätthållandet av normer 
kring femininitet. Detta i sin 
tur är beroende av 
heder/skam-koderna där 
mäns heder definieras i 
relation till kvinnors 
beteende. Inom vissa 
förorter i Sverige där många 
från Turkiet är bosatta så är 
hela den etniska gruppen 
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sexualitet 
kontrolleras inom 
migrationskontext
en. 
 

signifikant. Då det är 
vanligt med känslor av 
maktlöshet i 
migrationskontexten 
argumenterar författaren att 
invandrade män håller 
kontrollen över ”deras 
utrymme” genom att 
kontrollera ”deras kvinnor” 
i syfte att möjligtvis 
kompensera för känslor av 
maktlöshet. I 
migrationskontexten 
innebär det att turkiska 
kvinnorna inte bara kan 
vanhedra sin familj men 
även resten av ”turkiska 
enklaven” i området. I den 
meningen uppfattas kvinnor 
av det turkiska etniska 
samhället som försvarare av 
"det etniska samhället" 
"eller" "invandrarfamiljen" 
av värderingar avseende 
äktenskap och sexualitet i 
det svenska samhället 
 

The Honour/Shame 
Complex Revisited: 
Violence against 
Women in the 
Migration Context 
 

Cecilia 
Fernbrant 
, Birgitta 
Essén , 
Per-Olof 
Östergren 
& 
Elizabeth 
Cantor-
Graae 
 
. 

2013 USA Kvalitativ studie. 18 
djupintervjuer med 
nyanlända flyktingar 
från Irak. 9 män och 9 
kvinnor. 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
nyanlända 
flyktingars 
upplevelse av 
migration till 
Sverige med 
särskilt fokus på 
deras 
välbefinnande och 
uppfattningar av 
skillnader mellan 
könsroller och 
normer som styr 
interpersonella 
relationer. 
 

Studien visar att psykisk 
stress och oro inför 
framtiden var något som 
många av deltagarna 
uttryckte. Män var oroliga 
för att förlora sin status 
samt arbetslöshet, medan 
kvinnor hade mer positiva 
förväntningar gällande ökad 
autonomi. Upprätthållandet 
av hedersnormer och 
maktförskjutning inom 
relationen kunde potentiellt 
leda till konflikt inom 
familjen och/eller våld, 
vilket följaktligen kunde 
leda till ökad risk för 
psykisk ohälsa och 
somatiska besvär.  
 

Exploring the role 
of mothers in 
'honour' based 
abuse perpetration 
and the impact on 
the policing 
response. 
 
2017. 

Rachael 
Aplin 
  

2017 USA Mixed method. främst 
kvalitativ metod. 100 
dokumenterade fall av 
hedersrelaterat våld 
som har rapporterats till 
polisen. Samt 15 
semistrukturerade 
intervjuer med polis 
som jobbar med eller 
har erfarenhet av att 
jobba med 
hedersrelaterat våld. 
nyttjades som underlag.  

Studiens syfte är 
att undersöka den 
roll mödrar spelar 
inom det 
hedersrelaterade 
våldet. 
 

Resultatet visar att mödrar 
spelar en central roll inom 
hedersrelaterat våld. 
Mödrarna är många gånger 
”drivkraften” inom 
hedersrelaterat våld och är 
involverade i 64 procent av 
alla de fall som involverar 
kvinnor som förövare (Ca 
76 procent av alla de 100 
dokumenterade fallen 
involverar kvinnor som är 
med i våldsutövandet). 
Mödrarna kan orsaka både 
fysiskt och psykiskt våld 
gentemot sina döttrar. Det 
är vanligt att mödrar utsätter 
gravida döttrar för våld 
samt tvingar de till abort. 
Många gånger är offren 
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motvilliga att åtala sina 
mödrar. Det kan således bli 
ett hinder under polisarbetet 
då gränsen mellan 
”förövare” och ”sekundära 
offer” suddas ut. Det är 
svårt att avgöra om 
mödrarna handlar under 
tvång eller inte. 
 

Patriakala enklaver 
eller 
ingenmansland? 
Våld, hot och 
kontroll mot unga 
kvinnor i Sverige.  
 

Paulina de 
los Reyes 
 

2003 Sverige  Integrativ studie, Både 
intervjuer och enkäter 
 

Rapportens 
övergripande 
syfte är att belysa 
situationen för 
flickor och unga 
kvinnor med 
invandrarbakgrun
d som kontrolleras 
genom våld och 
hot om våld av 
sina familjer och 
släktingar. 
Ambitionen har 
varit att teckna en 
problembild där 
dessa unga 
kvinnors egna 
erfarenheter och 
berättelser sätts i 
centrum. Dessa 
berättelser ska 
dock ses i ett 
vidare 
sammanhang och 
därför diskuteras 
de inom ramen för 
den debatt som 
har förts inom 
media, 
forskningen och 
bland företrädare 
för myndigheter 
 

Rapporten visar att 
flickornas specifika 
problembild består i att de 
befinner sig i ett 
institutionellt 
ingenmansland där 
föräldrarnas kontroll genom 
våldsutövande neutraliseras 
av samhällets kulturiserande 
förklaringar och överlag 
passiva inställning inför 
övergrepp på kvinnor och 
barn. En viktig dimension i 
problembilden är således att 
både flickorna och deras 
föräldrar definieras som 
kulturellt, etniskt och 
religiöst avvikande i det 
svenska samhället. 
 

Heder på liv och 
död – våldsamma 
berättelser om 
rykten, oskuld och 
heder.  
 

Åsa Eldén 
 
 

2003 Sverige 10 intervjuer med 
arabiska o kurdiska 
kvinnor i Sverige 7 
svenska rättsfall 
rörande hedersrelaterat 
våld 
 

Studien syftar till 
att analysera hur 
rykten oskuld och 
heder aktualiseras 
och kopplas till 
förståelser av 
kultur och religion 
i berättelser om 
kvinnors liv  
 

Avhandlingen menar att 
normer skiljer sig mellan 
arabiska/kurdiska kvinnor 
och svenska kvinnor 
gällande femininet och 
heder. Om en 
arabisk/kurdisk kvinna 
stämplas att inte följa 
normerna är hon befläckad. 
Och mäns heder är inte 
upprättad förrän kvinnan 
blivit bestraffad. När 
kulturell uppfattning 
används i kvinnors liv som 
lever inom höga normativa 
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krav finns en hög 
samfallenhet med att erfar 
våld. En slutsats är att heder 
inte upprättas förrän 
kvinnan är exkluderad ur 
familjen eller dör, alltså kan 
exempelvis att var en 
oskuld eller inte vara en 
fråga om liv och död. 

Polisens 
utredningar av 
hedersrelaterat 
våld: Rapport 
2012:1 
 

Emma 
Ekström 

2012 Sverige 
 

Rapporten bygger på en 
genomgång av 117 
polisutredningar från 
2009 och 9 intervjuer 
med polisanställda, 
åklagare och 
representanter från 
skyddade boenden och 
stödverksamheter. 
 

Syftet är att denna 
rapport ska bidra 
till att förbättra 
kunskapen om hur 
polisen bör arbeta 
med ärenden där 
en kvinna har 
blivit utsatt för 
hedersrelaterad 
brottslighet. 
. 

Slutsatser som rapporten 
redovisar är dels att få 
hedersrelaterade ärenden 
kommer till polisens 
kännedom och det skulle 
tänkas behövas en nationell 
resursgrupp som kan 
möjliggöra en förbättring i 
arbetet. Polisen bör också 
planera ärenden 
tillsammans med andra 
myndigheter för att ge det 
stöd och skydd som behövs. 
En slutsats är också att 
polisen bör bli bättre på att 
skapa sig en helhetsbild av 
förtrycket och mer fokus på 
samverkan och bemötande. 

(Dis)honourable 
paradigms: a 
critical reading of 
Provoked, Shame 
and Daughters of 
Shame 
 

Shweta 
Kushal & 
Evangelin
e 
Manickam 
 

2014 Indien En kvalitativ ansats, 
textanalys 

Syftet är att 
undersöka 
konstruktionen av 
en etnisk identitet 
baserat på bland 
annat kultur.  

Slutsatser är att heder är av 
vikt vid konstruktionen av 
en identitet. Kvinnor som 
lever under normer för att 
upprätthålla heder inom 
kollektivet utsätts för 
extrem psykisk kontroll.  

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

Astrid 
Schlytter, 
Sara 
Högdin, 
Mariet 
Ghadimi, 
Åsa 
Backlund 
& Devin 
Rexvid 
deltog i 
studien. 

2009 Sverige En studie i två delar. En 
enkätstudie (2 300 
elever i årskurs nio på 
36 grundskolor i 
Stockholm stad). Den 
andra delen var 
aktstudie om ärenden 
som rör 
omhändertaganden med 
stöd av LVU (17 
flickor och 11 pojkar) 
 

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

Andelen flickor i 
enkätstudien som lever 
under hedersrelaterade 
normer och begräsningar 
(enligt studiens egna 
definition) är 11 procent. 
Motsvarande för pojkar är 4 
procent. Samtidigt råder det 
en dubbel utsatthet för 
pojkar på grund av deras 
dubbla roller i 
hederskontexten. 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. Det verkar 
finnas bristande stödjande 
insatser för utsatta pojkar 
 

HBT & Heder - En 
intervjustudie om 
unga HBT-personer 

Frida 
Darj, 
Hedvig 

2011 Sverige Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 18 
HBT-ungdomar. 5 

Syftet med 
studien är att lyfta 
fram och 

Unga hbt-tjejer som lever i 
familjer med hedersnormer 
skiljer sig inte så mycket 
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som lever i familjer 
med hedersnormer 
 

Nathorst-
Böös & 
Cecilia 
Jarl-Åberg 
 

tjejer, 13 killar och 1 
transkille. 
 

analysera 
ungdomarnas 
berättelser om hur 
det är att vara ung 
hbt-person i en 
familj som präglas 
av hedersnormer 
 

från den kontroll som 
utövas mot samtliga tjejer i 
familjen, även om den kan 
hårdna om det kommer ut 
att en tjej är homo- eller 
bisexuell. Kontrollen av 
killar skiljer sig dock 
radikalt åt när killarna 
kommer ut som eller 
misstänks vara 
homosexuella eller 
bisexuella. Många unga hbt-
personer i familjer med 
hedersnormer blir utsatta 
för omvändelseförsök. Det 
är även vanligt att unga hbt-
personer håller sin 
sexualitet eller könsidentitet 
hemlig för familjen och 
lever ett dubbelliv. Många 
av de intervjuade hbt-
ungdomarna uppger att de 
har varit utsatta för 
systematiskt våld av 
familjemedlemmar och 
släktingar. 
  

 
 
 
The Scope of 
Sexual, Physical, 
and Psychological 
Abuse in a 
Bedouin-Arab 
Community of 
Female 
Adolescents: The 
Interplay of 
Racism, 
Urbanization, 
Polygamy, Family 
Honor, and the 
Social 
Marginalization of 
Women 
 

 
 
 
Salman 
Elbedour, 
Soleman 
Abu-
Bader, 
Anthony 
J. 
Onwuegb
uzie, Aref 
Abu-
Rabia & 
Salman 
El-
Aassam 
 

 
 
 
 
2006 
 
 

 
 
 
Nederlän
derna 

 
 
 
Kvantitativ studie. 
Enkätundersökning 
med 217 kvinnliga 
gymnasieelever (14–18 
år) i Beduin-Arab 
samhället i södra Israel 
 

 
 
 
Syftet med 
studien var att 
studera hur utbrett 
psykisk, fysisk 
och framförallt 
sexuellt övergrepp 
är gentemot 
kvinnor i 
traditionella 
Bedouin-Arab 
samhället i södra 
Israel 
 

 
 
 
69 procent av deltagarna 
rapporterade att de inte haft 
någon erfarenhet av 
sexuella övergrepp, 16 
procent rapporterade en 
eller två tillfällen, 11 
procent rapporterade tre 
eller fyra tillfällen och 4 
procent rapporterade mer än 
fyra tillfällen. De flesta 
deltagare indikerade att de 
har blivit utsatta för fysiskt 
våld av deras pappa (37,1 
procent), deras mamma 
(43,7 procent) eller syskon 
(44 procent) under den 
senaste månaden. Mer än 50 
procent av deltagarna 
rapporterade att de har blivit 
utsatta för psykiskt våld av 
familjemedlemmar.  
 

Hedersrelaterat 
våld mot ungdomar 
på grund av sexuell 
läggning 
 

Hans 
Knutagård 
& Elisabet 
Nidsjö 
 

2004 Sverige Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Enkätundersökning där 
olika myndigheter i 
Skåne medverkat (406 
enkäter) samt intervjuer 
med ungdomar som 
är/varit utsatta för 
hedersvåld (14 
intervjuer) 
 

Syftet med 
studien är att 
kartlägga och 
uppmärksamma 
situationen för 
ungdomar (13–25 
år) som riskerar 
hedersrelaterat hot 
och våld på grund 
av sexuell 
läggning. 

Resultatet visar att 
hedersrelaterat våld mot 
ungdomar på grund av 
sexuell läggning inte är 
signifikant för exempelvis 
en kultur, etnicitet eller 
religion. Istället finns det 
överallt där det förekommer 
hederskoder. 
Kartläggningen visar klart 
på att homo- och bisexuella 
pojkar och flickor är 
osynliga i olika 
myndigheter på grund av 
både sexuell läggning och 
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hedersrelaterat våld. 
Yrkesverksamma har 
bristfällig kunskap om 
sexualitet och ungdomars 
sexuella utveckling samt 
hedersrelaterat våld. 
 

' Det 
hedersrelaterade 
våldets och 
förtryckets uttryck 
och samhällets 
utmaningar 
 

Runa I 
Baianstov
u, Sofia 
Strid, 
Hanna 
Cinithio, 
Emmie 
Särnstedt 
& Jan- 
Magnus 
Enelo 
 

Sverige 2018 Integrativ studie, både 
kvalitativ och 
kvantitativ. 230 
personer i någon form 
av intervjuer och 6000 
elever i årskurs 9 har 
svarat på en enkät.  
 

Syftet har varit att 
undersöka 
omfattningen och 
karaktären av det 
hedersrelaterade 
våldet och 
förtrycket i 
Stockholm, 
Göteborg och 
Malmö med ett 
intersektionellt 
perspektiv. Vidare 
var syftet med 
kartläggningen att 
få ett 
kunskapsunderlag 
för att förebygga 
och förhindra 
hedersrelaterat 
våld och förtryck 
samt säkra att de 
som är utsatta 
eller använder 
våld får adekvata 
insatser.  
 

Det sammantagna resultatet 
av kartläggningen visar att 
människor med olika 
könsöverskridande 
identiteter eller uttryck, 
etniska tillhörigheter, 
religiösa trosuppfattningar, 
funktionsnedsättningar, 
sexuell läggning, ålder, 
socioekonomiska 
förhållanden och geografisk 
hemvist lever med en 
allvarlig våldsutsatthet och 
under normer som 
förtrycker och begränsar 
dem. Majoriteten av dem är 
inte beredda att söka stöd 
eller hjälp, till stor del för 
att de själva, trots sin 
utsatthet, inte ser behovet, 
men också för att de har 
dåliga erfarenheter sedan 
tidigare, tror att de inte ska 
bli förstådda, eller är rädda 
för att skada sina familjer.  
 

 

	  


