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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att beskriva hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, normer och värderingar i 

spänningsfältet mellan den kurdiska kulturen och det svenska samhället utifrån en hedersdiskurs. Utifrån syftet 

har studien diskursanalys som metod och teori med stora, och stundtals nationella, diskurser i fokus. Empirin i 

studien består av tidigare forskning och sex semistrukturerade intervjuer med kurdiska kvinnor. Kvinnorna i 

studien deltar fritt oberoende av varandra och de har blivit tillfrågade om de vill delta via bekanta eller på kurdiska 

forum i sociala medier. Resultatet uppnås genom en kategorisering av den insamlade empirin där fyra olika teman 

har skapats; Att tillhöra kollektivet, kvinnans möjliga identiteter, våldskapitalet i den kurdiska kulturen och för 

nationen. Studiens teori och metod består av en diskursanalys inspirerade av Foucault med begreppen identitet, 

subjektsposition och makt i fokus liksom Bourdieus teori om symboliskt kapital. Inledningen av studien belyser 

Kurdistans bakgrund och ett perspektiv på det kurdiska samhällets uppbyggnad. Det teoretiska perspektivet är 

kontextberoende och består av en hedersdiskurs som förekommer på nationell nivå liksom på kollektiv nivå i det 

kurdiska samhället. Den internationella forskningen kretsar kring patriarkala samhällen med könsroller, 

våldsnormer och hederskultur i fokus. Den nationella forskningen belyser intersektionella perspektiv utifrån makt, 

klass och i viss mån etnicitet. Resultatet visar att kvinnan är ett objekt, att våldet är norm och att nationsbyggandet 

är viktiga principer inom den kurdiska kulturen. Studien problematiserar till viss del även Islams påverkan på den 

kurdiska kulturen liksom betydelsen av avsaknaden av ett eget moderland för kurder. I studiens slutdiskussion 

konstateras att Sverige och svenskarna till stor del saknar kulturkompetens vilket skulle kunna vara ett viktigt 

verktyg för ett framtida samhällsbyggande då flera olika kulturer ska förenas och vävas in i en och samma 

samhällsgemenskap. Det konstateras också att det behövs mer kunskap kring kulturella skillnader avseende normer 

och värderingar vilket rimligtvis behöver forskas mer kring för att svenska myndigheter ska kunna förstå hur ett 

framtida arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas liksom hur verksamheter som främjar 

jämställdhet ska organisera sitt arbete.  
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         Look at Mohammed’s daughter! 

-a qualitative study about the role of women in Kurdish culture 

Mari Humaloja Olsson  

 

Abstract 

The purpose of this study is to describe how Kurdish women reconstruct gender roles, norms and values in the 

field between the Kurdish culture and the Swedish society from an honour discourse view. With this purpose the 

study use discourse-analysis as method and theory with large and occasionally national discourses in focus. 

Empirical data in this study derives from earlier research and from six semi-structured interviews with Kurdish 

women. The women of this study participate freely independent of each-other and has been asked if they want to 

attend via acquaintances or at Kurdish forums in social media. Results are achieved by categorisation of the 

collected empirical data into four designed themes; to belong to the collective, possible identities for women, 

violence capital in the Kurdish culture and for the nation. The study´s theory and method consists of a discourse 

analysis inspired by Foucault with the concepts of identity, subject position and power in focus as well as 

Bourdieu´s theory of symbolic capital. The introduction of the study elucidates the background of Kurdistan and 

a perspective on the structure of the Kurdish society. The theoretical perspective is context-dependent and consist 

of an honour-discourse that exists on a national level as well as on the communal level in the Kurdish society. 

International research shed light on patriarchal societies with focus on with gender-roles; violence norms and 

honour-culture. The national research accent intersectional perspectives regarding power, class and to some extent 

ethnicity. Results show that women are objects, violence is a norm and building of a nation are important principles 

within the Kurdish culture. The study also problematizes to some extent the influence of Islam on Kurdish culture 

and that the absence of their own country is of importance.  In the concluding discussion it is observed that Sweden 

and the Swedes substantially lack cultural-competence which could be an important tool for society-development 

in the future when several different cultures need to be joined together in the same social community. It is also 

concluded that more knowledge about cultural differences in regards to norms and values is necessary which 

reasonably should be more studied as Swedish authorities needs to understand how future work against honour-

related violence and oppression should be conducted as well as how activities that promotes equality should be 

organised. 
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Inledning 

Den 23:e maj 2014 fattar en 45-årig man i Duhok ett beslut att mörda sin yngsta fru som han 

köpt för att hjälpa till i familjens hushåll. Innan maken utförde mordet stympade han sin frus 

kropp genom att skära av könsdelar och peta ut hennes ögon. Han band sedan kroppen av sin 

15-åriga hustru bakom bilen och lät henne släpa efter marken. Maken avslutade med att skjuta 

nio kulor i den sargade kroppen. Flickan hette Dunya och hon överlevde inte sitt andra 

äktenskap (Ekurd,2019). Dunya giftes bort första gången vid 13 års ålder i ett bytesäktenskap 

som sedan upplöstes. Hennes föräldrar hade svårt att acceptera skammen av att ha en frånskild 

dotter vilket gjorde att dottern såldes för ca £ 3000 till en man som var 30 år äldre än Dunya 

(IKWRO,2014). Maken avslutade hennes liv på det mest brutala sätt med motivet att Dunya 

var kär i en jämnårig pojke. Två veckor efter mordet publicerar maken en film på Internet där 

han med högerhanden på Koranen erkänner mordet och förklarar sitt hedersamma motiv. 

Mordet på Dunya skedde i samma region där Pela Atroshi mördats 15 år tidigare av sin far och 

sina två farbröder (Ekurd,2019). Detta mord uppmärksammades stort i svensk media där 

farbröderna ställdes inför svensk domstol då mordet planlagts i Sverige (Wikan,2008). 

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i patriarkala samhällen som styrs av 

hedersnormer. Mannen är norm och ansvarar således för att kontrollera kvinnans förehavanden. 

Hedersrelaterat våld kan dock drabba även män, framförallt då homosexuella män och 

utmärkande för det hedersrelaterade våldet är att även kvinnor är utövare (Begikhani et 

al,2015). Det finns grupper av människor som fråntas eller inte tillerkänns sina rättigheter på 

basis av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. I Mellanöstern har gemensamma krafter 

under lång tid kämpat för kvinnors fri, - och rättigheter.  

I irakiska Kurdistan, där Pela och Dunya mördats, finns det lagar som ska tillämpas då kvinnor 

mördas av sina makar eller andra av andra familjemedlemmar. Lagarna har dock varit svåra att 

implementera i rättssystemet (Alinia,2013) och Dunyas make dömdes inte för något brott trots 

sitt erkännande. Pelas fader dömdes av irakisk domstol till sex månaders fängelse för mordet 

på sin dotter. Dunyas liv och död försvinner dock obemärkt i tumultet av islamska statens nya 

landerövringar. 

Våld mot kvinnor är ett stort problem i Mellanöstern, likväl som i övriga världen. Även om 

hedersrelaterat våld och förtryck också drabbar män tillhör kvinnor den mest utsatta gruppen 

(Wikan,2008). Det handlar om allvarliga brott mot de mänskliga fri och rättigheterna som sker 

i alla samhällsklasser, i alla kulturer, oavsett religion och klasstillhörighet. Många studier om 

våld i nära relation har fokuserat på personlighet hos förövaren och karaktäristiska hos offret 

med betoning på könsmaktsordningen. Detta angreppssätt kan ha validitet då våldet betraktas 

som patologiskt och avvikande men sakna validitet i ett samhälle som sanktionerar våld mot 

kvinnor. Det är därför av betydelse att sätta in våldet i den kulturella kontext där det 

förekommer för att skapa kunskap om de normer och värderingar som ger näring åt och 

upprätthåller våld och förtryck. Det är samhällen där nationell och internationell lag under 

särskilda omständigheter blir sekundär till förmån för religiösa eller kulturella uttryck som 

istället blir avgörande för hur brottet ska betraktas och bedömas.   
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Problemformulering  

Samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck är patriarkala till sin natur och styrs 

av klanstrukturer där heder är av största vikt. Det patriarkala samhället som präglas av en 

hedersdiskurs kommer styras av kollektivets uppfattning av regionens kulturella och religiösa 

diskurs. Det kan innebära att kvinnor mördas för att återställa familjens heder och mordet 

sanktioneras av majoriteten av samhällets medborgare. Hedersnormer och värderingar behöver 

därför sättas i en kontext för att ge mening och kunskap kring de handlingar och skeenden som 

reproduceras inom en viss kultur (Begikhani et al,2015, Hussein,2017).  

När människor migrerar lämnar de sitt hemland men inte de normer och värderingar som styrt 

deras tillvaro. Dessa normer och värderingar behöver omvärderas och emellanåt revideras 

utifrån anspråk i den nya kulturen. Detta då de kan kollidera med andra värderingar som är 

typiska för den nya kulturen. Spänningar behöver uppstå på det individuella planet men även 

interpersonellt för att ett behov av att omvärdera sina livsvillkor ska uppstå. Om en sådan 

spänning inte uppstår är det inte troligt att de patriarkala normerna och värderingarna kommer 

att utsättas för någon revision. Då Sverige under lång tid brottats med integrationsproblem har 

många människor i liten grad exponerats för det svenska samhällets normsystem alternativt valt 

att distansera sig från det svenska normsystemet till förmån för hemlandets normsystem. 

Därmed har hederskulturen i modern tid fått fäste även i Sverige utifrån den stora flykting-, och 

anhöriginvandringen från framförallt Mellanöstern (Hussein,2017). Sverige är det land i 

Norden som drabbats av flest hedersmord och därför också det land i Norden som kommit 

längst i arbetet med att utbilda socialarbetare (Wikan,2008). Socialt arbete som akademisk 

disciplin behöver därför utveckla kunskap, kompetens och förhållningssätt gentemot de behov 

som det mångkulturella svenska samhället skapar. Om samhällets mest utsatta ska få adekvat 

stöd och skydd behöver socialarbetare också förstå vad det är de som är utsatta behöver stöttas 

i och skyddas från. Genom att skapa en sådan kulturkompetens kan socialarbetare med 

skicklighet och baserat på kunskap förena och belysa de skilda handlingsutrymmen som kan 

råda mellan människor från olika delar av världen.  Denna erfarenhet har erhållits i andra länder, 

bland annat Storbritannien som ser över att socialarbetare erhåller den kulturkompetens som 

samhället efterfrågar (Crabtree et al,2017). Sverige har tragiskt nog drabbats av flera 

hedersmord där samhället inte förmått att skydda de utsatta, främst kvinnor. Avseende antalet 

mord med hedersmotiv som skett i Sverige har kurder varit överrepresenterade 

(Hedersmord,2019). Av den anledningen är det av stor vikt att öka kompetensen kring den 

kurdiska kulturen för att stävja utbredningen av hedersrelaterat våld och förtryck bland kurder 

i Sverige. Därför är denna studie av relevans för det sociala arbetet och för de som arbetar mot 

det hedersrelaterade våldet och förtrycket.  

 

Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att beskriva och förstå hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, 

normer och värderingar i den kurdiska kulturen och kvinnornas möte med det svenska samhället 

utifrån en hedersdiskurs.  
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• Hur beskriver kurdiska kvinnor det kurdiska samhällets normer och värderingar 

avseende manligt och kvinnligt?  

• Vilka sociala, ekonomiska och kulturella uttryck för hederskultur beskriver de kurdiska 

kvinnorna?  

• Hur förstärks och översätts kulturella värderingar och uppfattningar om normativa 

beteenden mellan kurder av de kurdiska kvinnorna? 

• Vilka konsekvenser blir det för männen och för kvinnorna i samhällen där en 

hedersdiskurs utgör en grundläggande moralisk och delvis juridisk kompass?  

 

Avgränsningar 

Hederskulturer existerar i en mängd olika länder och regioner i världen och tar olika uttryck. 

Den förekommer i olika etniska och sociala grupper liksom inom olika religioner. Gemensamt 

för alla hederskulturer, oberoende av var i världen de existerar, är dock att det är kvinnan som 

är det främsta objektet för familjens heder. Störst utbredning har hederskulturen inom Islam 

och i Mellanöstern där den även framträder på en strukturell nivå i det muslimska samhället. 

Den mest extrema formen är hedersmord där ibland, under rituella former offret mördas av sin 

egen familj som sedan behöver låta kollektivet få kännedom om mordet (Begikhani et al, 2015; 

Dogan,2011; Hussein,2017). Den här studien är avgränsad till att studera hur könsroller, normer 

och värderingar beskrivs av kurdiska kvinnor från Kurdistan. Kurder är en stor folkgrupp och 

på intet sätt en homogen grupp varpå studien endast kan göra anspråk på att beskriva 

hederskulturen med specificitet på det sättet som den beskrivs i tidigare forskning och av de 

intervjuade kurdiska kvinnorna i den här studien. 

 

Begreppsdefinitioner 

Heder är ett begrepp som i Sverige liksom internationellt är omdiskuterat och problematiserat 

utan en gemensam definition. Det finns uppfattningar om att ordet heder skulle skapa förståelse 

för förövarnas agerande och att det istället skulle bytas ut mot ”skam” eller mot ”våld i hederns 

namn” begrepp som inte fokuserar på förövarnas perspektiv. Detta för att i språket tydliggöra 

var man står i frågan (Alinia,2013; Ouis,2015). Det finns andra forskare som nöjer sig med att 

sätta citattecken över ordet ”heder” för att på så vis markera att det inte är heder det rör sig om 

på riktigt utan snarare något som bör förknippas med skam (Baianstovu,2017). Den här studien 

kommer att använda ordet heder som ett begrepp som syftar till att förklara skeenden och 

uppfattningar som härrör ur religiösa, kulturella och traditionella uppfattningar. Det innebär att 

förståelsen måste växa fram ur regionala förhållanden i den kultur som ska studeras (Begikhani 

et al,2015; Hussein, 2017). Heder har också andra benämningar på kurdiska som sharaf eller 

namus, vilka är låneord från arabiskan. Namus har en mer könsspecifik innebörd och syftar på 

kvinnan medan Sharaf kan användas i vidare mening som exempelvis om mod och manlighet 

(Alinia,2013; Hussein,2017). Studien kommer främst att använda sig av begreppet heder men 

inte i de avseenden som kvinnorna i studien citeras då de använder sig av både heder, sharaf 

och namus.  

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om världen (Winther-Jörgensson och Phillips,2000). 

Studien gör anspråk på att förstå begreppet hedersdiskurs som summan av rådande kulturella 
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föreställningar, religiösa uppfattningar och traditionella normer och värderingar i den givna och 

begripliga kontexten. Dessa aspekter tillsammans utgör kärnan eller navet i de krafter som ger 

näring och upprätthåller hedersdiskursens normsystem. I samhällen som är starkt präglade av 

religion får religionen ses som det kulturella samhällssystem som styr normer och värderingar 

(Geertz,2002). 

Kulturkompetens handlar om den yrkesverksammes förmåga att arbeta med hög känslighet och 

bred kunskap över kulturella gränser. Det kan inte förväntas att en och samma person ska kunna 

besitta kunskap kring alla kulturer utan snarare utveckla en specialistkunskap inom vissa 

grupper. Att utgå från att människor lever i skilda kontexter med olika utgångspunkter innebär 

att den yrkesverksamma måste ha förmågan att bortse från sina egna värderingar och relatera 

till människor inom deras kulturella ramar (Crabtree et al ,2017). 

Kurdistan är ett landområde som består av fyra olika länder och saknar självständighet vilket 

innebär att Kurdistan inte betraktas, och inte heller har erkänts av andra stater, som en 

självständig nation. I denna studie kommer dock Kurdistan att benämnas som nation i syfte att 

diskutera den nationella diskursen. Den kurdiska kulturen i stort har påverkats främst av perser, 

araber och turkar vilket innebär att kurder inte är och inte kan betraktas som en homogen grupp. 

Den kurdiska kulturen kan således skilja sig och ha en särprägel utifrån regionala skillnader 

vilket jag är väl medveten om. Dock finns det inte utrymme att belysa dessa skillnader inom 

ramen för denna studie.  

Subjekt som begrepp inom diskursanalysen kan närmast beskrivas som en individ som uppfattar 

något, då i relation till objekt. Inom diskursanalysen sätts subjektet dock främst i relation till 

den position och den uppfattning som skapas kring subjektet inom diskursen. Subjekt är i regel 

bärare av tankar, förnimmelser och känslor men dessa uttrycks utifrån de identiteter som är 

möjliga inom diskursen. I denna studie kommer begreppet subjekt att sättas i relation till den 

position som subjektet intar utifrån diskursen och utifrån de identiteter som därav följer. Det är 

diskurserna som organiserar subjekt och identiteter och som försätter individer i bestämda 

subjektspositioner med ett visst handlingsutrymme (Winther-Jörgensson och Phillips,2000). 

Kollektiva representationer kommer att användas som begrepp med utgångspunkt i Durkheims 

(i Lambek,2002) definition av en samhällelig kollektivistisk makt vilken upprätthåller en viss 

ordning i samhället. Om samhället är religiöst präglat kommer även de kollektiva 

representationerna att vara religiöst präglade.  

Religious representations are collective representations that express collective 

realities; rites are ways of acting that are born only in the midst of assembled 

groups and whose purpose is to evoke, maintain, or re-create certain mental states 

of those groups. But if the categories are of religious origin, then they must 

participate in what is common to all religion: They too must be social things, 

products of collective thoughts (Durkheim 1912,i Lambek,2002:38 ). 

Det innebär att begreppet kollektiva representationer synonymt kan likställas med religiösa 

representationer vilka uttrycker gemensamma uppfattningar om hur man bör handla och vars 

syfte är att upprätthålla ett kollektivistiskt tänkande om en viss social ordning (Lambek,2002). 
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Bakgrund  

Då studien har begräsningar avseende omfattning och innehåll så finns det inte utrymme att 

beskriva kurdisk historia och bakgrund utifrån alla de parametrar som skulle behövas för att 

göra en sådan beskrivning så utförlig, rättvisande och korrekt som möjligt. Det innebär att 

studien ger en generell bakgrundsbild som till stor beskriver kontexten kring den autonoma 

regionen i irakiska Kurdistan.  

Kurdistans historia och utveckling 

Kurdistan är ett någorlunda sammanhängande landområde, dock ej exakt avgränsat, där 

majoriteten av befolkningen är kurder. Kurdistan är inte ett eget land utan sträcker sig över Iran, 

Irak, Turkiet och Syrien. Kurderna är främst bosatta i Iran, Irak, Turkiet och Syrien men det 

finns även mindre bosättningar i Armenien och Libanon. Det innebär i praktiken att kurder är 

en stor folkgrupp men är i minoritet i de olika staterna (Begikhani et al,2015). Kurderna i Irak 

har uppnått ett visst mått av självbestämmande i den autonoma regionen i Kurdistan sedan 

början på 2000-talet (Alinia,2013). 

Kurderna blev islamiserade som en konsekvens av den arabiska invasionen under 700-talet. De 

integrerades både politisk och religiöst i det islamiska riket. Kurder blev generaler i muslimska 

arméer medan andra kurder sattes att förvalta enskilda emirat i det islamska riket. I slutet på 

1800-talet fanns ca 40 kurdiska emirat som indelats i Ottomanska riket och det persiska 

imperiet. Dessa gränsdragningar och uppdelningar av de kurdiska regionerna hindrade 

formationen av en enad kurdisk stat och orsakade lidande då krig utbröt mellan de båda 

imperierna. Det kurdiska feodala samhället organiserades utifrån klaner där lojaliteter riktades 

främst mot familjen, klanen och födelseplatsen. Kurdernas starka organisering av klanerna har 

bidragit till både klanernas, men även kurdernas, stora självständighet och krav på 

självbestämmande (Alinia,2013). En kulturell särprägel symboliserar den kurdiska nationen 

och legitimerar ett nationsbyggande. Den kurdiska nationalismens framväxt associeras starkt 

med nationsbyggandet i Mellanöstern under perioden mellan det första och andra världskriget. 

(Gellner,1994). Nationalismen formas främst utifrån lojalitetskulturen vilket är utmärkande för 

klansamhällen med flera underklaner i olika förbund (Alinia,2013). Det kurdiska samhället har 

alltid varit komplext och organiserats kring interna konflikter mellan rivaliserande klaner vilket 

påverkar medborgare liksom det politiska och sociala livet. Stora politiska frågor som identitet 

och hemland dominerar samhällsdebatten i Kurdistan medan sociala frågor som jämställdhet 

fått mindre utrymme. Den ”hjälplösa modern” som saknar hem till sina barn har blivit en 

symbol för avsaknaden av en kurdisk nation och ett fundament för den kurdiska nationalismen 

(Alinia,2013).  

Det kurdiska samhället genomgår flera sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Det är 

dock mödosamma processer som bygger på en kamp mellan konservativa krafter och kraven 

på modernisering (Begikhani et al,2015). Majoriteten av människor i Kurdistan är 

Sunnimuslimer som tillhör Shafií läran, några följer Sufi medan andra är Shiamuslimer, 

alawiter, yazidier eller tillhör olika kristna trosuppfattningar (Alinia, 2013). Det finns också 

flera andra minoritetsgrupper inom Kurdistan som är sammanlänkade med kurderna genom 

sociala och ekonomiska nätverk. Religion har dock inte varit en betydande faktor för att uppnå 

enighet mellan kurderna utan den kurdiska identiteten formas främst utifrån språk och kultur. 
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Det finns en mängd olika dialekter som talas bland kurderna men kurmanji och sorani är de två 

mest använda kurdiska språken (Begikhani et al,2015).  

Kurder i Irak har åtnjutit större kulturella rättigheter än kurder i Iran och Turkiet. De har de 

senaste åren uppnått autonomi och etablerat en egen regering i irakiska Kurdistan. De irakiska 

kurderna har dock upplevt återkommande krig och väpnade konflikter (Alinia,2013) medan de 

turkiska kurderna levt under statligt förtryck och repression (Besikci,2015). Under Saddam 

Hussein och hans Baath regim fick kurderna i Irak uppleva bombningar, gasattacker och 

avrättningar. Byar jämnades med marken och människor deporterades, brott mot de mänskliga 

rättigheterna skedde kontinuerligt (a.a). Folkmord, väpnade konflikter och politiska oroligheter 

skapade en socioekonomisk kontext som främjade framväxten av religiösa extremister som 

hämtade sitt mandat i politiska islams namn (Begikhani et al,2015). Fundamentalisterna i de 

radikala politiska organisationerna har förlitat sig på tradition, religion och sedvanor. De har 

uppmuntrat konformitet enligt strikta sociala normer och värderingar och använt dessa som 

verktyg för att styra och kontrollera befolkningen. Den sociala kontrollen över kvinnor som IS 

bedrivit handlar främst om att skyla kroppen, bära slöja och begränsa kvinnors livsutrymme till 

hemmets fyra väggar (Begikhani et al,2015). Saddam Husseins förtryckande regim under 90-

talet och IS erövringar i modern tid har bidragit till att allt fler kvinnor anslutit sig till militära 

förband och den kurdiska peshmergan har nu hela bataljoner med bara kvinnor (Nilsson, 2018). 

Det har gjort att kvinnors möjligheter att ändra de tidigare befästa könsrollerna i samhället har 

utökats radikalt. Kurdiska kvinnor deltar i stridande förband vilket är ovanligt i resterande 

världen där kvinnor inom det militära oftast ges icke stridande uppgifter (a.a)  

Våld mot kvinnor och hedersmord har länge varit institutionaliserat och legitimerat av 

Mellanösterns stater genom ländernas politik. Rättssystemen har gett stöd åt hedersmord genom 

att sanktionera straffrättsliga påföljder eller genom att i efterhand benåda människor som dömts 

för brott utifrån hedersmotiv. Statlig media har bidragit till att ge legitimitet åt mord på kvinnor 

(Alinia,2013). Media rapporterar återkommande om våld mot kvinnor men osynliggör faktiska 

omständigheter och ger istället ett ensidigt perspektiv där manliga normer och värderingar 

reproduceras (Begikhani et al,2015). Politiska partier har varit ointresserade av att skapa en 

medvetenhet kring kvinnornas situation i regionen. I exempelvis Irak så bygger rättssystemet 

på muslimsk lag men den autonoma regionen har mandat att avfärda irakisk lag och ersätta med 

egna lagar och regler (Begikhani et al,2015). Att bibehålla familjens heder upptar en ansenlig 

plats i det irakiska rättsväsendet. Det stipuleras att en make eller en far kan disciplinera sin fru 

eller sina barn inom vissa gränser. Våldtäkt inom äktenskapet förekommer inte som begrepp 

utan är varje mans privata angelägenhet (Alinia,2013).  

Det irakiska Kurdistan är ett samhälle som domineras nästintill enbart av män och förändringar 

avseende jämställdhet går relativt långsamt (Begikhani,2015). Reproduktionen av könsroller 

och maktstrukturer som ligger till grund för våld mot kvinnor måste förstås i de historiska och 

politiska processer som kopplas samman med den kurdiska nationalismens väg mot en 

självständig kurdisk nation i relation till statligt förtryck (Alinia,2013). Årtionden av statligt 

våld, diktatur, etniskt och nationellt förtryck, krig och militarisering liksom stärkta klan - och 

släktstrukturer i kombination med juridiskt stöd för våld mot kvinnor har gjort att 

hedersrelaterat våld och förtryck har normaliserats till den grad att det enklaste sättet att lösa en 

konflikt är att mörda kvinnan. Det tar längre tid och är mer mödosamt att bedriva en rättsprocess 

utifrån misstanke om äktenskapsbrott (a.a).  
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Av de kurder som flytt eller lämnat regionen återfinns många i Storbritannien och andra västliga 

länder. Det finns dock en stark koppling mellan regionen Kurdistan och kurder, oavsett var i 

världen de valt att bosätta sig (Begikhani et al,2015). I Sverige uppskattas att det finns ca 

100 000 kurder bosatta men siffran är dock bara en uppskattning då inga register förs avseende 

etnicitet (Hussein,2018). 

 

Tidigare forskning 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett ämne som diskuterats i Sverige sedan mitten på 1990-

talet. Forskningsfältet är splittrat och akademin brottas med olika förklaringsmodeller och 

perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck som stundtals står i motsättning till varandra 

(Ouis,2015). Det gör fältet svårnavigerat för forskare och stundtals även polariserat där ena 

sidan hävdar att kulturella uttryck liksom etnicitet är faktorer som inte bidrar med något positivt 

till kunskapsproduktionen medan andra sidan hävdar att det är kulturen och den etniska 

identiteten som är mest framträdande. I den här studien har jag främst fokuserat på forskning 

som härrör från Kurdistan för att få en bild av den kurdiska hedersdiskursens specifika uttryck. 

Jag har även valt att läsa forskning som tar avstånd från det kulturella perspektivet och istället 

fokuserar på intersektionalitet eller feministiska perspektiv med könsmaktsordningen som 

utgångspunkt. Studien innehåller även exempel på forskning som genomförts i Sverige kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Då kurder i huvudsak är muslimer har jag även lyft in 

forskning kring normer och värderingar inom den muslimska världen. 

 

Internationell forskning 

Enligt Begikhani et al (2015) så genomfördes den första internationella studien om 

hedersrelaterat våld i Kurdistan mellan åren 2008-2010. Detta då forskaren själv var på plats i 

irakiska Kurdistan tillsammans med kollegorna Gill och Hague. Samtliga tre forskare är 

hemmahörande i Storbritannien. Deras studie baseras på ett feministiskt perspektiv i 

kombination med kvinnlig aktivism och aktionsforskning. Den syftar till att öka förståelsen för 

hedersrelaterat våld och förtryck och försöker även att adressera våldet i det kurdiska samhället. 

Totalt genomfördes 166 semistrukturerade intervjuer mellan åren 2008-2010 i olika perioder. I 

studien konstateras att det hedersrelaterade våldet och förtrycket är utbrett i Irakiska Kurdistan 

även om attityderna till det håller på att förändras. Det finns dock en bred acceptans för 

hedersrelaterat våld från både regionens befolkning och från dess institutioner. De kvinnor som 

ingick i forskningsprojektet hade utstått fysisk och psykisk misshandel, tortyr, varit berövade 

sin rörelsefrihet, tvingats till att kirurgiskt laga mödomshinnan, tvingats in i äktenskap, 

könsstympning, tvingats till skilsmässa, blivit vanställda (fått näsa och/eller öron bortskurna), 

våldtagna som straff, tvingats till abort och offentliga förödmjukanden. Kvinnorna kunde även 

rapportera om andra kvinnor som bränts till döds eller tvingats att begå självmord (Begikhani 

et al,2015).  Begikhani et.al. (2015) konstaterar att hederskulturen bland kurder i Storbritannien 

inte skiljer sig nämnvärt från den hederskultur som är norm i irakiska Kurdistan. Kurder delar 

i regel en stark gemensam identitet även om det finns stora skillnader mellan individer i 

gruppen. Hederskulturens starkaste uttryck i form av utmärkande faktorer kring dess offer, 

förövare och den patriarkala strukturen ter sig dock inte olika i olika delar av världen. Det finns 
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dock skillnader som kan vara av vikt att lyfta fram såsom det juridiska skyddet exempelvis där 

människor som begår hedersrelaterade brott riskerar att gripas och dömas i Storbritannien 

medan de med större sannolikhet slipper påföljder i irakiska Kurdistan (a.a). 

Recep Dogan (2011) har en doktorsexamen i Islamic Studies vid Universitetet i Ankara. Han 

har gjort flertalet studier kring den muslimska världen och hedersmord. Han konstaterar att 

hedersmord sker frekvent i kulturer där heder får anses ha det högsta värdet. Problemet med 

hedersmord förekommer inte enbart i den muslimska världen men utifrån olika tolkningar av 

Koranen har muslimska kvinnor blivit särskilt sårbara för hedersuttryck. I studien ”Is Honor 

Killing a ”Muslim Phenomenon”? redogör han kort för hur det har blivit så. Dogan (2011) 

betraktar hedersmord som resultatet av den sociala interaktionen mellan samhällets medborgare 

vars syfte är att upprätthålla en moralisk ordning i samhället. Det finns en kulturell förståelse 

för hedersbegreppet i relation till skam och heder kan inte enbart översättas till rykte eller 

prestige. Heder betraktas som essensen i livet. Dogan (2011) uppfattar begreppet skam som 

produktivt för människors agerande där rädslor kan vara styrande. En kultur som präglas av 

våldshandlingar har också ett normsystem som betraktar våldet som normalt. Om samhället 

också präglas av konservativa tolkningar av Koranen kommer typiska karaktäristiska för 

hedersmord att befästas. Dogan (2011) hävdar att många muslimer praktiserar en tro som är 

fundamentalt skild från de mer korrekta tolkningarna av Islam beroende på hur Haditherna, det 

vill säga berättelserna om profeten Muhammeds sätt att leva, kan och bör tolkas. Det finns även 

stöd för hedersmord i Koranen (5:32 Surah Al-Maida) om offren kan betraktas som 

gärningspersoner som begått brott genom att sprida omoral och oordning i samhället, om så är 

fallet kan de straffas med döden. Dogans (2011) uppfattning är att religionen har modifierats 

av kulturen och blivit religiös vägledning av way-of-life. Av denna anledning sker det fler 

hedersmord inom den muslimska världen, än i världen i övrigt. Dogans (2011) ståndpunkt är 

dock att hedersmord inte är ett muslimskt fenomen men att det är flest muslimer som mördar 

kvinnor i hederns namn.  

Intisar A. Malek (2016) är verksam vid Hälsoministeriet (Ministry of Health) i irakiska 

Kurdistans huvudstad Erbil. Nazar P. Shabila och Tariq S. Al-Hadithi är forskare vid Hawler 

Medcal University i Erbil. Tillsammans har de studerat kvinnors kunskap om 

kvinnofridslagstiftningen och deras förhållningsätt avseende mäns våld mot kvinnor i en 

kvalitativ studie där gifta kvinnor intervjuades. Bakgrunden är att tidigare forskning har visat 

att ca 58,6 % av kvinnorna i Irakiska Kurdistan någon gång misshandlats av sin make. 

Respondenterna valdes ut randomiserat, det var 100 kvinnor som fick frågan om att delta vilket 

resulterade i att 82 kvinnor intervjuades. En kvinnlig läkare genomförde intervjuerna med stöd 

av ett frågeformulär som var designat specifikt för studien. Våldet kategoriserades till fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld och av säkerhetsskäl blev kvinnorna ombedda att inte berätta om 

innehållet i intervjun för någon. Det var 72 % av deltagarna som själva hade upplevt någon 

form av våld från maken under det senaste året. Resultatet visar att 76,8 % av kvinnorna hade 

goda kunskaper om kvinnofridslagstiftningen men saknade kunskap om hur de kommer i 

kontakt med rättsväsendet. Kvinnors förhållningssätt gentemot mäns våld var primärt att ta till 

självförsvar 37.8 % eller att tiga 26.8 % medan 4,9 % angav att de skulle söka kontakt med 

rättsväsendet. Om kvinnorna skulle ha sökt rättvisa hade 50 % vänt sig till familjen för att få 

hjälp medan 41.5 % av de hjälpsökande kvinnorna hade valt polisen. I studien konstateras att 

kvinnor inte söker rättvisa när de utsätts för våld av maken då det kan vara stigmatiserande och 

skamligt att vända sig till polisen. 
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Det är även intressant att få en uppfattning om vilken utbredning och vilket stöd exempelvis 

hedersmord har bland muslimer. Den i april 2013 publicerade Pew Research Institute (2013) 

rapporten The World’s muslims: Religion, Politics and Society, (Dr. James Bell, director of 

International Survey Research, med flera), som baseras på en serie intervjuer av tusentals 

muslimer från 39 olika länder, i Afrika, Mellanöstern, Asien och Europa. Studien tog 12 år att 

genomföra och visar exempelvis att 64% av de utfrågade från Mellanöstern, (definierat som 

Egypten, Jordanien, Palestinska områden, Libanon och Irak) är av uppfattningen att en muslim 

som lämnar sin tro bör dömas till dödstraff och avrättas. Vid sammanställning av svaren visade 

genomsnittssiffran att 27% av de utfrågade muslimerna (i samtliga 39 länder) hade samma 

uppfattning. Utifrån en sådan utgångspunkt blir slutsatsen att religion och tillhörande 

värderingar är viktigt för befolkningen i Mellanöstern. Studien visade även att 40% av de 

tillfrågade (från samtliga 39 länder) ansåg hedersmord som rättfärdigat och befogat för en 

kvinna som haft sex innan äktenskapet, i samma studie visades att 62% av muslimerna i 

mellanöstern (definierat som Egypten, Jordanien, Palestinska områden, Libanon och Irak) hade 

samma åsikt. Det innebär att stödet för hedersmord är normerande för regionen (a.a). 

 

Nationell forskning 

Minoo Alinia (2013) är docent i sociologi vid Södertörns Högskola och har studerat hedersvåld 

i irakiska Kurdistan från ett intersektionellt perspektiv. Hon belyser problematiken med ett 

statssanktionerat hedersvåld i relation till maskulinitetsnormer som formas i och av den 

nationella kampen mot etniskt förtryck. Alinia (2013) ser våld i hederns namn som en särskild 

form av våld mot kvinnor. Våldet är nära sammankopplat med kvinnors sexualitet och 

reproduktion. Det handlar i hög grad om behovet av att försvara och bibehålla den kollektiva 

identiteten, samhällets normer och värderingar samt gruppens biologiska och sociala 

avgränsningar. Det är kopplingen mellan bevarandet av den kollektiva identiteten och 

samhällets normer och värderingar som förklarar varför det i regel finns fler än en förövare vid 

utövandet av våld i hederns namn. Detta behöver enligt Alinia (2013) sättas i en historisk 

kontext. Kvinnor har även över tid varit förtryckta av olika stater, institutioner och män. 

Kvinnans sexualitet har också varit ett vapen i väpnade konflikter där våldtäkter av kvinnor 

bidrar till att förstöra blodslinjer inom klanen. Kvinnors sexualitet kan på så vis även sägas 

representera klanens överlevnad (a.a). Alinia (2013) särskiljer hedersideologi, 

klanmedvetenhet, biologi och konservativ islam som faktorer som gynnar den patriarkala 

samhällsstrukturen. De faktorer som Alinia kopplar samman med hedersrelaterat våld och 

förtryck är socioekonomiska faktorer, historiska och politiska influenser som ex köns, -och 

identitetspolitik (a.a). 

Baianstovu (2017) är lektor i socialt arbete vid Örebro Universitet och forskar kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Hon betraktar hedersrelaterat våld och förtryck som ett socialt 

fenomen som omfattar gruppers normer kring kön och sexualitet. Baianstovus (2017) forskning 

studerar hedersrelaterat våld och förtryck ur både det kulturella perspektivet och det 

intersektionella, med fokus på svenska förhållanden. Empirin i hennes studie är inhämtad från 

intervjuer med socialsekreterare i Sverige. Forskaren betonar det intersektionella perspektivets 

potential att synliggöra maktaspekter till följd av olika kategoriseringar utifrån ålder, kön, klass, 

etnicitet, religion och sexualitet. Det hederskulturella perspektivet satt i en kontext där våld och 

förtryck förekommer, anser forskaren bidra till en rasistisk stereotyp som manifesterar 
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utomeuropeiska invandrares kulturella vanor och sociala relationer. Baianstovu (2017) är även 

kritisk till att kampen om kvinnors rättigheter kan användas som ett vapen för att legitimera 

rasism. Baianstovu (2017) beskriver kulturalisering som ett medel för att tala om skillnader 

mellan människor för att undvika att bli kritiserad och kategoriserad som rasist. Kulturalisering, 

enligt Baianstovu (2017) har ersatt den biologiskt grundade rasismen men är densamma i en ny 

form (a.a). 

Marco Nilsson (2018) är docent i statsvetenskap vid Jönköpings Universitet och har intervjuat 

kurdiska kvinnor som deltar i väpnade konflikter i Kurdistan. Han beskriver bland annat den 

kvinnliga peshmergan som ett verktyg för kvinnor att påverka samhällets ensidiga bild av 

kvinnor som enbart fostrare av barn. Peshmergan ger kvinnor en chans att utmana befästa 

könsroller och ändra förlegade uppfattningar för att skapa förutsättningar för ett mer jämlikt 

samhälle. Hans analytiska perspektiv är att könsroller och dess identiteter konstrueras genom 

skillnader som går att belysa i vardagen. Föränderligheten i stereotypa könsroller begränsas av 

strukturer som styr det sociala livet men även dess institutioner. Kvinnor kan behöva överge 

sin feminitet och uppträda som hedervärda män för att betraktas som fullvärdiga soldater i 

betydelsen att duktiga kvinnliga soldater delar manliga attribut med männen. Det innebär att 

distansera sig från andra kvinnor och ändra sitt kroppsspråk, tala med djupare röst och använda 

ett mer aggressivt och fult språk vilket uppfattas som delar av en manlig identitet. Det finns 

dock kvinnor som skickligt balanserar rollen som soldat med rollen som den goda muslimska 

modern med eller utan syfte att förändra kvinnosynen i samhället. Oavsett vilken strategi som 

kvinnor använder sig av så innebär det militära livet en möjlighet för kvinnor att ha multipla 

identiteter utan att de ska komma i konflikt. Kvinnliga soldater i studien uttryckte 

nationalistiska åsikter som skäl till att ansluta sig till militären men även möjligheten att 

förändra samhället syn på kvinnor. De ville också försvara sin heder och de mest utsatta i 

samhället. Att ansluta sig till peshmergan är att visa sin dedikation för sitt folk och dess 

nationsbyggande men även ett sätt att erövra det offentliga livet som tidigare nekats kvinnor. 

Nilsson (2019) betraktar kvinnor i stridande förband som symbolisk då den förenar den 

kurdiska nationalismen med ändringar av kvinnors sociala roller. 

 

Studiens position i relation till tidigare forskning 

Det torde vara allmänt vedertaget att olika kulturer existerar i världen. Utgångspunkten borde 

sedan vara att vissa distinktioner behöver göras för vad som är en kultur och hur avgränsas och 

definieras den specifika kulturen. Att ta avstånd från kulturella olikheter genom att inte belysa 

dem, inte definiera eller forska kring olika uppfattningar innebär att det är andra värden som 

styr forskningen än de akademiska. Vetenskap torde rimligtvis inte vara styrd eller låta sig 

påverkas av mindre betydande faktorer såsom politik eller rädslan för hur forskningen ska 

uppfattas eller användas av andra. Kritiken mot att betrakta hedersrelaterat våld ur ett kulturellt 

perspektiv handlar i regel om att man inte vill skapa stereotypa bilder som generaliseras till hela 

grupper. Detta är dock inget nytt fenomen utan förekommer inom alla områden. Oavsett vad 

som studeras, finns en risk för att slutsatser och resultat kan komma att användas på ett sätt som 

inte varit avsett då studien genomfördes. 

Den internationella forskningen, till skillnad från den svenska, har en både bredare och djupare 

ansats och försöker bidra med kunskap om de aktuella hederskulturernas specifika väsen som 
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forskaren fokuserar på (Begikhani et al,2015). Inom akademierna kallar man denna kunskap 

för kulturkompetens som syftar till att bidra till att exempelvis socialarbetare eller lärare får 

verktyg att hantera situationer de tidigare saknat verkningsfulla strategier kring (Crabtree et 

al,2015). Internationell forskning visar, bland annat, att det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket manifesteras på samma sätt bland de kurder som lever i Storbritannien som kurderna 

i irakiska Kurdistan (Begikhani et al,2015). Det talar för att hedersvåldet inom den kurdiska 

kulturen sannolikt ser relativt likadant ut bland kurderna i Sverige som bland kurder i Kurdistan. 

Den här studien avser att sätta den mycket utbredda och samhällsdominerande hedersdiskursen 

som råder bland många kurder i en begriplig kontext vilket gör den möjlig att relatera till och 

förstå logiken kring.  Detta sker genom att belysa könsroller och dess effekt på betydelsefulla 

kollektiva och könsspecifika mekanismer som är direkt relaterade till skam. Detta komplexa 

system, vilket Dogan (2011) belyser, finns givetvis inte bara i muslimska samhällen eller i 

Mellanöstern. Den kulturella förståelsen av begreppen heder och skam varierar dock och ser 

olika ut i olika samhällen.  Den här studien ska kunna ge en tydlig bild av vilka uttryck den 

kurdiska hedersdiskursen tar utifrån normer och värderingar för dess upprätthållande och 

överlevnad. Dessa sätts i en specifik kontext där rådande normer och värderingar blir 

verkningsfulla och ges mening utifrån kulturella, religiösa och traditionella värden. Studien gör 

slutligen anspråk på att tillföra en kulturkompetens avseende den kurdiska hederskulturen. 

 

Studiens position i relation till samhällsdebatten 

Debatten och forskningsfältet inom hedersrelaterat våld är polariserat och ideologiserat vilket 

verkar begränsande i förståelsen av fenomenet. Det råder ingen konsensus mellan 

forskningsfälten om hur fenomenet ska beskrivas, uppfattas och åskådliggöras (Ouis,2015). Det 

är svårt att röra sig kring begreppen heder och hederskultur utan att adressera risker och 

konsekvenser av att hela folkgrupper kan komma att stigmatiseras. Det finns exempelvis 

mycket i den kurdiska kulturen som inte representerar hedersnormer men det finns också 

betydande inslag av heder. Alinia (2013) uppfattar därför begreppet hederskultur som 

problematiskt då det kan ge en bild av människor från specifika delar av världen som bärare av 

en hederskultur. Det skapar ett utrymme för ett ”vi” och ”dem” och bidrar till att splittra och 

polarisera samhällen. ”Vi” som inte accepterar våld i hederns namn tar avstånd ifrån ”dem” 

som ägnar sig åt sådana kulturella uttryck. Det ger, enligt Alinia (2013) och Baianstovu (2017), 

kraft åt rasism och högerextrema rörelser. Även Begikhani et al (2015) problematiserar 

generaliseringar och de fördomar som kan få fäste i polariserade samhällen med stereotypa 

bilder av olika grupper. Dock är Begikhani et al (2015) tydliga med att respekt och acceptans 

för olika kulturyttringar inte kan leda till eller ursäkta ett osynliggörande av allvarliga 

inskränkningar av kvinnors fri, - och rättigheter. I ett sådant scenario finns det risk för att 

människor istället uppmuntras till att bibehålla traditioner och sedvänjor som bidrar till att 

förtrycka kvinnor (a.a).  

Mot en sådan bakgrund finns det, enligt min uppfattning, ett behov inom den svenska diskursen 

att normalisera och relativisera hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar kort om att 

begripliggöra det vi inte förstår med den kunskap vi redan har för att sätta våldet i ett 

sammanhang där det ur ett svenskt perspektiv går att förklara med samma begrepp och termer 

som det våld vi i Sverige benämner som mäns våld mot kvinnor. Det hedersrelaterade våldet 
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”försvenskas” således för att undvika kulturella kollisioner som kan leda till stigmatisering av 

olika grupper i Sverige men även utifrån rädslan att själv benämnas som rasist. Det resulterar i 

svepande beskrivningar om den svenska hederskulturen där resonemangen inte kan utvecklas 

eftersom den svenska hedersdiskursen är tämligen blek i relation till exempelvis den kurdiska. 

Detta förhållningssätt syftar till att inte skapa klyftor eller påvisa skillnader för att undvika ett 

”vi” och ”dem”. Det verkar alltså vara viktigare att inte förse den invandrarkritiska massan med 

argument än att faktiskt identifiera och förstå de utmaningar som det svenska mångkulturella 

samhället står inför. Debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck omges därför av ett 

ogynnsamt klimat där våldet inte tillåts förklaras utifrån en situationsbunden kulturell kontext. 

Det är ett förhållningssätt som inte gynnar någon utan istället drabbar de som allra mest behöver 

samhällets stöd. Det finns en primär diskurs om heder som inte går att bortse från, även om 

samhällsstrukturen är patriarkal. Min konklusion blir då att patriarkala samhällen existerar, med 

eller utan hederskultur. Heder står också för det som är rätt och riktigt enligt de rådande 

normerna i ett specifikt sammanhang (Ouis,2015). Alinia (2013) är dock kritisk till att våldet 

kulturaliseras i en hedersdiskurs vilket skapar en bild av Kurdistan som ett homogent samhälle 

som uppmuntrar, normaliserar och legitimerar hedersvåld utifrån nationella och kulturella 

uttryck (a.a). Det är dock min uppfattning att kulturella perspektiv inte legitimerar våldet, de 

fungerar inte heller som en, eller den enda, förklaringsmodellen till hedersvåld. Kulturella 

perspektiv kan dock ge en viss förståelse till beteenden som kan te sig främmande i en kontext 

som exkluderar hedersmotiv. En kulturell känslighet kan därmed öka förståelsen för digniteten 

av hederns betydelse och därmed höja beredskapen kring de individer som behöver samhällets 

skydd (Crabtree et al,2017). Det är alltid människor som agerar och envar har ett personligt 

ansvar vilket bör tydliggöras i detta sammanhang. Dock har de flesta av dessa människor som 

agerar, vitt skilda referensramar i relation till det som är norm i Sverige, vilket kan vara svårt 

att fullt ut förstå i ett svenskt perspektiv. Det kan även vara svårt att förstå vilka konsekvenserna 

blir för de som inte försvarar familjens heder vilket det kulturella perspektivet kan tydliggöra.   

Slutligen bör tilläggas att en debatt i Sverige kring mäns våld mot kvinnor inte är en 

högprioriterad politisk fråga men när debatten sker tas våldet på allvar, ingen positionerar sig 

på gärningsmännens sida och utsatta kvinnor betraktas som skyddsvärda. I den svenska 

debatten om mäns våld mot kvinnor är det fullt möjligt att fördöma ”dom” som är våldsutövare 

och utkräva ansvar. Det vore rimligt att så även sker i debatten om våld i hederns namn, inte 

minst till stöd för alla brottsoffer men främst för att markera ett ställningstagande mot alla 

former av våld och förtryck. ”De” som utövar hedersrelaterat våld och förtryck måste fördömas 

utifrån sitt beteende precis som ”de” män som slår kvinnor också har ett beteende som ska 

fördömas. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Forskningsansats och perspektivval 

Vetenskapsfilosofin handlar om hur teorier byggs upp, tillvägagångsättet vid vetenskaplig 

kunskapsproduktion, hur forskaren argumenterar för att den producerade kunskapen är hållbar 

samt vilka förutsättningar som kunskapen har i olika sammanhang (Meeuwisse et 

al,2008;Thomassen,2011). Forskaren använder teorier som syftar till att ge en ny förståelse för 

fenomen och händelser genom att tolka dem i ljuset av de överordnade valda begreppen och 
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perspektiven. Teorier är därför inget annat än abstrakta förenklingar av verkligheten. De kan 

struktureras till ordnade kunskapsmassor i ett försök att förstå mänskliga yttringar och 

händelser utan att behöva skapa klara logiska mönster. Teorierna syftar snarare till att upprätta 

samband som bildar meningsmönster. Det ger en bild till forskaren om hur materialet kan 

förstås utifrån perspektiven, begreppen och de modeller som valts för studien 

(Thomassen,2011). Den här studien gör anspråk på att beskriva och förstå kvinnans roll i den 

kurdiska kulturen utifrån en hedersdiskurs med stöd av studiens teoretiska ramverk.  

Centralt för vetenskapsfilosofin är att forskaren visar en metodmedvetenhet kring de val som 

görs i studien och vilken grundsyn som metodansatsen i studien vilar på i fråga om ontologi, 

epistemologi och metodologi (Fejes och Thornberg,2017, Meeuwisse et al,2008). Det handlar 

främst om hur världen och hur kunskapen är beskaffad. Den här studien gör inte anspråk på 

några absoluta sanningar utan syftar till att just beskriva och förstå kvinnans roll i den kurdiska 

kulturen utifrån empiri inhämtad genom intervjuer med sex kurdiska kvinnor. Studien beskriver 

vetenskaplig kunskap som abstrakt och samtidigt som en generaliserad kunskap, utifrån att det 

inte går att uttala sig om allt som kan tänkas rymmas inom ett visst sammanhang. Studien följer 

därför en vanlig metodologisk princip om att avgränsa och reducera fenomen så att de blir 

möjliga att studera i en given kontext. Att reducera innebär att leda tillbaka handlingar eller 

beteenden till andra fundamentala fenomen (Thomassen,2011). Den här studien beskriver 

kurdiska kvinnors sätt att rekonstruera könsroller, normer och värderingar i den kurdiska 

kulturen och härrör sedan detta till en hedersdiskurs. För att utforska det som fenomen är 

diskursanalysen ett lämpligt verktyg där de intervjuade kvinnornas utsagor kan analyseras 

utifrån begreppen diskursiva mönster eller ”sanningar” som presenteras i följande avsnitt. Den 

något reduktionistiska ansatsen i studien innebär att kulturella, religiösa och traditionella 

uttryck hamnar i fokus för människors handlande medan ex psykologiska eller patologiska 

faktorer avgränsas eller helt utelämnas.  

 

Foucaults diskursteori 

Fransmannen Michael Foucault (1926-1984) var den som påbörjade arbetet med 

diskursanalyser genom att utveckla teori och begrepp samt genomföra empiriska studier. 

Foucault betraktar inte kunskap som en avspegling av verkligheten utan som en diskursiv 

konstruktion där olika kunskapsregimer avgör vad som är sant och vad som är falskt inom en 

given diskurs (Winther-Jörgensson och Phillips,2000; Thomassen,2011). Foucault intresserade 

sig för mönster över tid där konstituerande faktorer och förändringar träder fram. Han 

konstaterade att diskurser rör sig över institutionella gränser och belyser både samhälls,- och 

kulturkritiska inslag i forskningen (a.a). Foucault intresserade sig för analyser av 

macrodiskurser med fokus på makt, identiteter och subjektspositioner. De identiteter som 

möjliggörs inom diskursen ligger till grund för individens handlingar och utrymmet inom vilket 

individen kan handla (Börjesson och Palmblad,2010; Howarth,2007). Begreppet identiteter 

innefattar också gruppbildning och sättet att representera sig själv och sin grupptillhörighet 

(Winther-Jörgensson och Phillips,2000). För Foucault är diskurser förenade med makt som 

skapar den sociala omvärlden och skiljer subjekten från objekten utifrån bestämda 

karaktäristiska.  Makt är i det här sammanhanget inte enbart något som någon besitter, utan 

något som utövas. Makt, reglerar vad som är att betrakta som norm och vad som är att betrakta 

som avvikande inom den rådande diskursen (a.a). Om vi vill förstå denna makt måste vi förstå 
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hur kunskapsregimer uppstår och bibehålls. Makten nyttjas till att disciplinera och kontrollera 

individerna i syfte att upprätthålla hegemoni. Inom de kunskapsregimer som Foucault 

identifierat finns kraften i den internalisering som sker utifrån disciplineringen (Börjesson och 

Rehn,2009). I sådana kontexter tenderar diskursen att bli självreglerande då människor i regel 

vill handla i enlighet med det som framstår som det rätta och mest eftersträvansvärda (Winther-

Jörgensson och Phillips,2000). Makt är därmed både produktiv och begränsande för 

handlingsutrymmet. Produktiv makt hjälper till att skapa och definiera vad som är vår sociala 

värld, men makten verkar också begränsande då andra möjligheter utestängs (Winther-

Jörgensson och Phillips,2000;Thomassen,2011). Makt kan variera från att styra en relation 

mellan två människor till att bli ett organiserat, socialt och politiskt nätverk med många aktörer 

(Börjesson och Rehn,2009). Det gör att vissa röster kommer att framträda mer medan andra 

röster kommer att tystna då bara vissa personer ges utrymme att tala på ett visst sätt inom 

diskursen (Fejes och Thornberg,2015;Howarth,2007; May,2001). Dessa diskursiva ”sanningar” 

blir konstituerande för diskursen då de innefattar procedurer för hur utsagor regleras och sprids 

(Winther-Jörgensson och Phillips,2000). 

Inom Foucaults diskursanalys används begreppet subjekt som något som skapas inom 

diskursiva praktiker. Subjektet är inte individen som tänker, talar och handlar utan subjektet är 

decentrerat, det bestäms av diskursen. Subjektet blir främst en produkt av det diskursiva 

maktfältet, individen är underordnad någon annan ordning (Howarth,2007;Jönsson,2010). 

Individen betraktas således som ett medium för kultur och språk där jaget inte uttrycker sin 

egen talan utan diskursen talar via individen och språket. Identiteter skapas genom att individen 

intar de subjektspositioner som erbjuds inom diskursen (Howarth,2007;Winther-Jörgensson 

och Phillips,2000). Om diskursen förändras kommer även dess möjliga identiteter och 

subjektspositioner att ändras. Att studera hederdiskurser i en kulturell kontext gör att det blir 

enklare att förstå hur människors agerande ges mening inom diskursen mot bakgrund av 

konkreta, - och kontextberoende erfarenheter. Inom en hedersdiskurs appellerar hedersnormer 

till individen som subjekt, individen accepterar rollen som hedersdiskursens producent vilket 

blir till ett individuellt ansvar (Winther-Jörgensson och Phillips,2000).  

 

Den nationella diskursens identitet och reproduktion 

Kurdistan är på intet sätt ett homogent samhälle utan den kurdiska kulturen har präglats främst 

av araber, perser och turkar vilket innebär vissa regionala skillnader. Dessa skillnader och 

olikheter, beroende på i vilken mån kurderna influerats av andra kulturer, saknas det helt enkelt 

utrymme att belysa och precisera då studien behöver avgränsas. Därför presenterar jag en 

generell bild av den nationella diskursens identitet dock väl medveten om att Kurdistan inte är 

att betraktas som en homogen nation. 

En gemensam kultur, ett språk och en etnicitet anses förena en nation. För att nationen ska bestå 

behöver människors uppfattningar, antaganden, vanor, representationer och praktiker 

reproduceras i det vardagliga livet. Det skapas ett kollektivt medvetande utifrån en diskurs om 

nationen (Gellner,1999; Winther-Jörgensson och Phillips, 2000). Denna reproduktion och dess 

kollektiva medvetande utgår från en gemensam ideologi och uppfattning om vad som är 

brukligt eller norm inom den nationella diskursens ramar. Historiskt sett är nationalstater 

sociala konstruktioner och de kan med en sådan utgångspunkt förändras, eller till och med 
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försvinna. Nya stater kan bildas och landområden kan utökas eller förloras som exempelvis det 

forna Jugoslavien som bröts upp i flera självständiga stater. I ett diskursanalytiskt perspektiv 

innebär det att nationen behöver bedriva en kamp för att uppnå och bibehålla hegemoni om 

nationen ska fortleva. Det som betraktas som det nationella måste ständigt reproduceras i 

praktiken för att nationen ska bestå (Billig,1999). 

I vår tid försvarar sig nationer militärt mot angrepp. Det är tydligt att vissa saker värderas högre 

än livet och moderlandet är människor i regel beredda att dö för. I samband med yttre hot, krig 

och konflikter är det rimligt att människors nationalism därför förstärks. Våld och konflikt är 

historiskt sett en förutsättning för en nations födelse där en viss identitet behöver befästas för 

att skydda nationen mot angrepp. Kampen för en nation handlar i regel om att uppnå hegemoni 

där några röster gör anspråk på att tala för hela nationen och identifiera dess kärna. Det kan 

handla om att lyfta fram symboler eller skapa ”gamla” traditioner som sedan används som 

verktyg för att legitimera nationens existens (Billig,1999). Kurdistan för kurder representeras 

ofta av hemlösa mödrar som inte har någonstans att fostra barnen, vilket blir symbolen för 

avsaknaden av ett kurdiskt hemland (Alinia,2013). 

I nationella diskurser finns ofta metaforer som används som begrepp för att strukturera 

föreställningar om nationen. Relationella begrepp som ”moderlandet” och ”fosterlandet” är 

vanliga i sammanhanget. Dessa begrepp kan betraktas som själva nationens arkitektur dvs 

byggstenar som håller samman konstruktionen av nationen (Gellner,1994; Winther-Jörgensson 

och Phillips,2000). För många nationer är det exempelvis betydligt värre att låta främmande 

makt våldta nationen än att de facto nationens kvinnor våldtas av främmande makts soldater 

(Billig,1999).  

Ett sätt att analysera nationens diskurser är att betrakta vilka föreställningar som finns, hur de 

etableras och vilken verkan de har på nationens medborgare men framförallt relationen mellan 

de som tillhör nationen ”vi” och de som inte gör det ”dom”. För att vara ett ”vi” och för att 

nationen ska bestå behöver den ha en särprägel. Detta är i huvudsak en gemensam historia, ett 

språk, en särskild kultur och en uppsättning av symboler (Gellner,1994; Winther- Jörgensson 

och Phillips,2000). Samhället kommer att reflekteras av den image som nationen är uppbyggd 

utifrån. Det innebär att gemensamma normer och värderingar reproduceras utifrån dess 

samhällsnytta och dess konformitet i relation till den nationella diskursen (Billig,1999). Om en 

nation exempelvis identifierar sig som nationalistisk kommer normer och värderingar 

reproduceras i samhället som stärker den nationalistiska bilden så att det finns en konformitet 

mellan de båda bilderna. Den nationella identiteten skapas över tid av nationens medborgare i 

deras sätt att leva genom yttringar av kulturell och traditionell natur. Det är denna särprägel 

som formar nationen men som också tydligt avgränsar den till en viss etnicitet eller ett visst 

geografiskt område (Gellner,1994).  

Genom nationalismen skapas ett tydligt ”vi” och ”dom” där kulturella skillnader betraktas som 

incitament för nationens legitimitet. Normativa beteenden handlar snarare om en medborgerlig 

plikt än enbart önskvärda beteenden (Gellner,1994). Kurder kan bara existera om det finns en 

grupp människor som identifieras som kurder. För att identifieras som kurder behöver de ha 

”kurdiska” föräldrar och tillhöra gruppen ”kurder” som i sin tur identifieras utifrån gruppens 

principer, språk och dess psykologi. Inom gruppidentitetens normer, skapas en social identitet, 

gärna med en gemensam yttre fiende som verkar sammanhållande för gruppen vilket 

sammantaget skapar ett normativt beteende som reproduceras inom gruppen. Den nationella 
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identiteten är en representation av människors ”way of life” där diskurser formas som relaterar 

till sättet att leva (Gellner,1994). Nationalism står därför för en identitet och en tolkning eller 

en teori om världen som styr människors sätt att leva. Diskurspsykologin argumenterar 

exempelvis för att många av de psykologiska faktorer som kan finnas inom individer istället är 

socialt och diskursivt skapade fenomen (Billig,1999). Det innebär att egenskaper som mod, 

styrka och uthållighet kan betraktas som resultatet av diskursiva praktiker kring samhällets 

ideal. En man är inte en man enbart utifrån sitt kön utan även utifrån sättet han framställer sig 

själv, hur han talar, hur han lever (Gellner,1994). 

 

Hedersdiskursen 

Bourdieu (2018) definierar heder som det symboliska kapital som ägs gemensamt av en släkt 

eller familj som reproduceras genom medlemmarnas handlingar. Utifrån en sådan definition 

utgör hedersrelaterat våld och förtyck varje sådan handling som syftar till att avvärja hot mot 

det symboliska kapital som familjen förvaltar (a.a). Bourdieu (2018) använder sig av begreppet 

symboliskt våld för att beskriva tankemönster och uppfattningar som är införlivade i systemen 

vilka orsakar kvinnlig underkastelse per automatik. Det symboliska våldet kräver inget fysiskt 

våld för att kvinnor ska underordna sig utan kvinnor kommer i praktiken att handla så att de 

befästa strukturerna upprätthålls (a.a). Det kan därför vara stor skillnad på vad som är norm och 

betraktas som ett bra beteende beroende på om man är man eller kvinna. Det innebär att män 

och kvinnor även internaliserar skilda sätt för kroppen att agera och reagera. Män rör sig med 

en upprätt stolt hållning och blicken höjd medan kvinnor sänker sin blick och har en mer 

blygsam och undergiven hållning (Bourdieu,2018, Cohen och Ijzerman,2011, Dogan,2011). 

När det patriarkala samhället också bygger på en hederskultur finns det en mängd olika 

beteenden som kvinnor inte bör ägna sig åt. Det kan handla om att inleda sexuella relationer 

eller kontakter innan äktenskap, otrohet inom äktenskapet, flirta eller att bara tala med en man 

på gatan (Begikhani et al,2015, Dogan,2011). Att som ogift kvinna undvika kontakt med män 

som inte tillhör familjen demonstrerar en avsikt, för den övriga familjen, att förbli oskuld innan 

äktenskapet (Begikhani et al,2015, Dogan,2011).   

Bourdieu (2018) menar att principerna kring heder utgör grunderna för samhällets 

reproduktionssystem där mannen måste bevara och garantera det symboliska kapitalet som han 

förvaltar. Detta gör mannen genom att styra barnafödande, äktenskap, uppfostring, ekonomiska 

strategier, arvsföljden och den egna ärvda makten liksom bevarandet av de privilegier som 

därav följer (a.a). Hedersdiskursen inom den kurdiska kulturen omfattar därför respekt för 

familjen, patriotism och social prestige. Hedern styrs av interaktionen mellan en mans känsla 

av egenvärde och det värde som omgivningen tillskriver honom (Begikhani et al.,2015). Det är 

familjens rykte som avgör huruvida hedern är intakt eller inte, om en ogift flicka uppfattas vara 

oskuld så är hon det, om hon däremot är oskuld men inte uppfattas så av omgivningen, så är 

hon inte oskuld (a.a). Det behöver inte finnas några bevis för kvinnans normbrott utan det räcker 

med insinuationer från grannar eller släktingar och en ryktesspridning för att en kvinna kan 

komma att skadas eller i värsta fall dödas (Baianstovu,2017; Begikhani et al,2015; 

Dogan,2011). Risken för att falla offer för hedersrelaterat våld i teorin beror om kvinnan agerar 

utifrån de sociala koder som ryms i det patriarkala samhället, enligt uppfattningar om vad som 

är socialt acceptabelt. Bestraffningen för normbrottet är i paritet med uppfattningen av hur 

mycket familjens heder har påverkats av kvinnans beteende, alltså vad andra människor anser 
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om familjen (Dogan,2011). Durkheim förklarar det som att ”vi kan inte säga att en handling 

kränker det kollektiva medvetandet därför att det är en kriminell handling utan den är en 

kriminell handling därför att den kränker det kollektiva medvetandet (Durkheim 1984; refererad 

i Baianstovu,2017:110) 

Inom hedersdiskursen ryms ett uppdrag att strida för det symboliska kapitalets reproduktion 

vilket kan innebära att döda för att få ”blodshämnd” (Bourdieu,2018). Att ha mod att agera i 

dessa sammanhang är starkt förknippat med rädslan att förlora ansiktet eller sin status om man 

inte agerar. En hedersam man måste därför vara stark och beredd att reagera på varje attack mot 

familjens heder (Dogan,2011). Att visa sitt våldskapital innebär att man får ett erkännande att 

fortfarande tillhöra gruppen hedersamma män (Bourdieu,2018). Auktoriteten hos en grupp 

värderas utifrån dess enskilda klanmedlemmarnas agerande, alltså i människors uppfattning av 

klanens samlade kapital (Geertz,2002). I en sådan kontext får hedersvåld ses som en logisk 

nödvändighet som vägleder handlandet. Att gå emot en sådan logik innebär att förneka sig själv 

och försumma sin plikt att demonstrera familjens makt och status, gentemot både kollektivet 

och familjen. Att ha heder som ett moraliskt system kan därför innebära att det även finns ett 

kravsystem som följer med principen om heder (Bourdieu,2018). På så vis kan hedern fungera 

som ett maktmedel för att uppnå social kontroll av både män och kvinnor, där kulturen och 

traditioner i samhället förblir konforma. 

I många länder där staten inte kan erbjuda skydd eller trygghet kan mannens styrka och 

maskulinitet också komma att värderas och prövas i andra sammanhang. Det kan i Kurdistan 

handla om väpnade konflikter och krig eller att på ett representativt sätt företräda sin klan eller 

sin familj (Alinia,2013). Män behöver därför förvalta ett våldskapital och som dessutom 

behöver demonstreras i sammanhang där nationen Kurdistan eller den egna familjen riskerar 

att komma till skada. Det innebär att män behöver ha heder inskriven i kroppen som en naturlig 

del vilket predisponerar ett visst sätt att uppträda på, tänka och handla i syfte att försvara 

nationen och familjen. Det är därför också rimligt att till viss del betrakta männen som dolda 

offer för den dominerande uppfattningen av kvinnors underordning i det patriarkala samhället 

(Bourdieu,1999). 

Det är viktigt att förstå att kvinnors status inom släkten kan komma att påverkas om andra 

kvinnor i släkten bryter mot hederstraditionerna (Ouis,2015; Hussein,2017). En ”fallen kvinna” 

kan under lång tid försvåra giftermål för andra flickor i familjen, släkten och även klanen. Det 

innebär i praktiken att det kvinnliga offret för våldet betraktas som förövare och den som 

förstört för kollektivet med sin omoral. Den manliga förövaren, i den händelse att den 

omoraliska kvinnan straffas, blir därigenom ett ”offer” för kvinnans dåliga moral och beteende. 

Utifrån detta resonemang är förövarna tvungna att agera i nödvärn då den ”fallna kvinnan” kan 

förstöra hela klanens sociala och ekonomiska framtid liksom status, under lång tid framöver. 

Det är därmed också rimligt att inte offentligt uttrycka sorg över offren för hedersmord utan 

istället fördöma deras bristande lojalitet gentemot klanen och familjen (Alinia,2013, Begikhani 

et al,2015, Dogan,2011). Det som Bourdieu (2018) kallar för familjens symboliska kapital 

kommer att påverkas negativt om ingen i släkten kan visa på handlingskraft. Därför behöver 

familjen agera utifrån det som kollektivet bedömt som nödvändigt för att försvara klanens 

namn, dess medlemmar och det symboliska kapitalet som tillhör familjen. Skam som motsats 

till heder ska och bör undvikas till varje pris (Begikhani et al, 2015, Dogan,2011). 
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Religion som kulturellt system  

Islam utgör en färdig ritning för hur samhället ska inordnas. Religionen har en uppsättning 

regler och lagar som anses eviga och inrättade av Allah. De definierar den riktiga ordningen i 

ett samhälle och genomsyrar hela det sociala livet (Gellner,1981). Islam tillhandahåller regler 

och procedurer för ekonomiska system, som ex bankväsendet och kreditinstitut. Koranen utgör 

även underlag för juridiska spörsmål inom bland annat handel, straffrätt och familjerätt. Islam 

styr även landets politik och hur landet ska styras. Koranen ger all moralisk vägledning som är 

normativ för muslimers sociala beteenden (Al-Jahri,2016).  Naturligtvis förekommer avvikelser 

och skillnader mellan olika muslimska länder men alltför stora avsteg från Islam skulle inte 

accepteras. Religionen utgörs av ett system av symboler som syftar till att etablera kraftfulla, 

övertygande och långsiktiga uppfattningar i människor. Detta genom att formulera 

uppfattningen av att det råder en generell världsordning. Denna världsordning omges av en 

mystik och en aura som vilar över dess beständighet vilket ger uppfattningen av att dess motiv 

är unikt och budskapet övertygande (Geertz,2002). 

En viktig princip inom Islam är att kvinnor ska vara återhållsamma. I Koranen namnges få 

kvinnor utan de adresseras utifrån deras relation till en man tex ”syster till”, ”moder till”, 

”hustru till” och ”dotter av”. Det ger en kulturell prägel på hur samhället ska förhålla sig till 

kvinnors återhållsamhet (Wadud,1999) och i vilken mån kvinnor ska synas. Det innebär att 

kvinnor diskursivt ses som objekt i relation till män. Kvinnor uppfostras därför till att bli 

undergivna fruar och ansvarsfulla mödrar. De ska tillbringa sin tid i hemmet och ha liten tillgång 

till omvärlden (Begikhani et al,2015) vilket återges i Koranens verser (33:32-33 Al- Ahzab i 

Koranen) och utesluter kvinnor från samhällslivet (Dogan,2011). Om kvinnor begår små 

misstag kan det få stora och ibland dödliga konsekvenser. I enlighet med traditionella klanlagar 

och muslimsk lag kan kvinnor användas som handelsvara i förhandlingar eller konflikter mellan 

byar eller klaner (Begikhani et al,2015). 

Då hedersmord ofta förknippas med Islam har många muslimska organisationer gjort offentliga 

framträdanden där de tar avstånd ifrån hedersmord och hävdar att de inte ska förknippas med 

Islam (Begikhani et al,2015). Dogan (2011) adresserar dock det faktum att många av de 

hedersmord som blivit kända sker inom muslimska grupper. Dogan (2011) resonerar kring vilka 

perspektiv som är relevanta för att förstå anledningen till att heder kan ha det högsta 

fundamentala värdet i dessa kulturer. Av den anledningen har han sökt förklaringar i Koranen 

med syfte att påvisa legitimeringen av våld och förtryck mot kvinnor kan härledas till olika och 

konservativa tolkningar av de heliga texterna. Dock räcker inte Koranen som källa utan 

Haditherna utgör en viktig del inom Islam som bland annat beskriver profeten Muhammeds 

traditionella levnadssätt. Haditherna är omtvistade utifrån olika uppfattningar kring dess äkthet 

och tolkningar. Det har gjort att läror har utvecklats som dels avviker från källans ursprung och 

som även motiverar hedersmord och ger kvinnan en underordnad ställning. Hadithernas 

inflytande på Islam har gjort det omöjligt att skilja på vad som är religiöst och vad som är 

traditionellt betingat i det muslimska samhället (a.a). Det innebär att religionen genomsyrar de 

kulturella mönster som i sin tur utgör modeller för vardagslivet och som inte är en återspegling 

av vardagslivet. Det är viktigt att de religiösa symbolernas mening reproduceras korrekt 

eftersom samhällets strukturer liksom det sociala livet och människors inre psykologiska 

processer, kommer att relateras till dem och avgöra handlingsutrymmet (Geertz,2002). 
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Metod  

Studien gör anspråk på att använda sig av diskursanalys som metod. Det handlar om makro 

diskurser där den nationella diskursen om nationsbyggandet är ett bärande tema liksom 

oskuldnormen och kollektivet. Empirin i studien har inhämtats genom semistrukturerade 

intervjuer med sex kurdiska kvinnor. Tillvägagångssättet för studien presenteras i följande 

stycke.  

Diskursanalys  

Det finns flera lämpliga metodansatser när man avser att studera vad som är norm och vad som 

betraktas som normbrytande i en viss kontext. Diskursanalys utgör en av dessa och fungerar 

både som teoriansats liksom en metodik för hur kunskapen ska inhämtas och systematiseras. 

En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, således inom den kontext som 

individen befinner sig. Inom diskursen ryms ett begränsat antal utsagor för vilka man kan utröna 

och definiera en mängd livsvillkor som innehåller regler (Winther-Jörgensson och 

Phillips,2000). Då Foucault och hans arbete med diskurser är i fokus för den här studien innebär 

det att det är diskursens uppbyggnad som är av intresse och vad som inkluderas kontra 

exkluderas (Fejes och Thornberg, 2015). I Kurdistan utgör kulturen, traditionen och religionen 

byggstenarna i det normsystem som styr samhällslivet. Sättet att tala om olika fenomen är därför 

ett viktigt verktyg för att skapa och rekonstruera både identiteter och relationer (Winther-

Jörgensson och Phillips,2000).  

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar behöver empirin inhämtas från kurdiska kvinnor i 

Sverige. Då studien avser att ge en djupare bild av hur könsroller, normer och värderingar 

rekonstrueras är intervjuer det alternativ som framstår som mest lämpligt. Studiens empiri 

kommer därför från sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

forskningsfrågorna har kunnat belysas på djupet. 

Kvale (1997) är tydlig med att det är lätt att sätta igång med intervjuer och samla data för en 

rapport. Det behöver dock finnas en metodmedvetenhet och ett syfte med frågorna som ställs 

till respondenterna under intervjun. Forskaren behöver således klargöra hur studien och 

forskaren positionerar sig vetenskapsteoretiskt och utifrån vilka förutsättningar kunskapen har 

producerats innan arbetet med intervjuer påbörjas (a.a). Kunskapen som produceras i den här 

studien syftar till att förstå respondenternas perspektiv på världen och beskriva diskurser på 

sättet som de talas om av respondenterna. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket 

innebär att forskaren kan ställa följdfrågor för att öka förståelsen och fördjupa svaren medan 

respondenterna har möjlighet att svara i egna termer (May,2001). Det ger även mig som 

intervjuar en större flexibilitet vilket gör samtalet mer följsamt vilket varit nödvändigt då ingen 

tolk har använts. De intervjuade kvinnorna har således inte genomfört samtalen på sitt 

modersmål utan svenska.  

I denna studie har kunskapsproduktionen börjat med en första litteraturgenomgång då forskaren 

behöver vara insatt i området, klargöra viktiga begrepp och beakta vad som kan betraktas som 

känsliga frågor ur exempelvis ett etiskt eller politiskt perspektiv (May,2001). Denna första 
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litteraturgenomgång ligger sedan till grund för den intervjuguide som använts med 

utgångspunkt i att intervjuerna är semistrukturerade. De områden som är relevanta för studiens 

syfte såsom könsroller, normer och värderingar, ideal, kultur, heder, religion och tradition har 

operationaliserats till konkreta frågor. Intervjuerna syftar till att ge en djupare och bredare bild 

av de fenomen som framkommit i litteraturgenomgången och empirin skapar tillsammans med 

det teoretiska ramverket underlag för kvalitativa analyser.  

 

Urval  

Intervjuerna har genomförts med kurdiska kvinnor i Sverige. Kurder är i den här studiens 

definition människor som har kurdiskt påbrå, har anknytning i kurdiska regioner och identifierar 

sig som kurd. Målgruppen för studien är kurdiska kvinnor som inte gett uttryck för att leva 

under hot av hedersförtryck och våld, alltså en kvinna utan efterfrågade specifika erfarenheter 

av hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa har forskaren fått kontakt med via 

intresseorganisationer och bekanta som känner, eller känner till, kurdiska kvinnor vilka 

tillfrågats om att delta i studien. Intervjuerna har genomförts utan tolk vilket försämrar 

kvaliteten såtillvida att viktiga aspekter kan ha gått förlorade genom språkförbistring och 

missförstånd men att intervjua kvinnor utan tolk har också bidragit till en tryggare 

intervjusituation då ingen mer än forskaren och kvinnan tar del av informationen. 

Ljudupptagning har skett under samtliga intervjuer och transkriberingen har skett omsorgsfullt 

utan tidspress. Det inspelade materialet har sparats på en extern hårddisk vilket följer av 

dataskyddsförordningen GDPR. Alla kvinnor är avidentifierade i studien vilket varit viktigt för 

några kvinnor medan andra gett uttryck för att det inte har någon betydning. Namnen som 

används i studien är således inte kvinnornas riktiga namn. Kvinnorna som intervjuats har ingen 

relation till varandra och tillhör ingen speciell förening eller grupp av något slag. Det kan också 

vara ett etiskt dilemma att någon kan känna igen kvinnor genom långa citat och beskrivningar 

av empirin. Detta har jag försökt att undvika genom sättet citat och beskrivningar återges, 

exempelvis uppger jag inga namn på byar eller städer som kvinnorna själva nämner. Då syftet 

med studien kan bidra med viktig kunskap är det dock enligt min bedömning motiverat att ta 

denna risk.  

Kvinnorna i studien 

Då många aspekter och faktorer kan påverka människors uppfattningar i olika frågor 

presenteras kvinnorna i följande tabell; 

Namn Ålder Hemland År i Sverige Trosuppfattning Civilstatus 

Hanaa 50 Iran 19 Muslim  Skild med två barn 

Beyran 45 Turkiet 9 Ateist Ogift 

Khabat 60 Turkiet 25 Ateist Änka med ett barn 

Runak 40 Turkiet 15 Sekulär muslim Sambo med två barn 

Evin 40 Syrien 11 Muslim Gift med två barn 

Sirwe 30 Irak 18 Muslim Skild med två barn 

 

Det har varit svårt att komma i kontakt med gifta kvinnor av okänd anledning.  Civilstatus är 

en betydelsefull faktor i Kurdistan liksom antalet barn och huruvida man är troende eller ej 

vilket är anledningen till att dessa faktorer presenteras även i studien. Jag har inte uppgett exakt 
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ålder på kvinnorna då det saknar relevans, utan deras ålder har avrundats upp eller ned. För att 

belysa hur synsätt kan förändras över tid är antalet år i Sverige en relevant faktor. Jag har gjort 

ett aktivt val att inte skriva ut kvinnornas hemvist i Sverige då det kan leda till att kvinnorna 

lättare identifieras. Kvinnorna kommer från sex olika orter i Sverige uppdelade på två län. 

Kvinnornas hemland presenteras främst utifrån att kurder är utspridda i flera olika länder och 

den kurdiska kulturen har influerats av turkar, araber och perser beroende på varifrån man som 

kurd kommer.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen har betydelse för att forskaren ska kunna bedöma om 

det finns risk för att någon enskild kan komma att lida men (Marlow,2001). Det är, enligt Kvale 

(1997), viktigt att forskaren informerar om studien och vilka eventuella konsekvenser ett 

deltagande skulle kunna ge vilket även följer av vetenskapsrådets regler och riktlinjer. I den här 

studien har kvinnorna deltagit frivilligt och samtliga kvinnor har informerats om syfte och 

studiens upplägg. Intervjuerna genomfördes på en av kvinnan vald plats, i hemmet, hos en 

bekant eller på arbetsplatsen. Kvinnorna har utlovats konfidentialitet och att de avidentifieras i 

texten så tillvida att inga namn eller platser kommer att nämnas, utöver födelseland. Det är 

forskarens bedömning att det inte föreligger ett konkret hot mot vare sig kvinnorna som deltar 

eller mot forskaren som genomför intervjuerna, utifrån studiens syfte med fokus på en 

hedersdiskurs. Ur ett forskningsetiskt perspektiv behöver studiens relevans redogöras för, alltså 

varför forskaren bedömer att studien behövs och hur dess existens kan legitimeras 

(Marlow,2001). Den kurdiska kulturen har starka inslag av heder vilket är problematiskt och 

ständigt aktuellt i det kurdiska samhället men likväl i det svenska, utifrån jämställdhetsfaktorer, 

normer och värderingar. Om denna studie kan bidra till att öka kunskapen om patriarkala 

könsroller och ge nya perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck är det positivt, dels för de 

drabbade men även för yrkesverksamma som förväntas navigera på ett tryggt och säkert sätt 

inom områden som är fyllt av risker för de mest utsatta.  

 

Förförståelse   

I kvalitativa studier finns det alltid etiska aspekter som kan påverka analysförfarandet 

(Marlow,2001). Det innebär att forskaren behöver förstår hur den egna personen, alltså 

forskaren själv, kan komma att påverka sin egen studie (Kvale,1997). Det är därför av vikt att 

forskare som avser att analysera kvalitativa data tydliggör sin förförståelse dels av fenomenet 

som ska studeras dels av vilka ”fördomar” som ligger till grund för studiens utgångspunkter. 

Det är hur forskaren väljer att förstå fenomen som ger studien en riktning och skänker en 

mening åt fenomenet som ska studeras. Det innebär att forskaren behöver förhålla sig kritisk 

inför sin egna ”fördomar” och vara beredd att pröva dessa mot studiens resultat och även 

omvärdera kunskap under forskningsprocessen. Kunskapen ska på intet sätt vara styrd av 

särintressen, förutfattade meningar eller önskningar om vad datan ska kunna visa 

(Thomassen,2007). Detta för att undvika att forskaren utifrån sin egen förförståelse bidrar till 

att skapa stereotypa- och/ eller negativa bilder av studiens deltagare (Marlow,2001).  



22 (58) 
 

 
 

Jag har flera yrkesverksamma år inom området barn och familj på socialtjänsten. Under åren 

har jag i min tjänsteutövning träffat mängder av människor från olika delar av världen men 

främst människor från Mellanöstern och Nordafrika. Det innebär att jag har en viss förförståelse 

för hedersrelaterat våld och förtryck samt har incitament att förstå aspekter som härrör ur 

individers etnicitet och/eller härkomst. Det har gett mig en viss förståelse för att människors 

värderingar och normsystem kan skilja sig åt beroende på varifrån i världen man kommer 

liksom i vilken mån människor har etablerat sig i det svenska samhället. Min tjänsteutövning 

har utan tvekan väckt ett intresse att bättre förstå olika kulturella uttryck. Att den här studien 

inriktas på den kurdiska kulturen handlar dock i första hand om dess tydliga avgränsning 

gentemot andra kulturer som exempelvis den arabiska. Mitt intresse för den kurdiska kulturen 

är även relaterat till de hedersmord, utförda av kurder, som skett i Sverige (Hedersmord,2019). 

Det är givet att forskarens identitet till viss del påverkar resultatet av en intervjustudie, så 

tillvida att människor känner sig mer eller mindre bekväma i närvaron av främlingar. Det 

innebär att intervjuarens egenskaper behöver sättas i relation till förväntningar, forskningens 

syfte och innehåll samt kontext (May,2001). Jag är själv kvinna vilket kan vara en fördel medan 

min västerländska etnicitet kan ha varit till nackdel då kurdiska kvinnor rimligtvis lättare 

identifierar sig med kurder och kan känna sig mer bekväma att diskutera kurdiska kvinnors 

situation med just en kurdisk kvinna. Det kan dock även vara det komplett motsatta då kurdiska 

kvinnor skulle kunna känna sig mer utlämnade till en kurdisk kvinna som kan komma i kontakt 

med deras eget nätverk och på så vis behöver hysa en större tilltro till att intervjuaren verkligen 

behandlar deras uppgifter konfidentiellt. Det går därför inte att utesluta att min identitet och 

egenskaper i viss mån påverkat datainsamlingen men bedömningen av hur tenderar dock att bli 

enbart spekulativ.  

 

Tillförlitlighet 

Begreppet validitet används för att kunna uttala sig om studiens kvalitet, huruvida studien 

undersöker det som den har för avsikt att undersöka utifrån dess syfte och frågeställningar 

(Thornberg och Fejes,2017). Kvalitativa intervjuer får anses som en rimlig metod för att 

undersöka hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, normer och värderingar i den 

kurdiska kulturen vilket kan analyseras genom diskurser. I det avslutande kapitlet presenterar 

jag studiens resultat där jag avser att svara på syftet och frågeställningarna. Ett annat sätt att få 

en indikation på huruvida studiens resultat kan anses som valida, utifrån det fenomen som har 

studerats, är att jämföra studiens resultat med annan data (Shadish et al 2002; Silverman,2014). 

De resultat och fynd som jag gjort i denna studie stämmer väl överens med den tidigare 

forskning som finns inom området vilket talar för en hög tillförlitlighet avseende validiteten. 

Tillvägagångsättet vid kunskapsproduktionen behöver även noggrant redogöras för vilket ökar 

studiens tillförlitlighet än mer (Thornberg och Fejes,2017). Silverman (2014) ställer också 

specifika krav på tillvägagångssättet när empirin, som i denna studie, samlas in via intervjuer. 

Det innebär i praktiken att alla intervjuer har bandats på diktafon vilket kvinnorna som deltagit 

varit medvetna om. Det motsvaras av Silvermans (2014) första kvalitetskrav. Intervjuerna har 

sedan noga transkriberats ordagrant vilket är det andra kravet för att uppnå en hög 

tillförlitlighet. Utöver det har alla intervjuer transkriberats av en och samma person, jag, vilken 

också är densamma som utfört intervjuerna. Det tredje kravet som Silverman (2014) ställer 

innebär att studiens analys innehåller långa utdrag av kvinnornas utsagor för att läsaren själv 
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ska få en uppfattning om hur materialet har analyserats vilket studien presenterar i analys 

avsnittet. Silverman (2014) förordar dock att frågan som föranlett svaret ska presenteras i den 

löpande texten vilket jag valt att göra avsteg från då det skulle ha en negativ inverkan på 

läsbarheten (a.a).  

 

Generaliserbarhet 

Om en kvalitativ studie ska kunna ha extern validitet behöver deltagarna i studien vara 

representativa för sin grupp. Detta för att resultatet i studien ska kunna generaliseras till hela 

grupper, till andra miljöer och kontexter (Marlow,2001; Shadish et al,2002). De kurdiska 

kvinnor som deltar i denna studie har på intet sätt valts ut utifrån andra kriterier än kön, etnicitet 

och att de kan göra sig förstådda på svenska. Det innebär att alla kurdiska kvinnor i Sverige har 

kunnat delta i studien under förutsättning att deras eventuella make godkänt ett sådant 

deltagande. Utifrån den aspekten kan det vara så att de kvinnor som deltagit i studien inte fullt 

ut kan anses representera de mest förtryckta kvinnorna som lever under kontroll och med 

begränsningar i det sociala livet. Samtliga kvinnor i studien har också förvärvsarbetat i Sverige 

vilket egentligen inte heller kan anses vara representativt för kurdiska kvinnor i Sverige 

generellt. Det innebär att de kurdiska kvinnorna i den här studien representeras av kvinnor som 

tillsynes är integrerade i det svenska samhället. Studiens resultat kan dock betraktas som 

representativt för kurdiska kvinnor som inte lever under ett uttalat förtryck och som dessutom 

lyckats att etablerat sig på arbetsmarknaden. Våldsutsatthet eller ett eget intresse för frågor 

kring hedersproblematik har således inte varit några kriterier för att delta i studien. Det är även 

svårt att generalisera resultatet till en viss region i Kurdistan då miljöer och kulturer är 

föränderliga. Studien gör därför anspråk på att ge en beskrivning av hederdiskursen bland 

kurder medan andra studier troligen kan ge andra beskrivningar beroende på syfte och 

tillvägagångssätt. Det är dock rimligt att studiens resultat med fördel kan användas till en 

analytisk och teoretisk generalisering. Detta då inget talar för att fynden som gjorts på något 

sätt är specifika för enbart de respondenter som deltagit (Kvale,1997). Det innebär att resultaten 

kan användas som vägledning kring hur den kurdiska hedersdiskursen kan förstås utifrån en 

kulturell kontext. 

 

Analysschema 

Den här studien har inspirerats av Foucault och hans diskursanalys med makrodiskurser i fokus. 

Foucault själv gav inga tydliga beskrivningar av hur en analys ska genomföras. Det är forskaren 

som väljer vilka verktyg som ska plockas fram till analysen men Foucault kan tillhandahålla 

verktygslådan (Fejes &Thornberg,2015). Jag har i analysen fokuserat på begreppen makt, 

identiteter och subjektspositioner liksom framträdande ”diskursiva sanningar”. Därutöver 

kräver analysen en teoretisk ram för den kurdiska kulturen, den nationella diskursen, för att 

empirin ska sättas i en rättvisande kontext. Denna ram bygger även på Bourdieus (2018) teori 

om symboliskt kapital liksom de maktaspekter som härrör ur hedersdiskursen (a.a). Slutligen i 

teoriavsnittet har jag redovisat hur ett samhälle präglas då religionen utgör både den kulturella 

referensramen och betydande delar av samhällsstrukturen. Detta för att påvisa hur komplicerat 

det är att knyta olika fenomen som ex barnäktenskap till tradition, religion eller kultur.  
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Jag har bearbetat materialet systematiskt för att få fram bilder av hur kvinnorna talar om ideal, 

normer och värderingar, heder, våld, kollektiva representationer och nationen. Det gör att 

materialet har strukturerats utifrån de bärande teman som utgör diskursens byggstenar; Att 

tillhöra kollektivet, kvinnans möjliga identiteter, våldskapital och nationen. I dessa kategorier 

har underkategorier indelats utifrån empirin. Jag behövde även dela upp våldet inom flera 

områden; Statligt och kurdiskt, våld inom familjen, våld mot den egna kroppen samt det 

äktenskapliga våldet. Detta då våldet närvarande i alla kategorier. I praktiken innebär det att 

analysen påbörjades redan under kategoriseringen där mönster, samband och avvikelser 

identifierades (Jönsson,2010) som sammantaget och var för sig utgör olika diskurser. 

Diskursanalysen ges sedan en tyngd genom att belysa vad som ryms inom hedersdiskursen, vad 

diskursen gör och vilka konsekvenserna en viss diskurs kan ge (Fejes & Thornberg,2015). 

Fokus ligger på vad kvinnorna talar om och på vilket sätt. Vad de framställer som sanningar 

och vilka positioner som framträder inom diskursen. Inom varje bärande tema har analysen 

utförts med inspiration av Foucault utifrån begreppen identiteter, subjektspositioner, makt och 

vad som synliggörs och vad som förblir dolt. Bourdieus (2018) teori om symbolisk kapital 

stödjer analysen utifrån det kollektiva perspektivet. Jag har systematiskt sökt exempel på 

utsagor där det typiska, det genomgående och de avvikande exemplen lyfts fram. Detta för att 

få en god empirisk förankring i studien där den analys och det resultat som presenteras i studien 

tydligt kan relateras till det insamlade materialet (Thornberg och Fejes,2017). Jag har även 

skapat en femte kategori under genomläsningen där personer som avviker från hedersdiskursen 

har presenterats.  

 

Teori och metoddiskussion 

Det går att kritisera diskursanalys som metod i denna studie då det i regel innebär att det är 

språket som står i centrum. Det är hur kvinnor talar om exempelvis heder och vilka 

föreställningar som blir relevanta och inte så mycket vad som sägs. Då intervjuerna genomförts 

utan tolk kan det emellanåt vara svårt att analysera hur, då ordval och ordningsföljd kan bero 

på språkförbistringar. Min utgångspunkt är att det är kvinnornas tankevärld och hur de skapar 

sammanhang liksom vad de tillskriver olika fenomen som är av intresse. Silverman (2014) 

menar dessutom att intervjustudier som fokuserar på kulturella aspekter sällan blir uttömmande 

eller fullt ut rättvisande när de utförs enbart genom att forskaren ställer frågor. Forskarens frågor 

är i regel utformade för ett belysa kulturella skillnader vilket innebär att studien tenderar att bli 

mer komparativ istället för utforskande. Silverman (2014) rekommenderar att forskaren släpper 

taget om sin intervjuguide och istället observerar människorna och kulturen som är föremål för 

undersökningen. Det skulle innebära att kulturella likheter lättare framträder och liksom de 

sociala mönster som är gemensamma. Däremot kan normer och värderingar istället med fördel 

undersökas genom intervjuer som metod (a.a). När idén till studien föddes fanns en tanke om 

att genomföra studien i irakiska Kurdistans huvudstad Erbil med hjälp av tolk och stöd av 

organisationer på plats. Dock hade det projektet upptagit alltför stora resurser i anspråk och i 

kombination med tidspress blev det andra alternativet, att genomföra intervjuer i Sverige, det 

alternativ som framstod som mest realistiskt. Det går inte att med säkerhet säga hur studiens 

resultat hade skiljt sig från det resultat som presenteras i denna studie, om studiens genomförts 

i Erbil. Silverman (2014) har givetvis en poäng i att observationer och att befinna sig i den 

kultur som forskaren avser att studera skulle ge aspekter som inte går att uppnå på annat sätt. 
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Planen var därefter att genomföra fokusgrupper i Sverige med kurdiska kvinnor men det visade 

sig snabbt att inga kurdiska kvinnor var intresserade av ett sådant upplägg. Det är tydligt att det 

associeras med vissa sociala risker att tala om kulturella företeelser i en grupp med andra 

kurdiska kvinnor. Därav har studiens framväxt på ett tidigt stadium begränsats av vad som är 

möjligt att genomföra och inte. Det har heller inte varit möjligt att själv styra urvalet av kvinnor 

så att representationen från Iran, Irak, Syrien och Turkiet fördelas lika mellan kvinnorna i 

studien. Jag är väl medveten om att det finns viktiga skillnader i den kurdiska kulturen i de olika 

länderna och att det därför inte är möjligt att beskriva kurder som en homogen grupp. Det finns 

dock generella likheter i kulturen som jag har som utgångspunkter och presenterar i studien.  

 

Resultat 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har empirin delats in i fyra bärande teman som är 

återkommande i kvinnornas berättelser och utgör diskursens byggstenar; Att tillhöra 

kollektivet, kvinnans möjliga identiteter, våldskapital och nationen. 

Att tillhöra kollektivet 

Den kurdiska gemenskapen 

Den kurdiska kulturen är kollektivistisk och individens vilja hamnar i skuggan av kollektivets. 

I den här studien framgår det av kvinnorna att i det kurdiska samhället vet alla vem du är och 

vilka dina föräldrar är. Alla pratar med alla och alla vet allt om alla beskriver Sirwe. Din 

identitet kommer att fastställas utifrån vem du är i relation till familjen. Ditt anseende är din 

status, dina söner din framtid och din kultur är ditt arv. Att ta hand om varandra och visa respekt 

för sina medmänniskor är något som flera kvinnor lyfter fram som grundläggande inom den 

kurdiska kulturen. En bra kurd hjälper sin familj och sina grannar när de behöver sådan hjälp. 

Det finns en större sammanhållning i det kurdiska samhället, i jämförelse med det svenska, där 

familj och grannar betraktas som självklara i vardagslivet. Kvinnorna i den här studien ger en 

entydig bild av den gemenskap som det kurdiska samhället erbjuder. Människor lever nära 

varandra och besöker varandra när som helst och det sociala livet präglas av öppenhet och 

gästfrihet. Khabat beskriver avsaknaden av det kurdiska samhället då hennes make gick bort 

och hon i Sverige behövde gå till en samtalsterapeut istället för som i Kurdistan där Khabat gått 

till sina grannar och gråtit. De hade tagit hand om henne tills hon var stark nog att stå på egna 

ben igen.  

Sirwe uttrycker dock en hopplöshet kring det faktum att det kollektiva ansvaret aldrig tar slut. 

Det saknar gränser och kurderna begränsas inte av vare sig kärnfamiljen eller 

ursprungsfamiljen. Det innebär att man som kurd ska ställa upp och hjälpa alla kurder, i alla 

situationer, samtidigt som ansvaret även kan utökas att gälla även grannar. Sirwe uttrycker en 

längtan att få ägna sig åt sitt liv och sin kärnfamilj istället för att störas av mostrar, kusiner eller 

kusinbarn med olika spörsmål. Beyran sätter dock stort värde på sitt kurdiska arv och uttrycker 

stolthet över att hon hjälper alla som behöver det, oavsett etnicitet eller nationalitet. Hon 

beskriver i det närmaste på ett chockartat sätt hur hennes faster fått mer svenska normer och 

värderingar vilket uppdagades då Beyran halkade i vintersnön och fick hjärnskakning i mitt 

land det spelar ingen roll hur många vi är, alla kommer hem till mig. Men här min släkt, min 

faster, hon bara ringde! Hon kom inte! Det går inte, det är inte bra! 
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Evin tänker att hennes ansvar utifrån det kulturella arvet handlar om att hon behöver hjälpa alla 

som är kurder. Det spelar ingen roll om det är kurder från Iran, Irak eller Tyskland. Om jag inte 

hjälper dem det är skäms på mig. Kurder har med andra ord ett stort tryck på sig om en stark 

lojalitet med andra kurder som är normerande för den kurdiska identiteten. Det finns i regel 

inget alternativ om man ska fortsätta tillhöra gruppen kurder som man identifierar sig med. De 

sociala banden löper också i generationer där lojaliteten mot föräldrarna som har gett en livet 

genomsyrar familjelivet. När föräldrarna åldras och behöver stöd är det självklart att finnas där 

för dem. Det finns inga äldreboenden i Kurdistan. Det är främst den äldste sonens ansvar att 

sörja för sina föräldrar men även ogifta systrar faller på äldste sonens lott. Det är en stor skam 

att ha sina föräldrar på ett äldreboende säger Beyran. Även Sirwe, som är uppväxt utan fader 

i irakiska Kurdistan då fadern omkom tidigt i hennes barndom, hade sin faster och sin farmor 

boende i hushållet då hennes far var äldst i sin syskonskara.  

Mannens främsta uppgift är att sörja för familjen och vara en god man med ett gott anseende 

som respekteras av sin omgivning. Khabat beskriver hur en kurdisk man kan skuldsätta sig för 

att kunna bjuda sina gäster på en festmåltid när de är på besök. Det är oerhört viktigt att behandla 

sina gäster som de vore kungligheter på besök och se till att deras magar alltid är mätta, vilket 

är något som kvinnorna lyfter fram. Att behandla sina gäster väl är även ett sätt att bibehålla 

eller höja familjens symboliska kapital då gästerna kommer att tala om familjens gästvänlighet 

för andra. Det ankommer således på en man att se till att hans gäster får den bästa behandlingen 

och den finaste måltiden. Hans uppgift är att förvalta det symboliska kapitalet på ett sätt som 

gynnar familjens och släktens framtid (Bourdieu,2018). Kvinnor är därför väl medvetna om 

kollektivets inverkan på deras liv och deras framtid. Det är att betrakta som ett västerländskt 

påfund att gifta sig av kärlek utan hänsyn till sociala faktorer vilket är ett kännetecken för 

själviskhet i den kurdiska kulturen. Sådana äktenskap visar ingen respekt för familjens anseende 

och ansvar i relation till släkten och statusen i samhället (Begikhani et al, 2015).  

Om familjens döttrar inte kan presenteras som äktenskapsdugliga kommer det att påverka även 

sönernas möjlighet till äktenskap. Evin beskriver om jag har en dotter hon kan påverka på 

hennes bror om hon gör något fel, så det påverkar på bröderna också. Hanaa beskriver hur 

kurdiska familjer gifter bort sina döttrar så snart det är möjligt just för att vara säkra på att 

döttrarna är oskuld. En kurdisk flicka ska vara 15 år innan hon gifts bort men flera av kvinnorna 

uppger att det kan ske mycket tidigare än så. Oskuldsnormen är således en stark drivkraft till 

att både arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap fortgår vilket även bekräftas i tidigare 

forskning (Alinia,2013;Hussein,2017). Det är också oskuldsnormen som konstituerar 

hedersdiskursen då familjen inte bara riskerar sin heder om flickans rykte förstörs utan även 

stora ekonomiska medel. Det är av stor betydelse vad din granne säger om dig, hur din släkt 

uppfattar dig och huruvida du rakryggad kan se dem alla i ögonen. Familjens flickor har inte 

heder men de är symbolen för familjens heder. De är objekt som tilldelats på förhand givna 

identiteter där oskulden är den primära. Det innebär att den produktiva makten i Foucaults 

diskursanalys bidrar till att reglera flickans ålder vid ingående äktenskap och upprätthåller, det 

mer eller mindre oönskade, fenomenet med barnäktenskap. 

I det patriarkala samhället där mannen är norm blir kvinnans roll förvisso förminskad men hon 

är ändå central för mannens makt och familjens heder. I den här studien framträder ett samband 

mellan flickors utbildningslängd och de normativa könsrollerna, det vill säga kravet på 

äktenskap. Kvinnorna berättar hur flickor får kämpa för att kunna gå mer än fem år i skolan. I 
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ett samhälle som präglas av system för övervakning och kontroll över kvinnor är det i regel inte 

heller möjligt att sända iväg flickor till ett Universitet, då det allt som oftast ligger på annan ort. 

Det finns inget sådant handlingsutrymme för flickor att röra sig offentligt utan manlig eskort 

vid sidan eller för den delen utan någon som kan kontrollera flickans förehavanden. De 

diskursiva sanningarna om kravet på flickors oskuld begränsar även möjligheten till 

kunskapsinhämtning. Att få identifiera sig som skolelev eller student är något som flickorna 

inte kan räkna med att själva bestämma. Efter fem år uppfattar i regel deras far eller bror att det 

räcker med utbildning då flickor inte behöver ha mer kunskap utifrån rollen som hustru och 

barnafödare. En kvinna ska enligt norm vara hemma och ta hand om hushållet och barnen, vara 

en god hustru som inte säger emot sin man. Det finns inget direkt incitament för att låta en 

flicka studera längre än den tid som är obligatorisk. Om kunskap dessutom betraktas som makt 

vilket Foucault belyser (i Börjesson och Rehn, 2009) skulle en högre kunskapsnivå för flickor 

motverka hedersdiskursens mest fundamentala incitament om kvinnors återhållsamhet och 

underordning.   

Sirwe beskriver hur hennes framtid var utstakad i Kurdistan då hon skulle ha gift sig med en 

utvald kusin om familjen inte tagit sig till Sverige. Jag växte upp med honom, hur ska vi vara 

gifta? När sedan hennes mor inte tillfrågade släkten innan Sirwe, som valde sin make själv, 

gifte sig i Sverige blev det en stor sak i släkten att komma över och acceptera. Att välja bort en 

kusin som make till förmån för en man som Sirwe förälskat sig i är inte bara ett normbrott utan 

även en djup kränkning av kollektivets vilja. Äktenskap som bygger på kärlek kan därför av 

flera anledningar leda till fragmentering av starka släktband. Det kan i värsta fall väcka starka 

fördömanden och en uteslutning från samhällets eller åtminstone släktens gemenskap 

(Begikhani,2015). Det innebär stora svårigheter för föräldrar att i praktiken kunna tillmötesgå 

sina barns önskemål då påtryckningar och alternativ till make/maka kan ha diskuterats sedan 

länge inom kollektivet. Det får därför betraktas som hotet om den förälskade flickan är något 

som behöver stävjas till varje pris inom hedersdiskursen. Flickor som förälskar sig har inget 

utrymme och det är därför ingen identitet som är möjlig att anta inom kollektivet. Makten att 

avgöra en flickas framtid kan vila på flera aktörer som positionerat sig som subjekt.  

Om du bor i en by i Turkiet, du kan inte säga nej till din pappa. Om du tycker om 

en man och du går till din pappa och säger att jag vill gifta mig med honom och 

pappa säger nej. Om jag rymmer med mannen och sedan hittar mig, de kan döda 

mig, ja min bror eller min pappa alltså. Ja, de säger Namus (heder) det är så viktigt 

det ordet, ära. Så viktigt, menar Beyran. 

En kvinna som utmanar kollektivets normer för ingående av äktenskap attackerar kollektivets 

kärna. Äktenskap är det främsta medlet för att stärka klanstrukturen, bevara blodsband och öka 

styrkeförhållandet inom den patriarkala maktstrukturen (Alinia,2013). Den makten förvaltar 

hedersdiskursens subjektspositioner och det är inte rimligt att en flicka ska kunna ifrågasätta 

förvaltarskapet. Den förälskade flickan kan därför inte synliggöras då den identiteten 

fullständigt saknar relevans. I det kollektiva samhället representerar flickor sin familj, sina 

föräldrar och sina syskon framförallt, vilket innebär att de ska agera utifrån kollektivets 

intressen (Begikhani et al, 2015; Alinia,2013; Hussein,2017). Foucault (i Börjesson och 

Rehn,2009) skulle betrakta disciplinering som ett viktigt verktyg för den internalisering av 

kollektivets normer som sker inom diskursen.  
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Hedersdiskursen 

För en kurd har familjens heder ett högt värde om inte det högsta, vare sig män eller kvinnor 

kan leva utan heder vilket kvinnorna i den här studien är mycket tydliga med. Jag vet inte hur 

jag ska säga men det är hela mitt liv säger Beyran. Evin uttrycker att den kurdiska hedern är 

starkt influerad av islam vi har lite från Islam, en man han kan ju göra allt men…en kvinna det 

går inte…när hon förlorar sin heder…det behövs inte att hon lever i det här livet mer. Runak 

ser dock heder som ett bredare begrepp. Heder var förut en kvinna men nu är det identiteten att 

vara kurd och Runak kopplar således hedern till den kurdiska nationalismen.  

Heder är också starkt förknippat med oskuldsnormer och en flicka som har utomäktenskapliga 

sexuella relationer kommer att förstöra hela familjens eller släktens heder genom sitt agerande. 

Synsättet präglas hårt av att flickor som har sexuella relationer utanför äktenskap kommer från 

familjer som saknar heder då de starkt avviker från kollektivets normer. Den kollektiva 

uppfattningen präglas av att en kvinna eller flicka som är ”horaktig” har fötts fram ur en annan 

”hora” vilket innebär att flickans moder har att ta starkt avstånd ifrån sin dotter och hennes 

agerande för att inte själv riskera att förknippas med dotterns dåliga beteende (Hussein,2017). 

Om modern inte tar avstånd påverkar det makens heder utifrån perspektivet att han då har två 

”fallna” kvinnor i sin familj. Familjens anseende påverkas i hög grad av vad som sägs och det 

som sägs är av vikt för det symboliska kapital som fadern förvaltar i familjen (Bourdieu,2018). 

Hedern är därför allt som är av vikt i livet och har en direkt påverkan på familjens symboliska 

kapital. För att ha en hög social status behöver statusen hela tiden förhandlas och prövas utifrån 

tillgänglig kunskap och fakta (a.a,2018). Människor behöver således tala med varandra om 

varandra och det är inte möjligt att ha ett privatliv i någon större utsträckning (Crabtree et 

al,2017).  

Rykten uppstår lätt och rykten är svåra att ta bort. Man kan inte binda någons mun säger Runak. 

När familjens heder är ifrågasatt kan det gå snabbt från ryktesspridning till handling. Hur 

utfallet blir beror på många olika faktorer. Hanaa menar att det finns familjer som kan stötta 

flickan och det finns familjer som kan döda henne när en ryktesspridning uppstått. Om inga mer 

människor än föräldrar och dotter känner till normbrottet är flickans möjligheter att få leva 

större men om flera olika individer i kollektivet känner till att ett normbrott skett så minskar 

hennes chanser radikalt.  Beyran resonerar att de kanske inte dödar henne direkt utan familjen 

kommer först att resonera kring alternativen.  Om familjens flicka har en pojkvän eller om det 

ryktas att hon har en pojkvän, kan hennes situation eventuellt lösas om pojken är från en bra 

familj vilket innebär att de båda får gifta sig. Han måste göra henne till sin fru, det är klart. 

Han kan inte säga ”nej” hon är inte gatans flicka menar Beyran. Om pojken och hans familj 

skulle neka till att ingå äktenskap, efter rykten om att flickan och pojken umgåtts, innebär det 

att familjens dotter inte längre kan identifieras som oskuld. Det innebär att om den kollektiva 

uppfattningen är att flickan är förlorad så finns det liten möjlighet för henne att söka stöd eller 

skydd i sin omgivning (Begikhani et al 2015;Hussein,2017).  

Evin ger exempel på hur en kvinna i Syrien mördas till följd av en ryktesspridning som 

sedermera visade sig vara falsk. Evin kan även ge ett annat exempel på hur en gift kvinna 

mördas av sina bröder då det fanns en uppfattning av att kvinnan var kär i en annan man än den 

hon äktat. Bröderna som var elva till antalet bjöd hem systern till hemstaden med löfte om att 

inte skada henne.  Kvinnan mördades sedan med elva knivhugg vilket symbolisk motsvarar ett 

knivhugg för var broder.  Efteråt vandrar bröderna ut i staden för att berätta att hedern nu är 
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återställd, tidigare kunde de inte promenera på gatorna utan att själva få sin heder ifrågasatt. 

Evin berättar;  

..alla säger att systern var otrogen, så de här bröderna de kunde inte gå ut och promenera på 

gatorna innan de fixade det här problemet…när de dödat sin syster det finns inget prat mer 

bland människorna, nej det pratas inte mer…hon hade två barn, de bor hos pappan. 

Det är kollektivets uppfattning som styr hur människor kommer att handla och makten fördelas 

på subjektspositionerna inom diskursen. De relationer som flickan tidigare haft i sitt nätverk är 

inte längre tillgängliga då de byggde på premissen om flickans oskuld vilket internaliserats i 

kollektivets medlemmar genom disciplinering. Mödomshinnan blir således en symbol för 

familjens status i kollektivet men även i samhället. När familjens status hotas och det 

symboliska kapitalet riskerar att helt förlora sitt värde behöver kollektivet agera för att rädda 

det kapital som går. Det innebär att de tar till de medel som situationen kräver för att kunna 

återställa hedern och få tillbaka eller behålla det symboliska kapital som är möjligt att rädda 

(Bourdieu,2018). Det kan ske genom att offentligt skada och i vissa fall mörda kvinnan som 

skadat familjens symboliska kapital. Familjen kommer även att offentliggöra kvinnans ”brott” 

om det redan är känt för att på så vis manifestera sin styrka och sitt symboliska kapital när de 

sedan agerar till skydd för sin familj genom att mörda kvinnan (Begikhani et 

al,2015;Hussein,2017). Det innebär att det som är rätt och riktigt i detta sammanhang är att 

åskådare och andra aktörer själva bidrar till att skada kvinnan i ett tydligt ställningstagande mot 

hennes brott. Det kan vara extra viktigt för familjens anseende att modern själv är med och 

stenar eller fördömer sin dotter (Alinia,2013). Det innebär för en kvinna att situationer där 

hennes oskuld offentligt kan ifrågasättas snabbt kan bli farliga och akuta, om familjen kastar 

sten på henne så kommer omgivningen också att kasta sten, säger Khabat. Om kvinnan riskerar 

att uteslutas från kollektivet så kan hon behöva lämna sin hemort snabbt för att inte riskera att 

mördas. Detta utifrån övertygelsen att kollektivet kommer att sluta upp bakom kvinnans familj 

och agera i familjens intresse, inte i kvinnans. Det finns ingen tillhörighet utanför gruppen utan 

kollektivet är flickan inget, hon har inte längre några relationer att appellera till. Om ett rykte 

har startat är flickans liv i fara även om det finns familjer som betraktas som mer demokratiska 

(vilket beskrivs som motsats till patriarkala) och skulle ta en diskussion med dottern först innan 

de agerar för att återställa sin heder vilket kvinnorna i den här studien lyfter fram. När Hanaas 

före detta make avsåg att mörda henne, då Hanaa ansökt om skilsmässa, sökte maken stöd hos 

Hanaas bröder i Iran. Den före detta maken påstod att Hanaa varit otrogen i syfte att få mordet 

på henne sanktionerat av Hanaas ursprungsfamilj. Hanaas bröder stod dock upp för henne och 

avstyrde således hennes död. Bröderna tydliggjorde för maken att de inte känner honom men 

att de känner sin syster och vet att hon inte gör de saker maken hävdar.  

När kvinnor inte längre har någon som försvarar dem så dödas de. Jag tror att en 

man vet när hans frus familj inte kommer att försvara henne. Då blir hon ensam. 

Mannen utnyttjar det, han kan göra vad som helst. (Hanaa) 

Det är en viktig signal i det kollektivistiska samhället att en kvinna mördas då ett sådant mord 

kan bidra till att reglera andra flickors och kvinnors beteende (Begikhani et al,2015). Det är 

därför av vikt att människor känner till att familjen återupprättat sin heder. Mödrar vill inte 

heller att deras döttrar ska bli ”fallna kvinnor” och kommer även att i fortsättningen bli 

vaksamma på dotterns beteende (Hussein,2017). Hedersdiskursen har således viktiga 

incitament som bygger på internalisering och självreglering för att upprätthålla sin hegemoni.  
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Ursprungsfamiljen kan komma att behövas som skydd mot starka krafter i kvinnans nya familj 

där hon är ingift, enligt kvinnorna i den här studien. Det genererar bilder av kvinnor som 

oskyddade objekt i beroendeställning till en familj som tidigare övervakat och kontrollerat dem 

för att sedan gifta bort dem. Det kan uppfattas som något paradoxalt att familjen som tidigare 

varit beredda att döda kvinnan om hon orsakat att familjens heder kan ifrågasättas också är de 

som kan agera till kvinnans skydd om de uppfattar att hon behandlas alltför illa i sin nya familj. 

Hedersdiskursen fördelar således makten mellan männen i de olika familjerna men dock inte i 

relation till det kvinnliga objektet. Att uppnå konsensus mellan familjerna är dock av vikt för 

att inte av misstag skapa en blodsfejd mellan släkterna som drabbar långt fler individer. Det 

innebär att familjer kan komma att behöva kompromissa med varandra för att inte konflikten 

ska växa sig större och till fler delar av klanen (Begikhani et al,2015). Det är dock viktigt att 

förstå att familjens heder inte kan likställas med gott rykte och social prestige utan heder utgör 

essensen i livet, att förlora hedern är att symboliskt förlora livet, dvs framtiden. En man måste 

alltid vara beredd att åsidosätt andra viktiga värden i livet om hans och familjens heder stå på 

spel (Dogan,2011). Dessa bedömningar behöver dock ske inom ramen för kollektivets bästa. 

 

De självreglerande systemen 

I den tidigare forskningen framgår att flickor som socialiseras in i hederskulturen snabbt lär sig 

att anpassa sig och sina åsikter efter normen, vilket även kvinnorna i den här studien bekräftar. 

Det är internaliseringen av hedersnormerna som konstituerar diskursen och fördelar makten till 

subjekten. De kollektiva representationerna, som blir resultatet av internaliseringen, är 

könsspecifika och det kan vara stor skillnad på hur en pojke och en flicka presenteras för 

gästerna. 

Din släkt eller din gäst kommer till ditt hus, du fixar fram bord och mat. Alla killar 

sitter vid bordet, det spelar ingen roll om de är 3 år eller 70 år. Alla sitter med vid 

bordet. Du är flicka eller du är kvinna. De sitter vid bordet och äter och du kan 

inte gå in i rummet och sitta och prata med gästerna. Den gamla tiden, det var så. 

En man kan göra allt, han kan prata fult, han kan inte komma hem eller komma 

vilken tid han vill. En man kan ta en kvinna eller en tjej det är normalt men inte 

för dig. Det är här det kommer, du är flicka. (Beyran)   

Att betraktas som sekundär samhällsmedborgare formar också kvinnors självbild och identitet 

(Alinia,2013). Det finns en medvetenhet om att vad som händer med andra flickor skulle kunna 

hända dem själva. Många flickor väljer att klä sig modest och att bära slöja just för att slippa få 

sin moral ifrågasatt. De kan även uppleva mer frihet med slöja eftersom slöjan symboliserar 

anständighet (Crabtree et al 2017; Hussein,2017).  Bourdieu (2018) uppfattar att kvinnor lärt 

sig ”koden” för att förstå de verbala och icke verbala kommunikationsmönstren som den 

symboliskt dominerande positionen sänder ut, alltså patriarkatet i form av fadern eller mannen. 

Bourdieu (2018) menar att kommunikationen fungerar på samma sätt som inom det militära 

med respekt för olika gradbeteckningar som man måste lära sig tyda och respektera (a.a). Sirwe 

som växte upp utan sin far hade sin två år äldre bror som konsekvent följde hennes utveckling 

mot vuxenvärlden. Sirwe upplevde att det fanns tillit i deras relation då brodern litade på henne 

samtidigt som hon är tydlig med att hon hela tiden visste var gränsen går. 
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Andra flickor anpassar sig efter den kurdiska hedersnormen men byter i Sverige kläder och 

utseende mellan skolan och hemmet. Beyran berättar; 

…när flickorna kommer till Sverige, de går till källaren och byter kläder och 

sminkar sig innan och efter skolan tar de bort sminket. Dubbelkaraktär är inte bra, 

det kommer, därför man fuskar med mamma och pappa, det är inte bra för 

karaktären…det är fusk, det är problem. Föräldrarna får veta och kanske slår 

henne och säger att hon inte kan gå i skolan. De kanske säger att du inte får gå ut. 

De tar telefonen och du har ingen kontakt med dina kompisar. Det är slut. 

Kurdiska flickor kan ha ett visst mått av frihet men friheten är ofta villkorad och satt i en kontext 

där våld, eller hot om våld och övergrepp fungerar som medel för att styra individen och flickors 

handlingsutrymme blir därmed föremål för självreglering.  Flickor lär sig var gränser går för 

vad de kan och inte kan göra utan att bli ifrågasatta av familjen. Våld och disciplinering beskrivs 

på så sätt som konstituerande för att hedersdiskursens normsystem ska upprätthållas. Bourdieu 

(2018) beskriver ett symboliskt våld som inte utövas fysiskt men som besitter makt att styra 

och kontrollera kvinnor. Foucault ( i Börjesson och Rehn,2009) använder begrepp som makt, 

internaliseringen och disciplinering för att beskriva hur individer kontrolleras. Utan sådana 

manifestationer av makt riskerar männen att få sina subjektspositioner ifrågasatta av kollektivet. 

Beyran är lika tydlig med att det inte är möjligt för en dotter att föra en dialog med en kurdisk 

far i frågor om klädsel eller sociala relationer. Om en kurdisk far talar om vad som gäller i vissa 

frågor är diskussionen avslutad. Han är din pappa, det är klart! Att få uppmärksamhet som 

flicka ter sig inte som något positivt och att ha familjens ögon på sig kan ge olika konsekvenser.  

Det är i huvudsak männens ansvar som hedersdiskursens subjekt att styra kvinnornas beteende 

men även kvinnor tvingas in i systemet där de bidrar till att reproducera det manliga förtrycket 

genom att övervaka och kontrollera sina döttrar (Hussein,2017). Sirwe som växte upp utan sin 

far berättar att hennes farmor som levde med familjen hade tusen ögon. Hon såg allt som 

familjen gjorde och ifrågasätta Sirwes mor vid flertalet tillfällen. Det ter sig som 

hedersdiskursens kontrollfunktioner förmår att skapa strukturer och system för vart och ett av 

de tillfällen där familjens patriark är borta. Khabat berättar hur hennes far var fängslad stora 

delar av hennes uppväxt men ändå fattade alla beslut i familjen. Detta genom släktingar och 

bekanta men även genom att styra modern från fängelset. Kvinnor identifieras således sällan 

som beslutsfattare vilket inom den Foucaultianska diskursanalysen (i Winther-Jörgensson och 

Phillips,2000) skulle innebära en förflyttning från objekt till subjekt inom diskursen. En sådan 

förändring innebär att den produktiva makten riskerar att omförhandlas då fler kvinnor kan 

kämpa för sin beslutanderätt och därmed ifrågasätta den kunskapsregim som är rådande inom 

diskursen.   

Kvinnans möjliga identiteter 

Det kvinnliga subjektets frånvaro  

I starkt patriarkala samhällen med en rådande hedersdiskurs betraktas kvinnor som mannens 

privata egendom. I den här studien framkommer inga, eller få, bilder av kvinnor i 

subjektsposition. När Hanaa går på bio utan sina bröder och trotsar familjen säger ingen ”titta 

på Hanaa” utan människor som reagerar på Hanaas vidlyftiga tilltag att gå utan en manlig eskort 

på bio säger Titta på Muhammeds dotter, han själv är död och hans dotter blir sådär. Trots att 
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Hanaas far varit död i många år betraktas Hanaas och hennes beteende i relation till hennes far.  

När Khabats dotter gråter säger Khabat du är Hassans och Khabats dotter, du ska inte gråta. 

Kvinnors val och agerande granskas således konstant utifrån familjetillhörigheten vilket 

innebär att det är familjen som ifrågasätts och pratas om. De är själva objekt och kommer även 

att betrakta andra flickor och kvinnor som objekt. Den positioneringen inom diskursen 

möjliggör få identiteter än den där oskulden blir den mest betydelsefulla identiteten och därefter 

relationen till en manlig släkting.  Beslutet om att flickan ska överge identiteten som oskuld och 

istället identifiera sig som hustru beskrivs som ett kollektivt beslut, av kvinnorna i den här 

studien. 

Sirwe berättar hur hennes moster gifts bort mot sin vilja i ett bytesäktenskap, berdel, då hennes 

egen pappa (Sirwes morfar) vill ha en kvinna ifrån mosterns nya familj. Familjerna byter då 

kvinnor med varandra utan att några ekonomiska transaktioner görs (Hussein,2017). Sirwes 

moster vägrar att göra sig fin på bröllopsdagen varpå hon misshandlas av sin blivande make. 

Hon ville inte det här, hon vägrade och då var det med tvång. Foucault ( i Börjesson och 

Rehn,2009) skulle troligen beskriva denna vägran att göra sig fin som uttryck för micromakt 

eller det motstånd som en individ, ett objekt, inom diskursen möjligen kan erbjuda. Sirwe 

berättar hur mostern vigs med blodet och tårarnas rinnandes ned för ansiktet i sina 

vardagskläder. För att viktimisera Sirwes moster ytterligare så försvåras mosterns relation till 

den egna modern eftersom nu modern fått en andra fru att konkurrera med på grund av dotterns 

äktenskap. När det sedan visar sig att Sirwes morfar inte längre vill ha sin nya fru behöver 

bytesaffären att återgå. Fadern sänder tillbaka sin andra fru till hennes ursprungsfamilj men han 

vill såklart häva hela affären och få tillbaka det han lämnat bort. Kvinnan, Sirwes moster, som 

tvingades till äktenskap av sin fader får nu återvända till honom men utan sina barn som hon 

fött i äktenskapet med maken som hon tvingades att äkta. Kvinnan som i det här fallet är ofri 

att själv fatta beslut intar den nya identiteten som skild kvinna.. Sirwes exempel på 

bytesäktenskap kan vara mycket komplicerade då problem i det ena äktenskapen kan påverka 

det andra äktenskapet vilket även den tidigare forskningen lyfter fram (Hussein,2017). Det är 

hederdiskursens logik som bestämmer hur kvinnan ska identifieras inom systemet och när 

förändringar är påkallade.  

Flera av kvinnorna i studien adresserar också barnäktenskap som en styggelse inom Islam och 

Khabat liksom Runak fördömer båda Erdoğan som nyligen gett uttryck för att en flicka är 

mogen att ingå äktenskap när hon är 9 år. Profeten Muhammed och hans livsberättelser har gett 

avtryck inom den muslimska världen då Muhammed själv gifte sig med en 6-årig flicka. Han 

väntade tills hon var 9 år innan han som 54-åring fullbordade äktenskapet varpå en 9-årsgräns 

kan anses som acceptabel inom Islam (Dogan,2011, Hussein,2017). Hanaa som är en troende 

muslim väljer att se Muhammeds agerande som tidsenligt för 600-talet då flickor enligt Hanaa 

mognade tidigare. Hanaa är dock tydlig med att Islam behöver utvecklas med samhället och 

något som var accepterat på profeten Mohammeds tid inte rimligtvis behöver vara accepterat 

idag. Runak som är ateist tar starkt avstånd från barnäktenskap och uttrycker avsky samtidigt 

som hon ser beteendet som sjukligt. Sirwe berättar hur hon som 4-åring uppmärksammas på att 

hennes underliv och hennes kropp är något skamligt. Hon befinner sig i hemmet iklädd en 

klänning utan trosor på sig vilket fadern upptäcker och slår till henne medan han argt utbrister 

har du ingen heder, gå och klä på dig! Beyran beskriver hur kvinnor utan problem kan byta 

blöja på pojkar offentligt men att ett flickebarns underliv måste gömmas undan i samma 
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scenario. Det ger bilder av barnkroppar som sexualiseras vilket i denna kontext följer en logik 

utifrån vilken ålder som hedersdiskursen anser som rimlig för att ingå äktenskap.  

 

Att identifieras som oskuld  

Om flickan inte längre betraktas som oskuld finns det inte någon annan identitet inom 

hedersdiskursen som hon kan anta såvida hon inte ingår äktenskap. Evin berättar dock att en 

flicka som det ryktas om har varit sexuell aktiv kan få en möjlighet att leva vidare om hon 

genomgår en oskuldskontroll hos läkare. Om kontrollen visar att hon haft sexuellt umgänge 

med en pojke så saknas det anledning att låta henne leva vidare. Denna kunskap har flickan 

liksom kunskapen om den makt som kollektivet fogar över och pliktskyldigt brukar. Om 

flickans identitet som oskuld är oklar påverkar det relationen till den manliga släktingen vilket 

således innebär att även flickans position inom hedersdiskursen blir ifrågasatt. Hanaa berättar 

hur hennes granne räddas av systern som hindrar deras bröder från att mörda henne direkt när 

de misstänker att hon förlorat sin oskuld. Systern hävdar med bestämdhet att en oskuldskontroll 

först ska göras och visar undersökningen att den misstänkliggjorda systern inte är oskuld så 

accepterar hon att bröderna mördar systern. Bröderna är således de som positionerar sig som 

subjekt och har makt att avgöra sin systers framtid. Det är deras utsagor som är av relevans och 

som definierar villkoren. Genom bröderna får hedersdiskursens normer och värderingar komma 

till uttryck liksom dess sanktioner vid avvikelser från normsystemet. Den sociala ordningen 

innebär att även kvinnor inser det omöjliga med att acceptera sådana normbrott. Hanaa 

beskriver hur hon själv i tonåren upptäckte att hennes familj inte var annorlunda mot andra 

familjer vilket hon tidigare trott. Det visade sig att även Hanaa bevakades av sina bröder som 

ville veta om hon kom i kontakt med pojkar under skoltiden.  

…om pappa inte kan så är bröderna vakter. Brodern går hela tiden bakom sin 

syster för att någon kille inte ska titta på henne. Jag trodde själv att mina bröder 

älskade mig, de skjutsade mig och hämtade mig, när jag skulle ut. En gång i skolan 

gick jag till matbutiken som låg framför skolan…jag ville köpa chips. Kvinnan i 

butiken var kompis med min mamma, hon berättade att mina bröder kom till 

butiken och gömde sig för mig. Hon sa att jag skulle vara försiktig, jag blev 

väldigt irriterad, varför ska jag vara försiktig? Hon sa för att en kille inte kommer 

i min närhet eller att jag skulle visa något intresse för honom, dina bröder är 

bakom dig hela tiden… 

För kvinnorna i den här studien är det givet att flickor ska vara oskuld på bröllopsnatten. Det är 

så fullständigt otänkbart att en flicka ska ha sexuellt umgänge eller för den delen umgås med 

en man innan äktenskapet att det inte ens finns utrymme att resonera om möjligheten. Det går 

inte uttrycker kvinnorna och menar att det i praktiken inte är realistiskt. En flicka som beter sig 

så riskerar sin och hela familjens framtid och därmed även sitt liv. Sexuella relationer innan 

äktenskapet är inte möjligt att tala om. Kvinnorna uttrycker ett avståndstagande men samtidigt 

ett medlidande för de repressalier som flickan skulle utsättas för om hon inte betraktades som 

oskuld. Det är viktigt för fem av de sex kvinnorna att markera och positionera sig inom det 

diskursiva fältet för vad som betraktas som bra kvinnor. Hanaa däremot visar en öppenhet för 

att ungdomar åtminstone borde ha relationer innan äktenskapet, möjligtvis dock inte sexuella, 
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vilket troligen kopplas till Hanaas identitet som tonårsförälder i kombination med att hon numer 

är en skild kvinna.  

Sirwe som skickades till sin moster som 11-åring för att ta hand om henne berättar hur mostern 

ständigt förmanade henne att inte le under tiden hon gick till skolan.  Enligt mostern skulle ett 

leende se inbjudande ut för pojkar och utgöra ett avvikande beteende då dåliga flickor bjuder 

in pojkar genom sina leenden. Att identifiera sig som en bra flicka innebär att distansera sig 

från omgivningen och inte interagera på ett sätt som kan utgöra normbrott (Begikhani et 

al,2015; Alinia,2013; Hussein,2017). Mostern däremot intog positionen som kontrollant för att 

säkra normsystemets efterlevnad. Oskuldsnormen som konstituerar hedersdiskursen påverkar 

därför vardagslivet och flickor fostras till att stödja hedersnormer och övervaka sina jämnåriga 

kamrater. Sirwe berättar hur hennes skolkamrater fick högre social status genom att ”skvallra” 

till vuxna om andra flickors beteenden. Det innebär förmåner att stödja kollektivets normer och 

värderingar vilket innebär att flickor kan få status som kontrollanter av andra flickor. Om en 

flicka uppfattades som gränslös kan en annan flicka kontakta hennes moder och berätta om 

dotterns beteende. Det leder i sin tur att modern, vars dotter betett sin illa, kommer tacka modern 

till den flicka som ”skvallrat” som fostrat en sådan fin flicka.  Genom att ta avstånd från 

beteenden som avviker från samhällsnormen kan hela familjer således åtnjuta ett än bättre 

socialt anseende. Detta då det är föräldrarnas förtjänst att deras döttrar är så välanpassade att de 

förmår att rapportera andra flickors avsteg från traditionella normativa beteende. Denna 

maktstruktur är en stark konstituerande faktor till diskursens fortlevnad och hegemoni. Den ger 

även flickor ett mått av mikromakt när de själva övervakar den sociala ordningens reproduktion. 

Socialiseringsprocessen som sker in i hedersdiskursens normsystem är en lika stark 

konstituerande faktor då dessa tankemönster är svåra och tidskrävande att omvandla. Barn som 

växer upp i en miljö där familjens flickors agerande är värdemätare på familjens sociala status 

kommer internalisera dessa värderingar och vara bärare av de kulturella normerna. Det har 

därför en enormt stor betydelse för vilka normer och värderingar som befästs hos både pojkar 

och flickor (Begikhani et al,2015).  

Kvinnan som egendom och handelsvara 

Hanaa berättar om sin kusin som inte fick gifta sig då hennes bror ansåg att ingen man var 

henne värdig. Nu lever kvinnan i sin broders hushåll som ogift, utifrån sin brors beslut.  

En killes familj går till tjejens familj och säger att de tycker att familjens dotter 

passar bra till sonen. De sitter ned och pratar om de två ungdomarna. Min kusins 

bror lät ingen komma hem till sig. Han sa till alla att du passar inte till min syster. 

Nu är hon i min ålder, ogift och sitter hemma. (Hanaa) 

 

Ogifta kvinnor tillhör fadern eller annan manlig släkting och efter giftermålet blir kvinnan 

makens egendom vilket kvinnorna i den här studien är enade om. De ger flera olika exempel på 

hur kvinnor kan användas som medel vid ekonomiska uppgörelser. Hemgiften som traditionellt 

ska betalas till flickans familj är ett exempel. 

Ibland så tycker jag att familjer säljer sina barn…när man säger till någon att jag 

ger min dotter till dig om jag får 10 000 dollar…de betyder att sälja. De gör inget 

för sin dotter utan bara de får pengar för henne så ”hejdå bara” jag vet många 



35 (58) 
 

 
 

familjer som säger att ni får vår dotter men vi vill 10 000 eller 20 000 dollar. 

(Hanaa)  

Det kan således handla om stora ekonomiska vinster då hemgiften för döttrarna ska betalas till 

hennes familj vilket innebär att flickor kan begränsa sig själva i sitt beteende för att inte familjen 

ska lida en ekonomisk skada i samband med att hennes hemgift ska betalas till föräldrarna 

(Alinia,2013; Hussein,2017). En flicka som samtycker till äktenskap förväntas göra det genom 

tysthet vilket symboliserar godhet och renhet. Tysta samtycken tyder på en god uppfostran 

(Hussein,2017). Inom hedersdiskursen är det inte möjligt för kvinnor att positionera sig som 

subjekt ens i relation till formerna för det egna äktenskapet. Om föräldrarna accepterar mannen 

och den ekonomiska uppgörelsen är det klart att äktenskapet ska ingås. Beyran tänker dock att 

situationen skiljer sig något mellan kvinnor från landsbygden där traditionerna är mer befästa 

medan kurder i städerna kan vara mer moderna och låta flickan komma till tals i frågan igen 

utan någon beslutanderätt. Gränserna mellan kulturella, religiösa och traditionella uttryck som 

skiljer städer och landsbygd är dock mycket oklara. Detta då människor från landsbygden 

tenderar att flytta in till städerna för att kunna försörja sig. Detta problematiserar Begikhani et 

al (2015) då övergrepp som exempelvis könsstympning, i syfte att kontrollera kvinnas lustar, 

ökar i städerna trots preventiva insatser. Därför är också könsstympning vanligt i irakiska 

Kurdistan, bland kurder och i många andra länder i världen där hederskultur förekommer.  

Könsstympning används som metod för att kunna ”försäkra” sig om kvinnans kyskhet och 

kvinnor som utsatts för övergreppet betraktas som respektabla kvinnor. Det sker genom att 

flickans klitoris skärs bort i syfte att tygla hennes sexuella behov och bevara hennes oskuld 

innan hon gifts bort (Begikhani et al,2015; Crabtree et al, 2017; Hussein,2017). Samtliga 

kvinnor i den här studien tar avstånd från könsstympning och uppfattar det som en tradition 

utan egentlig grund i vare sig religion eller kultur. Hedersdiskursen lämnar litet utrymme att 

identifiera kvinnor som ansvarsfulla sexuella varelser med förmågan att själva styra sina drifter.  

De flesta kurdiska äktenskap bygger inte på kärlek eller romans utan syftar främst till att 

upprätthålla sociala strukturer genom barnafödande eller att stärka allianser mellan olika 

familjer, byar eller klaner (Begikhani et al, 2015). Här har det manliga subjektet stor frihet att 

förhandla om sin dotters hemgift men även öka familjens symboliska kapital genom att skapa 

viktiga allianser genom dotterns äktenskap. Den blivande maken har även han stort utrymme 

att förhandla med flickans far om vilken typ av hustru han behöver. Hanaa berättar om sin 

brorsdotter vars friare efterfrågade en fru som inte sminkar sig, inte skrattar, inte går ut, om 

hon blir sjuk får min mamma eller min pappa gå ut med henne, inte går i skolan, inte jobba, 

klär sig i svart, bär slöja och inte svarar emot sin man. Hanaas bror, pappa till flickans friare, 

svarar att mannen kan gå hem och bygga ett fängelse åt sin fru. Han själv har investerat tid och 

pengar på att utbilda sin dotter och tänker inte att någon man ska komma och säga att hans 

dotter inte får gå ut eller gå i skolan. Hans dotter ska inte bo i något fängelse. Dottern blir 

givetvis mycket tacksam för att hennes fader avböjer frieriet.  

De normativa könsrollerna kan således verka begränsande för kvinnors tillgång till exempelvis 

sjukvård då de inte förväntas att lämna hemmet på egen hand. Kvinnors ofrihet återkommer 

konstant i den här studien vilket innebär att den saknar relevans för hur ”way of life” ska 

reproduceras inom kollektivet. Hanaa berättar att kvinnor som inte får gå ut själva eller ta 

kontakt med andra människor på egen hand riskerar att faktiskt dö i hemmet till följd av 

blindtarmsinflammationer eller dylikt då det inte alltid finns en man tillgänglig att eskortera 
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kvinnan till sjukhuset. Till Hanaas stora förtret var hennes svägerska, brorsdotterns moder, 

mycket positiv till mannen som friade till dottern och tyckte inte att hon skulle kunnat få en 

bättre man. Hon har alltid varit mer religiös...följer traditionerna och så. Då äktenskap syftar 

till att stärka allianser och i vissa fall även blodsband är kusingifte vanligt bland kurder. Det är 

framför allt kusiner på faderns sida som är att föredra (Hussein,2017). Hanaa fortsätter …de 

tycker inte att de känner andra släkters pojkar i andra familjer. De vill inte att det kommer en 

annan pojke från en annan familj. Det är bara på grund av det…de tänker att en pojke från 

släkten är 100 % bra, de vet hans bakgrund. Vikten av att familjen kan känna till och kunna 

identifiera den blivande makens grupptillhörigheten i kollektivet behöver förstås utifrån den 

starka sammanhållning och de lojaliteter som klanstrukturen byggt upp över tid. Utan 

kollektivets styrka och symboliska kapital i ryggen blir det svårt för familjer att klara sig i det 

kurdiska samhället.  

Att ha en yrkesidentitet 

Det blir en stor omställning för kvinnorna när de kommer till Sverige och förväntas 

förvärvsarbeta. Evin upplevde först SFI undervisningen som oerhört stigmatiserande då 

undervisningen var blandad med både män och kvinnor vilket försatte henne i något som kan 

liknas som ett ofrivilligt kulturellt paradigmskifte. Hon behövde diskutera med sin make som 

ännu inte anlänt till Sverige hur hon skulle förhålla sig till det faktum att det fanns män i hennes 

klass. Tillsammans kom de båda fram till att de båda behövde göra kulturella anpassningar för 

att kunna bo i Sverige. Evin berättar dock att det var en lång period där hon var uppfylld av 

skam av att behöva delta i SFI undervisningen med män i klassrummet. När hon sedan skulle 

börja förvärvsarbeta uppstod ännu en rollkonflikt. Det kvinnliga kurdiska idealet rymmer inga 

identiteter som yrkesarbetande kvinnor.  Evin berättar; 

När jag började jobba, ja, jag grät första gången, hur ska jag kunna jobba? Jag 

kunde inte, jag sa till min man hur ska jag vakna på morgonen och gå till jobbet 

och sedan tillbaka? Han sa till mig nu är vi i Sverige, jag ska jobba och du ska 

också jobba. Det går inte att du bara sitter inne, vi kan inte, vi har så svårt med 

ekonomin, vi båda två måste hjälpa varandra ekonomiskt. 

Evin fortsätter att berätta hur hon möttes av fördomar från andra muslimer som såg henne på 

arbetsplatsen. De tänkte att hon är kvinna hur kan hon jobba här? Hur kan hennes man säga 

ja till att hon börjar här och träffar män? Evin möter det jämställda samhällets krav på henne 

att bidra till försörjningen som en motsättning i relation till hennes uppfattning om hur en 

kvinna bör bete sig. Hon beskriver hur hennes mor i Syrien inte trodde på att hon faktiskt 

arbetade vilket gjorde att Evin skickade en bild i mobilen på sig själv och sin arbetsplats. Att 

gå från objektposition till subjektsposition är troligen ett stort steg för en kvinna som 

socialiserats in i ett system präglat av patriarkala värderingar och internaliserats dess normer. 

En socialisering in i ett könssegregerat samhälle kan således påverka uppfattningen av hur andra 

människor betraktar familjens symboliska kapital och även hedern, när kurder i det svenska 

samhället tvingas till vad som kan betraktas som normbrott i ett kulturellt perspektiv. Evin 

behövde även skapa en ny identitet som yrkesarbetande kvinna där mannens position som 

familjeförsörjare kan komma att ifrågasättas. Mannen behöver således identifiera sin roll i 

familjen utifrån andra faktorer än de som tidigare präglat hans tillvaro. Evin var dock tydlig 

med att det är kvinnan som sköter barnen och hemmet även i Sverige då mannen saknar 

erfarenhet av att dela på detta ansvar.  
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Hanaa beskriver hur de befästa könsrollerna från Kurdistan blir norm även när kvinnorna lever 

i Sverige.  

Vissa kvinnor de ändrar inte på något. De har samma liv som i Kurdistan, i deras 

hemland, jag ser mest av dem. Det är fortfarande deras män som bestämmer över 

dem, deras män bestämmer vad de ska göra, vad de ska ha på sig, hur de ska 

sminka sig men vissa av dem, jo, de har börjat att ändra sig väldigt mycket. De 

börjar att jobba, att studera. De flesta som vill styra sitt eget liv riskerar 

skilsmässa. De kan inte fortsätta det livet om man som kvinna vill styra sitt eget 

liv.  

Det betyder stora kulturella konfliktlinjer när kvinnan inte längre är lika anpassningsbar utifrån 

mannens behov. Diskursen om mäns överordning i det patriarkala samhället bygger delvis på 

kvinnors bristande möjligheter till karriär och ett yrkesliv vilket skulle innebära en egen 

försörjning. Det svenska samhället möjliggör nya identiteter för kvinnorna som inte varit inom 

räckhåll i det kurdiska samhället. Om de kurdiska kvinnornas handlingsutrymme ökar kommer 

mannens handlingsutrymme att minska men även självuppfattningen behöver omformas utifrån 

de nya förutsättningarna vilket Hanaa beskriver ovan. Hedersdiskursen med dess 

kunskapsregimer kan således utmanas utifrån det svenska samhällets normsystem.  

 

Våldskapitalet i den kurdiska kulturen 

Det manliga idealet 

Kvinnorna i den här studien beskriver mannen som beslutsfattaren. Det är mannens roll att 

bestämma i hemmet, se till att samhällets normer och värderingar reproduceras och upprätthålls, 

bevaka att hustrun och döttrarna följer de sociala normerna för uppträdande som stöds av 

patriarkatet och vid behov bestraffa icke-önskvärda beteenden. Mannens identitet som 

familjens överhuvud ska inte kunna ifrågasättas utifrån vare sig hans eller hans familjs 

agerande. Evin är tydlig med att när mannen fattat ett beslut är frågan avgjord. Det är klart! 

Mannen beskrivs således som hederdiskursens främsta verktyg att för att producera normativa 

beteenden inom diskursen. Evin, som levt i Sverige länge, beskriver att en bra kurdisk man, 

enligt hennes normer, är en man som kan resonera om saker och inte slår sin fru och sina barn. 

Det vilar således låga förväntningar på män för att de ska identifieras som bra män, alternativt 

har kvinnor svårt att positionera sig för att definiera manliga ideal. Hanaa uttrycker denna 

maktobalans i samhället vilken påverkar kvinnor från födseln tills att de dör.  

Männen styr över kvinnorna, de har en väldig makt. Det är de som bestämmer 

över kvinnorna, vad de ska göra, det är så hela livet. När flickor är hos sin mamma 

och pappa det är pappan som bestämmer över henne. En flicka eller kvinna har 

ingenting, ingen frihet och ingen trygghet. Hon har inget självförtroende därför 

de har tagit det från henne. Hon får inte göra någonting, hon har väldigt mycket 

villkor hon måste uppfylla hos föräldrarna. När pappan är borta är det bröderna 

som tar makten över henne tills att hon gifter sig, då bestämmer hennes man över 

henne. 

Kvinnorna i den här studien tillskriver mannen det handlingsutrymme som följer utifrån hans 

subjektsposition inom hedersdiskursen. Bilden av den manliga identiteten ter sig därför enormt 
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styrt av den rådande diskursen om mäns överordning och de patriarkala värderingarna som 

präglar samhällslivet (Hussein,2017). Foucault ( i Howarth,2007) skulle belysa diskursens 

komplexa krav som subjektet måste uppfylla för att tas på allvar av kollektivet (a.a). Det är 

mannen som är aktör i relation till kvinnan vars beteende ska präglas av passivitet och 

underordning. Kvinnan i motsats till mannen har få identiteter inom hedersdiskursen vilket gör 

att kvinnans handlingsutrymme blir mycket litet. Det finns även exempel i den tidigare 

forskningen på styrande normer för fysiska attribut såsom att mannens ansikte pryds av en 

mustasch som är en symbol för det genuint manliga. Hans mustasch och hans ansikte får aldrig 

”smutsas ned” av skam (Hussein,2017).  

Enligt Bourdieu (2018) behöver mannen bevaka familjens symboliska kapital, med våld vid 

behov, vilket ryms inom det handlingsutrymme som följer av hans position som familjens 

överhuvud. För män ska det dock inte betraktas som ett privilegium att vara den som försvarar 

familjens heder utan snarare som en plikt. Det är mannen som förvaltar familjens symboliska 

kapital och han ansvarar för att sköta den uppgiften till fullo (Bourdieu,2018).  Det är därför av 

vikt att mannen blir sedd av andra när han bestraffar sin hustru eller sina döttrar, detta för att 

klargöra sin makt och status. Mannen demonstrerar på så sätt att han gör sin plikt för 

kollektivets överlevnad (Alinia,2013) samtidigt som han förvaltar familjens symboliska kapital 

utifrån sin förmåga. Makten kommer således med krav från kollektivet att också männen förmår 

att bruka den makt de tilldelats (Bourdieu,2018). Det innebär att kravet på mannen att visa 

handlingskraft konstituerar diskursen om heder då det reproducerar ett normativt beteende till 

kollektivets män men även till dess kvinnor. Både män och kvinnor kommer att handla utifrån 

dessa maktaspekter och skapa en viss social ordning, vilket Foucault (i Börjesson och 

Rehn,2009) skulle betrakta som resultatet av den disciplinering som skett utifrån vem som har 

legitimitet att avgöra vilka handlingar som motsvaras av vad som är att betrakta som ”sant” och 

riktigt inom diskursens ramar. 

 

Våldskapitalet  

I Kurdistan förekommer våld mot kvinnor frekvent där maken är förövaren (Malik et al,2017). 

Nationella lagar ger maken eller fadern rätt att bestraffa hustrun och barnen ”inom rimliga 

gränser” som är etablerade i lag och sedvänjor (Alinia,2013). Det kan vara svårt att förstå de 

skilda kontexterna mellan könsbaserat våld i västvärlden och könsbaserat våld i samhällen där 

våldet är sanktionerat och accepterat på nationell nivå. Kvinnor som utsätts för våld blir i regel 

tagna på allvar när de söker hjälp i ett västerländskt land i jämförelse med kvinnor i tex irakiska 

Kurdistan, som är utlämnade åt myndigheter som i olika grad accepterar våld mot kvinnor och 

agerar därefter (Begikhani et al,2015). Kvinnor i så skilda samhällen kommer också att agera 

och reagera olika på våldet då det är mer eller mindre normaliserat i skilda nationella kontexter. 

Kvinnor i en hederskultur kommer i regel inte att betrakta sig som offer för könsbaserat våld 

utan snarare betrakta våldet som en oundviklig del av en kultur som accepterar och sanktionerar 

våld (a.a). Kvinnor som blir slagna eller utsatta för övergrepp anpassar sig efter situationen 

vilket kvinnorna i den här studien ger en tydlig bild av. Hon blev också slagen och kunde inget 

göra säger Runak när hon adresserar moderns agerande då Runaks far misshandlade barnen 

och modern inte ingrep till skydd för barnen.  Det innebär att kvinnor kan identifieras som offer 

inom hedersdiskursen av andra kvinnor i liknande position. Det är dock snarare som offer för 

den sociala ordningen eftersom det i sammanhanget inte finns någon som kan identifieras som 
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gärningsman. Inom hedersdiskursen konstrueras inga gärningsmän utan snarare bilder av 

hedervärda medlemmar som förvaltar familjens symboliska kapital på ett redigt sätt. 

Tidigare forskning visar att de kvinnor som inte anpassar sig efter samhällets förväntningar och 

vägrar att acceptera och reproducera förtyckande strategier mot kvinnor kommer att utsättas för 

våld, och i värsta fall mördas (Begikhani et al,2015). Det finns dock ingen garanti att inte 

drabbas av våld oavsett hur väl en flicka anpassar sig till normen. Om det väcks en misstanke 

om att en flicka inte längre är oskuld ligger bevisbördan hos flickan. Hon måste kunna 

identifieras som oskuld av kollektivet om hennes person ska sättas i relation till någon man i 

släkten. I den kurdiska kulturen identifieras man som flicka så länge flickan betraktas som 

oskuld och identifieras som kvinna när man inte längre är eller betraktas som oskuld; 

Ja det fanns en flicka som hade problem då de trodde att hon inte var oskuld men 

hon hade inte gjort ingenting. Hon hade problem eftersom någon slagit henne så 

hon blev kvinna (förlorade oskulden), hon är inte flicka längre men hon förklarade 

inte varför, vad som hänt med henne. Hon visste inte att hon bara skulle säga 

varför hon inte är oskuld. De tog henne och dödade henne, sedan de fick veta att 

dottern inte gjort något fel, det beror på någon som slagit henne. Någonting så, 

hon gjorde ingenting fel…(Evin) 

Evin berättar även hur hon som 14-åring markeras som måltavla för en gruppvåldtäkt då hennes 

morbror vägrat ingå äktenskap med en kvinna. För att hämnas på mannen som inte gifter sig 

med deras flicka bestämmer sig flickans familj för att dra skam över morbroderns familj genom 

att våldta hans systerdotter. Detta för att smutsa ned familjens heder då systerdottern genom att 

bli våldtagen har ägnat sig åt utomäktenskapligt sex vilket inte bara är skamligt utan även 

brottsligt. Det kan innebära hårda straff från staten men risken för att kvinnan sedan mördas av 

kollektivet är inte helt obefintlig (Alinia,2013;Begikhani et al,2015;Hussein,2017). Evin som 

hotas får isolera sig i hemmet och sedan under lång tid leva i en annan familj utifrån sin egen 

säkerhet. Kvinnor som Evin har med största sannolikhet inte möjlighet att leva vidare efter en 

gruppvåldtäkt då kvinnans värde är förlorat. Hon kan inte längre identifieras som oskuld och 

aldrig bli ”ren” igen. Hon kan heller inte göras till kvinna genom att arrangera ett äktenskap då 

våldtäktsmännen var fler till antalet. Det saknas incitament för kollektivet att sörja för en 

förlorad kvinna som betraktas som oren. Hedersdiskursen tillskriver henne inget värde och 

familjens symboliska kapital skulle kunna skadas enbart genom hennes närvaro. Hade det dock 

bara varit en våldtäkt och en våldtäktsman hade situationen gått att rädda för Evins familj 

genom att tvinga henne till att äkta mannen som våldtagit henne, vilket är ett vanligt sätt att lösa 

situationer där kvinnan har begått ”brott” genom att ha haft utomäktenskapligt sex (Begikhani 

et al, 2015). Det finns inget utrymme för kvinnors röster som automatiskt tystas genom de 

patriarkala värderingar och de normer som diskursen främjar. Foucault (i Howarth,2007) skulle 

tala om diskursiva mekanismer som förstärker subjektens röster samtidigt som 

hedersdiskursens normer och värderingar befästs ytterligare.  Det är inte möjligt för kvinnan att 

få status som brottsoffer då det är kvinnan som begått normbrottet. Inom ramen för 

hedersdiskursen är bilden av mannen som gärningsman eller kriminell till stor del osynliggjord 

eller omöjlig att tala om.  

I irakiska Kurdistan är den vanligaste formen av dödligt våld mot kvinnor att de sätts i brand. 

När kvinnor som dött till följd av brännskador kommer till sjukhuset kontrolleras deras oskuld 

genom en gynekologisk undersökning av en rättsläkare där resultatet sedan sänds till domstolen 
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(Begikhani et al,2015). Om det är frågan om ett hedersmord betraktas handlingen snarare som 

rättfärdig än som ett överlagt mord (Hussein,2017). Våld blir således ett verktyg att disciplinera 

och bibehålla könsmaktsordningen på både ett strukturellt och ett individuellt plan.  

 

Våld inom familjen  

Flera av kvinnorna i den här studien har själva upplevt våld i familjen. Redan som små barn har 

kvinnorna upplevt faderns våld mot dem själva, mot deras syskon och mot deras mamma. 

Sönerna socialiseras därför in i en vardag där våld mot familjens kvinnor är norm. Flickor 

fostras även av sina bröder vid behov och det är familjens far som bestämmer om bröderna har 

utrymme att använda våld mot hans döttrar eller inte. Om fadern sanktionerar våld kan flickan 

inget annat göra än att följa familjens och broderns önskemål vad gäller hennes beteende och 

utseende. I intervjuerna ger kvinnorna även exempel på flickor som blir slagna av sina bröder 

som straff för att de har stått på en balkong eller har på sig ett linne vilket, enligt en hederslogik, 

uppfattas som olika sätt att dra uppmärksamhet till sig från pojkar. Evin understryker att 

relationer med det motsatta könet innan äktenskap inte är ett alternativ… om jag tex innan jag 

är gift, om jag tycker om någon person. Det går inte att jag är med honom utan att vara gift, 

det går inte. Nej även om det ibland blir så…de dödas, flickan alltså om det blir så…Samtliga 

kvinnor i studien berättar om flickor och kvinnor i deras närhet som allvarligt skadas eller dödas 

av sitt familjenätverk. Det handlar om kvinnor som på olika sätt påverkat familjens heder 

negativt och därefter mördas av sin familj. Det finns utrymme för en diskussion inom 

kollektivet innan mordet sker men kvinnorna ger en entydig bild av hedersmord som den 

egentligen enda lösningen för att återställa hedern. Ja…det beror på familjen, det fanns någon 

familj också där det hände att de dödade deras dotter, berättar Evin. Då barnen tillhör fadern 

så har han att hantera sina döttrar som egendom enligt Hanaa. Det är min dotter, jag bestämmer 

själv vad jag gör mot henne.  

Bara kunskapen om de mördade kvinnorna leder till en stor försiktighet i uppförande och 

kommunikation bland de kurdiska kvinnorna. Det kan vara en strategi att följa normen och vara 

en tystlåten kvinna då för mycket prat och konversation i vissa fall kan leda till stora 

konsekvenser för kvinnan. Det är ofta så att kvinnor inte heller dödas direkt av sin familj utan 

ett rådslag sker först och det kan vara en lösning att kvinnan gifter sig med mannen som 

”skändat henne” för att på så vis inte låta henne bli en förlorad kvinna (Crabtree et al,2017). 

Det betyder dock inte att kvinnan med säkerhet kommer att få leva, enligt Sirwe, utan familjen 

kan avvakta 3–6 månader innan kvinnan mördas för att myndigheterna då förlorat intresset för 

kvinnan och hennes familj. Sirwe berättar hur kvinnor kan uppleva en slags falsk trygghet när 

de äktat den man som familjen krävt men sedan mördas då situationen lugnat sig. De har en 

picknic med familjen och plötsligt har kvinnan drunknat i den lilla dammen. Evin berättar hur 

en kvinna mördas efter sitt bröllop då hon riskerat att förlora familjens heder. Då kvinnan gift 

sig kan hon inte anklagas för att ha begått äktenskapsbrott, utifrån rykten om sexuella 

förbindelser med mannen, vilket skulle vara förödande för familjen. Kvinnans beteende är dock 

inte acceptabelt inom en hedersdiskurs och det är familjens män som avgör hennes öde. 

Samtliga berättelser från kvinnor i studien beskriver hur mord på kvinnor i hederns namn är 

överlagda och planerade vilket överensstämmer med den tidigare forskningen 

(Alinia,2013;Begikhani et al,2015;Crabtree et al,2017).  
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Sirwe liksom Hanaa problematiserar även kring barnens situation i Kurdistan. Våld i 

uppfostringssyfte är tillåtet även om synen håller på att förändras. Hanaa beskriver; 

...i Kurdistan det är helt normalt att slå barnen, de misshandlar dem. Det är helt 

normalt för mamman, kanske hon försvarar barnen en tid men hon glömmer att 

barnens pappa slagit barnen. Jag satte mig ned med min make och han lovade mig 

att aldrig slå barnen mer. Nästa dag hände samma sak igen. När jag inte 

accepterade det så hotade han mig. Jag kunde inte tåla att han hela tiden skulle slå 

barnen, jag försvarade min son. 

Kvinnor som skiljer sig från sina män kan även frigöras från identiteten som mor, oavsett vem 

som tar initiativet till skilsmässan. Barnen tillhör fadern och han kommer att ge rollen som 

fostrare till en av sina andra fruar eller till sin nya fru. Barnen förblir permanent boende i faderns 

hushåll och han ansvarar för att barnen fostras men utgör oftast själv inte en omsorgsperson. 

Barn tenderar således att fara illa när deras främsta omsorgsperson modern försvinner ifrån 

hushållet, beskriver Sirwe. Barnen kan lånas ut för att tjänstgöra i släkten och deras position är 

allt annat än stark. 

Det är också mycket problematiskt att få barn som avviker från normen då barn som är 

”onormala” beror på familjen eller snarare modern, vilket Hanaa beskriver. Även barnen är 

således representanter för sitt kollektiv och har sin plats i familjehierarkin. Barnen som 

kvinnorna beskriver är skyddslösa barn som löper stor risk att uppleva våld. Barn, men 

framförallt flickor, har liten möjlighet att agera som subjekt. Runak berättar hur hennes fader 

fostrade henne och syskonen utifrån sin uppfattning om vad det innebär att vara en god muslim 

utan att själv ha gått i skolan eller vara läskunnig. Islam påverkar således den dagliga 

livsföringen exempelvis avseende barnuppfostran, då kulturen (”way of life”) är rotad i 

tolkningen av religionen. Runak beskriver hur fadern övergav Islam under hennes tidiga tonår 

och istället började tänka själv. I samband med att fadern slutat vara troende muslim upphörde 

också våldet mot frun och barnen.  

 

Våld mot den egna kroppen 

Det sker många självmord bland de kurdiska kvinnorna. Det vanligaste sättet är att tända eld på 

kroppen för att försäkra sig om att döden inträffar vilket kvinnorna berättar om. Hanaa beskriver 

hur grannflickan i hembyn fängslades vid trädet på gården under tre dygn utan mat och vatten. 

När hennes familj låste upp kedjorna gick flickan raka vägen in i köket och tände eld på sig 

själv. Ja jag såg mycket kvinnor med brännskador, det blir många kvinnor i Kurdistan som 

bränner sig, eller blir dödade av sin familj. Vid händelsen som Hanaa beskriver befann hon sig 

hemma på terrassen då hon hörde skrik från granngården. Hon tar på sig sin slöja och skyndar 

till platsen.  

Hon hade en pojkvän som köpt en ring till henne. Hennes pappa fick reda på det 

och undrade var ringen kom från, han har ju kontroll på hennes pengar. Dottern 

berättade att det var en pojke som köpt ringen åt henne.  

Att isolera, låsa fast eller låsa in kvinnor utan mat och vatten i väntan på en lösning på problemet 

har Hanaa ytterligare exempel på; 
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Min farbrors dotter gifte sig med en kille från en annan stad. Hennes man låste 

dörren i ett rum, hon satt där i fem dagar och efter det hällde hon bensin på sig 

och brände sig. Jag gick till sjukhuset med min mamma och hälsade på henne. Jag 

glömmer det aldrig. Jag sa till min mamma att hon aldrig mer kommer att leva, 

100 % av hennes kropp har blivit bränt. Hon var mycket vacker och fin…men hon 

dog. 

Självmord verkar också vara ett alternativ för att ta sig ur ett svårt äktenskap då skammen kring 

en skilsmässa kan vara ytterst stigmatiserande. Det är dock inte möjligt att avgöra vad som är 

självmord av egen fri vilja och vad som är ett påtvingat självmord av make eller kollektivet 

(Alinia,2013;Begikhani et al,2015). Våldet mot den egna kroppen kan också betraktas som 

normaliserat då lösningen på situationen är att bruka våld mot sig själv. Kvinnorna i den här 

studien hyser stort medlidande med andra kvinnor som de betraktar som offer för en kultur som 

de inte obehindrat kan försvara. Vi har lite fel också…vi kurder beskriver Evin när hon själv 

introducerar begreppet heder.  

 

Det äktenskapliga våldet 

I den här studien framkommer tydliga bilder av äktenskapet eller dess ingående som en ökad 

risk för våldsutsatthet för många kvinnor. Att som dotter inte acceptera föräldrarnas val av make 

är i realiteten inget alternativ för en ung flicka, vilket Beyran, Khabat, Runak och Hanaa är 

tydliga med. Protester eller synpunkter från en dotter kring sin blivande man ryms inte inom 

diskursen där kvinnors röster tystas. Kvinnor socialiseras därför in i ett system som omöjliggör 

en subjektsposition och internaliserar den objektposition som diskursen erbjuder. Kvinnorna 

vet vad det innebär att vägra gifta sig, våldskapitalet är identifierat och närvarande. De kan inte 

positionera sig på annat sätt än att anta identiteten som blivande brud. Din pappa vill att du 

gifter dig, det är klart, säger Beyran.  

Kvinnorna i den här studien ger även viss indikation på att tvångsgifte, eller hot om tvångsgifte, 

är ett maktmedel som kurdiska pappor även i Sverige kan ta till när deras döttrar obstruerar och 

vill ha rätten till självbestämmande. Exempelvis kan en bångstyrig kurdisk tonåring i Sverige 

kontrolleras med hot om tvångsgifte i syfte att flickan ska upphöra med sina idéer och krav på 

frihet. Kvinnorna i studien är rörande överens om att en kurdisk flicka inte kan uppnå en sådan 

frihet som är norm för svenska flickor. Att ha en pojkvän i tonåren är få kurdiska flickor 

förunnat, även om det givetvis finns undantag. Dock skulle hela flickans familj få problem med 

resten av släkten i Sverige och i Kurdistan som i sin tur med sannolikhet lägger press på 

föräldrarna. Hon kan inte vara fri, säger Beyran. Ytterligare att alternativ är som Beyran 

uttrycker att gifta bort henne. Kurdiska flickor riskerar således att tvingas in i eller socialiseras 

in i arrangerade äktenskap i tidig ålder just för att familjen inte ska behöva få sin heder ifrågasatt 

utifrån dotterns agerande. Sirwe som kom till Sverige som 14-åring ser tydligt hennes 

arrangerade äktenskap med en kusin som enda alternativet för henne om hon bott kvar i irakiska 

Kurdistan. De hjärntvättar dig från födseln att tro att du vill det här. Foucault ( i Winther-

Jörgensson och Phillips,2000) skulle förmodligen betrakta fenomenet med arrangerade 

äktenskap som ”diskursiva sanningar” där andra alternativ över tid uteslutits. 

Kurdiska kvinnor förväntas också ha sexuellt umgänge med sin make utan samtycke.  Inom 

äktenskapet är våldtäkt, i juridisk mening, ingen realitet utan sexuella relationer mellan makar 
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har inget sådant krav på samtycke. Maken har fått sin fru, eller betalat via hemgift, och hon 

tillhör nu mannen. Beyran uttrycker;  

…Så svårt, så jättesvårt. Du vill ha skilsmässa men pappa säger att det är skam. 

Han kan inte säga till alla att hans dotter har barn och är skild. Det går inte. Det 

här är din man, du måste kämpa…kanske han slår dig varje dag (din man) 

…kanske han inte är bra med sex, elak och våldsam…men du kan inte säga till 

din pappa han gör så och så…bara jag säger pappa jag orkar inte, han slår mig 

alltid och han slår barnen. Pappa säger det är Ok, det är din man. Din man, det är 

klart. Du kan inte bli våldtagen av din man, det är skam på dig. Det är så svårt, 

ibland dödar de dig.  

Kvinnornas beskrivningar ger en bild av kvinnor som rätts,- och maktlösa utan möjlighet att 

själva bestämma över sina kroppar som objektifieras till egendom. Även Khabat är väl 

medveten om de stora skillnaderna mellan det svenska och det kurdiska äktenskapet stackars 

min mamma hon blev våldtagen varje natt. Kvinnor som nekar mannen samlag riskerar också 

att i värsta fall mördas. Det är ett tecken på omoral att skymfa mannen på så sätt och kan 

likställas med äktenskapsbrott (Hussein,2017).  

 

Föräldraskapet 

Kvinnorna ger en bild av en maskulin man som lever för sin heder, sitt mod och sin styrka. Han 

ska skydda sin familj och sitt land vid behov samtidigt som han är familjens beslutsfattare. Han 

främsta uppgift är att se till att det finns mat på bordet till familjen. Papporna kanske inte 

kramade och pussade sina barn så mycket, säger Runak. Kärlek och känslomässig omtanke 

kring barnen kan ses som en svaghet. När det kommer till familjens barn så ska mannen överlåta 

till kvinnan att fostra barnen. Om det visar sig att barnen gör fel och inte uppför sig på ett 

accepterat sätt så beror det på deras moder. Det är något som flera kvinnor problematiserar då 

det ger upphov till en föräldraroll som kan blir svårhanterlig. Mödrar kan vara rädda för att 

barnens beteende väcker makens ilska. Den maktlösa modern är en återkommande bild som 

genereras i materialet där kvinnor inte åtnjuter något större handlingsutrymme. Flera av 

kvinnorna i det här materialet har växt upp med frånvarande fäder men som styrt modern ändå 

och gett henne tillstånd att utföra det som familjen har behövt för att kunna klara sig. Khabats 

mor exempelvis samlade ved och lagade sylt som hon sålde på torget. Oavsett var barnens fader 

finns så är det modern som är den primära fostraren men fadern kan komma att disciplinera 

barnen om modern inte tar sitt ansvar. Hanaa beskriver; Det är fruns fel om mannen behöver 

slå barnen, om barnen inte lyssnar, om barnen inte studerar, om barnen gör något fel så beror 

det alltid på mamman. Allt som händer är kvinnans fel. 

Beyran problematiserar detta då våld i uppfostringssyfte inte är tillåtet i Sverige. Hon menar att 

kurdiska fäder står utan verktyg att disciplinera och fostra barnen i ett land som Sverige. Pappa 

kan inget göra.  Om exempelvis en dotter pratar med pojkar på skolan kan detta beteende vara 

något som modern istället bestraffas för av maken. Hanaa beskriver även hon föräldraskapet 

som stressfyllt för kurdiska mödrar som ibland inte vågar berätta för maken vad barnen gjort 

av rädsla för repressalier. Det är din dotter, det är ditt fel, har du inte koll på din dotter. Det 

blir svårt, svårt, svårt…. beskriver Beyran. Dotterns uppträdande och oskuld är en direkt 
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avspegling av modern och hennes fostran som i sin tur reflekterar på mannens heder (Begikhani 

et al.,2015; Dogan,2011).  

Hanaas make misshandlar vid upprepade tillfällen hennes son vilket gör att hon slutligen fattar 

beslut om att skilja sig. Detta sker i Sverige och Hanaa stöter på ett starkt motstånd från kurder 

i omgivningen som accepterar ett visst mått av våld mot barnen. De accepterar däremot inte att 

en kvinna väljer att skilja sig bara för att maken misshandlar barnen. Varför skiljer du dig? En 

käftsmäll då och då måste du stå ut med berättar Hanaa att hon möttes av. Kvinnorna ger också 

en bild av att faderns relation till sin dotter kan vara starkt reglerad av kollektiva uppfattningar. 

En bra man ska ge mat till sina barn och skydda dem. Det är dock inte givet att en fader kan 

visa sin kärlek till sin dotter eftersom det kan tolkas som ett tecken på svaghet hos mannen. Det 

är inte norm att en fader kramar och pussar sin dotter även om flera kvinnor beskriver att 

könsnormerna är under förändring. Då det finns en tradition att gifta bort sina döttrar tidigt, 

enligt vissa tolkningar av Islam redan vid 9 år, så blir det även logiskt att en fader inte bör pussa 

på sin 9-åriga dotter. Runak beskriver hur ett sådant beteende inte skulle vara socialt accepterat 

överallt då det kan anses väcka mannens lust, vilket hon med all tydlighet själv tar avstånd från.  

Våld mot barn ryms inom hedersdiskursen och kan även vara ett medel att öka familjens 

symboliska kapital då fostran av barnen är av vikt för familjens framtid. Stränga föräldrar ter 

sig normativt i den här studien för att säkerställa att barnen blir goda samhällsmedborgare som 

kan skilja på ”rätt” och ”fel”. Att visa upp väluppfostrade barn stärker familjens symboliska 

kapital och visar på en god moral.  

 

Att identifieras som skild kvinna 

Det är möjligt för äkta makar att begära skilsmässa, det är dock enklare för en kurdisk man än 

för en kurdisk kvinna.  

Vi kan inte acceptera en skilsmässa, nej. Hur ska hon försörja sig själv? Hon har 

ingen ekonomi, hon har ingenting. Men tex om det fanns någon med egen 

ekonomi… hon måste ändå bo med sina föräldrar, säger Evin.  

Om en kvinna skulle försöka att leva ensam och frånskild är risken stor att hon stigmatiseras av 

samhället med fördomar och kränkningar. Samhället tillåter inte att du skiljer dig, då blir du 

kallad hora eller ännu värre…beskriver Khabat. Både kvinnan och hennes ursprungsfamilj 

kommer att utsättas för påtryckningar vilken kan komma att leda till våld, emellanåt mord men 

även självmord. Hanaa som genomdrivit sin skilsmässa juridiskt i Sverige och sedan i 

hemlandet Iran, enligt muslimsk lag, berättar; 

…om någon dödar sin fru, de ljuger och säger att hon varit otrogen. Samhället (i 

Iran) gör ingenting. I Iran om någon dödar sin fru på det sättet han får ett år i 

fängelset. Ibland måste man bevisa att frun varit otrogen men då ljuger de bara. 

Vad ska en kvinna göra i ett samhälle som inte ger henne stöd? Om jag inte fått 

hjälp av det svenska samhället hade jag inte klarat mig. Jag mådde dåligt och var 

trött. Jag kunde inte tänka på vad som var rätt och fel. Jag var rädd. Vad kommer 

alla kurder säga om mig om jag skiljer mig från min man? Alla kommer att peka 

ut mig. Jag var väldigt rädd. Alla kommer att säga att jag är en dålig person som 

anmäler sin man.  
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Skilsmässa betraktas i regel som mycket stigmatiserande och uppfattningen är att det bästa 

alternativet är att stanna hos maken oavsett misshandel och övergrepp (Alinia,2013). Evin 

beskriver hur hennes svägerska lämnade sitt äktenskap när hon kom till Tyskland; 

Nej, hon ville skilja sig eftersom hon hade mycket svårigheter…hon kunde inte 

prata så mycket eftersom det var dom i familjen som bestämde över henne. Så 

därför efter 14 år som gift kvinna skilde hon sig från hennes man. Men det var 

jättesvårt också, eftersom den här familjen de tar hennes barn också. Det går inte 

att hon bor med sina döttrar, de var två barn. 

Hanaa problematiserar också den muslimska familjerätten utifrån lagarna i Iran; 

…från 0-7 år är det mammans barn efter 7 år så är det tingsrätten som bestämmer 

annars är det pappan som har makt att ta barnen…90 % av barnen efter skilsmässa 

gå till pappan, tingsrätten ger honom barnen. En kvinna har inget jobb det blir 

samma sak som innan hon gifte sig. Hon måste flytta tillbaka till sin mamma och 

pappa. Hon har inte lyckats i sitt liv och det blir mest psykiskt våld för henne i sin 

familj. 

I den tidigare forskningen finns flera exempel på kvinnor som valt att ta sitt liv när maken 

genomdrivit en skilsmässa. Detta då livet efter en skilsmässa kan präglas av än mer kontroller 

och restriktioner än tidigare, då av ursprungsfamiljen som kvinnan tvingas leva med. Inom 

kollektivet finns det stora tvivelaktigheter kring skilda kvinnor vars sexualitet inte längre kan 

kontrolleras genom exempelvis oskuldstester. Det är även troligt att mannen behåller barnen 

som hans andra fru eller nya fru får i uppgift att ta hand om vilket innebär att modern inte blir 

delaktig i deras fostran (Alinia,2013;Begikhani et al,2015;Hussein,2017). Att som kvinna inte 

längre ha rätten eller tillgången till barnen innebär att även kvinnans identitet som moder kan 

komma att ifrågasättas Den skilda kvinnan i föräldrahemmet kan således utsättas för psykisk 

misshandel och betraktas som en belastning, inte bara ekonomiskt utan även moraliskt. I den 

mån det finns en man med lägre status till följd av ålder eller funktionsnedsättning som är 

intresserad kan kvinnan därför tvingas ingå i ett nytt äktenskap. Det kan också vara en man som 

redan har en eller flera fruar och söker ännu en kvinna till sitt hushåll 

(Alinia,2013;Hussein,2017). Det finns därför flera incitament för en kvinna att stanna i sitt 

äktenskap då konsekvenserna av en skilsmässa kan vara oförutsägbara och livsavgörande. 

Hedersdiskursen accepterar inte kvinnor som kan identifieras som skilda vilket innebär att 

grupptillhörigheten är ifrågasatt.  

 

För den kurdiska nationen 

Den kurdiska identiteten 

Kurder har under lång tid levt under svåra förhållanden med förtryck och statligt våld. Kurderna 

utlovades självständighet efter första världskriget men såg sig sedan svikna av det franska och 

brittiska löftet. De har sedan dess genomlidit och kämpat i flertalet krig. Det innebär att kurder 

har en beredskap utifrån bland annat en militarisering och disciplin för att kunna agera snabbt 

vid behov (Alinia,2013). Hanaa beskriver den kurdiska identiteten som stoltheten över att vara 

kurd, vi är duktiga kan man säga och har ett starkt försvar. Det konstanta hotet från 

gemensamma fiender har stärkt lojaliteterna liksom disciplinen inom kollektiven. Det har dock 
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inte gagnat samhällsutvecklingen generellt men specifikt i hänseende till kvinnans roll och 

rättigheter (Alinia,2013). Det kurdiska språket har varit förbjudet i olika perioder liksom 

kurdiska namn. För Khabat som tidigare aktivt stridit för kurdernas självständighet handlar 

kampen numer om att hålla det kurdiska språket levande. Kvinnorna ser att förbud mot det 

kurdiska språket är problematiskt och Beyran uttrycker när du glömmer ditt språk, det är 

slut…då finns inte ditt land. Hotet från en yttre fiende är också det som, tillsammans med viljan 

att dö för sitt moderland, banar väg för nationalismen (Billig,1995).  

Kvinnorna i den här studien betraktar det statliga förtrycket som ett medel för att utplåna 

kurderna och förneka dem rätten och möjligheten att existera. Turkiets president Erdoğan har 

vid flera tillfällen uttryckt att i Turkiet finns bara turkar. Khabat uttrycker det turkiska förtrycket 

utifrån Erdoğans uttalande om ett land, ett folk och en flagga. Det presidenten menar är då 

Turkiet, turkarna och den turkiska flaggan. Det kurdiska språket blir att betrakta som en dialekt 

av turkiska i en sådan kontext (Besikci,2015). I samma kontext blir då den kurdiska flaggan en 

oerhört stark symbol för Kurdistan och dess framtid, enligt Khabat. Runak uttrycker även hon 

den kurdiska identiteten som avgörande för nationsbyggandet. Vi får aldrig glömma vilka vi är. 

Att vara kurd innebär att man tar ansvar för sitt folk. Det kurdiska folket är viktigare än livet 

som Runak uttrycker det. För Runak är en kurds heder den kurdiska identiteten och vad du som 

kurd gör för ditt folk. Kurder, enligt Runak, skyddar sina traditioner och sin kultur och bedriver 

en nationell kamp för självständighet. De är därför beredda att offra sin frihet och bära folkets 

svårigheter på sina axlar.  

Kurdiska nationalister framställer framgångsrikt bilden av kvinnan som nationens framtid, hon 

reproducerar nationen, skyddar moderlandet och står för nationens heder. Kvinnan övervakar 

samtidigt att kulturen bevaras, liksom kurdernas historia och det kurdiska språket. Den kurdiska 

nationalismen i sin tur reproducerar bilden av kvinnan som skyddsobjektet i behov av mannens 

styrka och försvar. På så sätt konstituerar även den nationella diskursen mansrollen som subjekt 

med det handlingsutrymme som därav följer (Alinia,2013).  

Det är viktigt att kurdiska kvinnor föder kurdiska barn om nationen ska kunna uppstå varpå den 

biologiska reproduktionen måste kontrolleras (Alinia,2013). Kvinnors primära uppgift i den 

nationella strävan måste enligt logikens ramar rimligtvis vara att säkerställa att det föds 

kurdiska barn som identifierar sig som kurder i ett framtida Kurdistan. Kurder är på väg att 

försvinna från samhället säger Khabat. Kurdiska kvinnor behöver därför gifta sig med kurdiska 

män vilket är norm i kulturen. Evin uttrycker det ...som vi kurder…vi kan inte på ett lätt gifta 

oss men någon annan som ex araber eller turkar. Vi brukar bara gifta oss med en annan kurd. 

Det är för en kurd inte rimligt att en kurdisk kvinna gifter sig med en arab eller exempelvis en 

turk. …man kan inte gifta sig med araber. Då för man hela familjen emot sig, de slutar umgås 

och släpper den personen som blir ”död” för dem… säger Hanaa. Det behöver inte sägas med 

ord utan är konstituerande för både den nationella diskursen och diskursen om heder. Ett sådant 

giftermål skulle inte bara innebära att kvinnan inte föder kurdiska barn det skulle innebära att 

hon föder fiendens barn. …man ger inte sin heder till en arab, det gör man bara inte… uttrycker 

Sirwe. Det innebär även risker med blandäktenskap då den kurdiska kulturen kan försvagas 

med kulturella influenser från maken.  Det är dock fullt möjligt för en kurdisk man att gifta sig 

med en arabisk kvinna då barnet som föds präglas av mannens sperma och genetik. Är barnets 

far kurd så är barnet kurd. Det är också männen som för det kurdiska namnet vidare. En son 

bildar en familj där hans söner kommer att föra familjens namn vidare. En kurdisk kvinna kan 
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således inte gifta sig med någon som betraktas som ”fiende” till nationsbyggandet medan den 

kurdiska mannen har den möjligheten liksom att gifta sig med flera fruar. Han kommer att föra 

sitt kurdiska namn vidare oavsett vem han gifter sig med. Kvinnorna i den här studien uttrycker 

lite respekt för kurder som överger sitt kurdiska arv och kampen om ett fritt och självständigt 

Kurdistan. De belyser samtliga sitt kurdiska arv på ett sätt som innefattar att det ska förvaltas 

och i viss mån reproduceras i generationer.  

 

Statligt våldskapital och förtryck 

Att vara kurd innebär, eller har åtminstone historiskt inneburit, att i mer eller mindre omfattning 

leva under statligt förtryck. Staten är eller har allt som oftast varit fienden. Staten är också i 

maktposition gentemot kurderna som blir föremål för statliga sanktioner (Besikci,2015). De 

turkiska kvinnorna i den här studien beskriver hur kurderna har kämpat för att inte låta den 

kurdiska självbilden färgas av den turkiska statens förtryck. Det har gjort att den kurdiska 

kulturen som hotas blir än viktigare att försvara och bevara, utifrån det turkiska kravet på 

assimilering. Att inte glömma sin kurdiska identitet och språk blir en primär uppgift för 

kurderna.  Det kan dock vara förenat med fara att identifiera sig som kurd inom den statliga 

diskursen där kurder objektifieras och systematiskt assimileras. Jag böjer inte ryggen, säger 

Khabat som både fängslats och deporteras av staten flertalet gånger. De som är ”fiender” till 

nationen är inte bara människor med annan etnicitet utan det kan även vara kurder som i alltför 

hög grad har assimilerat sig. Det väcker dock, enligt kvinnorna i den här studien, förakt hos 

andra kurder som ser ner på de kurder som assimileras. Det är det förtryckta folkets psykologi, 

att bli som förtryckarna menar Runak. Det gäller exempelvis de kurder som överger kampen 

om Kurdistan och lever som turkar med turkiska som huvudspråk. Hedersamma kurder avviker 

inte från den nationalistiska agendan och gör de det så saknar de heder; om någon går och 

samarbetar med kolonistlandet, de har ingen heder säger Khabat. Om man är kurd ska man 

identifiera sig som kurd vilket kvinnorna i den här studien är tydliga med. Khabat kopplar heder 

till den nationella kampen där kurder kan vända sig emot kurder för att slippa förtryck och 

istället anpassa sig till de statliga kraven. 

Framförallt Turkiet har begränsat kurderna genom att inte låta dem tala kurdiska och förbjuda 

alla kurdiska namn. Kurdiska nationalister har fängslats och torterats av staten. Människor som 

kämpade för ett självständigt Kurdistan identifierades som kriminella av staten (Besikci,2015). 

Det var folk som dog överallt, beskriver både Khabat och Runak. Kurdernas upplevelse av 

förtrycket beskrivs generellt, av kvinnorna i den här studien, som att turkarna vill att de ska 

känna sig värdelösa för att de är kurder och skämmas för att tala kurdiska. Kurder förnekas 

således rätten till sitt språk och till sin kurdiska identitet där de istället förväntas leva som andra 

klassens medborgare.  

Kurderna i den här studien upplever ett stort tryck från staten avseende religionen och dess 

uttryck. Staten reglerar alltmer frågor som familjen själva skulle kunna lösa men som istället 

blir reglerade i lag som religiösa påbud. Även Hanaa är av åsikten att en sekulär stat är att 

föredra där människor har valmöjligheter avseende sin livsstil. Khabat upplever att Islams 

inflytande växer i syfte att dra det kurdiska folket till mörkret så mycket som möjligt. Den sista 

utvägen för folket är också vetskapen om att Allah kommer att straffa alla orättfärdiga 

människor i slutänden, vilket enligt Khabat verkar som ett medel för att passivisera människor. 
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Att vara djupt religiös kan således bidra till att förtrycka människor som sätter sin tillit till högre 

makt och ber om förändring istället för att skapa den. Evin beskriver hur kurderna försöker stå 

emot trycket från arabvärlden om könssegregering och kvinnornas svaga ställning i samhället 

men att den kurdiska kulturen inte kan undvika att få influenser och påverkas av regionens 

religiösa uttryck.  

Nationsbyggandet 

De kurdiska samhällena har både i nutid och historiskt sett behövt agera snabbt utifrån olika 

hotbilder. Kurderna har fått utkämpa många strider och drabbats av ohyggliga massakrer. I Irak 

exempelvis har Saddam Husseins operation Anfal år 1988 med bombningar, användandet av 

kemiska stridsvapen och massmord drabbat tusentals kurder. I Irak och Syrien har 

terrororganisationen Islamska staten i modern tid försökt att skapa ett kalifat och kurderna har 

fått kämpa hårt mot extremisterna (Alinia,2013; Begikhani et al 2015). Kurdernas heder handlar 

om att vara stark i den kurdiska identiteten och visa på handlingskraft när situationen så 

påkallar. Jag hjälper personer i fara, det är kurdisk kultur, hävdar Khabat. Inom den kurdiska 

nationalismen förknippas kvinnans kropp starkt med nationen och inget av de båda får på något 

sätt skändas. Sharaf är vårt land och våra kvinnor…det har blivit så, menar Beyran. Att vara 

kurdisk man innebär en stor beredskap för att försvara sitt folk och sin nation. Kvinnors kroppar 

utgör symbolen eller slagfältet för kampen om nationen där den nationella identiteten är 

beroende av bilden av den hemlösa modern. En kurdisk man har att försvara de båda mot tecken 

på angrepp (Alinia,2013).  

Det är modern som fostrar sina barn trots hemlöshet, utan nation, som kampen ska utgå ifrån. 

Kvinnan som behöver mannens styrka och skydd för att inte skändas (Alinia,2013). Den 

nationella bilden av den kurdiska mannen innebär en man med heder och ett stort våldskapital. 

Han kan och ska ta till vapen liksom visa mod i situationer som kräver det (a.a). Beyran 

fortsätter med att heder är den kurdiska identiteten, självbilden och ryggraden. Saddam Hussein 

var en av många ledare som motiverade sina medborgare till att gå ut i krig för att försvara 

kvinnornas heder. Han vädjade till det irakiska folkets manlighet genom att som riktiga män 

bevara familjens heder och skydda nationens kvinnor från skam (Hussein,2017).  

Hos kurderna finns det en beredskap för att kunna försvara angrepp, reagera på olika hot och 

förhålla sig till fiender. Khabat beskriver att en kurdisk man låter ingen komma och våldta 

Kurdistan. Historiskt sett har det över tid, i olika länder, funnits en försvarsretorik kring 

nationers överlevnad där soldater från andra länder våldför sig på nationen i liknelse av en 

kvinna (Billig, 1999). Moderlandet behöver således skyddas då det aldrig får sättas i relation 

till identiteten som den våldtagna ”förlorade kvinnan” vars status och rättmätiga existens starkt 

kan ifrågasättas. Ingen kan komma och ta Kurdistans oskuld och smutsa ned hennes folk. 

Kvinnan är således symbolen för nationen vars heder inte kan gå förlorad genom en invasion 

av främmande makt. 

I den nationella kampen är det dock möjligt för kvinnor att uppnå något som de uppfattar som 

jämställdhet. Kvinnor som försvarar Kurdistans heder är således kvinnor som känner sig 

värdefulla. När man är i Peshmergan får kvinnor ett värde beskriver Runak. Den kvinnliga 

nationalismen kan därför symbolisera möjligheter för kvinnor att anta flera olika identiteter och 

de nya sociala förhållanden som därav följer. Kvinnor i peshmergan ser som sin uppgift att 

bekämpa IS för att visa att de kan göra andra saker än att fostra barn (Nilsson,2018). 
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Peshmergan har således gett kvinnor möjlighet till att anta identiteter som de annars inte haft 

möjlighet att anta i det kurdiska samhället. Det har även skett en maktförflyttning i samband 

med att kvinnorna beväpnas och de rör sig från en position som objekt mot subjektet. Kvinnor 

kan tillfälligt identifieras som frihetskämpar med ett hedersamt uppdrag. 

 

Män och kvinnor som avviker från hedersdiskursen 

I den här studien nämner några av kvinnorna personer i sin familj eller i nätverket som på olika 

sätt avviker från hedersdiskursen och det kurdiska samhällets normer. Några av kvinnorna 

reflekterar även kring händelser i livet som gett dem andra perspektiv på livet än de haft tidigare.  

Runaks uppfattning om livet i Peshmergan är att det förändrat kvinnors status i samhället genom 

att visa på handlingskraft. Kvinnor kan i större utsträckning utbilda sig och arbeta för ett mer 

jämlikt samhälle, enligt både Runak och Beyran. De upplever båda att tiden i stridande förband 

gett dem andra perspektiv på livet som de inte hade fått annars. De säger att deras normer och 

värderingar kanske inte riktigt är representativa för kurder längre. Runak exempelvis som i 

Sverige flyttade ihop och fick två barn med en annan peshmerga soldat har valt att inte gifta 

sig. Hennes familj känner till att hon lever som sambo och Runak vet att det finns åsikter kring 

det men väljer att inte bry sig. Hennes sambos familj är dock mer traditionell och känner inte 

till att paret inte är gifta. Runak beskriver att de är mer religiösa och skulle inte förstå konceptet 

med samboskap.  

Kvinnor i det militära får också andra förväntningar på sig från omgivningen där exempelvis 

Khabat beskriver hur andra reagerade med besvikelse då hon tillslut gifte sig vid 35-års ålder. 

Vi trodde inte du skulle gifta dig för att du var inte en kvinna som skulle gifta sig. När modern 

berättade för alla i byn att dottern gift sig var grannarna övertygade om att dottern egentligen 

var i bergen och krigade. Khabat var rebellen som kämpade för kurdernas framtid och många 

tänkte att hon skulle dö martyrdöden, inte gå och gifta sig. Khabats fader hade inställningen att 

han skulle ge hela huset till den man som friade till hans dotter, för att dottern skulle bli gift. 

Att ha en dotter som avviker från samhällsnormen sänder inga bra signaler till familj och 

grannar även om dottern är ute på ett hedersamt uppdrag.  

Hanaa berättar hur besviken hon var när hon i tonåren upptäckte att hennes bröder kontrollerade 

henne på samma sätt som alla andra bröder kontrollerade sina systrar. Hanaa berättar dock med 

glädje om hennes storebror som studerade i Sovjet och köpte med smink och vackra kläder till 

sin syster under resorna, under en period då sådant inte var socialt accepterat i samhället. Hanaa 

är även mycket stolt över sin andra bror som trotsade familjen och gifte sig med en skild 

brännskadad kvinna som fött två barn i sitt tidigare äktenskap. Det var den före detta maken 

som tänt eld på sin hustru och skadorna var omfattande. Hanaas bror hämtade med tiden även 

kvinnans två barn och uppfostrade dem som sina egna. Han ville visa att även hon hade rätt att 

leva. Brodern förlorade dock kontakten med sin familj utifrån valet av hustru då familjen inte 

ville ha in kvinnan i släkten och accepterade således inte giftermålet. Brodern och hans hustru 

flyttade till en annan stad för att leva där som en familj. Det är bara Hanaa som har kontakt med 

honom och accepterar hans val av hustru. Hon är stolt över hur fint han fostrat sina bonusbarn.  

Runaks far kom från en traditionell familj med religiösa övertygelser som styrde vardagen. Det 

var mycket diskussion hemma under Runaks uppväxt och faderns bröder ifrågasatte faderns 
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fostran av barnen som i deras uppfattning inte var tillräckligt traditionell. Barnen, liksom 

modern, blev slagna ofta och det uppstod allvarliga situationer i hemmet vilket kunde göra 

vardagen skräckfylld. Runak beskriver hur detta upphörde när hon var i 11-års åldern då fadern 

avsa sig sin tro och blev ateist. Han förstod att det här inte var bra. I samband med faderns 

beslut om att inte leva som muslim upphörde våldet och hans fokus blev på att ta barnen genom 

skolan istället. Runak tror att hans arbete på ett lokalt sjukhus kan ha påverkat hans val då han 

träffade många olika sorters människor.  

Khabat berättar hur hon som barn kunde åtnjuta mer frihet än andra muslimska flickor. Hon 

tänker att detta berodde dels på att hennes fader satt fängslad under långa perioder men fadern 

kunde ändå styra hennes mor på ett bra sätt från fängelset. Hon uppger också att deras hus låg 

nära en kyrka vilket gjorde att det fanns många kristna i området som inte utövade samma 

kontroll på sina flickor. Detta bidrog till att även Khabat som kom från en muslimsk familj 

kunde åtnjuta lite mer frihet då detta var accepterat på ett annat sätt i hennes hemby.  

Sirwe vars fader körde på en mina och dog när Sirwe var 4 år uppger med ett visst mått av 

ambivalens kring den grad av frihet som hon kunde åtnjuta, trots en kontrollerande farmor och 

faster i hushållet, inte hade vart möjlig om hennes far hade varit i livet under hennes uppväxt. 

Hon saknar en fadersgestalt samtidigt som hon förstår att hennes liv förmodligen hade sett 

radikalt annorlunda ut med fadern kvar i livet. Hennes föräldrar skulle skiljas och Sirwe hade 

då fått bo med sin fader vilket innebär att hans nya hustru hade varit den som fostrat Sirwe. 

Ofta drabbas barnen av en massa misshandel och så…de får städa, laga mat och fixa…ibland 

kan de lånas ut till en släkting som behöver hjälp.  

  

Slutsatser 

Syftet med studien är att beskriva hur kurdiska kvinnor rekonstruerar könsroller, normer och 

värderingar i den kurdiska kulturen liksom kvinnornas möte med det svenska samhället utifrån 

en hedersdiskurs. De kurdiska kvinnorna beskriver tydligt det kurdiska samhällets normer och 

värderingar avseende manligt och kvinnligt. Kvinnorna kan även ge flera exempel på sociala, 

ekonomiska och kulturella uttryck för heder som är befästa i det kurdiska samhället.  Det har 

även framkommit flera beskrivningar avseende hur kulturella värderingar förstärks och 

översätts liksom uppfattningar om normativa beteenden. Det har utan tvekan även framkommit 

tydliga konsekvenser för männen och kvinnorna då en hedersdiskurs utgör den grundläggande 

moraliska och delvis juridisk kompassen. Jag har sammanställt de slutsatser och den empiri 

som jag valt att presentera utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

Heder som moralisk kompass  

I det kurdiska samhället är det könstillhörigheten som avgör vad som är norm för beteendet. 

Det är stora skillnader på vad som förväntas av en man och vad som kan förväntas av en kvinna. 

Det är också förenat med stora risker att som kvinna agera normbrytande då kollektivet med 

största sannolikhet kommer att behöva agera. Det kan tyckas som det kurdiska samhället 

framställs som alltför deterministiskt utan någon antydan till dynamik kring det mänskliga 

handlandet. Människor blir ofria och styrda av de kollektiva representationer som finns kring 
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vad som är att betrakta som rätt och riktigt i en given situation. Det är dock så att normer och 

värderingar begränsar handlingsutrymmet i en kultur som styrs av patriarkala värderingar och 

där tillhörigheten till kollektivet är av stor för att inte säga avgörande betydelse. Bourdieu 

(2018) skulle troligen betrakta människors handlande som nedärvt inom hedersdiskursen och 

som den sociala ordningen för kulturen (a.a). Foucault däremot skulle snarare se handlandet 

som rationellt och organiserat i form av strukturell makt inom diskursen som 

subjektspositionerna har att nyttja (Winther-Jörgensen & Phillips,2000). Det innebär något 

skilda orsaksförklaringar huruvida makten är kollektiv eller strukturellt organiserad men 

resultatet, det vill säga handlingen, förblir densamma. Det är dock lätt att, utifrån svenska 

värderingar, resonera kring människors fria vilja och ansvar för sina val. Det man glömmer i 

ett sådant perspektiv är hur extremt individualistiskt Sverige är i relation till andra länder. I 

Sverige är det individens behov som är vägledande i de flesta fall. I kollektivistiska samhällen 

saknas allt som oftast ett sådant perspektiv och om det skulle lyftas fram är det av underordnad 

mening. Du är bara det som du är i relation till kollektivet, utan kollektivet är du inget.   

Människor kan absolut agera i motsats till kollektivets uppfattning men riskerar inte bara att 

uteslutas utan kan även komma att skadas, framförallt om en kvinna väljer att försvara sin 

dotters normbrytande beteende. I ett samhälle där individen är underordnad kollektivet blir det 

svårt att leva om man nekas tillhörighet till gruppen. Barnen kan inte giftas bort och den låga 

sociala statusen öppnar inte upp för några möjligheter. Det innebär även en negativ inverkan på 

ekonomin dels utifrån döttrarnas låga värde på äktenskapsmarknaden men även minskade 

möjligheter i arbetslivet där vänskap och släktband har stor betydelse vid rekryteringar. Det 

sociala kapitalet som starka familjeband kan utgöra ersätts inte med statliga medel eller diverse 

olika satsningar och subventioner från staten.  

I den kurdiska kulturen skulle en familj vars döttrar eller söner som agerar normbrytande i 

alltför hög utsträckning riskera att stå utan heder. Det är inte i praktiken möjligt för en man att 

leva utan sin heder (Begikhani et al,2015; Hussein,2017). Det är heller inte möjligt för en kvinna 

att vara orsaken till att ens make står utan heder. En kvinna kan således inte vara mor åt en 

dotter som orsakat maken och familjen stor skada. Av den anledningen är det naturligt för en 

moder att ta avstånd ifrån sin dotter och om möjligt vara den som ”kastar den första stenen” i 

syfte att distansera sig från skammen som även kan komma att drabba modern. Modern behöver 

aktivt visa att hon inte accepterar att det barn hon fött bryter mot för samhället avgörande 

kulturella värden och som alltid är av största vikt för familjens anseende. Om konsekvensen 

blir att dottern mördas kommer modern att få sörja sitt barn i tysthet, om hon avser att sörja sitt 

barn.  

Hedersdiskursens konsekvenser 

Kollektivet och heder 

Hedern har det högsta värdet för kurder i den kurdiska kulturen. Det går inte att leva utan heder, 

utan ett visst anseende. Kurder är oerhört gästvänliga och tar emot besökare som kungligheter. 

Det är viktigt att människor betraktar en som en god värd och att måltiderna som serveras är 

festliga. Gäster kan inte gå med tomma magar för länge och de kan inte lämna huset utan att 

först ha intagit en måltid. Om gästen får gå hungrig finns det en risk att den ”tomma munnen 

talar” med grannen eller någon annan bekant om hur ogästvänliga värden varit. Det är inte i 

praktiken accepterat att få ett dåligt anseende på grund av bristfälliga mottaganden av gäster 
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vilket innebär att en kurd kan skuldsätta sig för att försäkra sig om att gästerna äter god mat och 

att bordet är fullt. Familjens anseende är viktigt för att det kan påverka ekonomiska möjligheter 

i exempelvis hemgift för döttrarna men även möjligheterna i en yrkeskarriär för männen i 

familjen. Det är viktigt att familjens namn är förknippat med heder om viktiga positioner i 

samhällshierarkin ska öppna sig. Socialt kan familjens anseende kopplas till flera negativa 

faktorer om det skulle kunna komma att ifrågasättas. Människor kommer att tala om hur 

skamlig grannens dotter är eller hur en flicka ses le inbjudande åt andra pojkar. När 

ryktesspridning startat kan den heller inte hejdas. Små saker i vardagen kan ge stora 

konsekvenser för hela familjen. Liksom i andra kollektivistiska samhällen definieras identiteten 

av en individs förhållande satt i relation till kollektivet. En flickas rykte påverkar hennes brors 

rykte, hennes faders anseende och familjens status. Flickor kan därför vara så rädda för att en 

ryktesspridning ska starta vilket kan innebära att de mördas eller tvingas till äktenskap. Av den 

anledningen kan flickor själva begränsa sina liv i syfte att kunna giftas bort traditionsenligt. De 

behöver själva bevaka att faderns ekonomiska vinst vid bortgifte blir så hög som möjligt genom 

ett uppträdande som ger familjen en god social status. Varje individ i familjen agerar som 

ambassadör och företrädare för hela kollektivet. Det innebär att normsystemet är 

självreglerande till viss del då andra värden i livet är viktigare än att följa sina egna val och 

önskemål. Enbart kunskapen om förekomsten av hedersmord räcker för att flickor ska inordna 

sig i samhällets normsystem. Den ständiga närvaron av ett våldskapital är inget som uppfyller 

människors tankevärld utan snarare något som sitter i ryggmärgen. Utifrån kollektivets ständiga 

kontroll och övervakning av flickorna är det sannolikt att de gifts bort i så tidig ålder som 

möjligt för att säkra att flickan är oskuld men även för att minska belastningen för familjen.  

 

Våld är norm  

I den här studien har inte våldet varit i centrum trots det berättar samtliga kvinnor om våld och 

förtryck. Samtliga av dem känner till någon kvinna som har mördats, misshandlats eller tvingats 

till giftermål. Flera av kvinnorna har själv levt med våld i hemmet som barn eller i sitt 

äktenskap. Det finns dock nationella lagar i de flesta länder som ska skydda kvinnor från att bli 

utsatta för våld men det finns också omständigheter som gör att våldet betraktas som rättfärdigat 

utifrån mannens plikt som man eller utifrån familjens heder. Den kurdiska kulturen är en kultur 

präglad av våld med starka nationalistiska och maskulina särdrag. Det finns tydliga 

förväntningar på en man som mannen av flera anledningar behöver leva upp till. Många 

kurdiska kvinnor lever med män som misshandlar dem och med svenska mått mätt, män som 

våldtar dem. Kvinnor behöver inte samtycka till samlag med sin make, det avgörs av huruvida 

maken vill eller inte.  

Kvinnorna i studien är samstämmiga om att Islam är en av de avgörande orsakerna till att det 

förekommer systematiskt förtryck i den kurdiska kulturen. De kvinnor som beskriver att deras 

uppväxt kan särskiljas sig från andra flickors i regionen gör det utifrån förklaringsmodellen att 

deras föräldrar inte var så troende eller att kristna värderingar har påverkat familjen. Flera 

kvinnor är oroliga över Islams utbredning och utvecklingen i deras hemländer. De ser att 

utvecklingen mot jämställdhet går bakåt istället för framåt när religionen i allt större omfattning 

får styra kvinnornas livsvillkor. I den här studien berättar kvinnorna att många muslimska 

kvinnor vill se en reformering av Islam då förutsättningarna för kvinnor inte borde begränsas 

av vad som var norm på 600-talet. Det finns dock kvinnor som väljer att anpassa sig väl efter 
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normen och istället söker skydd i religionen. Att vara en djupt troende muslim och hänge sig åt 

de religiösa och kulturella uttryck som är normerande för goda kvinnor innebär att distansera 

sig från kvinnor som lättare kan ifrågasättas. På så sätt kan religionen även verka till skydd för 

kvinnor om de anpassar sig och uppträder enligt Islams normer och värderingar. Kvinnans 

moral kan även mätas i hennes klädsel där slöja och heltäckande klädsel symboliserar 

anständighet. I vissa fall kan även kvinnas slidöppning vara värdemätare för hennes moral. Ju 

mindre öppning desto högre moral, vilket sin tur innebär att könsstympning har incitament som 

gör att övergreppen fortgår (Hussein,2017). 

Några av kvinnorna har fått erfara våld från staten i sin kamp för frihet. De har misshandlats av 

statliga tjänstemän och en av kvinnorna kan inte längre föda barn till följd av misshandel och 

övergrepp. Det finns en historik med statligt våld och förtryck som kurderna bär med sig 

historisk och i minnet. Kurderna har förminskats och fått leva som sekundära medborgare under 

förutsättning att de överger sitt arv och sin kultur. De har upplevt kränkningar som gjort att den 

kurdiska identiteten blivit allt viktigare att behålla och bevara. Det i sin tur innebär att den 

kurdiska självbilden emellanåt kan ifrågasättas även av kurder. Kurder kan inte ses som ett folk 

som andra människor trampar på. För att inte befästa en bild av ”kuvade” kurder behöver 

motsatsen bevisas när självbilden kan ifrågasättas. Det innebär att det även finns potential till 

att kurder kan utveckla något som skulle kunna kallas för ”lättkränkthet” men som också kan 

ses som en stark vilja att agera i situationer där en negativ självbild kan genereras. Flera av 

kvinnorna i studien lyfter fram det faktum att kurdiska kvinnor har mycket mer frihet än de 

arabiska kvinnorna. Kurdiska kvinnor behöver inte ha slöja (även om det förekommer sådana 

krav och alltfler kvinnor beslöjar sig), de har inte samma strikta könsegregation vid exempelvis 

måltider och kurdiska kvinnor kan i viss mån röra sig utan en manlig eskort i samhället. 

Kvinnorna i studien lyfter dock fram att arabiska kvinnor inte mördas i samma utsträckning av 

sina män som de kurdiska kvinnorna. Den frihet som de kurdiska kvinnorna i viss mån tycker 

sig uppleva i relation till de arabiska kvinnorna kommer alltså med ett högre pris. Männen i den 

kurdiska kulturen behöver agera om kvinnor uppträder normbrytande, i annat fall kan de ses 

som svaga och omanliga. Det skulle kunna skada båda den kurdiska självbilden och den 

kurdiska identiteten och i förlängningen även moderlandet. Svaga män som inte kan skydda 

familjens heder kan inte heller anförtros att skydda moderlandet från att våldtas av främmande 

makt.  

 

Äktenskap är norm  

Flickor i den kurdiska kulturen fostras till att bli goda fruar och deras främsta uppgift är att föda 

kurdiska barn. Utifrån kunskap om familjens eller släktens våldskapital så följer flickor normen 

och ingår äktenskap med en make som deras far valt ut. Det innebär att hedersdiskursen 

manifesterar sin makt genom att omöjliggöra alternativ till giftermål. Kurdiska kvinnor gifter 

sig med kurder och ofta inom släkten som exempelvis med kusiner.  Det är föräldrarna som 

ordnar med äktenskapet och flickan får acceptera valet eller ta de konsekvenser som en vägran 

att gifta sig skulle innebära (Begikhani et al,2015). De kurdiska kvinnorna i studien menar att 

nu för tiden är det möjligt för en flicka att säga nej. Det är dock föräldrarna som beslutar om 

det blir äktenskap eller inte. Flickor gifts helst bort tidigt för att föräldrar och bröder ska slippa 

bördan av att vaka över flickans oskuld. Detta är något som också sker i Sverige enligt en av 

kvinnorna som intervjuas som hävdar att bröllopet är färdigplanerat så snart flickan fyller 18 
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år. Flickor behöver ingen utbildning då de ska vara hemma och ta hand om sin familj. De 

behöver heller inte veta något om ekonomi eftersom det är makens ansvar. Det saknas således 

incitament för en förälder att betala för sin dotters studier då dessa studier sedan kan försvåra 

hennes status på äktenskapsmarknaden. En kurdisk kvinna ska inte veta bättre än mannen och 

om hon gör det ska hon i vart fall inte låta honom veta det.  

Ogifta kvinnor blir en börda för familjen och sedan för den äldsta brodern som behöver försörja 

kvinnan i sitt hushåll tillsammans med föräldrarna. Det finns en stor risk att ogifta kvinnor som 

kommer upp i åldrarna gifts bort med mindre bemedlade män eller män som haft det svårt att, 

utifrån till exempel fysiska funktionsnedsättningar, få en fru.  

Kvinnor som inte trivs i sitt äktenskap har få bra alternativ att ta till. En skilsmässa innebär i 

regel en stor skam och kvinnan får vara inställd på att lämna sina barn hos maken. Barnen 

kommer fostras av hans andra fruar eller av hans nya fru. Den skilda kvinnan flyttar hem till 

föräldrarna eller till sin bror. Om en sådan person saknas blir det en annan manlig släkting. 

Kvinnan blir en belastning och kommer få påtryckningar om att ingå ytterligare ett äktenskap 

såvida hon fortfarande är fertil. Om kvinnan är missnöjd i sitt äktenskap kan hon även söka stöd 

hos sin ursprungsfamilj som kan agera till hennes skydd. De kan vända sig åter till maken med 

krav på förbättringar som maken behöver göra för att återfå sin hustru. Det är dock möjligt att 

kvinnan uppmanas av sin ursprungsfamilj att stå ut med makens behandling och acceptera den. 

Det sista valet är att ta sitt liv vilket är en realitet för kurdiska kvinnor.  

 

Kvinnor är objekt 

Flickors främsta uppgift är att vara äktenskapsdugliga vilket innebär att de har ett gott rykte och 

indikationer saknas på att de inte längre är oskuld. De behöver vara klädda modest och visa 

blygsamhet. Kvinnor ska vara timida och alltid lyssna på mannen i familjen. Flickor går att 

köpslå om och de levererar en god hemgift om de kommer från goda förhållanden och en familj 

med hedern intakt. Flickor kan även bytas bort i bytesäktenskap där båda äktenskapen upplöses 

om ett av dem gör det så kvinnorna då får återgå till sin ursprungsfamilj. Flickor kan även 

användas till att reglera skulder eller användas som medel i att lösa olika konflikter. 

Oskuldskontroller förordas inte bara av oroliga och misstänksamma föräldrar, bröder eller 

släktingar utan används även av rättsvårdande instanser. Om en flicka bränns till döds efter att 

ha skadat familjens heder kan hennes kropp undersökas på bårhuset för att fastställa huruvida 

hon är oskuld eller inte. Detta i ett led att utreda om familjen agerat i ett hedersamt syfte eller 

inte (Begikhani et al,2015). Kvinnor har inte en given rätt till sina barn, även om kvinnorna i 

den här studien menar att det blivit lättare för kvinnor att få barnen vid en eventuell skilsmässa. 

Det finns således barn som växer upp med en far som mördat deras mor. Barnen, precis som 

kvinnan, är mannens egendom. 

 

Nationsbyggandet styr handlingsutrymmet 

Århundraden av förtryck från andra stater väcker sannolikt kurders förakt, aggression och ilska. 

Det kan även ge kurderna en dålig självbild och ett dåligt självförtroende att som kurd i olika 

sammanhang bli betraktad som mindre värd än ex perser, araber eller turkar. Det är en plågsam 
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känsla att uppleva att man är mindre värd än andra. Mindervärdeskomplex kan därför ge 

extrema reaktioner vid provokation och generera upplevda krav på att visa handlingskraft. 

Precis som Alinia (2013) hävdar bidrar konflikter och krigstillstånd till att maskulina särdrag 

befästs där våldet är det främsta tecknet på styrka. Utan styrkedemonstrationer riskerar alla 

nationer att ses som svaga och därmed ökar risken för att bli måltavla för andra nationers 

aggressioner (Gellner,1995). Kurder som genom århundraden blivit trampade på i olika 

sammanhang har således ett större incitament än andra att agera kraftfullt vid indikationer på 

kränkningar. Männen ska utifrån sin fysik skydda nationens kvinnor och barn och inte låta 

någon komma och våldta ”moderlandet”.    

Det är de kurdiska kvinnorna som bär den kurdiska kulturen på sina axlar liksom nationens 

framtid. De normativa könsrollerna är kollektiva representationer som reglerar sociala 

relationer, kulturen och sättet att leva. Kvinnor ska reproducera kulturen genom sitt agerande 

och skapa förutsättningar för den kurdiska nationen genom barnafödande. Kvinnorna visar 

barnen ”way of life” och ser till att barnen socialiseras in i kollektivet. Kvinnor kan också 

fungera som en symbol för nationens heder och uthållighet, framförallt i krig. Det är därför 

svårt, om inte omöjligt, för en kvinna att röra sig från den traditionella könsrollen som symbolen 

för nationens hemlösa moder så länge Kurdistan inte erkänns av andra stater. Kvinnans ofrihet 

och kontrollen av henne inom hedersdiskursen kan ses som symbolen mot det sekulära och det 

västerländska. Den är en förutsättning för att den kurdiska kulturen ska fortleva och 

konstituerande för diskursen. Patriarkatet kontrollerar därmed både den kulturella och den 

biologiska reproduktionen av staten genom hedersdiskursen (Al-Ali,2018). Konsekvensen blir 

att kvinnor objektifieras och får lite handlingsutrymme, men istället en central roll i 

nationsbyggandet som symbolen för moderlandet. 

Den nationella diskursen innefattar inte bara att reproducera det kurdiska samhällets 

normsystem trots förtryck från staten men även att utesluta influenser från andra kulturer liksom 

att problematisera islams ställning i det kurdiska samhället. Människorna i det muslimska 

samhället kan i regel inte skilja på vad som är religion, kultur och tradition vilket framgår av 

kvinnorna i studien. Islam kan verka förtryckande mot kurder och tvinga dem till underkastelse 

i värdlandet. För kurder har inte religionen varit det primära eller det som förenat dem utan 

något som de fått påtvingat sig (Alinia,2013). Att kurder är muslimer innebär att det finns ett 

starkt band till arabvärlden men även till turkarna som de samtidigt försöker att bryta sig fri 

från. Islam kan alltså försvåra den kurdiska nationen då religionen förenar kurderna med andra 

muslimer och ger en kurdisk stat mindre legitimitet. Islam kan också användas som verktyg för 

att kritisera kurderna, som utifrån sin livsstil, inte alltid uppfattas som ”riktiga muslimer” av 

exempelvis arabvärlden. Kurdiska kvinnor har mer frihet än många arabiska kvinnor vilket kan 

ifrågasättas av muslimer som hänger sig åt mer striktare trosinriktningar. Ifrågasättandet från 

andra muslimer gör troligen kurders relation till Islam, i vissa fall, något problematisk. Om 

kurderna fortsätter att islamiseras kommer deras nationsbyggande inte längre ha samma 

legitimitet då den kurdiska särprägeln förmodligen kommer att blekna med tiden till förmån för 

påbjudna religiösa uttryck.  Kurder kan istället primärt identifieras som muslimer och därmed 

få en större samhörighet med exempelvis araber, turkar och perser. Det ter sig därför som Islam 

kan vara den kurdiska nationalismens och den kurdiska identitetens största interna hinder när 

det kommer till att legitimera och bygga en nation. 

 



56 (58) 
 

 
 

Slutdiskussion  

Det är svårt att beskriva ett folk och en kultur utan att skapa stereotypa bilder av människor. 

Kurder är på intet sätt en homogen grupp men utifrån den empiri som den här studien utgår från 

har kvinnornas berättelser tematiserats och analyserats utifrån en diskurs om heder. De 

kategoriseringar och generaliseringar som görs i studien härrör alltså ur den tidigare 

forskningen och den empiri som samlats in under arbetet med studien. Det innebär att den 

beskrivning som ges i studien sannolikt kan nyanseras med andra bilder utifrån ytterligare 

beskrivningar. Likväl behöver människor som kommer i kontakt med hedersproblematik känna 

igen hedersdiskursens generella drag för att förstå hur människors sätt att leva påverkas av 

familjens heder, vilket varit avsikten att redovisa i studiens resultat. Det innebär att människor 

i det svenska samhället som vill arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver ha något 

av en kulturkänslighet när de närmar sig grupper med normer och värderingar som inte 

överensstämmer med de svenska. Det ställer krav på en kulturkompetens som bör 

medvetandegöras och adresseras. 

Ett samhälle i kulturell förändring gör anspråk på en ömsesidig förståelse mellan de i Sverige 

numer alltmer skilda kulturer som är representerade i samhället. Det är min uppfattning att 

kunskap om andra kulturer till stor del saknas hos svenska myndigheter såsom exempelvis 

skola, landsting och socialtjänst vilket gör att beteenden som får anses som avvikande från de 

normer som är etablerade i Sverige tolereras av människor utifrån okunskap. Detta trots att de 

olika kulturerna utgör en allt större del av det svenska samhället och som dessutom tenderar att 

bli parallella samhällen, till det svenska samhället. Ska svenska institutioner och myndigheter 

integrera alla element och alla särdrag från alla kulturer eller ska svenska institutioner förvänta 

sig att människor förändrar delar av sin kultur, sina normer och värderingar och väletablerade 

och vedertagna traditioner, såsom exempelvis barnäktenskap, könsstympning, 

tvångsäktenskap, hedersvåld och etablerade könsroller som saknar jämställdhet? 

Utifrån att det förkommer tämligen lite forskning inom området får det anses att det till stor del 

saknas kunskap om växande kulturer i Sverige bland de svenska myndigheterna. Därmed 

saknas även kunskap om i Sverige avvikande och utvidgade normer, värderingar och 

levnadssätt. Huruvida det svenska samhället och de svenska myndigheterna såsom skolor, 

landsting, polis, kriminalvård och socialtjänst ska se det som sitt uppdrag att integrera andra 

kulturer i det svenska samhället eller huruvida de svenska institutionerna istället har att 

bekämpa av oss utvalda delar och levnadssätt, som traditionellt sett får anses vara oönskade i 

Sverige, låter jag ankomma på den enskilde myndigheten att själv bedöma. Kortfattat kan det 

dock konstateras att som beslutsunderlag till den respektive inriktning som myndigheter väljer 

fodras som lägst mer kunskap och därvid mera forskning.  

I den här studien kan jag konstatera att i en svensk kontext kan en kurdisk familj te sig som 

välintegrerad med få religiösa eller kulturella uttryck som går stick i stäv med svenska normer 

och värderingar. Kvinnorna kan röra sig fritt och obeslöjade, de yrkesarbetar till viss del och 

kan också utbilda sig. Kurderna generellt ger också uttryck för att lättare kunna acceptera 

västerländska värderingar och synsätt även i Kurdistan även om de inte låter sig influeras av 

dessa intryck i alltför stor utsträckning. Kurderna är vana att förhålla sig till olika folkgrupper 

och människor med andra åsikter än dem själva. Detta gör, att det vid en första anblick kan 

uppfattas som den kurdiska familjen övergett det mer patriarkala normsystemet med 

könsspecifika uttryck från sin kultur. Det kan dock vara av vikt för myndigheter, som ansvarar 
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för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, att utreda och belysa i vilken mån familjens 

döttrar är fria att gå sin egen väg eller om de lever under krav och plikter sprungna ur 

hemlandets normsystem. Det skulle även vara intressant att belysa kurdiska kvinnors ålder vid 

ingående av äktenskap i Sverige och därtill deras representation vid högskolor och universitet. 

Förekomsten av blandäktenskap, det vill säga kurdiska flickor som gift sig med icke kurdiska 

män, kan också säga något om familjens tolerans och öppenhet gentemot andra kulturer och 

värderingar. Kurdiska flickor förväntas annars att visa på god fostran och samtycka till det 

äktenskap som föräldrarna föreslår genom att ge sitt tysta medgivande. Detta i sig kan vara 

något som försvårar myndigheters arbete mot tvångsäktenskap då en flicka som talar om sin 

situation med myndigheter redan där visar bristande respekt och lojalitet gentemot sina 

föräldrar och sin släkt.  

Det framstår i den här studien som att patriarkala normerna och värderingarna ofta finns kvar i 

en mer västerländsk form där kvinnan dubbelarbetar medan mannen har tid att vila och umgås 

med bekanta efter arbetet. Mannen tillbringar inte så mycket tid med familjen utan hemmet 

sköter frun och hon fostrar även barnen i familjen. Kvinnor som yrkesarbetar kan även behöva 

överlåta sin inkomst till maken som är familjens överhuvud. Det är mannen som fattar de 

ekonomiska besluten i familjen och kvinnan saknar ekonomisk frihet att själv konsumera. Det 

finns även stora risker förknippade med kvinnors isolering i hemmet då det blir beroende av 

maken, både socialt och ekonomiskt, för att klara sig i samhället. I Kurdistan är det normer och 

värderingar i samhället liksom ekonomin som är det största hindret för kvinnor som vill ta ut i 

skilsmässa. I Sverige handlar det om bristande kunskap om det svenska samhället, bristande 

förmåga att själv navigera i samhället rent språkligt men även såklart de normer och värderingar 

som härrör ur den kurdiska kulturen vilket tillsammans tenderar att rent praktiskt försvåra en 

skilsmässa än mer i Sverige än i Kurdistan. Det är även troligt att kvinnors ursprungsfamilj inte 

finns i närområdet vilket även innebär att kvinnan står utan nätverk som kan fungera som stöd. 

Det innebär sammantaget att det finns en risk för att kurdiska kvinnor accepterar att leva i ett 

äktenskap som de egentligen inte vill vara del av. Det innebär även att kurdiska män får anses 

ha lika, om än inte mer, makt i relation till sin hustru i Sverige än vad de skulle ha haft i 

Kurdistan. Denna obalans i maktförhållande får ses som synnerligen oönskad och bör 

tillsammans med det hedersrelaterade våldet och förtrycket systematiskt minimeras för att öka 

jämställdheten generellt i det svenska samhället.  

Det får även betraktas som naivt av det svenska samhället att tro att människor som flyttar hit 

gör det för att de vill bli svenskar. Människor som flyttar till Sverige kan göra det utifrån en rad 

olika motiv men det torde vara förhållandevis sällan som någon flyttar till Sverige för att bli 

svensk och överge sin egen nationalitet och identitet. Människor byter inte etnicitet, de överger 

inte sin kultur eller det normsystem som de socialiserats in i när de migrerar. Människor byter 

enbart det geografiska område de valt att leva sina liv på och gör de anpassningar som de, 

utifrån sitt sätt att leva, kan acceptera och som inte strider mot egna kulturella representationer 

eller övertygelser. Människor kommer således, om de kan, att fortsätta leva utifrån sina 

uppfattningar, sina väletablerade normer och värderingar såsom exempelvis uppfattningen om 

heder, kvinnans roll, rätten till sin egen kropp och rätten till andras kroppar.  

Begreppet heder kan således fortsätta vara det högst värderade i livet, även i Sverige, såvida 

hedern var det högst värderade i hemlandet. Det som det svenska samhället kan arbeta för är att 

med tiden kunna ändra innebörden och definitionen av begreppet heder. Heder ska vara att 
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betrakta sin dotter som jämbördig med sonen, att hustrun är lika delaktig som maken i dialogen 

kring familjens bästa, att föräldrarna ger sina döttrar men även sina söner de bästa 

förutsättningarna för ett fullgott liv i det svenska samhället. Hedersamt ska vara att tillskriva 

alla människor de fri- och rättigheter som följer enligt lag. 
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Bilaga I 

Intervjuguide 

 

Inledning 

• Hur skulle du beskriva kurdisk kultur?  

• Vad tror du kurder generellt tänker är de tre viktigaste sakerna i kulturen? 

• Hur skiljer sig den kurdiska kulturen från den svenska?  

 

Normer och värderingar 

• Hur påverkar kulturen och traditionerna från Kurdistan livet i Sverige?  

• Hur skulle du beskriva de oskrivna regler som finns bland kurder om hur man ska 

leva, vara som person och se ut? 

• Vad är det som styr uppfattningen om vad som är bra eller dåligt beteende? 

• Vilken betydelse har lojalitet, dvs vara hjälpsam, vänlig och ta familjens sida i 

konflikter, i din familj och bland kurder generellt? 

• Vad, vilka regler och uppfattningar i den kurdiska/svenska kulturen kan skapa 

problem inom familjen? 

 

Partnerrelationer 

• Hur ser synen på parrelationer innan äktenskapet ut bland kurder? 

• Hur ser du på äktenskap i relation till de kurdiska traditionerna?  

• Hur fungerar jämställdhet i ett kurdiskt samhälle, inom familjen och i äktenskapet?  

• Hur ser du och din familj/kurdiska samhället på kvinnor/män som skiljer sig från sin 

make/maka?  

 

Könsroller 

• Hur skulle du beskriva en gift/ogift kvinnas levnadssituation i Kurdistan? 

• Vad kännetecknar en bra kvinna bland kurder? 

• Vad kännetecknar en bra man bland kurder? 

• Vilka åtskillnader finns mellan en kurdisk och en svensk kvinna? 
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• Vem eller vad bestämmer vad som är en bra kvinna? 

• Vad innebär en ryktesspridning, dvs hur man talar, om en kvinnas beteende?   

• Skulle du vilja ändra på något avseende de könsroller som du nämnt? 

 

Kultur, religion och tradition 

• Vilka traditioner skulle du säga att familjen har som kan betraktas som 

kurdiska/svenska? 

• Vilken plats har religionen i den kurdiska/svenska kulturen? 

• Vad är heder i ett kurdiskt perspektiv och hur kan heder förklaras? 

• Hur pratar kurder om heder med varandra? 

• Hur ser du på den kurdiska nationalismen? 

 

Avslut 

• Hur ser din/ familjens kontakt med hemlandet ut idag och har den förändrats över tid?  

• Vad skulle du vilja ge kvinnorna i Kurdistan inför framtiden? 

 

 


