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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på tre generationer kurdiska kvinnors syn på heder. Studien är en 
kvalitativ undersökning som är baserad på tre enskilda intervjuer. Syftet med studien är att 
undersöka hur tre generationers invandrarkvinnor från hederskultur påverkas över tid av en 
majoritetskultur och de värderingar som råder samt hur dessa kvinnor påverkar varandra inom 
familjen ömsesidigt både medvetet och omedvetet. Studien byggs på två frågor: Vad betyder 
heder för tre generationer kvinnor som är muslim och kurd? Har dessa tre generationer 
kvinnors uppfattning om heder förändrats under tiden som de har bott i Sverige? Resultat av 
denna studie har visat att hedersbegrepp har sitt fokus på kvinnans kropp, sexualitet och 
kyskhet. Mannens dominans i kurdiska kulturen skapar en kontroll som styr kvinnors 
beteende för att kvinnan inte ska dra skam över sin familj. Kvinnor som inte kan behålla sin 
kyskhet anses ha vanärat familjens heder och blir oftast övergivna från samhället där de lever.  

Nyckelord: Heder, Hedersvåld, Kontroll, Skam,  
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Abstract 

This study focuses on three generations of Kurdish women's view on honor. The study is a 
qualitative research based on three individual interviews. The aim of this study is to examine 
how three generations of immigrant women from a culture of honor is influenced over time by 
the majority culture and its values together with how these women affect each other mutually 
both consciously and unconsciously within the family. The study is based on two questions: 
What does”honor” mean to the three generations of women who are Muslim and Kurdish? 
Did these three generations of women’s idea of honor change over time as they have lived in 
Sweden? Results of this study have shown that the concept of honor has its focus on the 
woman's body, sexuality and chastity. Men’s dominance in the Kurdish culture creates a 
control that governs women's behavior to not bring shame to her family. Women who cannot 
maintain their chastity is considered to have dishonored the family honor, and often gets 
abandoned by society in which they live. 
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1Inledning  
I slutet av 1990- talet uppmärksammades det svenska samhället på begreppet ”heder” genom 
hedersmord på kvinnor som genomfördes av deras nära släktingar. Detta medförde stora 
debatter i svensk media som avslöjade hur unga kvinnor utsätts för psykiskt och fysiskt våld 
av sina män och manliga släktingar (Ekström, 2009).   

Enligt regeringens hemsida har hedersrelaterat våld av män mot kvinnor sin grund i kulturella 
föreställningar som kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet är oskuld och kyskhet i 
centrum när det gäller familjens rykte och detta kopplas samman med flickors påstådda 
beteende. I sådana samhällen kan kontrollen avgränsa till exempel klädval, socialt umgänge 
och val av utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det är inte bara kvinnor som drabbas av 
hedersrelaterat våld utan även pojkar, homosexuella, bisexuella samt personer med 
könsöverskridande identitet. I extrema fall leder denna form av kontroll till hot om våld och 
även dödligt våld (Regeringen, 2010). 

I alla samhällen är heder förenat med något positivt och kopplas till eget värde i andras ögon 
och handlar om självrespekt samt social respekt. Sättet att uppnå den eftersträvade respekten 
varierar inom kulturer och i historien. Dock anses heder vara förenat med ädla, nobla eller 
hjältemodiga härjningar. Enligt Wikan (2009) betyder heder även makt och smärta. Makt 
sätter normerna och reglerna för vad som ska gälla. Hedern har ett pris och detta är smärta. 
Heder associeras med män och skam med kvinnor (Wikan, 2009).  

Problematiken med heder diskuteras internationellt av Förenta Nationerna, FN, i hela världen 
(FN, u.å.). Enligt FN: s människorättskommissarie, Navi Pillay, utsätts en tredjedel av alla 
kvinnor i världen för någon form av övergrepp och ungefär 5000 hedersmord rapporteras 
varje år runt om i världen. Pillay hävdar att många kvinnor i världen någon gång har blivit 
slagna och våldtagna av män. Många kvinnor och flickor blir skjutna, stenade, brända, 
begravda levande, strypta, kvävda och knivskurna till döds regelbundet i hederns namn.  
Pillay menar vidare att den vanligaste källan till detta våld kommer inifrån familjen och 
orsakerna till våld och mord varierar. Exempelvis kan hedersmord ske på grund av att offret 
anses ha brutit familjens normer med avseende på sexuell handling. Det kan bland annat 
också handla om att en kvinna har uttryckt sin önskan om val av skilsmässa eller ärvande (FN, 
u.å.). 

Detta ämne har jag valt med stort intresse eftersom att jag själv är kurd och uppvuxen i ett 
konservativt patriarkalt samhälle. I min omgivning kopplas begreppet heder till kvinnans 
kyskhet som är en kulturell värdegrund.  Som blivande socionom vill jag belysa mer 
förståelse om vad begreppet heder betyder inom kurdisk kultur eftersom hedersrelaterat våld 
och förtryck är en viktig problematik som förekommer inom socialt arbete. Denna uppsats 
kommer att undersöka hur begreppet heder definieras av tre generationer muslimska kurdiska 
kvinnor som kommer från konservativa familjer i patriarkala samhällen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Min avsikt med denna studie är att undersöka hur tre generationer kurdiska kvinnor definierar 
begreppet ”heder”.  

 Vad betyder heder för en muslimsk, kurdisk kvinna? 

 Har tre generationer kurdiska kvinnors uppfattning om heder förändrats under den tid som 
de har bott i Sverige? 

 
2 Studiens teoretiska begrepp 

2.1 Heder och vanheder (skam) 
Asma Jahangir, FN rapportören i Stiftelsen Allmänna Barnhuset, definierar heder som ett sätt 
för kontroll av kvinnor av flickors kropp och sexualitet. Jahangir definierar vidare 
hedersrelaterat våld som förtryck, våld och mord i hederns namn mot flickor och kvinnor 
(Jahangir, 2005). 

Awla (2005) definierar mannens heder under fem punkter, oavsett vilken kultur, religion eller 
etnisk grupp man tillhör;  

 En man ska kunna försörja sig och sin familj  
 Han ska kunna försvara sig och sina närmaste vid ett eventuellt angrepp  
 Han ska stå vid sitt ord, vara generös, gästfri och rättvis 
 Han ska försvara sitt land och vara omutlig  

Enligt Wikan (2009) är heder något absolut och skam förekommer i grader. Hon menar att 
stolthet är motsatsen till skam och vanheder är allvarligare än skam. Wikan (2009) påstår att 
vanheder kan drabba hela familjen och släkten och på grund av detta kan en kvinna bli 
stigmatiserad i släktgruppen och i det samhället hon lever i.  

En form av hederskultur finner man inom den nordiska kulturen genom den isländska 
sagolitteraturen menar Ljungqvist(2005). Hedern gav en människa rätt till respekt och 
hederstänkandet styrde människors handlingar men detta kopplades inte direkt till handlingar 
som våld mot kvinnor. Ljungqvist (2005) menar att den norske mentalitetshistoriken Bjørn 
Bandlien hävdar att, under medeltiden i Norden avskräcktes män från att göra otillåtna 
sexuella handlingar snarare än att kontrollera kvinnors sexualitet. Däremot var det vanligt 
förekommande att hedersrelaterat våld riktades mot män. Det går att hitta fördömande syn på 
kvinnans sexualitet i Norden under senmedeltiden menar Ljungqvist(2005).   

Under 1600-1800-talet i den tidigmoderna Norden, kopplades ogifta kvinnors kyskhet och 
ärbarhet starkt till varandra och detta resulterade i mord på nyfödda utomäktenskapliga barn 
(Cronberg, 2005). Under den tiden var mord på nyfödda utomäktenskapliga barn en viktig 
brottskategori.  Denna sort av brott kallades för skammord i nordisk historia, som påminner 
om hedersmorden i dagens Sverige.  Författaren menar vidare att detta ovan nämnda beteende 
om kvinnornas mord på nyfödda utomäktenskapliga barn var en följd av 1600-talets stränga 
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sexualmoral som sedan förlorade sin sociala acceptans efter rättsliga och religiösa 
förändringar (Cronberg, 2005).  

Wikan (2009) menar att hederskultur som förenar heder med mäns kontroll av kvinnans 
sexualitet, förekommer främst kring Medelhavet och Mellanöstern. Denna syn på heder 
skapar en kyskhetskod som reglerar kvinnors beteende och handlingar för att inte dra skam 
över männens heder. Författaren hävdar att i Västeuropa utkämpade människor dueller som 
började det i Italien 1500 och fortsatte till Tyskland 1900. Blodshämnden på detta sätt krävde 
människors liv i onödan. Män som inte antog duellen riskerade att förlora sin respekt. Därför 
var män tvungna att vara med i duellen för att ha hedern i behåll. Aase (ref. av Wikan 2009) 
tolkar heder som försvarsförmåga. I samhällen där staden har en svag ställning kan hedern bli 
en skyddsmekanism för den enskilde och dess familj. Inom vissa andra samhällen bygger 
hederstänkandet på hierarkier där vissa människor kan stå högt över andra medan vissa är 
ärelösa. 

 Wikan (2009) hävdar att forskning visar att ordförråd för begreppet respekt breder ut sig 
bland ungdomar. Konkurrensen att bli kändis är populär mellan ungdomar och detta utgår 
alltmer från hur andra dömer dig. I detta sammanhang kopplas respekt och heder ihop som två 
sidor av samma sak.  

 

2.2 Den manliga dominansen        
Mannens dominans inom många samhällen uppfattas enligt Wallby (ref. av Eliasson 1997) 
som en naturlig rättighet. De kvinnor som får en överordnad social position upplevs som 
hotfulla av män. Exempelvis, starka kvinnor som uttrycker sina handlingar på ett bestämt sätt 
väcker fientlighet hos många män. En av de faktorer som framkallar våld mot kvinnor är de 
patriarkala samhällena. I dessa samhällen betraktas mannen som den verkliga människan, 
medborgaren och kvinnor ses som mäns medhjälpare i det offentliga livet och sexuella partner 
inom det privata livet. Inom patriarkala samhällen formas män av samhällets traditioner och 
tankemönster därför har de svårt att utgå från egna förutsättningar när det gäller sina val och 
hur de ser på andra. Det finns gränser mellan kön i förhållande till maktrelationerna mellan 
män och kvinnor. Människor påverkas kontinuerligt av det samhälle och kultur de lever i 
(Wallby ref. av Eliasson, 1997).  

Enligt Ekström (2009) används ordet ”kultur” istället i ett akademiskt sammanhang som en 
markör för en symbol eller uppfattning av mänskligt liv. De kroppsliga och mentala 
handlingar som förbinder känslor och uppfattningar med varandra ger också anvisning om 
kulturbegreppet. Eliasson (1999) menar att våld mot kvinnor inte sker i ett socialt och 
kulturellt vakuum utan innebär att en manlig dominans över kvinnor är kulturbunden. De 
olika trosuppfattningar och värderingar bland en grupp som har gemensamma seder och bruk 
kan definieras som kultur.  Socialistiska feminister påstår enligt Ekström (2009) att människor 
har bildat ett hierarkiskt system under historien, som bygger på könstillhörighet för att 
förutsäga och styra beteendet hos människor som tillhör en viss grupp. 
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Enligt många av islams apologeter 1 är könsrollerna och maktförhållandena givna av naturen 
och är odiskutabla (Awla, 2005). Den nya världsbilden är inte längre hierarkisk som tidigare i 
det teologiska eller patriarkala tänkandet. Enligt denna syn är människan född fri och jämlik 
(Svensson, 1997).   
 
Före detta Feministiskt initiative ordförande Gudrun Schyman höll ett tal, senare känt som 
Talibantalet enligt Ekström (2005, s.37) ”i talibanernas Afghanistan avrättades 
kvinnor inför publik om de haft utomäktenskapliga förbindelser, i Sverige har vi en 
jämställdhetslag, men nästan varannan kvinna har utsatts för våld av en man”. Trots att vi 
har en jämställdhetslag i Sverige och en politik som strävar efter jämställdhet mellan män och 
kvinnor, förekommer ändå våld mot nästan varannan kvinna. Schyman menar enligt 
Ekström(2005, s.37) att ”Sverige är ett jämställt land, att kampen mot könsbaserade 
orättvisor nu skulle vara vunnen, eller att kvarvarande orättvisor ska accepteras eftersom 
kvinnor ändå har det värre någon annanstans”. Ekström (2005) menar vidare att 
maktförhållanden mellan könen inte handlar om andra ställen och andra människor utan 
kvinnor våldtas och mördas och deras människovärde förnedras även i Sverige bara för att de 
är kvinnor.  
 
Wikan (2009) menar att de senaste decennierna har man kommit långt gällande 
kvinnorättigheter i västliga samhällen. Idag som kvinna i västvärlden ansvarar man själv för 
sina handlingar och sin ära. Det går att skaffa barn utanför äktenskapet eller samboskapet med 
sin ära i behåll. Författaren menar att människor inte stigmatiseras längre på grund av sådana 
handlingar och att detta måste kallas för framsteg, eftersom alla dessa handlingar främjar den 
enskildes frihet, jämlikhet och lika värde.  

 

2.3 Hedersrelaterat våld 
Sverige har fått kännedom om begreppet hedersrelaterat våld år 2001 med Fadime Sahindal 
som började berätta om sin historia i ett tv-program. Men efter mordet på Fadime i januari år 
2002 började svenskarna agera med kraft eftersom Fadime var den första som trädde fram i 
media och berättade om sitt liv och vad heder innebar för hederskulturer. Enligt Wikan (2009) 
existerar hedersrelaterat våld i Jordanien, Yemen, Jordanien, Israel, Pakistan och i irakiska 
och turkiska Kurdistan.  Våld i hederns namn har hamnat på den internationella politiska 
agendan genom FN och EU under åren 2003 och 2004 tack vare människorättsorganisationer 
(Wikan, 2009).  

Awla (2005) menar att heder och vanheder är en viktig del för de samhällen som domineras 
av heder. Enligt henne tillhör inte fenomenet hedersmord någon särskild religion, kultur eller 
etnisk grupp. Hedersmord existerar i varierande grad bland alla samhällskulturer, klasser och 
inom de olika religionerna. Dock finns det en skillnad mellan lågutbildade och högutbildade 

                                                                 
1 Apologet är en försvarare av en religiös tro (Nationalencyklopedin). 
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gällande att mörda i hederns namn. Författaren menar, att mörda människor i hederns namn är 
vanligare bland analfabeter och folk från landsbygden jämfört med välutbildade människor 
som lever i storstäder. Författaren påpekar att hedersmord förekommer mest i Mellanöstern 
och främst mellan muslimer i Nordafrika, Central- och Sydasien. Det finns också 
kyskhetskulturer, där hedersmord är vanligt förekommande. I sådana samhällen finns 
individer och organisationer som försöker bekämpa hedersmord.  Awla (2005) menar att 
hedersmord praktiseras inom små islamiska grupper i islamvärlden, men inte i Indonesien 
som har världens största muslimska befolkning. Hedersmord förekommer inte bland muslimer 
i Bosnien eller USA heller påstår Awla (2005).  

Hedersmord är en handling för att rentvå familjens förlorade heder. Att dra skam över 
familjen och släkten genom utomäktenskapliga sexuella handlingar är den farligaste formen 
av det.  Att straffa kvinnan som anses ha vanärat familjens heder är de manliga 
familjemedlemmarnas plikt och det är viktigt att straffhandlingen genomförs så fort som 
möjligt. Död är inte enda sättet att straffa kvinnan. Det finns andra sätt som att låta ogifta 
flickor och pojkar som har en kärleksrelation att gifta sig med varandra. På så sätt behåller 
man flickans heder. Vid sådana fall är heder en gemensam sak för bådas familjer. För övrigt 
finns det spegelregler i hederskulturer som att man låter manliga släktingar som flickans far, 
bror, farbror eller kusin döda även den mannen som anses ha haft kärleksrelation med flickan. 
Därefter kan den dödade mannens manliga släktingar vara tvungna att hämnas och mörda 
någon manlig släkt från flickans familj för att upprätta familjens heder. Detta är som ond 
cirkel att familjerna måste hämnas i sin tur på varandra gång på gång men en sådan handling 
är inte så vanlig. Nuförtiden händer det inte så ofta att en hämnd pågår i flera generationer och 
resulterar i många mord.  Under sådan process kan bara män stå för hämnd eftersom kvinnor 
är mindre värda än männen. Därför behöver man inte döda en kvinna för att upprätthålla 
familjens heder. Detta anses som ett manligt uppdrag och därför är det sällan att en kvinna 
dödar i hederns namn. Författaren menar att genom en omfattande debatt om hedersmord i 
Sverige de senaste tio åren har man fått ett speciellt namn på svenska som hedersmord och 
begreppet är allmänt känt. Enligt Awla (2005) finns det forskare och debattörer som 
ifrågasätter begreppet och sammansätter det med vanligt mord som begås av män mot kvinnor 
och hävdar att det inte finns kulturella eller religiösa kopplingar till mord som begås i hederns 
namn. Dessa menar vidare att i västvärlden kan en kvinna dödas av sin man på grund av att 
hon har varit otrogen (Awla 2005).  

 

2.4  Religionsfrågan 
Religionsfrihet i moderna liberala demokratier är ytterst viktigt och statens viktigaste uppgift 
som en rad andra mänskliga intressen, friheter och möjligheter menar Nussbaum (2002). 
Religion är en viktig källa för mänskliga rättigheter och rättvisa samt stimulerar sociala 
förändringar. Dock har kvinnoförtrycket sin grund i religion. Författaren hävdar vidare att 
religion är en specificering av alla mål om mänsklig förmåga. En av livets viktigaste aspekter 
är att söka livets yttersta mening genom tro och dyrkan. Under historien har religion 
förknippats med andra förmågor som konstnärlig, etisk och intellektuell förmåga (Nussbaum, 
2002).  
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Författaren Jan Guillou skriver enligt Ekström (2005, s.24) ”det är inte sant att det bara är 
bland muslimer som vissa individer kan tänka sig att ta livet av någon för att återupprätta en 
ifrågasatt familjeära. Samma sak inträffar nämligen också i andra länder, nota bene, även i 
kristna sådana”.  Guillou menar att mord är ett mord och man behöver inte bedöma det på 
något annat sätt.  Han menar vidare att det är fel att dra alla araber, kurder och muslimer över 
samma kam när det gäller hedersmord (Ekström, 2005). 

Hedersmord förekomer i alla världsreligioner och är dokumenterat bland kristna, muslimer, 
hinduer och buddhister men bara inom vissa samhällen (Wikan, 2005). Våld, terror och 
hedersmord beror enligt Wikan (2009) på förstockade traditioner som försöker fånga 
människors kollektiva vilja i vissa samhällen men detta beror inte på islam. Inom den 
kollektiva viljan kan goda handlingar ingå men inte våld och övergrepp som drabbar de 
svagaste. Därför menar författaren att hon inte hittar några spår av islam inom sådana 
handlingar (Wikan 2009). Författaren tar också upp att inom islam är alla män jämlika inför 
gud men inte kvinnor. Wikan (2009) hävdar att hennes uppfattning av islam och muslimer är 
starkt präglad av tiden hon levde med muslimer i Egypten, Oman och Indonesien. Författarens 
uppfattning av islam är att man inte vet vad som finns bakom maskerna i vissa muslimiska 
samhällen. Man behöver leva bland medborgarna i det samhället för att kunna dra slutsatser 
om det. Därför tycker författaren utifrån sina egna erfarenheter att alla dessa muslimiska 
samhällen har sina egna drag av islam. Enligt Wikan (2009) är islam en religion och en 
ideologi som utformar lagar och regler. Heder är inte primärt en fråga om religion snarare en 
fråga om kultur och religion. Å andra sidan samspelar kultur och religion med varandra och 
påverkar varandra.  

Awla (2005) menar att sambandet mellan islam och hedersmord är fortfarande en 
kontroversiell frågeställning och det är orimligt att påstå att många människor som känner till 
hedersmord i världen tror att islam står bakom det. Enligt många muslimer och olika författare 
har islam ingenting med hedersmord, tvångsgifte och könstympning att göra. Man menar att 
vissa grymheter som hedersmord är resultatet av en kombination av underutveckling, 
korruption och maktkoncentration hos vissa ledare som försöker skapa orättvisor 
könsrelationen. Författaren hänvisar vidare till Koranen och profetens hadither 2 för detaljerad 
forskning (Awla, 2005).   

 
 
 

 

 

                                                                 
2 Hadith är ett namn på en kort saga av eller om profeten Muhammed eller någon av hans följeslagare, och som 
avser att fastställa vad som normativ "sed" (Nationalencyklopedin). 
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3 Tidigare forskning  

3.1 Hedersrelaterat brott i Storbritannien 
Rupa Reddy (2008) har skrivit en artikel som heter Gender, Culture and the Law: Approaches 
to ‘Honour Crimes’ in the UK. Denna artikel undersöker om hedersrelaterat våld skall 
diskuteras som genusbaserat våld eller som kulturell tradition samt effekterna av 
skydd eller förebyggande som förhållningssätt vid hedersrelaterat våld. I synnerhet 
argumenterar man för att kategorisera hedersrelaterat våld primärt som genusbaserat våld, 
som man då noggrant kan analysera och granska. Vid bedömning som kulturellt våld förlorar 
problemet många aspekter och lösningar såsom skydd av kvinnors rättigheter för 
hänsynstagande gentemot minoriteter i ett samhälle för att inte stigmatisera minoriteter som 
utövar den sortens våld. Samtidigt är problemet för stort och komplext för att bortse från 
de kulturella aspekterna i våldet mot kvinnor. Således krävs ett nyanserat förhållningssätt för 
att noggrant belysa både fördelarna och nackdelarna med den kulturella faktorn.  Denna 
artikel undersöker även den rättsliga aspekten där man behandlar hedersfrågan framförallt 
som ett kulturellt snarare än ett patriarkalt problem. I vissa fall tar man upp genusperspektiven 
eller en "mognare multikulturell" infallsvinkel.  

 Reddy (2008) hävdar att det finns ett ökat fokus på hedersrelaterat våld på grund av ett antal 
uppmärksammade fall av hedersmord. Detta har orsakat stora debatter kring hur man kan 
förhindra och bestraffa dessa brott. En annan viktig fråga som lyfts fram är att försöka införa 
straffrättsliga eller civilrättsliga sanktioner som specifikt syftar till att bekämpa 
tvångsäktenskap. Analys av de senaste brittiska fallen som handlar om hedersmord och 
tvångsäktenskap visar hur det rättsliga systemet kan vara delaktigt med att upprätthålla heder 
som är huvudsakligen kulturell snarare än att motiveras som patriarkal. 

Författaren definierar heder som att döda en kvinna för att förebygga eller reparera upplevda 
kränkningar av manlig eller familjär heder. Inte bara sexuella handlingar accepteras som 
kränkning för män utan även ett visst socialt beteende kan ses som hedersbrott. Ett antal 
forskare och aktivister har definierat tvångäktenskap som en typ av hedersbrott och att detta 
kan leda till våldtäkt inom äktenskapet på grund av brist på samtycke till sexuella relationer 
menar Reddy (2008). Tvångäktenskap kan utnyttjas för att förhindra kvinnor att utöva ett 
självständigt beteende och att välja sin egen partner.  

Heder skapas genom två föreställningar, om manlig heder och kvinnlig skam, där manlighet 
till stor del konstrueras i termer av kvinnors kyskhet. Uppfattningen om "heder" är bundna till 
kvinnlig självkänsla och socialt värde, också nära i förhållande till rykte och socialt beteende 
av kvinnliga familjemedlemmar. Män behåller maskulin självkänsla genom reglering och 
disciplinering av beteendet hos kvinnliga släktingar men också genom att skydda de från 
eventuell vanära av andra män. Kvinnor är utan tvekan de främsta offren för hedersrelaterat 
våld hävdar författaren.  Dessutom kretsar begreppen heder och skam till stor del kring 
kvinnlig sexualitet. Våld mot kvinnor i allmänhet är ofta kopplad till regleringen av kvinnlig 
sexualitet och därför är det lämpligt att klassificera sådana brott som en form av könsrelaterat 
våld. Även i europeisk historia har begreppet heder sammankopplats med idéer om kvinnor 
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som tillhör ägodelar som sina manliga släktingar och detta resulterar igen i försök att 
kontrollera kvinnans beteende, framför allt kvinnlig sexuell autonomi. Författaren menar att 
även män drabbas av hederskonflikter, men det är ändå lättare för männen att ta sig ur 
situationen i jämförelse med kvinnor. Kvinnor möter mycket större förtryck och kränkande 
situationer som ofta leder till övergrepp. Det finns tillfällen där män är offer för ett 
"hedersmord". Oftast uppstår detta på grund av att offret påstås ha förstört en kvinnas rykte 
genom omförhandling av ett löfte om äktenskap, eller genom en faktisk eller misstänkt 
relation med henne. Även om män är offer i en handling är det möjligt att detta uppstår på 
grund av att män försöker kontrollera kvinnor och detta är en form av könsrelaterat våld 
menar Reddy (2008).  

Enligt Patel (ref. av Reddy 2008) är sådant som hedervåld relevant inom ramen för 
mångkulturalism i Storbritannien och hittills har hedersrelaterat våld bara skett i förhållande 
till etniska minioritetsamhällen. Definitionen av mångkulturalism är olika beroende på 
jurisdiktion och sammanhang men i Storbritannien, har multikulturalismen införts i syfte att 
bekämpa rasism samtidigt som att främja jämlikt samhälle där mångfalden av kulturer och 
raser värderas lika. Uppfattningen av att kulturen tillhör endast icke-västerländska samhällen 
är problematisk, eftersom den resulterar i ett misslyckande som leder till uppfattningen att 
majoriteten av grupper är på något sätt neutrala eller saknar kultur. 

Trots de problem som uppstår kring heders relaterade fall så är det främst på grund av 
kulturella traditioner och dess utövningar samt omgivningens fördomar som ryktet hos 
personen som utsätts för fallet kan befläckas.  Lagen däremot behandlar dessa fall utifrån 
kulturella kriterier. Det som inte stämmer överens är dock den att lagen går emot sig själva 
och även ignorerar dessa kulturella sammanhang vilket därefter leder till missförhållanden där 
offret kan utsättas för könsrelaterat våld. Lösningen är inte att man bortser från de kulturella 
kriterierna men att man behandlar varje fall som ett enskilt då varje omständighet är 
annorlunda.  

Författaren hävdar att och argumenterar kring ” bristfälliga fall där inga som helst kopplingar 
finns är problematiska och att ytterligare förneka att det inte finns en sådan problematik är ett 
problem i sig”. Det man bör göra är att fokusera mer kring könsfrågan vid hedersrelaterat våld 
men utbreda debatten våld mot kvinnor i alla samhällen runtom i Sverige. På så sätt minskar 
även fördomarna mot vissa specifika grupper av människor och risken för stereotyper 
minskar.  
 
Då vi belyser fler hedersrelaterade fall så ökar även självfallet den rättsliga kontrollen där det 
är ytterst viktigt att man förstår sig på behovet att integrera både könsfrågan och den 
kulturella aspekten för att dessa typer av fall skall bli mer uppenbara. Om vi inte gör på så sätt 
så kommer tyvärr hedersbrott enbart höja fler frågor än svar.  
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3.2 Könsrelaterat sexuellt våld i Mellanöster 
I den vetenskapliga tidskriften International Journal of Children’s Rights beskriver Pernilla 
Ouis (2009) i sin artikel Honourable Traditions? Honour Violence, Early Marriage and 
Sexual Abuse of Teenage Girls in Lebanon, the Occupied Palestinian Territories and Yemen 
hur flickor i Mellanöstern utsätts för allvarliga kränkningar av deras rättigheter som anges i 
FN: s konvention om barnets rättigheter. Dessa brott är särskilt könsrelaterade som 
bygger på sexuell diskriminering och våld. Författaren analyserar detta ämne med hjälp av ett 
projekt där hon försöker belysa sexuellt våld mot flickor i åldern 12-18 år i tre länder som 
Libanon, ockuperade palestinska territorierna och Jemen. Detta projekt startades 2006 och 
finanserades av det svenska Rädda Barnen Sverige för att exponera könsrelaterat sexuellt våld 
i Mellanöstern. Författaren undersöker könsrelaterat våldsförhållande till regler för sexuell 
moral och den allmänna synen på dessa brott i de tre länderna. I artikeln fokuserar författaren 
på tre särskilda typer av könsrelaterat våld som hedersvåld, tidiga äktenskap, könsrelaterat 
sexuellt våld.  
 
Hedersvåld: Författaren menar att årligen dödas ett antal tonårsflickor på grund av 
hederskultur.  Hedersvåld i detta sammanhang är inte en sexuell våldshandling i sig men våld 
på grund av kontrollen av sexualitet.  

Tidiga äktenskap: Enligt författaren ska ett äktenskap där flickor är under 18 år tolkas som 
fall av sexuellt våld. Dock är dessa äktenskap godkända av rättsystemet och accepteras därför 
allmänt inom kulturella koncept i Libanon, ockuperade palestinska territorierna och Jemen. 
Många barn är gifta och blir mödrar innan de blir vuxna, i de tre länderna.  

Sexuellt våld: Författaren hävdar vidare att det finns sexuellt utnyttjande och övergrepp av 
vuxna, förutom hedersvåld och tidiga äktenskap i dessa tre länder. Däremot klassar författaren 
alla sexuella aktiviteter av vuxna som är riktade mot barn som "missbruk" och därmed som 
våldshandlingar i detta forskningsprojekt. Dock ingår inte samtyckande sex mellan tonåringar 
i författarens definition av sexuella övergrepp. 

Ouis (2009) menar att många av de specificerade problemen med könsrelaterat sexuellt våld 
mot flickor är kopplade till att dessa barn anses vara vuxna i deras samhällen i de tre länderna. 
Författaren har valt att märka heder som en ideologi och att det handlar om mentala 
konstruktioner, dvs. värderingar om traditioner, idéer som är relaterade till makt. Ouis menar 
att heder definitivt är ett grundläggande kulturellt drag att fastställa könsrollerna i flera länder 
i Medelhavsområdet som Mellanöstern och Asien.  

Författaren lägger vikt på att definiera relationen mellan islam och heder från början och 
påstår att alla hederskulturer inte bara är relaterade till muslimer utan även att det finns 
hedersideologi bland kristna, hinduer samt andra religioner. Däremot följer inte alla 
muslimiska kulturer hedersideologin. Enligt författaren föreskrivs den inte i de heliga texterna 
men islam kan fungera som ett tveeggat svärd, antingen främja det konservativa hedervärdet 
med hänvisning till islamisk sexualmoral, eller genom att bekämpa den traditionella hedern 
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med hänvisning till att det är icke-islamisk. Ouis menar att hedern kan definieras på olika sätt, 
exempelvis som värdet av en person i hans/hennes egna och andras ögon och en persons 
bedömning av värdet av han/hon i ett socialt sammanhang, alltså människans behov och rätt 
till stolthet och respekt.  Författaren hävdar vidare att heder är ett tillstånd som kan förloras, 
då innebär detta skam. Heder förknippas med män och skam med kvinnor.  

Könsrollerna i Mellanöstern är extremt olika varandra. För en man innebär denna roll att vara 
kraftfull, dominerande, sexuellt aktiv medan kvinnor ses som undergivna, svaga, sexuellt 
passiva och arbetar i hemmet. Kvinnor har i första hand en reproduktiv roll och män är 
skyldiga att skydda och kontrollera sin sexualitet. En tydlig hedersideologi som författaren 
drar av denna studie som är baserad på flickornas svar är att heder är relaterad till kontroll av 
flickors moral och förtryck av handlingar som kan tolkas som intresse för det motsatta könet. 
Flickorna i dessa tre länder är under enorm press att inte få ett dåligt ryckte och att inte dra 
skam över sina familjer. Exempelvis att bära en dekorerad islamisk klädsel i stället en vanligt 
islamisk klädsel och att skratta på gatan är tillräckligt för att få ett dåligt rykte som en dålig 
tjej. De flesta intervjuade flickorna önskar att de skulle accepteras i samhället genom att bli 
vänner med pojkar och att leka med dem som kompisar och detta kan ses som en önskan att 
uppfattas som ett barn av samhället och inte som ett sexuellt ämne. Författaren menar också 
att hedersrelaterat våld mot flickor nästan alltid begås av familjemedlemmar.  

I många fall är de flickor som har deltagit i denna studie överens om att heder är en ideologi 
och de är inte kritiska mot detta. De flesta flickorna tror att en flicka visar sin ära genom sitt 
sexuella beteende och sätt att klä sig.  I Jemen är äran för män att följa de religiösa reglerna, 
att inte dricka, röka eller ragga, snarare är det bra att ta hand om familjen och att vara 
ansvarstagande och respekterad i samhället. Heder för pojkar kan tolkas som att vara ansluten 
till gott uppförande i allmänhet och inte ha sexualmoral som avser flickor. En problematik 
med begreppet "heder" är att den har både positiva och negativa konsekvenser.  

 

3.3  Heder på liv och död    
Åsa Eldén (2003) har skrivit en avhandling som heter ”Heder på liv och död” där hon 
analyserar ett empiriskt material bestående av tio arabiska och kurdiska kvinnor i Sverige. 
Avhandlingens övergripande frågeställnings är: Hur aktualiseras rykten, oskuld och heder i 
berättelser om arabiska och kurdiska kvinnors liv, och hur kopplas dessa teman till 
förståelser av kultur och religion? Hon har bland annat analyserat sju svenska rättsfall 
rörande hedersrelaterad våld som behandlats i svenska domstolar från mitten av 90- talet och 
framåt. Förövare i dessa rättsfall är män som ursprungligen kommer från Turkiet, Palestina, 
Irak och Kurdistan. Samtliga män har åtalats och dömts för hot, dråp, misshandel och mord på 
en kvinnlig släkting: dotter, syster, kusin eller maka. Författaren påpekar att hedersrelaterat 
våld inte finns som en kategori inom de svenska domstolarna så det har krävts extra arbete för 
att kunna få fram material.  

Eldén (2003) menar att under 1996/97 begicks flera mord i Sverige på unga kvinnor från 
Mellanöstern och orsaken till dessa våldsamma brott var heder som hänvisades av offer, 
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vittnen och förövare. Hedersrelaterade mordet på den irakiska flickan Sara år 1996 väckte stor 
uppmärksamhet i svensk media och kopplades samman med flera andra hedersbrott, bland 
annat på Pela och Fadime. Enligt Eldén var inte de ovan nämnda hedersbrotten de första i 
Sverige eller någon annanstans men mordet på Sara startade en intensiv mediedebatt i Sverige 
som fortsatte tills idag. För att kunna identifiera de olika fallen inom domstolarna har 
författaren hämtat information från tidningar och media.  

Eldén utförde sin första analys på Women´s Center for Legal Aid and Counselling i det 
palestinska östra Jerusalem i mars 1999. WCLAC var en organisation som hjälpte våldutsatta 
kvinnor. Kvinnor som jobbade inom denna organisation levde själva under dödshot och vissa 
blev misshandlade. Arbetet inom WCLAC var isolerat från andra samhälleliga insatser på 
grund av sin feministiska profil. Eldén har sammanfattat vissa centrala teman utifrån sina 
intervjuer på WCLAC. En kvinna tolkar sitt liv som att ” en kvinna förhåller sig till krav från 
omgivningen på att hon ska vara oskuld på bröllopsnatten och hon tänker på sitt rykte för att 
inte smutsa familjens heder”( Eldén 2003,s.16). Eldén menar att hon har hört dessa berättelser 
gång på gång om att ”en kvinnas rykte dragit skam över hennes familj ”. Kvinnor som 
förlorade sin oskuld riskerade att dö. Sådana kvinnor stämplades som horor och de skulle dö 
eller försvinna så att de manliga släktingarnas heder skulle upprättas.    

Under en intervju med en annan kvinna fick författaren höra att kvinnor egentligen inte 
behöver ha samlag med en man för att stämplas som hora, utan att det även räcker med att 
folk börjar skvallra om kvinnan. Eldén ger ett exempel på en handling gällande vad man 
menar med dåligt ryckte, ” kastar någon lera och den inte fastnar, då blir det märken efter 
den, då kommer folk att prata i alla fall, fast de inte tror på det (Eldén 2003, s. 17). 

Vid ett annat intervjutillfälle med tre kvinnor, visar det sig att när kvinnorna försöker ge 
tolkningar om sina liv så kopplar de till rykten, heder och oskuld. De tre teman som rykten, 
heder och oskuld förekom i kvinnornas berättelser om grovt våld som sedan kopplades till 
förståelsen av kultur och religion.  Eldén hävdar att ryktets avgörande betydelse kan förstås 
utifrån en förståelse av olika kulturella förställningar. Exempelvis kopplas uppfattningen om 
en splittrad kvinnlighet till föreställningar om heder som ”en kvinna med dåligt rykte, en hora 
riskerar att bli socialt och/eller fysisk tillintetgjord” (Eldén 2003, s. 98). En annan tolkning 
som Eldén tar upp i studien är att hur mäns våldshandlingar, sexuella liv och religion binds 
samman och hur detta leder till ett förstärkt motsatsförhållande och ett hierarkiskt skapande av 
könsidentitet.  

3.4 Hederskulturens kontroll över flickor och pojkar i Stockholm 
En forskargrupp vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet genomförde ett 
studieuppdrag från Stockholms stad under ledning av docent Astrid Schlytter, doktorand 
Mariet Ghadimi, filosofie doktor Sara Högdin i socialt arbete, socionom Devin Rexvid, och 
Åsa Backlund som disputerade i socialt arbete 2007.  Denna studie heter ”Oskuld och 
heder”(2009). Studien utgörs av två delar, en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs 
nio och en aktstudie som handlar om ärenden omhändertaganden med stöd av lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52).  Undersökningarna i denna studie 
har pågått i drygt ett år. Syftet med dessa studier är att kunna skilja på flick- och pojkgrupper 
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som lever under hedersrelaterade normer och begränsningar. Författarna Schlytter (m.fl., 
2009) använder sig av teoretiska utgångpunkter för att kunna utforska och begränsa dessa 
ungdomars påverkan av hedersrelaterade normer. Författarna kommer fram till att det finns 
betydligt mer forskning om flickornas situation än om pojkarnas situation. Därför har 
författarna valt att analysera pojkarnas situation under samma förutsättningar och i samma 
kriterier som flickornas. I studiens centrum står konflikter med hederskulturers syn på 
kvinnans frihet och sexualitet. I hedersrelaterade kulturer är en generell inlevelse att bevara 
tonåriga dotterns oskuld fram till äktenskapet.  Denna syn kolliderar med den svenska 
kulturens dominerande norm om att flickors sexuella relationer före äktenskap är accepterade. 
En annan viktig punkt är att de olika synsätten skapar allvarliga konsekvenser i ungdomarnas 
vardagsliv och framtid. Detta gör att ungdomarna börjar tvivla på om de själva kommer att få 
välja vem de ska gifta sig med eller om någon annan ska välja en partner åt dem. Författarna 
menar att det är viktigt för ungdomarna att få den möjligheten att utveckla sina relationer till 
andra och att känna och umgås med andra ungdomar via fritidsverksamheter i samhället. 
Inom ramen för hederskultur skiljer sig en tonårig flickas situation från en ung pojkes 
livssituation. Enligt författarna är heder en manlig egenskap som kan förloras och vinnas 
beroende på kvinnans sexuella beteende. Dessutom är männen beroende av samhällets 
omdöme som är ett socialt och symboliskt kapital.  Det finns ett könsspecifikt krav som ställs 
på ogifta män, för närstående kvinnor som systrar, kusiner, mamma samt den han själv ska 
gifta sig med, gällande kyskhet och oskuld. Med detta antagande drar författarna slutsatsen 
om att kravet på kyskhet som ställs på unga kvinnor inför äktenskap, reglerar den unga 
mannens situation. Genom direkt och indirekt kontroll av omgivningen, familjen och från de 
äldre männen inom familjen uppnås detta krav.  

Resultatet av denna studie visar att en stor andel flickor och pojkar som deltagit i denna 
undersökning lever under hedersrelaterade normer och begränsningar samt drabbas av olika 
former av kontroll, kränkningar, hot och våld.  Hedersrelaterat våld drabbar främst flickor och 
dem som inte följer normerna och bryter mot reglerna. Ett annat resultat av studien är att 
ungdomar som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar bor mest i de fattiga 
förortsområdena och att deras föräldrar är lågutbildade. Dock har majoriteten av ungdomarna 
som lever med hedersrelaterade normer utländsk bakgrund och deras föräldrar är religiösa. En 
stor andel av pojkarna utsattes för fysisk och psykisk misshandel av någon av föräldrarna. 
Alla dessa ungdomars vilja är att umgås med sina vänner utan föräldrarnas och andras 
kontroll, att kunna gå på vilken fritidsaktivitet som helst, att kunna klä sig hur de vill, kunna 
bestämma själva vem de ska bo ihop med och gifta sig med. Att kunna bestämma mer över 
sina egna liv.  
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4 Kvalitativ metod 
Denna studie är en kvalitativ undersökning som bygger en empiri av tre kvinnors erfarenheter, 
uppfattningar och upplevelser av heder. Kvalitativ forskningsstrategi lägger vikt på hur 
individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2008). Anledningen till att 
jag valde en kvalitativ metod var att få djupare förståelse för hur de tre generationer kvinnor 
uppfattar och tolkar sin verklighet med avseende på ämnet. Bryman menar att vid kvalitativa 
intervjuer har forskaren som avsikt att få fylliga och detaljerade svar.  

Patton, (ref. av Larsson, 2005) beskriver att kvalitativ forskning tillhör de forskningsstrategier 
som ger beskrivande data om intervjupersoner. Dessa är bland annat öppna intervjuer som 
beskriver direkta citat från intervjupersoners attityder, tankar, känslor och kunskaper. En 
annan forskningsstrategi är direkta observationer som omfattar detaljerade anteckningar och 
reflektioner av den valda respondentens aktiviteter, beteenden, handlingar. Den sista 
forskningsstrategin är citat från olika källor så som behandlingsdokument, rapporter och 
publicerade skrifter och öppna svar från tidigare frågeformulär.  För att kunna presentera ett 
bra resultat av denna studie har jag också följt alla dessa steg. Jag utförde tre intervjuer med 
hjälp av en bandspelare för att få ett bredare perspektiv i hela intervjun. Samtidigt har jag 
själv antecknat intervjupersonernas beteenden och handlingar.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 
Studiens syfte är att undersöka hur tre generationer kurdiska kvinnor från samma familj som 
kommer från patriarkala samhällsstrukturer påverkas över tid av den majoritetskultur och de 
värderingar som råder.  Kvalitativa forskare sysslar med målstyrda urval som handlar om att 
välja ut individer, organisationer, dokument med hänvisning till forskningsfrågor som har 
formulerats (Bryman, 2008). Det var mycket viktigt för mig att kunna hitta tre kurdiska 
kvinnor just från samma familj, helst mormoder, moder och dotter. Mitt mål var att jag skulle 
hitta en mormoder som var både född och uppvuxen i ett annat land så att jag kunde jämföra 
henne med sin dotter som är uppvuxen i Sverige och med en dotterdotter som är född och 
uppvuxen i Sverige. I början av studien har jag kontaktat två familjer via kontakter som jag 
tyckte var relevanta inför min uppsats. Jag lyckades att intervjua den ena familjen och 
genomförde tre olika intervjuer. Samtliga intervjuer skedde vid olika tidpunkter med tanke på 
att de tre intervjupersonerna inte skulle påverkas av varandras svar. I denna studie valde jag 
mina intervjupersoner utifrån deras etnicitet. Alla Intervjupersoner är kurdiska kvinnor och 
två av dem immigrerade till Sverige från Turkiet. Det är kvinnor från samma familj i tre 
generationer som består av mor, dotter och barnbarn. Alla dessa kvinnor har olika 
utbildningsnivå och är i olika åldrar.  

Larsson (2005) menar att kvalitativ forskning har som syfte att göra rika beskrivningar. 
Därför är det viktigt att man hittar sådana deltagare som kan ge omfattande och noggranna 
fakta. Det som är intressant med att intervjua just denna familj är att de är tre generationer 
kurdiska kvinnor i olika åldrar med olika egenskaper. Jag genomförde en del av mina 
intervjuer på kurdiska eller turkiska för att intervjupersonerna skulle uttrycka sig lättare på sitt 
modersmål och känna sig tryggare. Därför genomförde jag min första intervju med den äldsta 



  

14 
 

intervjuperson på kurdiska och turkiska eftersom hon behärskade det svenska språket mindre 
bra.   

 

4.1.1 Datainsamlingstekniker 
Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att använda bandspelare menar Patton (ref. av Larsson, 
2005) då detta ger ett mer detaljerat material som kan bearbetas och användas inför exakta 
citatbeskrivningar inför studien. Jag har samlat in data med hjälp av bandspelare och 
transkriberat intervjuerna.    

Transkribering är en effektiv metod som gör det lättare att utföra en noggrann analys av vad 
människor säger (Bryman, 2008). Med hjälp av transkribering kunde jag hålla minnet klart 
utan att blanda in mina egna tankar och fördomar. En viktig avsikt med denna studie var att 
från början fokusera på hur och på vilket sätt intervjupersonerna definierar begreppet heder. 
Bryman (2008)  menar att med hjälp av transkribering kan man svara på frågor om 
forskningsanalysen har påverkats av forskarens värderingar och fördomar.  

 

4.2 Tillvägagångssätt vid litteraturinsamling 
Vid insamling av material inför min studie sökte jag litteratur via Stockholms biblioteks 
databas som är kopplad till alla bibliotek som tillhör Stockholms stadsförvaltning. Via denna 
biblioteksdatabas kunde jag reservera all litteratur som jag behövde. Dock var en stor del av 
litteraturen redan utlånad och därför blev jag tvungen att stå i kö. Jag sökte bland annat 
litteratur via Örebro universitets databaser på ämnesguider. Mina sökord var kvinnor och 
heder, patriarkat, hedersrelaterad våld, hedersrelaterat våld bland kurder, hedersrelaterat 
våld bland muslimer och religion och heder.  

Via ämnesguide fann jag vetenskapliga artiklar, avhandlingar och uppsatser som handlade om 
heder. Via Summon söktjänst fann jag mina internationella artiklar som jag sökte utifrån 
sökord som women and honour och honourrelated violence.  

  

4.3 Intervjuer  
Innan jag började ställa frågor till intervjupersonerna presenterade jag min studie och dess 
syfte. Samtliga intervjupersoner var inte så medvetna om ämnet från början, därför förklarade 
jag ämnet kort och varför jag valde just det ämnet.  Bryman (2008) menar att vid en 
semistrukturerad intervju har forskaren specifika frågor utifrån olika teman och 
intervjupersonerna får ge vilka svar de vill och frågorna behöver inte komma i samma ordning 
som i intervjuguiden.  Jag utförde mina tre semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 
intervjuguide (se bilaga 1).  Avsikten med detta var att få detaljerad information om ämnet 
utifrån intervjupersonernas svar och kunskapsnivå.  
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4.4 Validitet 
Validiteten gäller studiens giltighet och minimering av felkällor. Det gäller forskarens 
förmåga att mäta det han eller hon avser att mäta. I kvalitativ forskning hänför sig validiteten 
till presentation av forskarens beskrivningar, kategoriseringar och analyser utifrån ämnet som 
studeras. Enligt Kvale (ref. av Larsson, 2005) är validiteten förknippad med forskarens 
skicklighet och det är viktigt hur forskaren kontrollerar, ifrågasätter och tolkar sitt verk.    

För att kunna förstärka validiteten i min studie har jag utgått ifrån samma intervjuguide vid 
alla mina tre intervjuer och genomförde intervjuerna på ett liknande sätt. Jag utförde 
intervjuerna i olika tid och miljö för att förhindra intervjupersonerna att påverka varandra om 
ämnet.  Avsikten med detta var att samtliga intervjupersoner skulle svara individuellt och att 
de inte skulle påverkas av varandras svar. En viktig punkt som förstärker studiens validitet är 
att samtliga intervjupersoner är kurdiska kvinnor som är uppvuxna med en hederskultur.  

 

4.5  Reliabilitet  
Reliabilitet tillhör resultatens struktur och pålitlighet i en kvalitativ forskning. Vid 
datainsamling i kvalitativa undersökningar kan författaren ställa liknande frågor till 
intervjupersonen för att kunna granska strukturen i svaren. Man kan även granska 
reliabiliteten på en undersökning genom att låta två undersökare skriva ut den utförda 
intervjun. ( Kvale ref. av Larsson 2005). 

För att förstärka reliabiliteten i min studie har jag kontrollerat studiens empiri genom att läsa 
den några gånger. En anledning till att jag valde just de tre kurdiska kvinnorna var att jag 
redan visste att alla tre var uppvuxna med hederskultur och att alla visste vad hederskultur 
innebar i ett kurdiskt samhälle samt hur kurdiska kvinnor upplevde problematiken kring 
heder. 

 

4.6 Etiska överväganden 
Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att få intervjupersonernas samtycke om hur de vill bli 
presenterade i studien. Därför förde jag ett tydligt samtal i början av studien med de tre 
utvalda intervjupersonerna om att det är frivilligt att delta i en sådan studie samt att dra sig ur. 
Som jag nämnde tidigare så försökte jag ge information om min studie och dess syfte.  
Informationskravet handlar om att informera de deltagande om det berörda ämnets syfte och 
de deltagande måste veta att det är frivilligt att delta i undersökningen och har rätt att hoppa 
av (Bryman, 2008)   

Enligt Bryman (2008) går konfidentialitet ut på att behandla deltagarnas uppgifter på sådant 
sätt att främmande inte kan komma åt dem. Vid inspelning av intervju med den äldsta 
intervjupersonen kände jag att hon blev lite upprörd på grund av att hon inte ville att någon 
annan skulle lyssna på den inspelade intervjun. Dock försäkrade jag henne om att jag skulle 
radera all bandinspelning när jag transkriberat klart. Jag har även informerat alla 
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intervjupersoner att de skulle kunna vara anonyma och konfidentiella. Därför har vi valt 
tillsammas att de skulle vara helt anonyma med tanke på att skydda deras integritet.  
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5. Resultat och analys 
Jag har valt att analysera studiens empiri i form av citat med hjälp av olika teman som heder 
och kultur, heder och våld, heder och religion och heder och svensk kultur. Parallellt med 
varje tema har jag analyserat intervjuerna med hjälp av teoretiska begrepp och gjort 
jämförelser med tidigare forskning.  

5.1 Kort presentation av intervjupersonerna  
Jag utförde mina tre intervjuer med tre generationer kurdiska kvinnor. Jag har valt att använda 
fiktiva namn utifrån intervjupersonernas egen begäran för att skydda deras integritet.  

Mormodern Emine: Emine 65 år gammal, är kurd från Turkiet. Hon har varit bosatt i 
Sverige i 30 år. Emine är gift och har två söner och tre döttrar, är pensionär och hemmafru. 
Emine bor i en invandrartät förort.  

Modern Meryem: Emines dotter Meryem är 45 år gammal och kom till Sverige tillsammans 
med sina föräldrar när hon var 15 år gammal, Meryem är gift och har två döttrar och en son, 
jobbar som barnskötare. Meryem bor i en invandrartät förort.  

Dottern Jasmin: Meryems dotter Jasmin är 25 år gammal född och uppvuxen i Sverige. 
Jasmin är ogift och studerar på universitet. Jasmin bor tillsammans med sin familj.  

 

5.2 Heder och Kultur 
Samma frågor ställdes till alla tre intervjupersoner och alla definierar begreppet heder på sitt 
sätt och kopplar till kultur och mäns överordnande.  Jag utför min första intervju med Emine 
både på kurdiska och turkiska eftersom Emine inte kan så bra svenska. Andra intervjun med 
Meryem är mest på svenska lite kurdiska och turkiska och sista intervjun med Jasmin är 
nästan bara på svenska.  

Emine berättar för mig att heder är ett brett ämne som liknar ett stort paraply, det är svårt att 
definiera men jag ska försöka, säger hon. 

             ”Heder är lika med kvinnans kyskhet. Flickor ska vara oskuld innan de gifter sig. Så har vi lärt oss från 
våra förfäder. Heder är ett viktigt begrepp i det kurdiska samhället och speciellt viktigt för oss kurdiska 
kvinnor, så är det med kurdisk kultur ” 

Meryem berättar att hon är uppvuxen med en kultur som fokuserar mycket på kvinnans 
kyskhet och oskuld. ”Enligt min egen åsikt betyder heder att ha respekt för sig själv”, säger 
Meryem. 

”Sedan jag var liten pratade alla i min omgivning om heder, heder är ett begrepp som har fastnat i mina 
hjärnceller. Enligt min kultur är heder lika med kvinnans kropp och heder finns mellan kvinnans två lår 
och heder finns bara för att kontrollera kvinnans sexualitet”   
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Jasmin berättar att hon är påverkad av både kurdisk och svensk kultur eftersom hon är född 
och uppvuxen i Sverige.  

”Heder för mig handlar om självrespekt, min familj skulle inte tycka  om mitt svar men jag definiera heder 
så. ”  

Emine och Meryem beskriver heder som ett kulturellt tabu kring kvinnans sexualitet. Emine 
menar att en kvinna ska vara oskuld innan hon gifter sig. Intervjupersonernas antagande om 
heder stämmer överens med det Eldén (2003) skriver i sin avhandling. Hon menar att när hon 
utförde en intervju med en kvinna från Jerusalem så tolkade kvinnan sitt liv med att vara 
oskuld på bröllopsnatten. Jag tolkar vidare Emines och Meryems uttalande om heder, som en 
kyskhetskod. Wikan (2009) menar att synen på heder i Mellanöstern går ut på en kyskhetskod 
som reglerar kvinnors beteende och handlingar för att inte dra skam över männen. Jasmin 
menar att heder handlar om självrespekt.  Enligt Reddy (2008)  är heder bunden till kvinnlig 
självkänsla och socialt värde som är i nära förhållande till rykte. Inom många samhällen 
kopplas heder till något positivt och eget värde i andras ögon och handlar om självrespekt och 
social respekt (Wikan, 2009).  

Vidare svarar intervjupersonerna på vad som är viktigt för kvinnans heder. Samtliga 
intervjupersoner tycker att heder ett viktigt begrepp för alla kvinnor. Heder handlar inte bara 
om sexualitet och kyskhet som män har bestämt. 

Emine förklarar att det inte finns kvinnor utan heder men att det finns män som saknar 
skamkänsla som försöker dra ner kvinnor genom att sprida falska rykten. 

”Jag tror inte att människor i andra kulturer värderar kvinnor med deras heder så som kyskhet och 
oskuld men i kurdisk kultur är det så. Inom kurdiska kulturen betyder heder vidare för en gift kvinna att 
vara trogen mot sin man och att kunna ta hand om ekonomin, ta hand om barnen och att kunna laga god 
mat”  

Meryem berättar att det är viktigt för kvinnans heder att ha respekt för sig själv genom sina 
handlingar.  

          ”Jag skulle aldrig våga gå ut och äta middag ensam med en manlig kollega. Om någon ser mig då är det 
oundvikligt att folk börjar snacka skit. För mig är det mycket viktigt att inte låta någon snacka skit om 
mig. Det handlar inte bara om heder utan det handlar om min egen respekt. Det kanske inte är fel att gå 
ut ensam med en manlig kollega men jag måste tänka på min man och mina barn”  

 

Jasmin berättar för mig att det är viktig för hennes egen heder att klara av vissa saker och att 
kunna ta ansvar. Att ha självrespekt är det viktigaste men man visar sin respekt för sig själv 
via sina handlingar.  

        ”Jag tycker att självrespekten går ut på att man är godhjärtad och har goda handlingar, är duktig, 
pluggar och är familj orienterad. Exempelvis respekterar jag mig själv och tar ansvar för saker och ting” 
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Samtliga intervjupersoner tycker att heder är självrespekt och att man får detta genom olika 
goda handlingar. Ouis (2009) menar att hedern kan definieras på olika sätt som människors 
värde i andras ögon och även som människans behov av stolthet och respekt i ett socialt 
sammanhang.   

En annan fråga som jag ställde till intervjupersonerna är vad de tänker kring mannens heder. 
Samtliga intervjupersoner resonerar om ämnet utifrån olika handlingar som de kopplar till 
mäns heder inom kurdiska kulturen. Emine kopplar männens heder till goda och dåliga 
handlingar medan Meryem påstår att männens heder inte är lik kvinnans heder. Jasmin tycker 
att samhället har stora förväntningar på män, därför måste de vara starka för att hantera detta.  

Emine tycker att männen också har sina uppgifter som de måste utföra och kopplar detta till 
mäns heder.  

         ”Inom den kurdiska kulturen får män inte heller göra vad de vill. Det är viktigt att en man tar ansvar för 
sin familjs försörjande, tar ansvar för sina barn och ger omsorg till sina föräldrar. Män som inte tar 
ansvar för sin familj och sina barn har ofta problem med alkohol, spelmissbruk och byter ofta kvinnliga 
partner. Dessa typer av män brukar frysas ut av det samhället de lever i och man kallar dessa män för 
ärelösa män”   

Meryem berättar att i kurdisk kultur är mannens heder uppbyggd på kvinnans heder. Alltså är 
männen skyldiga att kontrollera kvinnan så att hon inte går miste om sin heder. Men ändå har 
mannen ingen heder som han måste vara rädd för. Han får gå ut och träffa hur många kvinnor 
som han vill.  

           ”Männens heder rentvås genom vatten men kvinnans heder går aldrig bort, det blir kvar på pannan som 
skam” 

Jasmin berättar för mig att i den kurdiska kulturen har män olika mycket skyldighet att sköta 
sig. Män ska ha självrespekt. 

        ”I den kurdiska kulturen ska män vara extra starka för att kunna hantera familjens, släktens och 
samhällets förväntningar av sig själv” 

Schlytter (m.fl.,2009) tar i sin avhandling upp att heder definieras som en manlig egenskap 
som kan förloras och vinnas i samband med kvinnans sexuella beteende, och att samhällets 
omdöme är ett socialt och symboliskt kapital som mannen är beroende av. Utifrån 
intervjupersonernas tolkning av mäns heder och med utgångspunkt i ovan nämnda antagande 
kan jag påstå att mannens heder är kopplad till två aspekter. Den första är social acceptans och 
bekräftelse av omgivningen utifrån männens goda handlingar och den andra är att den 
manliga egenskapen kan vinnas och förloras i samband med den relaterade kvinnas sexuella 
beteende.  

Min nästa fråga till intervjupersonerna är hur och genom vilka handlingar heder förändras 
enligt deras åsikt. Samtliga intervjupersoner tycker att man inte behöver göra något speciellt 
för att förändra sin heder. De menar att det räcker med att man gör något som strider mot 
kulturen, vad som helst.  
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Emine påstår att kvinnans heder kan förändras via ett beteende som strider mot de kurdiska 
samhällsreglerna. Hon menar att det inte finns någon kvinna utan heder dock finns det män 
som försöker kasta smuts på kvinnor bara för att ha kontroll över deras liv. Emine ger ett 
exempel på hur en kvinna förlorar sin heder och sin familj på grund av falska rykten. 

           ”I den trakten som vi kommer ifrån räcker det med att en kvinna får körlektioner av en manlig 
körkortslärare. Det räcker med att hon sitter bredvid körkortsläraren och kör bil. För flesta kurdiska män 
kan detta uppfattas som en dålig handling och räcker för att stämpla kvinnan som hora”  

Meryem menar att för kurder spelar det ingen roll om en kvinna ligger med någon eller går ut 
och äter middag med någon, båda är samma sak. Man behöver egentligen inte göra så mycket 
för att kallas för hora, det räcker bara att man står och pratar med en killkompis. 

Jasmin berättar för mig att hon aldrig skulle vilja utsätta sin familj för en sådan handling. 
Hon menar att hennes heder lätt skulle förändras genom att träffa en killkompis. Eftersom 
heder är så centralt i den kurdiska kulturen så skulle en sådan handling förstöra hennes 
relation till sina föräldrar. Hon menar att det inte handlar om familjens förtroende för henne 
utan kurdiska kulturens och samhällets syn på kvinnan. Alla skulle börja prata om mig och då 
skulle min familj och mamma få skiten i onödan säger Jasmin. 

”Jag har inte rätt att utsätta min mamma för det” 

Våld och förtyck av män mot kvinnor är förenat med hedersrelaterat våld som har sin grund i 
kulturella föreställningar som kön, makt och sexualitet. Kvinnans oskuld och kyskhet är 
centralt i hederstänkandet när det gäller familjens rykte som kopplas till flickors påstådda 
beteende (Regeringen, 2010).  Samtliga kvinnors berättelser om handlingar som gör att heder 
förändras stämmer med regeringens precisering av hedersrelaterat våld. Jag kommer fram till 
att när en kvinna uppvisar ett beteende som strider mot kulturens normer då anses detta som 
en handling som gör att en kvinna förlorar sin heder. Denna förändring av heder utgör en fara 
för männen som försöker ha kontroll på kvinnan. Samtliga mina intervjupersoner menar att de 
inte behöver utöva märkliga handlingar för att förändra sin heder och kallas för hora, utan att 
det även räcker med om de för ett samtal med en främmande man. Reddy (2008) menar att det 
inte bara är sexuella handlingar som accepteras som kränkning för män utan även ett visst 
socialt beteende kan ses som hedersbrott. Vilket stämmer överens med det kvinnorna berättar.  

 

 

 

 

 

 

 



  

21 
 

5.3 Heder och våld 
Emine berättar för mig att hedersrelaterat våld existerade när hon var liten i det samhället där 
hon kommer ifrån, men inte nu längre. Meryem och Jasmin tycker inte heller att någon har 
blivit mördad i hedersnamn i just det samhället som de levde i och där de kommer ifrån. 
Samtliga intervjupersoner menar att våld inte behöver vara fysiskt, utan att det även finns 
psykiska våldshandlingar som förtrycker. De tycker att det är hemskt att bli förtryckta av män.  

Emine tycker att hedersrelaterat våld inte existerar längre i jämförelse med tidigare. Emine 
menar också att män som begår våld i hederns namn inte är mentalt friska. Hon ger ett 
exempel från en liten by i 50-talets Turkiet när hon skulle beskriva vad hedersrelaterat våld 
var.    

          ”Det området som jag kommer ifrån skulle ingen kvinna våga ha en relation med en man.  Det spelade 
inte så stor roll om man var gift, ogift eller skild. Exempelvis, om det visade sig att en flicka inte var 
oskuld på bröllopsnatten så kunde hon skickas tillbaka till sina föräldrar. Men detta hände inte heller så 
ofta. Det som hände ofta var att en flicka rymde i väg med en man som hon hade kärleksrelation med. 
Människor kunde lätt glömma det som hände så fort när de gifte sig med varandra. För flickans familj 
var det en stor skam, men det var ändå okej eftersom mannens familj kunde återuppta hedern via 
giftermål. Det värsta var om en flicka skulle bli våldtagen, då försökte alla män från flickans familj att 
återuppta flickans heder genom att tvinga mannen att gifta sig med flickan. Om han inte skulle acceptera 
att gifta sig med tjejen, skulle han ha blivit mördad av flickans manliga släktingar. Det bästa sättet att bli 
av med tjejer som drog skam över sin familj var att tvinga de a tt gifta sig med en gammal man” 

 

Meryem berättar för mig att den trakten som hon kommer ifrån är det inte vanligt att någon 
dödar sin syster eller fru i hedersnamn. Sådant är en påverkan från östra Turkiet säger hon.  

           ”För oss handlar detta bara om skam och skam för familjen. Att folk börjar prata skit om familjen är det 
värsta. Jag tror inte att hedersrelaterat våld handlar bara om mord utan det finns andra sätt när det 
gäller våld. För vi som kommer från den trakten handlar det mer om psykiskt våld . Exempelvis, en tjej 
som anses ha vanärat familjens heder fryses ut i det kurdiska samhället. Familjen vill helst inte träffa den 
tjejen som har gått emot familjens normer.  Ingen vill kontakta henne men det kan hända också att 
familjen förlåter henne efter en viss tid. Allt detta handlar bara om skam, inte något annat och heder är 
en grej som är påhittad av män bara för att trycka ner kvinnor”  

 

Jasmin tycker att hedersrelaterat våld handlar om psykiskt och fysiskt våld. Att bli förtryckt 
av andra är psykisk misshandel säger hon.  

          ”Att sätta gränser för andra människors frihet är värre än att bli mördad. Det är som att dödas varje dag. 
Jag tycker att män är pressade av kurdiska samhället att handla på ett sätt som de kanske inte tycker om. 
De kanske inte vill göra det. Kvinnor är offer, män kan också vara offer. Fast inom de patriarkala 
samhällena som kurdiska kulturen har nästan bara kvinnor utsatts för våld men inte män. Att utsätta sin 
familj och fru för våld är helt omöjligt att acceptera. Det är hemskt att inte känna sig trygg inom sin 
familj ”  

Kvinnor är utan tvekan de främsta offren för hedersrelaterat våld hävdar Reddy (2008).  
Jahangir (2005) definierar hedersrelaterat våld som förtryck, våld och mord i hederns namn 
mot flickor och kvinnor. Samtliga intervjupersoner definierar hedersrelaterat våld som 
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förtryck, våld mot flickor och kvinnor som Jahangir belyser ovan. Jasmin berättar vidare att 
kurdiska samhället är ett exempel på ett patriarkalt samhälle där det bara är män som 
bestämmer. Därför utsätts kvinnor och flickor för förtryck och våld.  Awla (2005) menar att 
heder och vanheder är en viktig del för de samhällen som är dominerade av heder. Jag tolkar 
det som att samtliga intervjupersoner är medvetna om att det finns en dominans av män som 
styr flickornas och kvinnors handlingar med hjälp av förtryck i det samhället som de lever i. 
En av de faktorer som framkallar våld mot kvinnor är de patriarkala samhällena (Wallby, 
1990 i Eliasson, 1999).  Wikan (2009)  menar att hedersrelaterat våld existerar i Jordanien, 
Yemen, Jordanien, Israel, Pakistan och i irakiska och turkiska Kurdistan. Jag tolkar det som 
att det även finns skillnader inom kurdiska kulturen och att kulturen varierar mellan olika 
områden eftersom det också finns många kurder från centrala Turkiet exempelvis mina tre 
intervjupersoner. Meryems mening om att hedersrelaterat våld är en påverkan från östra 
Turkiet stämmer med Wikans påstående eftersom Meryem kommer från centrala Turkiet.  
Meryem talar om att kvinnor blir utfrysta av sina familjer och samhället på grund av att de 
anses ha vanärat familjens heder. Vanheder kan drabba hela familjen, släkten och på grund av 
detta kan kvinnan bli stigmatiserad bland släktgruppen och det samhället hon lever i (Wikan, 
2009).  

Jag frågar vidare intervjupersonerna om det fortfarande sker tvångäktenskap i det kurdiska 
samhället. Emine tror inte att det finns familjer som tvingar sina flickor att gifta sig med män 
som familjen har valt. Meryem tror att detta har ändrats de senaste åren och Jasmin tror att det 
säkert finns familjer som tvingar sina döttrar till giftermål. 

Emine förklarar vidare att det inte är lätt att göra det i Sverige nu. Hon tycker att nuförtiden är 
flickor ändå fria jämfört med tidigare. Hon påstår att den kurdiska kulturen håller på att 
förändras.  

         ”Men jag är säker på att det sker tvångsäktenskap i Turkiet”   

Meryem menar att tvångsäktenskapen har förändrats under de senaste åren och det kommer 
att förändras mer genom generationer.  

Jasmin tycker att ingen i hennes familj skulle tvinga henne att gifta sig med en man om hon 
inte ville. Hon menar vidare att det finns säkert familjer som tvingar sina flickor till giftermål. 

         ”Att tvinga sin dotter eller syster till giftermål är en hemsk och oacceptabel handling. Att vara kvinna i en 
sådan situation är ett straff ” 

Ett antal forskare och aktivister har definierat tvångsäktenskap som en typ av hedersbrott och 
att detta kan leda till våldtäkt inom äktenskapet på grund av brist på samtycke till den sexuella 
relationen menar Reddy (2008). Tvångäktenskap kan utnyttjas för att förhindra kvinnor att 
utöva ett självständigt beteende och att välja sin egen partner (Reddy, 2008). Emine nämner 
att ett sätt att bli av med en tjej som anses ha vanärat familjens heder är att gifta bort henne 
med en gammal man eller med en funktionshindrad man. Detta tolkar hon som ett tungt straff 
för en kvinna som inte följer hederskoden.   
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5.4 Heder och religion 
Jag frågar intervjupersonerna om religion påverkar hur kurder ser på heder. Samtliga 
intervjupersoner tror inte att religionen har någon påverkan på hur kurder ser på heder.  

Emine berättar för mig att hon försöker läsa Koranen för att kunna få exempel på handlingar 
som våld i hedersnamn eller att kvinnor måste lyda män. Hon tillägger vidare att det är svårt 
ibland att förstå vad som står i turkiska översättningen av Koranen. Hon menar att man ska 
lyssna på översättning av Koranen från kunniga professorer för att inte missuppfatta. 

          ”Jag vet att det står i Koranen att det är förbjudet att ha sex utom äktenskap, men jag vet inte om kurder 
kopplar detta till heder”  

Meryem menar att det sägs att kurder påverkas av religion när det gäller heder men hon tror 
själv inte på det.  

         ”Det står ingenstans i Koranen att man ska döda sin dotter i hederns namn”  

Jasmin tycker att enligt kurder är religion och kultur samma sak. Kurder blandar ihop kultur 
och religion och misstolkar religionen säger hon.  

         ”Det kurdiska folket är väldigt politiskt aktivt och har kämpat för sina rättigheter. Många kurder anser att 
religion är opium för folket, långt tillbaka tänker man så” 

Att heder inte har någoting med religionen att göra är någonting som samtliga 
intervjupersoner har påpekat. Ingen av intervjupersonerna skapar ett samband mellan religion 
och kultur. Mina intervjupersoners påstående kan tydliggöras med hjälp av författares 
liknande antagande. Enligt Awla (2005) tillhör inte fenomenet hedersmord till någon särskild 
religion, kultur eller etnisk grupp och att hedersmord existerar mer eller mindre inom alla 
samhällskulturer, klasser och inom de olika religionerna. I sitt kapitel ”Hedersmord och 
islam” hänvisar författaren Awla till olika islamister och olika författare som tror att islam 
inte har någonting med hedersmord, tvångsgifte och könstypning att göra. 

 

Jag frågar vidare om religionen påverkar hur en muslim ser på heder. Alla intervjupersoner är 
muslimer och de tror inte att det finns en specifikation av begreppet heder inom islam.  

Emine menar att inom alla världsreligioner finns det omfattande lagar och regler som strävar 
efter det goda livet. Jag tror inte att det står någonting just om heder i Koranen menar Emine.   

         ”Som jag sa tidigare så finns det gränser om människans sexuella handlingar inom alla religioner men 
mer vet jag inte” 

Meryem menar att religion absolut inte påverkar hur hon ser på heder.  

        ”Jag tror att jag har läst i Koranen att sex är förbjudet utom äktenskap” 

Jasmin tycker inte att hon påverkas av islam gällande heder. 
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        ”Jag tror att Koranen förklarar allt på ett bra sätt och den är en bra kä lla för att söka svar på sådant”  

Wikan (2009) menar att islam är en religion och en ideologi som utformar lagar och regler. 
Detta stycke av Wikan stryker Emines förklaring om lagar och regler. Awla (2005) hävdar att 
vissa grymheter som hedersmord diskuteras fortfarande och att sådant är resultatet av 
kombination av underutveckling, korruption och maktkoncentration hos vissa ledare som 
försöker skapa orättvisor i könsrelationen. För detaljerad forskning om sådant så hänvisar 
författaren vidare till Koranen och profetens hadither. 

 

5.5  Heder och svensk kultur 
Min intervju fortsätter vidare med att jag ställer en fråga om intervjupersonernas uppfattning 
om heder har förändrats under den tid som de har bott i Sverige. 

Emine och Meryem tror inte att det har förändrats så mycket under den tiden som de har bott i 
Sverige. Emine menar att hon har levt i Sverige i 30 år och att det har hänt mycket under den 
tiden.  Men hon tror inte att hon har förändrats mycket, hon påstår att hon är densamma. 
Meryem menar att människor som invandrar till Sverige från Turkiet ofta har sin lilla 
släktkrets som de trivs bra i. Jasmin tycker att hon alltid har tre syner på saker och ting alltså 
en syn av kurdiska, svenska och hennes egen blandning av svenska och kurdiska säger hon. 

Emine talar om för mig att hon inte förändrats mycket under den tiden hon har bott i Sverige. 

          ”Så klart att jag har blivit påverkad av en annan människa eller en annan kultur men inte så mycke t, min 
syn på heder har inte heller förändrats eftersom jag är född och uppvuxen med denna kultur. Det  är inte 
lätt för mig att förändra vissa saker. Jag älskar alla människor oavsett vilken religion och kultur de 
tillhör”  

Meryem berättar för mig att hennes syn på heder och skam inte har förändrats eftersom hon 
också är uppvuxen i Sverige och kanske därför bygger inte hennes syn på heder och skam på 
konstiga handlingar som den kurdiska kulturen strävar.  

 ”Varje människa är ansvarig för sina egna handlingar inte för andras och varje individ har rätt till eget 
bestämmande utifrån samhällsregler.” 

Jasmin tycker att hon har skapat egen blandning av kurdiska och svenska. Detta passar till 
alla.  

          ”Jag tror inte att det är bra att en kvinna får göra vad hon vill men inte heller är det bra att man 
begränsar allt för denne. Om en kvinna skulle i den kurdiska kulturen göra allt det som inte är tillåtet 
skulle jag inte döma henne för det. Jag skulle aldrig behandla henne olika, det är inte mitt ansvar och ja g 
har inte rätt att prata om det” 

 Wallby (ref. av Eliasson, 1999) menar att människor påverkas kontinuerligt av det samhälle 
och kultur de lever i. Samtliga intervjupersoner tycker att människor förändras i förhållande 
till en viss kultur och uppfostran i det samhället lever i. Författarens precisering styrker mina 
intervjupersoners ovan nämnda påstående.   
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Min nästa fråga handlar om vilka skillnader intervjupersonerna uppfattar mellan heder i den 
kurdiska kulturen och heder i den svenska kulturen. Alla intervjupersoner tycker att man som 
människa ska respektera andra samhällens kulturförståelse. Vi kan inte döma svenskar för 
deras uppfattningar av heder säger intervjupersonerna.  

Emine menar att hon inte är så insatt i svensk kultur och därför är det fel att säga någonting. 
Det är deras kultur som de har fått av sina förfäder precis som vi.  

        ”Jag tror inte att kurder och svenskar har liknande kultur men jag skulle inte våga säga vad som är likt 
heller. Eftersom att jag inte vet mycket om svensk kultur så kan jag inte påstå någonting” 

Meryem berättar för mig att hon aldrig tänkt på heder för svenskarnas del och vet inte heller 
vad det innebär.  

”Jag menar att i Mellanöstern är heder mer eller mindre lik  varandra, typ lika med kvinnan. Man 
använder begreppet heder mest bland invandrare i förhållande till kvinnans kropp och sådant. Eftersom 
jag inte vet vad heder innebär för svenskar så kan jag inte heller jämföra dem med varandra”  

Jasmin förklarar för mig att varje folkslag har sin heder, även svenskar har heder i svensk 
kultur. Inom den svenska kulturen är man ansvarig själv för sina egna handlingar, rätt eller 
fel, ingen dömer eller ifrågasätter varandra inför sådant.  

          ”Att visa en perfekt familjebild och att ingen skvallrar skit  om dem och att de ska ha sina villor och 
Volvon och den perfekta familjen” 

Heder kan definieras på olika sätt exempelvis som värdet av en person i hans/hennes egna och 
andras ögon och människans behov och rätt till stolthet och respekt (Ouis, 2009). Utifrån 
Jasmins förklaring om begreppet heder i ett svenskt sammanhang handlar heder mer om social 
acceptans av samhället som författaren Ouis (2009) förklarar. Jasmin definierar vidare 
begreppet heder utifrån den svenska kvinnans ansvartagande inför handlingar och för sin ära. 
Wikan (2009) menar att som kvinna i västvärlden är man ansvarig själv för sina handlingar 
och sin ära.  En kvinna skulle kunna skaffa barn utom äktenskap men ändå ha sin ära i behåll 
och skulle inte stigmatiseras för sådant. Författaren kallar detta för framsteg och frihet, 
jämlikhet som främjar den enskildes lika värde.   
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6 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor, som kommer från patriarkala 
samhällsstrukturer med hederskultur, påverkas över tid av en majoritetskultur och de 
värderingar som råder samt hur dessa kvinnor påverkar varandra inom familjen ömsesidigt 
både medvetet och omedvetet.  De huvudsakliga frågeställningarna i studien har varit: Vad 
betyder heder för en muslimsk, kurdisk kvinna?  Har uppfattningen om heder förändrats under 
den tiden i Sverige? 

Studiens empiri visar att samtliga intervjupersoner är överens om att definitionen av 
hedersbegreppet har sitt fokus på kvinnans kropp, sexualitet och kyskhet inom hederskulturer. 
Samtliga intervjupersoner tycker att heder är ett begrepp som är centralt och viktigt för 
kurdiska kulturen.  Synen på heder i den kurdiska kulturen fokuserar bara på regleringar som 
styr kvinnors beteende för att kvinnan inte ska dra skam över sin familj. Detta hänger ihop 
med det som Wikan (2009) belyser i sin bok om att hederskultur förenar heder med kontroll 
av kvinnans sexualitet genom män och att denna syn på heder skapar en kyskhetskod som 
reglerar kvinnors beteende och handlingar för att de inte ska dra skam över männens heder. 
Därför uppfattas en kvinna som anses ha vanärat familjens heder inom hederskulturer som en 
paria av sina nära släktingar och samhället som hon lever i. 

Samtliga intervjupersoner är överens om att goda handlingar förknippas med mäns heder och 
handlingar som den kurdiska kulturen anser som fel associeras med kvinnan som skam. I sin 
artikel tar Ouis (2009) också upp att heder förknippas med män och skam med kvinnor. 

Jag anser att resultatet utifrån studiens empiri visar att de tre generationers kurdiska kvinnor 
är mer eller mindre påverkade av hederkulturens värderingar och uppfattningar. Trots att de 
tre generationernas kvinnor inte godtar innebörden av heder i samband med kurdisk kultur har 
de ändå omedvetet ömsesidigt blivit påverkade av den, mest på grund av uppfostring från 
familj och värderingar, normer som den kurdiska kulturen avser.  Wallby (ref. av Eliasson, 
1999) menar att människor påverkas kontinuerligt av det samhälle och kultur de lever i. 

Enligt Wikan (2009) har man kommit långt de senaste decennierna när det gäller 
kvinnorättigheter i västliga samhällen. Hon menar vidare att som en kvinna i västvärlden 
ansvarar man själv för sina handlingar och sin ära, man kan skaffa barn utanför äktenskapet 
eller samboskapet med sin ära i behåll. Människor stigmatiseras inte längre på grund av 
sådana handlingar och författaren kallar detta för framsteg eftersom alla dessa handlingar 
främjar den enskildes frihet, jämlikhet och lika värde. Alla tre intervjupersoner är också 
överens om att den kurdiska kulturen och samhället kommer att förändras så småningom och 
detta kommer ske med generationer. Samtliga intervjupersoner menar att, att leva på ett annat 
sätt än de normer som den kurdiska kulturen avser inte är fel. Det är upp till var och en att 
leva hur de vill, detta är deras rättighet. Alla människor är ansvariga för sina egna handlingar 
och detta visar hur mycket respekt de har för sig själva. De tycker vidare att de absolut inte 
skulle kritisera andra kurdiska kvinnor som väljer att leva på ett sätt som den kurdiska 
kulturen inte avser.  
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Även om alla tre generationer kurdiska kvinnor inte håller med varandra till hundra procent 
gällande definitionen av heder utifrån den traditionella kurdiska kulturens normer och 
värderingar så är alla eniga om att hederns fokus är på kvinnors kropp, sexualitet och kyskhet 
är mannens sätt att skapa kontroll över kvinnan. De påstår vidare att kurdiska kvinnor 
definitivt är de enda offren i det systemet och att kvinnan inte behöver utföra en sexuell 
handling för att kallas för hora i det kurdiska samhället, utan det räcker med att hon utför ett 
samtal med en främmande man.  Reddy (2008) menar att det inte bara är sexuella handlingar 
som anses som kränkning för män utan även ett visst socialt beteende kan ses som 
hedersbrott.  

En gemensam definition av begreppet för samtliga intervjupersoner som förekommer i studien 
är att heder handlar om självrespekt. För de tre intervjupersonerna verkar det i stort sätt helt 
okej att leva med kurdiska kulturens normer och värderingar så länge inte förtyck och 
hedersvåld förekommer. Därför påpekar den yngsta intervjupersonen att förtryck och våld 
mot människor är en handling som är oacceptabel. Intervjupersonerna antyder också att det 
inte finns någon kvinna utan heder, utan att det finns män som försöker förnedra och vanära 
kvinnor bara för att ha kontroll över deras liv.  

Alla tre kurdiska kvinnorna tycker att hedersrelaterat våld inte förekommer i det område där 
de kommer ifrån och påstår att detta är en påverkan från andra områden. Samtliga 
intervjupersoner pratar mest om förtryck och kontroll av män. De dåliga ryktena är också ett 
stort problem som skapar en dålig stämning bland människor i det kurdiska samhället. Jag 
antar att, att skapa dåliga rykten också är en kontrollmekanism som män har hittat på. Jag tror 
inte att det handlar om människors förtroende mot varandra utan att det även handlar om att 
förnedra människor, speciellt kvinnor.  

För samtliga intervjupersoner har religionen en viktig roll i deras liv och de läser Koranen för 
att få en förståelse om livet. De ser inte religion som hot och håller inte med om att religion 
har någon påverkan på hederskulturer. Samtliga intervjupersoner försöker själv läsa Koranen 
för att få en uppfattning om allt men tror inte att heder är någonting som står i Koranen. Dock 
hävdar de att det är förbjudet att ha samlag utom äktenskap. Intervjupersonerna menar vidare 
att kurdiska män misstolkar och missuppfattar religion. 

Den äldsta intervjupersonen och hennes dotter tror inte att de har förändrats under den tiden 
som de har bott i Sverige. Den äldsta intervjupersonen menar att hon har levt i Sverige i 30 år 
och att det har hänt mycket i hennes liv men att hon ändå inte har förändrats mycket. Hennes 
dotter menar att det inte spelar så stor roll för människor som invandrar till Sverige från 
Turkiet eftersom de ofta har sin lilla släktkrets som de trivs i. För den tredje intervjupersonen 
handlar det alltid om tre syner på allting. Hon ser sig aldrig som bara svensk eller kurd , utan 
allt hon gör är en blandning av kurdiska och svenska.  

Jag anser att familjeuppfostran har spelat en stor roll inom just denna familj eftersom 
kvinnorna aldrig skulle tänka sig gå emot kurdiska kulturens normer och värderingar. De har 
på något sätt accepterat att heder och kurdiska kulturen är en del av deras liv. Samtliga 
intervjupersoner hävdar att det värsta i den kurdiska kulturen är att bli förtryckt av män. 
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6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Studiens material skulle kunna användas vidare för att undersöka ett större antal familjer med 
olika socioekonomisk bakgrund. Som fortsättning av denna studie kan man belysa mer 
genusfrågan genom att fokusera på könsskillnader i hederskulturer och även olikheter och 
kopplingar till de svenska samhällsnormerna och värderingarna. Studiens resultat kan 
appliceras för att påbygga annan forskning kring hederskultur t.ex. vad de unga invandrade 
kvinnorna aktivt gör för att motverka hederskulturens värderingar och det förtryck som de 
upplever.   
 
I nästa studie kan man lyfta fram andra frågor såsom varför vissa kvinnor unga som gamla är 
mer benägna till förändring än andra. Ytterligare forskning kan göras för att undersöka på 
samma sätt tre generationer män från samma område. Sedan kan man använda studie 
resultaten till att utbilda och informera socialarbetare i deras framtida professionalitet för att 
bemöta familjer och individer från hederskulturer. Jag tror att genom upplysande av andra 
samhällens kvinnosyn och hedersbegrepp kan man tydliggöra problemområden inom 
genusforskning i västvärlden. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
1- Kan du berätta om dig själv? Ålder, civilstånd, bakgrund, familj, utbildning… 

2- Vad betyder heder för dig som en muslimsk och som en kurdisk kvinna? 

3- Vad är viktigt för en kvinnas heder? 

4- Vad är viktigt för en mans heder? 

5- Vad är motsatsen till heder?  

6- Vad innebär hedersrelaterat våld i den kurdiska kulturen? 

7- Hur och genom vilka handlingar förändras heder enligt din åsikt? 

8- Tycker du att betydelsen av heder är olika inom olika kulturer - i så fall hur? 

9- Kan du ge vissa exempel på handlingar som visar att en kvinna har heder i den kurdiska 
kulturen? 

10- Ge exempel på handlingar som visar att en kvinna förlorar sin heder i den kurdiska 
kulturen?  

11- Tycker du att en kvinna drar skam över sin familj om hon förlorar sin heder? 

12- Finns det några exempel på handlingar som visar att en man har heder i den kurdiska 
kulturen och exempel på handlingar som visar att en man inte har heder i den kurdiska 
kulturen? 

13- Vad betyder skam för dig? Vad är motsatsen till skam? 

14- Hur är det att vara kvinna i det kurdiska samhället? Vad förväntas av en kvinna? Vad är 
förbjudet? 

15- Hur är det att vara man i den kurdiska kulturen?  

16- Vilka skillnader uppfattar du mellan heder i den kurdiska kulturen och heder i den 
svenska kulturen? 

17- Vad menas med kyskhet?  Hur skulle du beskriva kvinnans kyskhet?  

18- Är kvinnor bärare av männens och familjens heder? 

19- Har din kultur påverkat din syn på heder? 

20- Har den svenska kulturen påverkat din syn på heder? 

22- Vad anser du om hedersrelaterat våld i det kurdiska samhället? 

23- Påverkar religionen hur kurder ser på heder? 
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24- Påverkar religionen hur en muslim ser på heder? 

25- Sker det fortfarande tvångsäktenskap i det kurdiska samhället i Sverige? 

26- Har din uppfattning om heder förändrats under den tid som du har bott i Sverige? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


