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Abstract 
 

The present study aims to offer an increased understanding of honour-related violence by 
examining how victimized young women perceives the honour-promoting social context and 
its relevance to honour-related violence. Seven semi-structured interviews were conducted on 
young women, whom have been subjected to honour-related violence victimization and 
consequently had insight into the honour-promoting social contexts that are associated with 
the examined phenomenon. The results show that rumors have been used, by members of the 
honour-promoting social context, deliberately as a means of control and that rumors 
flourishing within this social-context have resulted in direct acts of honour-violence directed 
towards the respondents. Furthermore the results show that the young women portray the 
honour-promoting social context as a mechanism that penalizes individuals who resort to 
potential and actual norm-deviant behavior, partially as a disciplinary measurement. Many 
members of the social context, among them the respondents’ oppressors, share the fear of 
being regarded as oppositional. Consequently the victimization in honour-promoting social 
contexts appear to have bilateral features as it would seem the oppressors are themselves being 
oppressed. The results presented in this study imposes a model for the honour-promoting 
social contexts and the individual which could increase social workers and counselors 
understanding of honour-related violence and prove to be useful in risk-assessments of 
honour-related cases. Social workers and counselors recognizing the duality of the 
victimization could also prove to be beneficial in encounters with individuals who resort to 
acts of honour-violence and oppression. 

 
Key words: honour-related violence, honour-related problems, honour, collective, social 
context, rumor  
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Sammanfattning 
 
Föreliggande studie syftar till att, med fokus på den kollektiva arenan, ge en fördjupad 
kunskap om hedersrelaterat våld genom unga kvinnors subjektiva, kvalitativa skildringar, 
vilka präglats av kollektivistiska hederskulturer. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med unga kvinnor vilka blivit föremål för hedersrelaterat våld och således har en insikt i den 
kollektiva arenan. Resultatet visar att ryktesspridning används medvetet av 
kollektivmedlemmar likt ett maktmedel och rykten florerande inom kollektivet har resulterat i 
direkta hedersvåldshandlingar riktade mot respondenterna. Vidare visar resultatet på att de 
unga kvinnorna porträtterar kollektivet som en mekanism vilken straffar normavvikande och 
potentiellt normavvikande individer. Rädslan för att uppfattas som oppositionell delas av 
många i kollektivet, däribland de som utfärdat hedersvåldshandlingar mot respondenterna och 
således tycks offerskapet i det kollektiva hedersrelaterade sammanhanget vara bilateralt i den 
bemärkelsen att de förtryckande och hedersvåldshandlande individerna även de är förtryckta. 
Studiens resultat mynnar ut i en modell för den kollektiva arenan och individen vilken kan 
vara användbar för socialarbetare och kuratorer vad avser ämnesförståelse men även i 
riskbedömningen av hedersrelaterade fall. Vidare ses ett behov av att socialarbetare och 
kuratorer tar hänsyn till offerskapets dualitet i mötet med hedersvåldshandlande individer.  
 
Nyckelord: Hedersrelaterat förtryck och våld, hedersrelaterad problematik, heder, kollektiv, 
ryktesspridning 
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Inledning 
 

Förenta Nationernas tidigare specialrapportör om våld mot kvinnor, Radhika Coomaraswamy 
(2005), menade att begreppet heder är konstruerat på kompletterande föreställningar om 
manlig heder och kvinnlig skam i vilka maskulinitet ofta betraktas som kraftigt beroende av 
kvinnlig sexuell renlighet. En mans möjligheter till anspråk på egenvärde och social status är 
förknippade med denna hedersuppfattning och således spelar kvinnors anseende och 
uppförande en avgörande roll. Kvinnor bär därför inte enbart ansvaret för sin egen heder utan 
också för manliga familje-/släktmedlemmars heder. Avvikelser mot vad som uppfattas vara 
hedersenligt beteende är straffbara – genomförandet av dessa straff faller inom ramen för så 
kallat hedersrelaterat våld vilken, i dess mildaste form, innebär en frånvaro av möjlighet för 
individer att på egen hand bestämma över exempelvis vad denne ska bära för kläder, till dess 
mest extrema yttringar i form av fysiskt våld, i värsta fall med dödlig utgång 
(Riksorganisationen mot hedersvåld, 2013). 

 
Den form av hedersrelaterad problematik som föreliggande studie behandlar är vanligt 
förekommande i den arabiska kultursfären – Mellanöstern och Nordafrika, Turkiet, Israel, 
Iran, Afghanistan, Indien, Pakistan, Bangladesh, Kina, Balkan, Sydeuropa, vissa afrikanska 
länder och till viss del även Latinamerika (Länsstyrelsen, 2008b; Amnesty International 
Sverige, 2013). Med hänsyn till problematikens komplexa natur är den statistik som förts 
kring ämnet kraftigt påverkad av mörkertal (Hedersrelaterat, 2013b). I internationella 
avseenden behandlar statistiken främst hedersmord vilka tros uppgå till ungefär 5 000 om året. 
Dock bör mörkertalet poängteras då det endast i Pakistan dokumenteras 1 000 fall av 
hedersmord varje år – ett tal som vittnar om att de statistikförda 5 000 hedersmorden över hela 
världen tycks vara alltför blygsamma. 

 
Hedersrelaterat våld och då främst begreppet hedersmord trädde in i den svenska allmänhetens 
medvetande i och med morden på Pela Atroshi, 1999, och Fadime Sahindal, 2002 
(Länsstyrelsen, 2008b). Efter den sistnämndas bortgång inleddes en intensiv medial debatt 
vilken har medvetandegjort den svenska allmänheten om den hedersrelaterade problematikens 
innebörd och förekomst. Numera betraktas problematiken som ett svenskt problem. 
(Hedersrelaterat, 2013b; Länsstyrelsen, 2007). Den massmediala uppvaktningen resulterade i 
att den svenska hedersrelaterade problematiken blev föremål för såväl politiska åtgärder som 
vetenskaplig forskning (Ibid.; Schlytter, 2003; Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund & 
Rexvid, 2009). Den nationella ämnesforskningen har primärt fokuserat på utsatta ungdomar, 
då främst flickor och unga kvinnor. Den hedersrelaterade problematiken som helhet har 
generellt betecknats som ett socialt fenomen där ungdomar, i varierande grad och form, utsätts 
för restriktioner, kontroll, hot och våld av familje- och släktmedlemmar samt att denna 
företeelse sker i familjer vilka har införlivat och upprätthåller normer där anseende och heder 
är centrala faktorer i det vardagliga livet (Schlytter m.fl., 2009; Eldén, 2003).   

 
Vad avser nationell statistik kring hedersrelaterat våld tycks även den vara svårtolkad och 
osäker (Hedersrelaterat, 2013b). Ett stort antal pojkar och flickor över hela landet lever under 
förhållanden vilka är applicerbara inom ramen för hedersrelaterat våld men problematikens 
komplexa natur har en signifikant inverkan på statistiska utslag så till vida att resultaten inte 
överensstämmer med verkligheten. Dels för att dess spektra inbegriper en mängd varierande 
förhållanden vilket lett till bristen på en tydlig definition av hedersrelaterat våld. Dels för att 
hedersrelaterat våld för många drabbade innebär risken för icke-önskvärda konsekvenser vid 
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eventuellt uppdagande om att denne sökt skydd, vilket har medfört att det faktiska mörkertalet 
tros vara mycket högt. Sveriges länsstyrelser ämnade 2002-2003 kartlägga omfattningen av 
hedersrelaterat våld mot flickor och unga kvinnor, vilken grundades på dokumenterade fall 
hos olika myndigheter och organisationer (Socialstyrelsen, 2007). Då kartläggningen enbart 
utgick från kända fall tros mörkertalet vara betydande. Vidare bör nämnas att kartläggningens 
osäkra resultat, sedan dess publikation, har tolkats på ett flertal olika sätt. Försök till 
kartläggningar är således beroende av definitionen av problematiken och resultaten kommer 
alltid kunna tolkas på mer än ett sätt – men faktum kvarstår; ett stort antal ungdomar i Sverige 
utsätts under kontinuerlig basis för hedersrelaterat våld (Ibid.; Hedersrelaterat, 2013b). 

 
När kollektivet/den kollektiva arenan i hedersrelaterade sammanhang diskuteras menas den 
utsatta individens familj och släkt (Länsstyrelsen, 2008b). Den form av hedersvåld 
föreliggande studie behandlar är vanligt förekommande i kollektiva samhällen där familjen 
betraktas som den minsta samhälleliga enheten. Individer värderas i egenskap av familje-
/släkttillhörighet och ansvaret för kollektivets välstånd bärs individuellt av dess medlemmar 
vilka då förväntas bidra till kollektivets välmående och rätta sig efter dess normsystem (Ibid.; 
Wikan, 2009; Schlytter m.fl., 2009). Skam spelar en central roll i den sociala kontext där 
hedersrelaterat våld accepteras och premieras - en individs skamfulla handling/normavvikelse 
drabbar familjen/släkten och av den anledningen värnar familje-/släktmedlemmarna om 
varandras beteenden (Hedersrelaterat, 2013a). En kollektiv kontroll är ett effektivt verktyg i 
försöken att förhindra att kollektivmedlemmar, genom sina handlingar, drar skam över 
kollektivet i fråga. I dessa sammanhang fyller kollektivet en, för hedersrelaterad problematik, 
karaktäristisk betydelse – kollektivet sanktionerar och uträttar de straff vilka benämns som 
hedersrelaterat våld (Länsstyrelsen, 2008b). Kollektivets inverkan på, och betydelse för, det 
hedersrelaterade våldet kommer i föreliggande studie att beröras. 

 
Socialtjänsten bör på ett effektivt och adekvat sätt bistå utsatta individer, vilka är föremål för 
hedersrelaterad problematik (Länsstyrelsen, 2008a). Samtliga socialarbetare, oberoende av 
arbetsplats, bör därför ha en tillräcklig kännedom om begreppet - för att hjälpa individer som 
är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld bör socialarbetare förse sig med tillräckliga 
verktyg för att kunna betrakta de utsatta i deras sammanhang. En god kunskapsinsikt gör det 
möjligt för den yrkesverksamme att fatta rätt beslut, i enlighet med klientens bästa. Detta 
förutsätter specifikt att socialarbetare besitter en kunskap om, och förståelse för, den kollektiva 
struktur, samt dess dynamik, i vilken hederskonflikter uppstår och utspelas (Länsstyrelsen, 
2008a).  
 
Det föreligger praktiska svårigheter för svenska myndigheter i betraktandet av, och arbetet 
med, hedersrelaterad problematik vilket tros bero på myndigheternas individorienterade 
paradigm (Heimer & Tung Hermelin, 2010). Myndigheterna grundas till stor del på en 
rättsvetenskaplig bas vilken utgår från individuella handlingar vilket medför att den kollektiva 
aspekten ofta förbises till följd av en bristande kunskap kring fenomenet hedersrelaterat våld. 
I vissa fall tycks därför det svenska rättsväsendet och därmed andra svenska myndigheter, i 
sin systematik, vara något trångsynta och för hjälpande ändamål stundtals otillräckliga. 
Många flickor och pojkar undviker medvetet att söka hjälp hos socialtjänsten till följd av den 
rådande otillräckliga kunskap socialarbetare tycks ha (Heimer & Tung Hermelin, 2010; 
Hedersrelaterat, 2013c). Förståelsen av hedersförtryckets mekanismer, inbegripande den 
kollektiva aspekten i hedersrelaterade sammanhang, anses därför i nuläget vara alltför 
begränsad. Nätverkets inverkan på den utsatta individen och dennes förutsättningar under 
sådana förhållanden behöver därför utforskas (Ibid.; Heimer & Tung Hermelin, 2010). 
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Syfte 
 

Studien syftar till att, med fokus på den kollektiva arenan, ge en fördjupad kunskap om 
hedersrelaterat våld genom unga kvinnors subjektiva kvalitativa skildringar, vilka präglats av 
kollektivistiska hederskulturer. 

Frågeställningar 
 

- Hur kan den kollektiva arenan, i vilken hedersrelaterat våld förekommer, betraktas? 
 
- Hur kan samspelet mellan den kollektiva arenans olika delar betraktas? 
 
- Vilken betydelse har kollektivets samspel för det av respondenterna upplevda 

hedersrelaterade våldet? 
 
- Vilka komponenter inom den kollektiva arenans olika delar tycks vara väsentliga för det 

hedersrelaterade våldet? 
 

- Hur upprätthåller den kollektiva arenans olika delar den mentalitet som möjliggör 
hedersrelaterat våld?  

Studiens avgränsning 
	  

Hedersrelaterat våld, och inte minst den kollektiva arenan i vilken våldet utspelas bereds inte 
tillräckligt utrymme i föreliggande studie. Att göra en regelrätt och ämnesvärdig omfattande 
beskrivning av den kollektiva aspektens delar inom hedersrelaterat våld, vilket denna studie 
inte gör anspråk på, förutsätter ett bredare forum än den en c-uppsatsstudie tillåter. Snarare 
bör föreliggande studie betraktas som ett gediget försök till att skänka en förståelse för den 
kollektiva mekanismen bakom hedersrelaterade våldshandlingar. Detta görs med fokus på 
interaktionen mellan kollektivens arenors enheter och dess individer i syfte att skapa en grund 
för förståelse av kollektivens betydelse för hedersrelaterat våld. Detta innebär även att studien 
inte innefattar en utredning av detaljer kring våldets utformning och omfattning. Den 
redogörelse för våldet som erbjuds i studien syftar till att förankra beskrivningen av 
kollektivets arenor och deras interaktion. 

Centrala Begrepp 
 
Nedan presenteras en definition av hedersrelaterat förtryck och våld, vilken är avgörande för 
förståelsen av den kollektiva aspekten kring hedersrelaterad problematik. Definitionen 
redovisas i ett informativt syfte men också för att tydliggöra vilken definition som 
undertecknad, i författandet av föreliggande studie, valt att betrakta problematiken utifrån. 

Definition av hedersrelaterat förtryck och våld 
 
Det saknas en nationellt, likväl en internationellt, vedertagen och stadgad definition av 
hedersrelaterat förtryck och våld (Länsstyrelsen, 2008b). Då sociala fenomen, i sin natur, är 
dynamiska skulle en sådan definition av hedersrelaterad problematik verka kontraproduktivt 
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då den begränsar synen på, och därmed förståelsen av, fenomenet i fråga. Olika definitioner 
och modeller av begreppet hedersrelaterad problematik kan och bör således användas 
tillsammans i syfte att erbjuda en nyanserad bild av fenomenet. Dock bör samtliga 
beskrivningar och försök till definition av hedersrelaterat våld ses som förenklade idealbilder 
främst då den arena, i vilken denna form av våld äger rum, annars riskerar att simplifieras 
(Ibid.). 
 
En förhållandevis vedertagen definition, om än inte allmängiltigförklarad, betraktar 
hedersrelaterat våld som en del av det så kallade patriarkala våldet, vilken syftar till att 
upphöja män över kvinnor (Johnsson-Latham, 2005). Att enbart använda sig av detta begrepp 
skulle dock innebära att individuella och kulturella diskrepanser inte bereds plats i 
definitionen av fenomenet (Länsstyrelsen, 2008b). Faktorer såsom kollektivets specifika 
betydelse för förekomsten av våldet; den annorlunda hotbild som ställs mot den förtryckta; 
faktumet att även män kan vara föremål för våldet; att även kvinnor kan vara våldsutövare; ett 
rykte kan vara tillräckligt skäl för bestraffning samt hederstänkandets definitiva roll är alla 
utslagsgivande. Dessa faktorer bör ses som, för hedersrelaterat våld, unika egenskaper, vilket 
skiljer fenomenet från att enbart existera inom ramen för patriarkalt våld. Vidare bör 
hedersrelaterat våld betraktas ur ett intersektionellt och mångdimensionellt perspektiv med 
hänsyn till fenomenets komplexa natur där ett flertal olika maktordningar samspelar och 
kommer i konflikt, exempelvis kön, klass, etnicitet och ålder (Darvishpour, 2007). 
 
Det hedersrelaterade våldet ses som en del av ett strukturellt och institutionaliserat förtryck, 
vilken uppmuntras av kollektivet (Johnsson-Latham, 2005). Våldet i sig utgör ett verktyg, i 
samhällen där hedersbegreppet är synonymt med kontroll av kvinnors sexualitet, med vilken 
en kontroll av individer, då främst kvinnor och flickor, möjliggörs. Det hedersrelaterade 
våldet som företeelse kategoriseras enligt Länsstyrelsen (2008b) i följande fyra 
begreppsklasser: 
 

Socialt våld, vilket för den utsatte inbegriper isolering, utfrysning, bannlysning, 
ofrivilligt bortförande, förbud mot deltagande i aktiviteter samt tvång till bärandet av 
avvikande klädsel och ekonomisk nöd. 

 
Sexuellt våld, vilket för den utsatte inbegriper tvång till oönskat sexuellt umgänge, 
genom äktenskap med okänd eller oönskad individ. 
 
Psykiskt våld, vilket för den utsatte inbegriper skuld- och skambeläggning, 
förödmjukelse, kränkning, nedvärdering, förföljelse, hot samt undandragen kärlek och 
omsorg. 
 
Fysiskt våld, vilket för den utsatte inbegriper direkta och indirekta fysiska 
våldshandlingar, från örfil till mord samt ”självmord”. 

Tidigare forskning 
 
Nedan följer en presentation av tidigare forskning kring hedersrelaterad problematik. 
Presentationen är, i enlighet med föreliggande studies syfte och frågeställningar, uppdelad 
under följande rubriker: en svårbenämnd problematik; Heder och dess motpol; en 
svårdefinierad problematik; yttringar av hedersrelaterat våld och avslutningsvis kollektives 
betydelse för hedersrelaterat våld. Inledningsvis redogörs det kort för de grupperingar av 
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betraktelsesätt genom vilka hedersrelaterat våld har analyserats inom nationell och 
internationell forskning. Därefter följer en beskrivning av den nutida inriktningen inom 
forskningen kring hedersrelaterat våld vilken mynnar ut i en redogörelse för de 
tillkortakommanden och risker benämningen ”hedersrelaterat våld” tycks ha. Därpå behandlas 
den syn på heder och dess motpol som motiverar individer till beteenden och handlingar vilka 
är inom ramen för hedersrelaterat våld. Därefter följer en holistisk modell för den 
hedersrelaterade problematiken och sedan följer en kort redogörelse kring problematikens 
strukturella betingning. Vidare presenteras en begränsad forskningsredovisning av diverse 
hedersvåldshandlingar i syfte att skänka en förståelse för hur hedersrelaterat våld tar sig 
uttryck. Sedan följer en kort forskningssammanställning av kollektivets betydelse och 
inverkan på det hedersrelaterade våldet med fokus på individuellt upplevd rädsla, identitet och 
ryktesspridning. 

 
Den rådande forskningen kring hedersrelaterat våld kan klassificeras utifrån de angreppssätt 
med vilka forskarna valt att betrakta fenomenet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, 
2010). Det kulturella perspektivet innefattas av forskning som angriper den hedersrelaterade 
våldsproblematiken utifrån premissen att våldet är kraftigt betingat av en icke-västerländsk, 
och patriarkalt orienterad, hederskultur. Könsperspektivet innefattas av forskning som angriper 
problematiken utifrån premissen att våldet är ett uttryck för det universella patriarkala våldet 
mot kvinnor. Det intersektionella perspektivet innefattas av forskning som angriper 
problematiken utifrån premissen att våldet är betingat av koloniala och globala sammanhang 
och således anses faktorer som klass, kön och ras/etnicitet vara avgörande. 

En svårbenämnd problematik 
 

Det hedersrelaterade våldet bör betraktas med fokus på hur det tar sig uttryck snarare än 
varför (Ertürk, 2007). För att uppnå en fördjupad förståelse av hedersrelaterad problematik 
krävs det att forskning kring ämnet behandlar fenomenets komplexitet, vilket har börjat ske på 
senare tid. Frågor såsom vem det är som handlar och mot vem handlingen egentligen är riktad 
har gjorts aktuella (Heimer & Tung Hermelin, 2010). Att fokusera på hur hedersvåldet tar sig 
uttryck medför att den hedersrelaterade problematikens svårdefinierbarhet uppmärksammas 
(NCK, 2010). Betraktelsen av detta våld som ett uttryck för en så kallad hederskultur är 
kontroversiell, inte minst i forskningssammanhang där benämningen ”hedersrelaterat våld” är 
omdebatterat. Welchmann och Hossain (2005) menar att det finns en koppling mellan den, i 
västvärlden, ökade medvetenheten kring hedersrelaterad problematik och den islamfientliga 
mentalitet som etablerats alltmer sedan terroristattentatet mot World Trade Center 2001. 
Benämningen hedersrelaterat våld grundas på exotiserande förknippningar till öst, 
Mellanöstern och islam och åsyftar en betoning på fenomenets kulturella betingning vilket 
medför en överfokusering på och bagatellisering av fenomenet men även en marginalisering 
av minoritetsgrupper i USA och Europa (Ibid.; Bredal & Skjerven, 2007). Benämningen har 
även en inverkan på hur politiska insatser förhåller sig till de utsatta och då hedersrelaterat 
våld åsyftar problematikens kulturella betingning riskerar politiska satsningar att vila på en 
anti-islamistisk agenda eller vara bidragande till den rådande stigmatiseringen av etniska 
minoriteter i Sverige.  Benämningens problematik tycks bottna i avsaknaden av en 
vetenskaplig definition av ”heder”. Således riktas forskningsinsatser mot en precisering av 
begreppet heder i syfte att möjliggöra en mer exakt analys av den hedersrelaterade 
problematiken (NCK, 2010). 
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Heder och dess motpol 
 
För att förstå hedersbegreppet och varför dess mer extrema yttringar sker krävs det ett 
tydliggörande kring den logik på vilken begreppet heder utformats (Wikan, 2009). Det görs 
gällande att den hedersyn som förordar hedersrelaterat våld innefattar två separata begrepp, 
namus och shirif. I det svenska språket, likt många andra, saknas det en motsvarighet för de 
bägge begreppens betydelse. Detta vittnar till viss del om, och kanske även förklarar, det 
svenska samhällets generella oförmåga att begripa vissa utomstående kulturers syn på heder 
(Wikan, 2009). Det förstnämnda begreppet namus tolkar hedern likt en statisk entitet: den 
existerar inte i grader, antingen finns den eller inte. Namus kan inte ökas eller minskas, 
däremot kan den förloras och även återupprättas om den drabbade familjen/släkten, som delar 
hedern med den felande individen, vidtar tillräckliga åtgärder. Namus tilldelas en individ vid 
dennes födsel. Den är ingens att ge, utan betraktas likt själen som ett ting oberoende av 
jordliga förutsättningar som social och ekonomisk rang. Det är varje individs rättighet och 
skyldighet att bevara namus. Shirif betraktar, till skillnad från namus, hedern i egenskap av 
rang, prestige och anseende finnas i olika grader: den kan, utifrån individers handlande, 
minskas och ökas (Wikan, 2009). 
 
Skam betraktas, generellt sett i Europa, som hederns motpol, de bägge begreppen är kraftigt 
förankrade i varandra (Wikan, 2009). En oklanderlig heder förutsätter en frånvaro av skam. 
Något förenklat kan den felande handlingen, i en specifik situation, ses som synonym med en 
viss nivå av skam. Denna nivå avgör i sin tur omfattningen av skadan på hedern. Detta synsätt 
görs gällande för shirif. Hedern som entitet, namus, kräver däremot en starkare motpart än 
skam: ordet skam anses vara otillräcklig för att förklara den egentliga innebörden av en 
förlorad heder. Vanheder anses vara mer passande (Wikan, 2009). Som ordet åsyftar innebär 
begreppet ett hederslöst tillstånd, en status där heder som entitet har gått förlorad. 
Utomstående individer kan omöjligen begripa sig på samhällen där en hederskodex utgör ett 
väsentligt socialt fundament såvida de inte tar hänsyn till innebörden av vanheder. En 
tillräcklig kännedom av hedersbegreppet innebär således en förståelse för relationen mellan 
heder och vanheder - en logik som för utomstående kan tyckas bisarr och i vissa sammanhang 
misantropisk (Wikan, 2009). 

En svårdefinierad problematik 
 

Komplexiteten i den hedersrelaterade problematikens natur har medfört stora svårigheter i 
försöken att, genom definition och avgränsning, göra den överskådlig (Socialstyrelsen, 2007). 
Denna nationella, likväl internationella, brist på en universal definition av problematiken har, 
som tidigare nämnts, inneburit en opålitlig statistisk överblick av fenomenets förekomst. 
Vidare har detta inneburit att flertalet definitioner och betraktelsesätt har gjorts gällande. 

 
Björktomta (2004; 2006) gör en ansats till orientering i den hedersrelaterade begrepps- och 
definitionsdjungeln. Utifrån sin forskning har Björktomta (2004) visat på hur svårdefinierat 
fenomenet är och utvecklat en modell med vilken hedersrelaterat våld och förtryck tillåts 
betraktas i sin helhet, i egenskap av ett kontinuum där fenomenets komplexitet framgår. Dock 
bör denna, inte betraktas som fullkomlig. Kontinuet har sin början i vad Björktomta (2004; 
2006) kallar för en välfungerande familj, men som Länsstyrelsen (2008b) väljer att titulera en 
familj med strukturer av hedersrelaterat förtryck. Därefter följer, i stigande ordning beroende 
på grad, de handlingar/företeelser vilka kan betraktas som hedersrelaterat våld och förtryck – 
kontroll, frihetskränkning, förtryck, hot, våld, misshandel, dödshot, ”självmord” och slutligen 
hedersmord. Vidare framgår det, ur hennes forskning, att socialtjänst likväl skola misslyckades 
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att upptäcka de strukturer av hedersrelaterat våld och förtryck som föregick i en till synes väl 
fungerande familj. Björktomta (2006) betraktar fenomenet, utifrån modellen, inte enbart som 
bestående av patriarkala föreställningar och den kvinnliga sexualitetens kulturella betydelse 
utan även av de mindre fysiska, psykiska och sociala kränkningar samt den kontroll de 
förtryckta utsätts för. Exempel som ges är bland andra förbud av specifik klädsel; förbud av 
kontakt med motsatt kön; krav om att omedelbart återvända hem efter avslutad skoldag; 
omfattande ansvarstagande i hemmet; frånvaro av möjlighet att tala fritt; frånvaro av möjlighet 
att på egen hand välja partner samt att bli betitlad ”hora”, ”smuts” och liknande tillmälen. 
Fristående faller dessa företeelser inte inom ramen för vad som kan anses vara olagligt men 
förenade, i denna högst specifika kontext, medför dessa något mer för de förtryckta än den 
helhet de tillsammans utgör – socialtjänsten och skolan misslyckades att upptäcka de 
strukturer av hedersrelaterat våld och förtryck på grund av att de betraktade dessa företeelser 
enskilt. Således förespråkar Björktomta (Ibid.) ett holistiskt perspektiv i betraktandet av 
hedersrelaterad problematik. 
 
Henry (2009) betonar vikten av forskning kring hederskultur och dess betydelse för förståelsen 
av kulturella influensers inverkan på destruktiva beteenden såsom våld och mord. Genom 
applicerandet av the theory of low-status compensation på fyra separata studier fastslår Henry 
(Ibid.) status som en nyckelfaktor i förståelsen av hederskulturer. Statusskillnader, i egenskap 
av klasstillhörighet, inkomst, utbildning, ras, etniskt ursprung och/eller ålder, hotar de lägre 
statusgruppernas upplevelse av, och anspråk på, socialt värde. Gruppen upplever ett behov av 
att hantera, alternativt kompensera för, detta hot på något vis – ett behov betingat utav 
gruppens och gruppmedlemmarnas rådande känsla av värde och deras benägenhet att försvara 
denna. Detta försvar av självet, hos lågstatusgrupperna, medför en större sannolikhet att de 
våldshandlar mot den/dem som upplevs utgöra hotet mot gruppen. Således anses 
hederskulturer och dess normer och yttringar vara delvis strukturellt betingade. Hedersrelaterat 
våld kan utifrån denna förklaring betraktas som ett strukturellt statusbetingat psykologiskt 
självförsvar mot ett inre hot riktat mot gruppens/individens själv och värde. Schlytter (2004) 
betraktar strukturella faktorers inverkan på det hedersrelaterade våldet som begränsat då hon 
menar att de utsatta flickornas sociala kontext är avgörande. Flickornas primära hot utgörs av 
familj och släkt och således bör institutionell rasism och diskriminering riktad mot deras 
familjer betraktas som, för våldet, sekundära faktorer. Detta betraktelsesätt innebär att det 
strukturella förtryck som förtryckarna utsätts för vidkänns men att det varken anger orsaken 
till, eller legitimerar, det hedersrelaterade våldet i fråga (Ibid; Jemteborn, 2005). 

Yttringar av hedersrelaterat våld 
 
Att, i egenskap av individ, bannlysas från familjen innebär ett tillstånd där denne, av 
kollektivet, nekas kärlek och skydd – en form av social exkludering (Johansson-Latham, 
2005). Denna bestraffningsform, och även hotet om den, används i syfte att signalera till den 
individ, mot vilken bestraffningen är riktad, att dennes handlande föranlett repressalien i fråga 
och att den berörda individen, av kollektivet, anses vara i behov av att rannsaka sitt beteende. 
Denna form av uteslutning är förknippad med mycket skam och unga flickor, vilka blivit 
föremål för bannlysning, tenderar att klara sig illa då självständighet ofta saknats i deras 
uppfostran. Kriminalitet och prostitution är inte ovanliga konsekvenser och således bör 
bannlysning, i egenskap av bestraffningsmetod, betraktas som ett högst verksamt 
påtrycknings- och maktmedel (Ibid.). 
 
Den mest extrema yttringen av hedersrelaterat våld – hedersmord, beskrivs ofta som en högst 
rationell och närmast ofrånkomlig företeelse av förövarna när tidigare bestraffningsformer inte 
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lyckats motivera den individ, mot vilken bestraffningarna varit riktade, att anpassa sig 
(Bremer, Brendler-Lindqvist & Wrangsjö, 2006). Detta medför dock inte att samtliga utövare 
av hedersrelaterat förtryck och våld är företrädare för denna form av bestraffning – det finns 
familjer vilka tar avstånd från användandet av grovt våld och mord som vapen i kampen mot 
förlust av heder.  
 
Ostermans och Browns (2011) analyser visar på att hedersrelaterat våld inte enbart är 
interpersonellt förekommande utan även att våldet kan riktas mot självet. Vidare redogör de 
för följande riskfaktorer avseende hederskulturer och självmord. Kollektivt ställda och 
betonade förväntningar på en individ anses förstärka känslan av att vara en börda för familjen 
– en känsla som är starkt förknippad med självmord i hedersrelaterade sammanhang. Här 
ingrips bland annat kollektivt statuerade egenskaper och beteenden gällande könsroller vilka 
är avgörande för individuellt upplevd könsidentitet – män förväntas uttrycka sin manlighet i 
egenskap av försörjare och beskyddare och kvinnor förväntas ge uttryck för sin kvinnlighet 
genom sexuell renlighet och lojalitet gentemot familjen/maken. Individer vilka avviker från 
dessa förväntningar betraktas av kollektivet som misslyckade vilket föranleder den starka 
skam som förknippas med misslyckandet att motsvara de kollektivt ställda förväntningarna.  

Kollektivets betydelse för hedersrelaterat våld 
 

Sedem (2012) betraktar individuellt upplevd rädsla som en kärnvariabel inom den sociala 
kontext i vilken hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Denna rädsla tar sig uttryck i 
kollektivmedlemmars attityder och beteenden. Vidare anses den rädsla flickorna upplevt vara 
olikartad den rädsla föräldrarna upplevt i avseendet hur den upplevdes och vad den betingades 
utav. Relationen mellan de utsatta flickorna och deras föräldrar karaktäriserades av en 
bristande samstämmighet vilken resulterade i en konstant upplevd ängslan hos flickorna – de 
levde med en ständigt närvarande oro över att bli föremål för repressalier (Ibid.). Mödrarnas 
rädsla var förankrad i deras döttrars pubertala utveckling – döttrarnas trotsighet ingav en 
känsla av bristande kontroll hos mödrarna vilket intensifierade de sistnämndas behov av att 
kontrollera sina döttrar. Mödrarna ansåg sig bära ansvaret för deras döttrars sexuella dygd 
vilket medförde en oro för deras döttrars möjligheter till sexuella upplevelser, i interaktion 
med det motsatta könet. Denna oro var kraftigt förankrad i det sociala sammanhangets 
reaktion på ett eventuellt uppdagande av döttrarnas sexuella eskapader. Sedem (2012, s. 194) 
skriver ”denna av omgivningen förpliktigande roll på mödrarna som har till uppgift att 
uppfostra döttrarna utifrån kyskhetsnormen låg bakom mödrarnas rädsla som i sin tur gav 
upphov till att hålla döttrarna i strama tyglar”. Även fädernas rädsla beskrevs som rotad i 
fruktan för förlust av anseende i förhållande till deras sociala sammanhang. Deras döttrars 
potentiella och reella normavvikande beteenden reflekterades negativt på fäderna, vilkas 
föreställningar - faktiska som inbillade - om det sociala sammanhangets bedömningar av dem 
förankrade och likväl förstärkte den upplevda rädslan och resulterade i den starka 
motreaktionen från dem riktade mot sina döttrar. 
 
Wikan (2005) menar på att begreppet heder, innefattande både individuellt och kollektivt 
upplevd heder, är kraftigt beroende av den sociala kontexten – hon menar att ”hedern är 
uthängd till allmänt beskådande”. Den sociala omgivningens värdering av 
individen/kollektivet är således avgörande för dennes/dennas upplevda heder. 
 
Cinthio (2007) betonar de diskrepanser som tycks råda kollektiv emellan. Uppfattningen om 
vad som anses vara normavvikande, och vilken form av bestraffning denna avvikelse befogar, 
specifik för kollektivet i fråga. I vissa familjer och släkten kan det anses vara tillåtet att flickor 
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och unga kvinnor inleder romantiska relationer, i egenskap av flickvän, med individer av 
motsatt kön medan det i andra anses vara normavvikande att en flicka och/eller ung kvinna 
talar med en individ av motsatt kön som inte är en del av flickans/kvinnans kärnfamilj. 
Kollektivens syn på vad som är normavvikande avgör vad som uppfattas vara skamligt och 
således även vad som krävs för att ett en individs rykte ska befläckas. När en individs eller 
familjs heder, av den sociala kontexten kan ifrågasättas är skadan skedd, således är faktumet 
om en specifik händelse skett eller inte ofta irrelevant. En misstanke om exempelvis otrohet 
kan ibland vara skäl nog för en bestraffning. Eldén (2003) menar att hedersrelaterat våld och 
förtryck inte enbart härrör huruvida en ung kvinnas oskuld är intakt eller ej utan menar på att 
dennes beteenden i vissa avseenden är liktydig i betydelse – att en ung kvinna, genom sitt 
handlande, av kollektivet uppfattas som en ”hora” kan vara tillräckliga skäl för att dennes 
heder, och således även dennes familjs heder, ska vara befläckad. 
 
Faqir (2001) undersökte ryktesspridningens betydelse för hedersrelaterat våld riktat mot 
kvinnor i Jordanien med fokus på samspelet mellan ryktesspridning och individers rykten. 
Språklig kommunikation, i egenskap av ryktesspridning, kan användas med uppsåt att 
kontrollera kvinnor – missgynnande ryktesspridning, och latenta hot om dessa, tvingar kvinnor 
till underkastelse. Både män och kvinnor använder sig av ryktesspridning som maktmedel. Det 
är vanligt förekommande att kvinnor hittas omkomna i Jordanien – kvinnor det tidigare 
florerat ryktesspridning om. 

 
Alizadeh, Törnkvist och Hylander (2011) menar att den svenska skolan har en betydande roll 
för utsatta elevers hanterande av hedersrelaterad problematik. Då skolgång är obligatoriskt 
tycks skolan vara den första arena i vilken flickor som upplever hedersrelaterad problematik 
kan erbjudas stöd och hjälp (Ibid; Schlytter, 2009). Skolsköterskor och kuratorer upplevde sig 
vara hämmade då de inte alltid var förmögna att lösa flickornas problem; på bekostnad av 
etiska riktlinjer försökte skolsköterskorna och kuratorerna att erbjuda flickorna det stöd de 
ansågs vara i behov utav (Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 2011). Arbetet med flickorna, 
vilka var föremål för hedersrelaterad problematik, innebar ett avvikande från 
skolsköterskornas och kuratorernas sedvanliga arbetssätt och rutiner. Flickorna motarbetade en 
vidareanmälning till sociala och polisiära myndigheter, samt åtgärder riktade mot flickornas 
familjer vilket tycktes bero på deras lojalitet mot familjen, rädsla för repressalier, rädsla för 
förlust av familj samt tidigare dåliga erfarenheter av kontakt med myndigheter avseende den 
föreliggande problematiken. Således upplevde sig personalen vara hämmade då de lämnades 
handlingsförlamade. Vidare menade personalen att de hedersvåldsutsatta flickor använde sig 
av olika strategier för att hantera problematiken vilka placerades inom följande 
kategoriseringar: own ways out/egna vägar ut, open ways out/öppna vägar ut och secret ways 
out/hemliga vägar ut. Samtliga syftade till att erbjuda flickorna så kallade free zones, i vilka 
de tillåts vistas utan/med mindre restriktioner. Dessa strategier innefattar allt från privata 
internetkonversationer och telefonsamtal med kompisar, luckor i flickornas skolschema vilka 
avsattes för egentid utan familjens vetskap till hemlig kontakt med organisationer vilka är 
specialiserade på bemötandet och hanterandet av hedersvåldsutsatta individer (Ibid.). Vidare 
finner även sjuksköterskor och kuratorer vilka är yrkesverksamma på ungdomsmottagningar 
ärenden gällande hedersrelaterad problematik vara komplexa och svårhanterade (Alizadeh, 
Hylander, Kocturk & Törnkvist, 2010). Riskbedömningar gjorda av dessa utfördes utifrån de 
unga kvinnornas upplevda ångest och stress, risken för att deras kontakt med sjuksköterskor 
och kuratorer ska upptäckas samt risken för repressalier vid eventuell upptäckt. 
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Metodbeskrivning och överväganden 
 
Nedan följer en redogörelse för de metodologiska reflektioner som undertecknad gjort i 
förfarandet och författandet av föreliggande studie. Val av metod, vetenskapsteoretisk ansats, 
urval av respondenter, konstruktion av intervjuguide, genomförande av intervjuer, 
bearbetning av data och analys, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, samt etiska 
överväganden diskuteras och motiveras.  

Val av metod 
 
Det syfte som ligger till grund för forskningen bör avgöra valet av vetenskaplig metod 
(Bryman, 2011). Vidare förklaras att forskningsstrategier av kvalitativ karaktär fokuserar på 
individers subjektiva upplevelser. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar primärt till att ge 
en förståelse för intervjupersonernas upplevelser av ett fenomen alternativt en livssituation 
(Bryman 2011; Larsson, 2005). Metoden lämpar sig bäst för studier vars frågeställning utgörs 
av frågor börjandes med ”hur” och ”vad” (Thyer, 2011). Detta möjliggör en djup insikt i, och 
en bred förståelse för, de valda respondenternas upplevelser vilket då uppnås genom studiet 
av ett fåtal individer inom ramen för det valda problemområdet (ibid; Brinkmann & Kvale, 
2009). I dessa avseenden framställdes studien enligt en kvalitativ forskningsmetod vilket 
motiveras av att den ämnar tolka unga kvinnors subjektiva skildringar av den hedersrelaterade 
kollektiva kontext i vilken de levt/lever.  

Vetenskapsteoretisk ansats 
 

Föreliggande studie inleddes under deduktiva premisser i den bemärkelsen att undertecknad 
utformade den semistrukturerade intervjuguiden utifrån en teoretisk definition av vad som 
konstituerar kollektivet i hedersrelaterade sammanhang. Familjens, släktens och 
landsmännens betydelse, i egenskap av kollektiva enheter, för det hedersrelaterade våldet var 
den teoretiska utgångspunkt på vilken intervjuguiden konstruerades. Intervjupersonerna har 
inom ramen för den teoretiska definitionen av kollektivet tillåtits redogöra för sina respektive 
syner på, och erfarenheter av, kollektivet. Således har respondenterna, genom deras 
berättande, utmärkt vilka begrepp som av undertecknad tilldelats störst betydelse i förståelsen 
av det studerade objektet. Vidare gjordes valet av teoretiska analysverktyg utifrån den 
insamlade empirin. När både induktion och deduktion har gjorts gällande i relationen mellan 
teori och det studerade fenomenet betraktas detta som abduktion, det vill säga när den 
forskande inledningsvis i sitt förfarande tillämpar en preliminär teori som studeras på ett nytt 
fall och därefter utvecklas (Patel & Davidson, 2003). Således grundas föreliggande studie på 
en abduktiv ansats. 

Informationssökning 
 
Den litteratur vilken låg till grund för undertecknads förförståelse kring hedersrelaterat 
förtryck och våld, den kollektiva arenan samt hedersbegreppet insamlades via Örebro 
universitets bibliotekskatalog, Libris med följande sökord: hedersrelaterat förtryck och våld, 
heder, kollektiv, ryktesspridning, Pela och Fadime.  
 
Vidare har sökmotorn Google använts med sökorden: heder och hedersrelaterat förtryck och 
våld. Detta i syfte att tillhandahålla statliga myndigheters och fristående organisationers 
ämnesbeskrivningar, pressmeddelanden, forskningsrapporter och studier. 
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Sökningar efter internationell forskning har gjorts i följande databaser: Sociological Abstracts, 
Social Services Abstracts, Psycinfo och PsycARTICLES. De sökord som användes var: 
honor/honour, honour-related violence/problems och i kombination med dessa även 
collective, social context och rumor. 
 
Lööf (2005) betonar betydelsen av att i forskningsavseenden förhålla sig kritisk gentemot 
litteratur. Detta togs i beräknande vad avser de internationella vetenskapliga artiklar vilka 
inkluderats i föreliggande studie då enbart artiklar som publicerats i vetenskapliga journaler 
och genomgått en peer-review refereras till. 
 
Vidare har undertecknad delvis avstått från att redogöra för statistik kring hedersrelaterat 
förtryck och våld i föreliggande studie. Detta utifrån det breda spektrum över vad som 
konstituerar hedersrelaterat våld och det förmodade höga mörkertalet gällande hedersrelaterad 
problematik. Således erbjuds i föreliggande studie ingen övergripande statistisk förståelse för 
den hedersrelaterade problematiken utbredning och frekvens. 

Urval av respondenter 
  
Den tid som står till författandets förfogande, praktiska förutsättningar och studiens syfte är 
förhållanden vilka forskaren bör ta hänsyn till i urvalsprocessen (Kvale, 1997). Detta kräver 
en medvetenhet av studiens författare, vad gäller de avgränsningar som studien i fråga har – 
det bör definieras vad studien ska inkludera samt exkludera. Det är denna avgränsning som 
bör vara avgörande för valet av lämplig urvalsmetod. Bryman (2011) placerar målstyrda urval 
inom ramen för strategiska urval. Metoden innebär att, med kraftig förankring i studiens syfte, 
söka intervjupersoner vilka har insikt i och/eller erfarenhet av det fenomen eller den händelse 
som studien betraktar (Ibid.; Kvale, 1997). Då föreliggande studie syftar till att undersöka den 
kollektiva arena i vilken hedersrelaterat våld förekommer har undertecknad sökt 
undersökningsdeltagare vilka har insikt i, och direkt erfarenhet av, just denna kollektiva 
aspekt; en strategisk urvalsmetod/målstyrd urvalsmetod motiveras av just den anledningen. 
Samtliga respondenter har växt upp under förhållanden som resulterat i att de upplevt 
hedersrelaterat våld, enligt den definition som redogjorts för under centrala begrepp. 
  
Retrospektiva intervjuer medför ofta risken att intervjupersonernas utsagor präglats av den tid 
som separerar dem från händelsen i fråga (Repstad, 2007). Respondenternas låga ålder, det 
vill säga högst 25 år, var därför ett kriterium för deltagande i studien. Utöver detta krävdes det 
att respondenternas uppväxtförhållanden var applicerbara inom ramen för hedersrelaterat 
våld; detta kriterium är utformat i enlighet med föreliggande studies syfte. 
   
Undertecknad har upplevt omfattande svårigheter i sökandet efter respondenter. Inledningsvis 
kontaktades lokala verksamheter vilka riktades mot offer för hedersrelaterat förtryck och våld. 
Därefter kontaktades verksamheter i Stockholm och slutligen kontaktades verksamheter över 
hela landet. Anledningen till detta tycktes vara ett allmänt bristande intresse för att delta i 
studien, och då främst av verksamhetsföreträdare. Den primära anledningen till detta uppgavs, 
av de tillfrågade, vara ämnets känsliga natur. Slutligen kom undertecknad i kontakt med en 
verksamhet vars företrädare var villiga att förse föreliggande studie med respondenter. 
  
Bekvämlighetsurval innebär att urvalet utgörs av individer vilka, för forskaren, av olika 
anledningar är lättillgängliga (Bryman, 2011). Undertecknad anser, av etiska skäl, att en 
redogörelse för hur bekvämlighetsurval använts i denna studie vore riskfylld, vad avser de 
gällande intervjupersonernas anonymitet. Två respondenter värvades på detta vis. 
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Ett så kallat kedjeurval är en form av strategiskt urval/målstyrt urval (Bryman, 2011; Larsson, 
2005). Denna urvalsmetod innebär att individer vilkas kännedom av/kontakt med potentiella 
informanter utnyttjas av forskaren. Dessa individer ombeds etablera kontakt med de 
potentiella informanterna, å forskarens vägnar, i syfte att rekrytera dessa i egenskap av 
respondenter. Således kan kedjeurval, i viss bemärkelse, även uppfattas som en form av 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Undertecknad använde sig av denna urvalsmetod. Fem 
av studiens respondenter värvades på detta vis. 
 
Vidare redogörelse för undersökningsdeltagarna står att finna under rubriken beskrivning av 
respondenter under studiens resultat och analys (se s. 20). 

Konstruktion av intervjuguide 
  
En semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjuguiden utgörs av en uppsättning frågor, 
vilka är strukturerade utifrån diverse teman, men där intervjuaren tillåts vara flexibel främst 
vad avser ordningen i vilken frågorna ställs men också vad avser valet av relevanta 
följdfrågor, som inte nödvändigtvis står skrivna i intervjuguiden (Bryman, 2011). Kvale 
(1997) anser att respondenters subjektiva skildringar bäst kan ges uttryck genom en -
strukturerad intervjuguide. Detta då även respondenter, i sin respons, tillåts vara flexibla. Då 
föreliggande studie syftar till att tolka upplevelser av, och delvis kartlägga, ett komplext 
socialt fenomen föreföll en semistrukturerad intervjumetod, enligt ovanstående motivering, 
vara att föredra. Bryman (2011) och Kvale (1997) delar uppfattningen om att intervjuguiden 
bör vara förankrad i studiens syfte och frågeställningar. Utöver detta poängterar de språkets 
betydelse i intervjuguiden – respondenter bör känna en möjlighet och en vilja att besvara 
frågorna vilket förutsätter att språket, med vilken frågorna är konstruerade, är begripligt. 
Dessa aspekter hade undertecknad i åtanke under konstruktionen av denna studies 
intervjuguide (se bilaga 2). 
  
Intervjuguiden strukturerades med utgångspunkt i tre rubriker: inledning, kollektivens 
samspel och komplexitet samt avslutning. Inledningen innehöll frågor vilka dels syftade till 
att avdramatisera den något onaturliga samtalssituationen där respondenten ventilerar ytterst 
personlig information med en främling. Intervjun syftade även till att sätta intervjupersonens 
upplevelser i ett sammanhang med hjälp av bakgrundsfrågor, något Bryman (2011) anser vara 
av betydelse för tolkningen av respondentens utsagor. De inledande frågorna under rubriken 
kollektivens samspel och komplexitet syftar till att tydliggöra respondenternas syner på vissa, 
för uppsatsen, relevanta begrepp för att på så vis uppmärksamma inkommensurabla premisser 
– respondenternas uppfattningar om olika begrepp bör tydliggöras för att den insamlade 
empirin ska kunna analyseras under rätt förhållanden. Därefter följde sex teman: relationen 
mellan respondent och familj, relationen mellan respondent och släkt, relationen mellan 
respondent och landsmän, relationen mellan respondentens familj och släkt, relationen mellan 
respondentens familj och landsmän samt relationen mellan respondentens släkt och landsmän. 
Dessa teman är relevanta för denna studies syfte och frågeställningar – temana har utformats i 
enlighet med dessa. I avslutningen fanns frågor av sammanfattande karaktär, vilket enligt 
Brinkmann och Kvale (2009) ger undersökningsdeltagaren möjlighet att förtydliga, 
vidareutveckla och/eller tillägga något. Samtliga rubriker innehöll explorativa frågor. 
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Genomförande av intervjuer 
 
Initialt genomfördes en pilotintervju vars syfte var att testa intervjuguiden och därefter 
korrigera dess eventuella tillkortakommanden. Pilotintervjun genomfördes med en testperson 
som uppfyller studiens kriterium för deltagande i egenskap av respondent men som inte ingick 
i studien. Efter avslutad intervju omformulerades ett flertal frågor vilka respondenten upplevt 
som svårförstådda och då främst frågor vilka handlade om relationen mellan kollektivens 
enheter. 
 
Inför denna studies ordinarie intervjuer delgavs respondenterna de premisser, under vilka 
empirin skulle insamlas, i form av ett informationsblad (se bilaga 1) vilken innehöll en 
presentation av studiens syfte, redogörelse för intervjumetod, samtycke till deltagande, 
information om genomförandet, frivillighet, anonymitet, konfidentialitet. Denna mailades i 
förväg till vissa av respondenterna men samtliga samtycken gavs muntligt. De respondenter 
som inte fått informationsbladet på förhand fick en muntlig genomgång av denna innan 
intervjun påbörjades. Samtliga respondenter bereddes möjlighet att ställa frågor om 
informationen på bladet innan, under och efter intervjun. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. Enligt Bryman (2011) är telefonintervjuer ett 
lämpligt alternativ vid de fall där direkta intervjuer innebär ett äventyrande av 
respondenternas trygghet och säkerhet. Deltagandet i föreliggande studie medförde en tydlig 
risk för respondenterna vilket motiverade valet av telefonintervjuer. Vidare menar Bryman 
(2011) att denna form av intervju kan vara att föredra av bekvämlighetsskäl. Då tiden för 
genomförandet av denna studie var kort och faktumet att direkta intervjuer med studiens 
undersökningsdeltagare, ur ett geografiskt perspektiv, skulle vara både tidskrävande och 
kostsamma föreföll telefonintervjuer vara en praktisk lösning. Bryman (2011) är av 
uppfattningen att direkta intervjuer kan medföra en känsla av olust hos respondenten vid de 
fall där känsliga ämnen diskuteras med en fysiskt närvarande intervjuare - detta undviks med 
telefonintervjuer. Då denna studie fokuserar på hedersrelaterat våld, vilket är ett ämne av 
känslig karaktär, tycktes telefonintervjuer vara ett bra alternativ. Dock anser Bryman (2011) 
att implicit kommunikation i form av kroppsspråk omöjligen kan uppfattas via telefon – 
intervjuare har därför stora svårigheter att se om den intervjuades kroppsspråk vittnar om 
exempelvis obehagskänslor. Undertecknad valde därför att lägga stor vikt vid informerandet 
om respondenternas rätt att vägra svara och betonade även att respondenternas deltagande 
skedde på frivillig basis. 

 
Föreliggande studie grundas på sju genomförda intervjuer, varav den kortaste varade i drygt 
en timme och den längsta i drygt tre timmar. Anledningen till den markanta tidsskillnaden är 
att undertecknad upplevde det föreligga varierande behov hos respondenterna att framföra 
sina livsberättelser. Av respekt för respondenternas behov och för ämnets känsliga natur valde 
undertecknad således att låta de intervjuade, genom sitt berättande, avgöra intervjuns tidsram. 
Samtliga intervjuer spelades in digitalt på en extern enhet, med respondenternas vetskap och 
godkännande (se etiska överväganden s. 15-16). Bryman (2011) är av uppfattningen att 
inspelningar av intervjuer tillåter intervjuaren att vara lyhörd och responsiv i större 
utsträckning än om annat varit fallet.  
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Bearbetning av data och analys 
 

Den föreliggande studiens genomförda intervjuer transkriberades i sina helheter, vilket 
tillförsäkrar att betydelsefull empiri undgås att förloras (Bryman, 2011). Vidare anses detta 
tillvägagångssätt möjliggöra en bred empirisk överblick då forskaren i fråga tillåts göra 
upprepade genomgångar av den insamlade empirin, vilket i sin tur underlättar genomförandet 
av en noggrann analys (Ibid.; Brinkman & Kvale, 2009). Den analysmetod vilken gjorts 
gällande i föreliggande studie är meningskoncentrering vilken av Brinkmann och Kvale 
(2009) beskrivs som en vanlig metod för kvalitativt genomförd forskning där empirin utgör 
omfattande mängder data - denna analysmetod gör det möjligt för forskaren i fråga att skaffa 
sig en god överblick över den insamlade empirin. I enlighet med studiens syfte och 
frågeställningar accentuerades centrala aspekter ur empirin vilka sedan sammanställdes. 
Därefter analyserades det utvalda materialet utifrån föreliggande studies valda teoretiska 
tolkningsram och delvis tidigare forskning i syfte att orientera empirin och således skänka den 
en förståelse. Resultatet har redogjorts för och analyserats dels utifrån deduktivt konstruerade 
teman men även induktivt konstruerade teman. Undertecknads teoretiska förförståelse låg till 
grund för den intervjuguide med vilken empirin insamlats. Efter meningskoncentreringen 
uppstod diverse teman vilka står att finna i resultat och analys. De flertaliga genomgångarna 
av det transkriberade materialet gav här resultat då den tillät undertecknad att få en helhetssyn 
över respondenternas reflektioner och uttalanden. De teman som undertecknad valt att 
strukturera den empiriska redovisningen genom är familjen – den primära enheten, släkt och 
landsmän – de sekundära enheterna, ryktesspridning och bilateralt offerskap vilka samtliga är 
valda i enlighet med föreliggande studies syfte och frågeställningar. Vidare har citat av 
respondenternas yttranden valts ut och presenteras i resultatredovisningen i syfte att illustrera 
deras resonemang. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet beskrivs av Bryman (2011) som ett grundläggande forskningskriterium. För att en 
studie ska betraktas ha uppnått en hög validitet förutsätts det att den mäter det den är avsedd 
att mäta. Således rör sig en studies validitetsdiskussion om dennas giltighet. I vilken 
utsträckning den insamlade empirin, och den information som utifrån denna har utlästs, 
faktiskt ger uttryck för intervjupersonernas upplevelser av den kollektiva arenan i 
hedersrelaterade sammanhang avgör således denna studies validitet. Användandet av en 
semistrukturerad intervjuguide har erbjudit respondenterna ett tillräckligt utrymme för att, 
inom ramen för studiens syfte och frågeställningar, besvara intervjufrågorna utifrån deras 
subjektiva upplevelser. Då intervjufrågorna är avgränsande i enlighet med studiens syfte och 
frågeställningar men samtidigt tillräckligt öppna för att ge dem möjligheten att fritt associera 
och således ge uttryck för sina upplevelser kan detta tolkas som att föreliggande studie har en 
hög validitet. Genomförandet av pilotintervjun och den korrigering av intervjuguiden som 
följde kan anses ha stärkt föreliggande studies validitet då korrigeringen skedde i syfte att 
göra intervjufrågorna mer lättförstådda i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. 
Efter att transkribering av ljudinspelningarna skett mailades den utskrivna datan till respektive 
respondent. Dessa delgavs därmed möjligheten att läsa igenom materialet och därefter 
bekräfta att undertecknad återgett en korrekt bild av intervjuerna i fråga – detta kallar Bryman 
(2011) för respondent-/deltagarvalidering vilket vidare kan anses ha stärkt föreliggande 
studies validitet. Vidare vittnar den insamlade empirin om en viss grad av teoretisk mättnad, 



	  
	  

15	  

det vill säga att variationen i respondenternas svar minskade efter hand, vilket kan anses höja 
studiens validitet ytterligare. 
 
Diskussionen kring en studies reliabilitet rör huvudsakligen dess resultats replikerbarhet 
(Brinkmann & Kvale, 2009). En studies reliabilitet avgörs således till viss del av huruvida den 
kan återupprepas och om respondenterna hade återgett samma svar vid ett senare 
intervjutillfälle med en annan forskare. Vidare anser Bryman (2011) detta vara en svår bedrift 
inom kvalitativ forskning. Detta då de förutsättningar under vilka en studies empiri insamlats 
är bundna av tid och rum - replikerbarheten är näst intill omöjlig då den kontext i vilken 
intervjuer görs befinner sig under konstant förändring. Då undertecknad varit i kontakt med 
två av respondenterna vid tidigare tillfällen kan föreliggande studies reliabilitet ha påverkats 
negativt. Detta då vår tidigare kontakt kan ha påverkat dessa respondenters medvillighet till 
att delge upplevelser av den kollektiva arenan. Undertecknad antar att den tidigare kontakten 
inneburit ett bekvämare förhållningssätt hos dessa respondenter inför faktumet att dela med 
sig av personliga, och delvis traumatiska, upplevelser. Relationen mellan undertecknad och 
dessa två respondenter kan således ha påverkat föreliggande studies reliabilitet. Då 
respondenterna under intervjuerna haft möjligheten att delvis reflektera och associera fritt, 
och eventuella följdfrågor ställda av undertecknad beroende på detta, har intervjuerna präglats 
på ett unikt sätt. Således kan den semistrukturerade intervjuguide som legat till grund för 
insamling av empirin i föreliggande studie ha påverkat dess reliabilitet. Kvale (1997) menar 
att vid de fall där enbart en forskare insamlar empiri och bearbetar denna kan reliabiliteten 
anses bli lidande då forskarens subjektivitet i bedömning och tolkning av materialet kan 
inverka. Vidare anses transkribering stärka en studies reliabilitet då denna metod till viss del 
tillförsäkrar att en förvanskning av empiri inte sker (Bryman, 2011; Kvale, 1997). Men då 
föreliggande studies empiriska material utgjordes av drygt 25-30 transkriberade sidor per 
intervju, sammanlagt drygt 200 sidor, bör undertecknads subjektivitet betraktas som 
betydande. Undertecknads förförståelse och uppfattning om vilka delar ur empirin som ska 
tillskrivas betydelse kan anses ha särpräglat föreliggande studie på ett vis som andra forskare 
nödvändigtvis inte hade gjort då deras förförståelse och associations- och analysförmåga varit 
annorlunda. Vidare anses pilotintervjuer, intervjuguider samt en tydlig metodgenomgång 
stärka en studies reliabilitet då dess replikerbarhet ökar (Kvale, 1997).  

 
Kritiker menar ofta att generaliserbarheten i kvalitativa forskningsresultat är låg då dessa är 
miljöspecifikt bundna (Bryman, 2011). Då detta är fallet anses det vara omöjligt att betrakta 
forskning vilken grundas på intervjuer av icke-slumpmässigt utvalda respondenter som 
generaliserbara till andra miljöer – dessa respondenter är följaktligen inte representativa för en 
hel population. Vidare menar Kvale (1997) att strategiskt urval av respondenter per automatik 
medför en låg generaliserbarhet. Av denna anledning bör kvalitativa forskningsresultat istället 
generaliseras till teori (Bryman, 2011; Silverman, 2005). Bryman (2011, s. 169) refererar till 
Mitchell vilken menar att det är ”den bindande kraften i det teoretiska tänkandet” i motsats 
till statistiska kriterier som bör ha en avgörande roll när generaliserbarheten i kvalitativt 
genomförda studier diskuteras. Detta kallas teoretisk generaliserbarhet. Denna innebär således 
att generaliserbarheten i kvalitativ forskning betraktas utifrån relationen mellan urval och 
teoretiska förslag snarare än relationen mellan urval och populationer (Silverman, 2005). 
Studiens respondenters subjektiva upplevelser och uppfattningar om kollektivet och dess 
inverkan på deras upplevda hedersrelaterade våld är inte generaliserbart. Däremot tillåter den 
information om kollektivets mekanik, utifrån deras utsagor som givits undertecknad, en 
förståelse av fenomenet i fråga. Då föreliggande studies empiri och analys mynnar ut i en 
modell, för den kollektiva arenan och individen finns möjlighet till en teoretisk 
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generaliserbarhet och således kan föreliggande studie, trots dess kvalitativa natur och det 
bekvämlighetsurval som använts, betraktas ha uppnått ett visst mått av generaliserbarhet.  

Etiska överväganden 
 
Kvale (1997) är av uppfattningen att etiska överväganden bör ske kontinuerligt i den process 
under vilken studier författas. Så har varit fallet för denna studie. De forskningsetiska 
principer vilka legat till grund för studien är i enlighet med de krav vetenskapsrådet (2010) 
ställer på svensk forskning. Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet 
har tagits hänsyn till. En redogörelse för dessa följer nedan. 
 
I syfte att uppfylla informationskravet ska respondenter informeras om vad studien syftar till, 
vilka centrala teman som ingår i intervjun samt hur den insamlade empirin är tänkt att 
bearbetas och användas (Vetenskapsrådet, 2010). Då intervjuerna, vilka utgjort empirin för 
denna studie, genomfördes via telefon delgavs respondenterna ovan nämnda information 
genom ett sammanfattat informationsblad (se bilaga 1) vilket skickades till dem via mail. I det 
inledande skeendet av respektive intervju diskuterades sedan bladets innehåll. Att 
intervjupersonernas deltagande i studien grundades på frivillighet betonades; att de har 
möjligheten att avstå från att svara på specifika frågor men även att helt avstå från deltagande 
i intervjun. Respondenterna har haft möjlighet att dra sig ur deltagandet i studien även efter 
avslutad intervju – deras känsla av trygghet och av respekt för ämnets känsliga natur har 
prioriterats vilket tydligt framgått i den information de delgivits. Respondenterna 
informerades även om att en inspelning av intervjun kommer att ske samt att datan därefter 
kommer att transkriberas. Bryman (2011) betonar även vikten av att respondenterna 
informeras om åt vilka studien riktas. I detta avseende förklarades att studien slutligen lagras 
på universitetets elektroniska databas men att den även riktas åt, inom ämnet 
yrkesverksamma, socionomer samt verksamheter vilka skulle gynnas av att ta del av 
undersökningsresultatet. Således uppfyller studien informationskravet.  
 
I syfte att uppfylla samtyckeskravet bör respondenterna beredas möjlighet att ge sitt samtycke 
till deltagandet i studien (Bryman, 2011). Då studies intervjuer var telefonsamtalsbaserade 
gav samtliga respondenter muntligt samtycke till deltagande innan intervjun påbörjades. 
Frivillighetsprincipen, vilken har redogjorts för ovan, gäller även här. Respondenterna 
pressades inte på något vis till samtycke till deltagande, utan påmindes om att deras 
frivillighet var en förutsättning för deltagandet i sig. Således uppfyller studien 
samtyckeskravet.  
 
I syfte att uppfylla konfidentialitetskravet bör respondenternas identitet skyddas, enligt 
Vetenskapsrådet (2010), under hela författandeprocessen av studien. Vidare förklaras att 
författaren bör hantera sådan information som kan verka skadande, för respondenterna och 
deras efterlevande, på sådant vis att obehöriga saknar åtkomst till den. Bryman (2011) menar 
att forskaren i fråga bör minimera den risk för att respondenterna ska kunna identifieras. Det 
är enbart undertecknad som under studiens författande haft tillgång till inspelningarna av 
intervjuerna. Efter att transkriberingarna färdigställts har inspelningarna raderats. 
Transkriberingarna har sedan skickats till respektive respondent så att dessa har beretts 
möjlighet att på egen hand avgöra vilken information de känner sig bekväma med att delge i 
undersökningen. Således har undertecknad inte enbart förlitat sig på vad denne anser vara i 
enlighet med konfidentialitetskravet utan även låtit respondenternas viljor avgöra, av respekt 
för deras säkerhet. Konsekvensen av detta har inneburit att delar av det transkriberade 
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materialet ogiltigförklarats samt beslutet om att inte innesluta det transkriberade materialet 
som bilaga i föreliggande uppsats. Således uppfyller studien samtyckeskravet. 
 
I syfte att uppfylla nyttjandekravet bör samtlig insamlad data enbart användas till det, sedan 
tidigare förklarade, forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2010). Det informationsblad som 
delgivits samtliga respondenter innehöll ett förtydligande om just detta. Således uppfyller 
studien nyttjandekravet. 

Teoretiskt ramverk 
 
Nedan presenteras de teoretiska verktyg som ligger till grund för analysen av den insamlade 
empirin. Socialpsykologiskt förankrade teoretiska perspektiv och begrepp har varit ett 
genomgående inslag i valet av den teoretiska tolkningsramen. Tillsammans beskriver dessa de 
individuella och strukturella förhållanden och förutsättningar som ligger till grund för - och 
ständigt påverkar - kollektivets enhetliga delaktighet i det hedersrelaterade våldet, vilket ökar 
förståelsen av det kollektiva perspektivet i hedersrelaterade sammanhang som i sin tur är en 
förutsättning för godtyckligt socialt arbete kring, för ämnet, relevant problematik (Heimer & 
Tung Hermelin, 2010; Länsstyrelsen, 2008a). 

Heder - dess individuella och kollektiva betydelse 
 
Hederns betydelse har varierat kulturellt och historiskt, dock har begreppet oavsett tappning, i 
grunden en positiv innebörd (Wikan, 2009). Det rör sig om en individs självrespekt, sociala 
respekt och därmed värde, vilka uppnås och förstärks genom vad som, av den sociala 
kontexten, anses vara ädelt handlande. En individs egenuppfattning är i högsta grad beroende 
av omgivningens uppfattning och här spelar heder en betydande roll. Sjögren (1993) menar att 
heder anses vara en individs personliga värdering av sin egen kontextuella betydelse, det vill 
säga individens anspråk på ära och stolthet. Heder betraktas, enligt Wikan (2009), synonymt 
med ära och tillskrivs ideellt tilltalande egenskaper; något vackert och enastående, något som 
är eftersträvansvärt. Vidare anses heder inbegripa en representativ och kollektiv princip. Detta 
innebär att individer som företräder ett visst kollektiv kan uppleva heder och åtnjuta ära 
genom kollektivets andra individer, det vill säga till följd av de andra individernas handlande. 
Således kan även individuellt orsakad skam upplevas kollektivt. Så länge handlingarna, av 
kollektivet, uppfattas som beundransvärda verkar fenomenet positivt för kollektivet i 
bemärkelsen att samhörigheten stärks och glädje sprids samtidigt som handlingarna i fråga 
statueras. 

Interaktionsritualer och dess emotionella energi 
 
Collins (1997) är av uppfattningen att människan är ett resultat av dennes upplevelser, vilka 
medför konsekvenser för hur denne hanterar framtida situationer och händelser. Inom ett 
kollektiv av människor förekommer ritualer, vilka är beteenden som tillskrivits en 
ceremoniell betydelse. Dessa har för vana att medföra en känslomässig upplevelse för 
kollektivet av människor - ritualer kan innebära en social effekt. 
 
Layder (1997) menar att ritualer förutsätter ett kollektiv av människor vars fokus riktas på en 
specifik handling, samtidigt som människorna i fråga är fullt medvetna om att samtliga riktar 
sin uppmärksamhet just på denna handling – att kollektivet har ett gemensamt fokus. De 
deltagande tar del av en gemensam emotionell situation - det råder en unison sinnesstämning. 
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Ritualer genererar, för kollektivet, heliga objekt alternativt symboler vilka representerar 
medlemskap i kollektivet. Dessa kan vara individer eller interaktiva företeelser, exempelvis 
ord, handlingar eller tankar. Dessa beståndsdelar resulterar i att en, vad Collins (1997) kallar 
för, emotionell energi uppstår vilken verkar förtroendestärkande bland de medlemmar i 
kollektivet som är aktivt deltagande i ritualen, men även för de som visar aktning för ritualen i 
fråga. De individer som motsätter sig eller på något vis förkastar ritualen och/eller symbolerna 
blir föremål för bestraffning av kollektivet. Således verkar även ritualer normskapande och 
normstärkande då de genom dess yttringar fastställer moraliska värdegrunder och liknande. 
 
Collins (1997) menar att den sociala effekten i detta sammanhang blir de känslor av solidaritet 
och gemenskap som uppstår bland medlemmarna, ett fenomen vilken han vill kalla för social 
magnetism. Även detta bidrar till den emotionella energin vilken, förutsatt att den är 
tillräckligt stark, har en smittsam effekt. Begravningsbesökare kan börja gråta för att de ser 
andra gråta på samma sätt som demonstrationsklungor snabbt eskalerar till våldsamheter när 
en initiativtagande demonstrant väl tagit det första steget. Den fysiska närheten mellan 
ritualens deltagare är i dessa sammanhang av betydelse. Ju starkare den sociala magnetismen 
är desto större benägenhet visar deltagarna på att söka likadana emotionella upplevelser 
genom samma eller motsvarande handlingar som föranledde känslan i fråga. 
 
Det finns dock, enligt Collins (1997), ritualer som verkar energiuttömmande. Så är fallet när 
en individ upplever en ritual som påtvingad eller konstlad. I dessa fall sker ingen emotionell 
uppladdning då individen istället tvingas spendera energi på att, av kollektivet, uppfattas som 
laddad. Individen försöker därefter undvika dessa och liknande ritualer då de uppfattas som 
kravfyllda och/eller falska. Här föreligger en viss problematik, det är sällan det finns 
möjlighet att välja bort en ritual när en individ lever i ett socialt sammanhang där specifika 
ritualer är ett krav. Här föreligger tre möjligheter: spela spelet, göra invändningar mot ritualen 
och löpa risken att uppfattas som oppositionell eller söka ett nytt socialt sammanhang. 
 
Vidare redogör Collins (1988) för så kallade maktritualer vilka verkar stärkande för den/de 
individ/er som redan besitter makt och försvagande för den/de individ/er som besitter mindre 
makt. 
 
Johansson och Lalander (2012) diskuterar underhållsritualer vilka, likt namnet föreslår, syftar 
till att underhålla medlemmarnas tilltro till kollektivet och detta genom diverse kontinuerligt 
genomförda handlingsmönster. Ritualerna motarbetar uppdelning och oordning i gruppen.  

Vardagslivets dramaturgi 
 
Goffman (1959) betraktar den mänskliga interaktionen utifrån premissen att det allmänna 
vardagslivet kan liknas vid en teater i vilken människor väljer hur de ska framställa sig för 
andra, likt karaktärer i en pjäs. Inom ramen för de normer individen tros gälla i ett visst 
sammanhang väljer denne en form av självpresentation med vilken omgivningen tillåts skaffa 
sig en uppfattning om personen i fråga. Hur individer vill uppfattas av betraktare tillskrivs här 
stor betydelse – presentationen av självet innehåller information som, om tolkat på rätt sätt, 
vittnar om vad individen vill associeras till.  
 
I sociala sammanhang där individen förväntas bete sig på ett specifikt sätt är det upp till denne 
att övertyga betraktarna, det vill säga de övriga deltagarna i detta sociala sammanhang, om att 
man faktiskt är den man försöker vara (Goffman, 1959). Det är en fråga om trovärdighet i sin 
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rollgestaltning vars syfte är att tillförsäkra sig om en frånvaro av skamkänslor, bristande 
kontroll och maktlöshet i situationen. 

 
Den bakre regionen är den bekväma arena där individer tillåter sig själva att träda ur sina 
rollgestalter och slappna av då individen här, enligt Goffman (1959), upplever en frånvaro av 
en kritiskt granskande publik - det finns inget behov av skådespeleri. Den bakre regionen är 
därför en, i den bemärkelsen, kravlös arena. Den främre regionen är däremot ett manege i 
vilken individen upplever sig vara i blickfånget för en noga iakttagande publik där en 
rollgestaltning av individen, enligt normen, är ett ofrånkomligt krav.  

Ryktesspridning – ett interaktivt verktyg 
 
Johansson och Lalander (2010) menar att ryktet som social företeelse utgör en vardaglig del 
av den mänskliga interaktionen. Skvaller beskrivs som en avgörande förutsättning för att 
rykten ska uppstå och hållas vid liv. Kollektivt upprättade och överenskomna gränser 
ventileras när individer skvallrar, men även eftersträvansvärda egenskaper och beteenden 
statueras. Rykten får därmed normbestämmande egenskaper. Således är skvaller en form av 
social kontroll, ett maktmedel, kraftigt förankrad i moral, värderingar och i en straffmentalitet. 
Individer som aktivt deltar i skapandet och upprätthållandet av rykten är följaktligen även 
aktivt medverkande i ett maktutövande.  
 
Johansson och Lalander (2010) menar vidare att anledningen till att rykten uppstår kan bero 
på ett flertal faktorer. Vissa individer kan av ett kollektiv av individer uppfattas som hotfull 
och därför anses behöva ogiltigförklaras. Andra kan av kollektivet uppfattas som provokativa 
och därför anses behöva tillrättavisas. I regel riktas rykten mot normavvikare. Vissa individer 
anser sig till och med vara moraliskt förpliktigade att delge andra individer om vad den 
normavvikande individen gör eller har gjort. När ryktesspridning som process når det stadie 
där ett kollektiv av individer alltmer betraktar ryktet i fråga som tillförlitligt övergår ryktet 
från att vara enbart ett rykte till att vara någon form av sanning. Rykten föds alltså i samspelet 
mellan människor och tillskrivs allteftersom en högre grad av sanning så till vida att ryktet 
slutligen bedöms som fakta trots att det inledningsvis rört sig om subjektiva spekulationer. 
 
Thylefors (1987) är av uppfattningen att det råder ett kollektivt behov av att genom 
ryktesspridning rikta frustration och ångest mot andra, detta tycks ha en befriande egenskap. 
Kollektivets gemenskap stärks i deras uttryckta förakt mot enskilda, vilket beskrivs som en 
bidragande faktor till ryktens ihärdighet. Kapferer (1998) betonar maktaspekten inom 
ryktesspridningen. Att som individ vara föremål för rykten innebär att försättas i ett tillstånd 
av varierande grader av maktlöshet. Således blir skaparna och upprätthållarna av ryktena de 
som kontrollerar individen i fråga. Därmed finns det även fördelar med att dikta ihop rena och 
skära lögner.  

Skam – emotion och härskarteknik 
 
Skam betraktas av vissa författare som en av de mest betydelsefulla emotionerna i den 
mänskliga interaktionen. Detta känslouttryck kommuniceras mellan individer i interaktion 
med varandra, aktivt likväl passivt (Collins, 1988). Johansson och Lalander (2010, s. 73) 
skriver att ”makt innebär möjligheten till förfogande av de resurser som gör den egna friheten 
möjlig”. Således innebär maktlöshet en frånvaro av möjligheten att förfoga över just de 
resurser som möjliggör en upplevd individuell frihet. Johansson och Lalander (2010) hänvisar 
till Ås som myntat begreppet härskartekniker, en form av maktstrategier. De har för avsikt att 
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ge användaren i fråga makt på andras bekostnad. En, av flera, härskartekniker är så kallad 
skam- och skuldbeläggning. Denna medför en känsla av skam alternativt skuld för den mot 
vilken tekniken riktas. Vissa, enligt sammanhanget, avvikande handlingar och beteenden men 
också en individs utseende kan föranleda en sådan behandling.  

Resultat och analys 
 
Till en början görs en kort presentation av föreliggande studies respondenter. I den följande 
resultatredovisningen sammanfattas därefter respondenternas upplevelser i respektive familj, 
under tiden av förtryck. Syftet med detta är att erbjuda läsaren en tydlig bild av hur 
respondenternas primära enhet agerar gentemot respondenterna, i rollen som den direkt 
drivande enheten i våldet. Sedan disponeras respondenternas upplevelser av släkten och 
landsmännen i syfte att klargöra dessa enheters delvis direkta men främst indirekta roll i 
våldet för att sedan mynna ut i en redogörelse för hur kommunikationen, med fokus på 
ryktesspridning, mellan ovan nämnda tre enheter inverkar på, och upprätthåller, våldet 
gentemot respondenterna. Slutligen redogörs det för hur offerskapet, i detta kollektiva 
sammanhang, inte enbart kan göra gällandes för de individer som konventionellt uppfattas 
som så. 
 

Presentation av respondenter 
 
Samtliga namn är fiktiva och de åldrar som står skrivna nedan är utifrån hur gamla 
respondenterna var vid genomförandet av intervjuerna hösten 2012. 

 
Nadia är 25 år gammal. Hon föddes i Irak, Baghdad men flyttade till Sverige, med sina 
föräldrar och syskon, vid fyra års ålder. Nadia är idag varken troende eller religiös. Hon har 
uppgett att det varit svårt att som irakisk tjej växa upp i ett svenskt samhälle, främst därför att 
hon tvingats förhålla sig till två skilda kulturer. Hennes försök att tillgodose de krav dessa 
kulturer ställer på unga tjejer har hon upplevt som mycket mödosamma. Nadia har uppgett att 
hon under sin uppväxt varit föremål för socialt, psykiskt och fysiskt våld. Nadia har numera 
ingen kontakt med sin mor. 
 
Zahra är 18 år gammal. Hon är en svenskfödd tjej med irakiskt ursprung. Zahra är idag 
varken troende eller religiös. Den irakiska kulturen, vilken hon delvis tillhör, uppger hon ha 
svårigheter att se något positivt med. Således har hon kraftigt sympatiserat med den svenska 
kulturen, ett val som varit en grogrund för konflikter mellan Zahra och hennes föräldrar. Hon 
levde ett så kallat dubbelliv. Hon har uppgett att socialt, psykiskt och fysiskt våld varit 
förekommande under hennes uppväxt. Hon bor med sin familj. 
 
Genta är 18 år gammal. Hon föddes i Sverige, men härstammar från Kosovo. Genta är idag 
troende men inte religiös. Hon har uppgett att det, som ung kosovoalbansk tjej i ett svenskt 
samhälle, stundtals har varit problematiskt att förhålla sig till de båda kulturerna. Hon levde 
ett dubbelliv. Hon har utsatts för socialt, psykiskt och fysiskt våld. Gentas utsatthet ledde till 
att hon tog avstånd från sin familj så till vida att hon idag lever i skyddat boende. 
 
Jasmin är 18 år gammal. Hon är en etiopiskfödd tjej med somaliskt ursprung. Hon kom till 
Sverige, med sin familj, vid 13 års ålder. Jasmin är en troende och religiös muslim. Hon har 
uppgett att det, som ung somalisk tjej i ett svenskt samhälle, stundtals har varit problematiskt 
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att förhålla sig till de båda kulturerna. Hon lever ett dubbelliv. Hon har uppgett att hon utsatts 
för socialt, psykiskt och fysiskt våld. Hon bor med sin familj. 
 
Dilara är i nuläget 19 år gammal. Hon är en svenskfödd tjej med svensk-libanesiskt ursprung. 
Dilara är ateist. Hon har sedan tidig ålder sympatiserat kraftigt med det svenska samhället. 
Detta ser hon som den främsta orsaken till varför hon upplevde det som ytterst besvärligt att 
växa upp delvis tillhörandes den libanesiska kulturen. Hon levde ett dubbelliv. Dilara har 
uppgett att hon, under sin uppväxt, utsatts för socialt, psykiskt och fysiskt våld. Hennes 
utsatthet har resulterat i att hon idag lever i skyddat boende. 
 
Shirin är 19 år gammal. Hon är en svenskfödd tjej med iranskt ursprung. Shirin har upplevt 
det vara problematiskt att som ungdom förhålla sig till både den iranska och den svenska 
kulturen. Detta främst på grund av den kulturkrock som uppstår i och med hennes föräldrars 
krav och hennes egna önskemål. Detta har resulterat i otaliga konflikter dem emellan. Hon är 
en troende och religiös muslim. Hon lever ett dubbelliv. Shirin har uppgett att hon har utsatts 
för socialt och psykiskt våld. Vidare bör tilläggas att Shirin inte betraktar sina föräldrars 
förhållningssätt mot henne som hedersrelaterat våld. 
 
Ayesha är 20 år gammal. Hon är en irakiskfödd tjej som kom till Sverige, med sin familj, vid 
fyra års ålder. Ayesha har uppgett att hon upplevt sin uppväxt som bekymmersam i och med 
att hon tvingats förhålla sig till två olika kulturer. Hon är osäker på om hon är troende eller ej. 
Ayesha levde ett dubbelliv. Hon har uppgett att hon, under sin uppväxt, varit utsatt för socialt, 
psykiskt och fysiskt våld så till vida att hon i nuläget lever i skyddat boende. 
 

Familjen – den primära enheten 
 

Samtliga respondenter har uppgett att de värderingar som florerar inom respektive familj har 
inneburit en direkt frihetsbegränsning för respondenterna. Begränsningen i sig har uttryckts 
olika men intervjupersonerna har oavsett begränsningsform upplevt sig vara tillbakahållna. 
Begränsningarna har bland annat inneburit förbud mot att umgås med individer av motsatt 
kön, ha sexuellt umgänge, fritt välja partner, sova över hos en vän, gå på bio med vänner, fritt 
välja utstyrsel, röra sig fritt utomhus, konsumera alkohol, närvara på fester, fritt välja 
yrkesinriktning samt bära smink. Samtliga respondenter har uppgett att vid de tillfällen där de 
ertappats bryta mot dessa regler och begränsningar, medvetet eller omedvetet, så har deras 
förtryckare, då främst föräldrar, sanktionerat och utfärdat diverse repressalier. Dessa 
innefattar utfrysning, kränkning, skuld- och skambeläggning, förföljelse, undandragen kärlek 
och omsorg, hot och fysisk misshandel. Samtliga intervjupersoner har under deras uppväxt 
erfarit kränkning, skuld- och skambeläggning och hot. Sex respondenter har erfarit fysisk 
misshandel. Fem respondenter har erfarit utfrysning och undandragen kärlek och omsorg. 
Fyra respondenter har erfarit förföljelse. Respondenternas uppväxtvillkor, och tillika 
erfarenheter i familjen, har således inneburit olika repressalier riktade mot dem i varierande 
former och grader, dock samtliga inom ramen för hedersrelaterat våld. En respondent liknar 
sig med en lindansös:  
 

Jag brukar kalla mig själv för en ballerina som ska gå på en liten tunn tråd. Om jag gör 
minsta lilla fel, då faller jag ner. Om jag gjorde ett felsteg då blev det hårdare och ännu mer 
regler. Men om jag lyckades hitta balansen på den där linan, då var allt som det skulle. Då 
var det inget förtryck längre. – Dilara 
 



	  
	  

22	  

Samtliga respondenter har uppgett att antingen en av, eller båda, föräldrarna har varit 
deltagande i utförandet av de repressalier som riktats direkt mot respondenterna. Fem 
respondenter har även uppgett att deras syskon vid ett eller flera tillfällen varit deltagande. En 
av de resterande två respondenterna är ensamt barn i sin familj och den andra respondentens 
syskon var, vid tiden av förtryck, alltför unga för att vara deltagande. Således beskrivs 
familjen som en enhet i vilken direkta hedersvåldshandlingar riktade mot respondenterna är 
vanligt förekommande. 
 
Utifrån Goffmans (1959) ansatser skulle respondenternas hemmiljö konventionellt sett vara 
en så kallad bakre region. Respondenternas skildringar vittnar dock om att deras respektive 
hemmiljöer inte kan ses som fristäder där de tillåts träda ur sina rollgestalter och slappna av. 
Respondenterna måste istället förhålla sig till bestämmelser som tvingar dem att anta 
rollgestaltningar för att övertyga deras betraktare, det vill säga respondenternas förtryckare, 
om att de lever upp till de värderingar och förväntningar som råder. Därmed blir 
respondenternas hemmiljö att betrakta som en så kallad främre region där individer upplever 
sig vara betraktade och kritiskt granskade av en publik (jmf. Sedem, 2012; Osterman & 
Brown, 2011). En övertygande rollgestaltning är avgörande för respondenterna då de annars 
utsätts för repressalier. En av respondenterna beskriver detta skådespel: 
 

Jag satte på mig en mask liksom. Ja, men nu är jag den fina flickan. När jag tog av mig 
masken då var jag mig själv, med mina kompisar och så där. Ett slags skådespel. – Dilara 
 

Tre respondenter betraktade skolan som en arena där de hedersrelaterade kraven, vilka ställs 
på dem i deras hemmiljö, inte fanns - de beskrev skolan som en arena där de tilläts vara sig 
själva. Två respondenter betraktade deras skolvistelser som delvis fria från hedersrelaterade 
krav. Detta då antingen släktingar eller familjens vänners barn studerade på samma skola och 
att dessa var faktiska och/eller potentiella övervakare av respondenterna i skolan. En 
respondent berättade att hennes far vistats på skolan vid ett flertal tillfällen med det specifika 
syftet att övervaka henne. Skolan kan, i viss bemärkelse betraktas som en bakre region i den 
bemärkelsen att vissa respondenter tillåts vara befriade, om än temporärt, från direkt 
hedersrelaterad övervakning. Däremot betraktas en skolmiljö konventionellt sett vara en 
främre region där publiken konstitueras av klasskamrater, medelever och lärare. Skolmiljön i 
detta sammanhang kan betraktas som något av en partiell bakre region (jmf. Alizadeh, 
Törnkvist och Hylander, 2011).  En respondent förklarar scenbytet, och det kostymbyte som 
följer, när hon rör sig mellan hemmiljö och skolmiljö och visar samtidigt på att även skolan är 
en främre region: 
 

Då var det ju liksom att jag tog på mig slöjan och sen så, när jag skulle till skolan, i hissen ner 
så tog jag av mig den. För att jag tänkte inte visa mig i min svenska skola med den där, då 
hade jag ju fått så mycket blickar och så mycket frågor så det ingick ju inte i min egna plan. 
Och sen när man gick hem från skolan så tog man ju på sig den. - Dilara 

 
Vidare framkom det att sex respondenter levt/lever ett så kallat ”dubbelliv” under tiden av 
förtryck. Detta innebär att respondenterna aktivt valt att, i en arena där direkta 
hedersrelaterade krav är frånvarande i största möjliga mån, ägnat sig åt aktiviteter och 
handlingar vilka bryter mot de hedersnormativa förväntningarna på dem. Detta utan deras 
föräldrars, och övriga kollektivets, vetskap. Exempel på dessa aktiviteter och handlingar är 
alkoholkonsumtion, närvarande vid fester, sexuellt umgänge, bärande av avvikande klädsel 
och kontakt med individer av motsatt kön. Detta kan tolkas som att dubbellivet och dess 
arenor medför vissa fördelar vilka är synonyma med den bakre regionen som Goffman (1959) 
gör gällande – en arena som karaktäriseras av en frånvaro av krav i varierande grad där 
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respondenterna tillåts vara sig själva till följd av att arenan i fråga är publikfri. 
Respondenterna tycks söka sig bort från familjen, den primära enheten för det 
hedersrelaterade förtrycket, i syfte att finna ett forum där de tillåts ge uttryck för sina behov 
av frihet utan inverkan av de kollektivt ställda hedersrelaterade kraven (jmf. Alizadeh, 
Törnkvist och Hylander (2011). 
 

Släkten och landsmännen – de sekundära enheterna 
 
Två respondenter uppgav sig ha en frekvent kontakt med sin släkt och med familjens vänner. 
De resterande respondenterna har däremot uppgett att de haft en begränsad direktkontakt med 
sina respektive släktmedlemmar och landsmän. Den främsta anledningen till detta uppges 
vara att respondenterna ansett det vara ogynnsamt för dem att umgås i alltför stor omfattning 
med dessa – det har varit aktivt fattade beslut av respondenterna som föranlett den sporadiska 
kontakten. Dessa respondenter vill inte utsätta sig själva för ytterligare individer i sin 
umgängeskrets som potentiellt kan bidra till översynen av dem. Landsmän och då främst 
vänner till familjen betraktades av fem respondenter som potentiellt hotfulla då ett möte med 
dem innebar en upplevd risk för respondenterna, något en respondent förklarar på följande 
vis: 
 

Jag hade väldigt svårt för arabiska män, eller alla män som såg arabiska ut. För mig kunde 
de vara potentiella vänner till pappa. Jag var rädd för att de skulle känna igen mig. Jag 
hatade att gå på stan. Det var ju inte ens släktingar, det var ju vänner till familjen, det är ju 
inte bara släkten liksom. – Nadia 
 

Detta kan tolkas utifrån Goffmans (1959) teoretiska ansatser. Den främre regionen utgörs i 
detta sammanhang av släktens och landsmännens arenor. Det tycks vara rimligt att betrakta 
respondenternas aktiva beslut om att inte förse sig med ytterligare övervakare i sin omgivning 
som ett försök till att begränsa respondenternas exponering för den främre regionen. Den 
region där individer känner sig betraktade och kritiskt granskade av en publik – närmare 
bestämt släktmedlemmar och landsmän i dessa fall. Samtliga respondenter har uppgett att de i 
olika bemärkelse inte kunnat vara sig själva i dessa sammanhang vilket Goffmans (1959) teori 
förklarar som en konsekvens av att den främre regionen kräver en rollgestaltning av individer, 
mycket beroende på det sociala sammanhangets rådande normer.  
 
Två respondenter har uppgett att individer, i egenskap av landsmän, varit deltagande i 
utförandet av dessa repressalier. Det låga antalet respondenter som uppgett att 
släktmedlemmar och landsmän varit deltagande kan bero på att fem av samtliga respondenter 
uppgett sig ha en begränsad direktkontakt med individer tillhörande de grupperna. Tre 
respondenter har uppgett att släktmedlemmar har varit deltagande i utförandet av repressalier 
riktade direkt mot respondenterna. Släktens och landsmännens möjligheter att vidta direkta 
repressalier kan mycket väl ha begränsats då de sällan, om ens över huvud taget, träffat 
respondenterna då de sistnämnda aktivt undvikit umgänge med släkt och landsmän. Således 
visar empirin på att direkta hedersvåldshandlingar riktade mot respondenterna av släkt och 
landsmän förekommer, huruvida de är vanligt förekommande eller ej går inte att utläsa. 

 
Samtliga respondenter har uppgett att deras respektive familjer har haft kontakt med sina 
släkter och landsmän. Denna kontakt har beroende på respondenternas familjer varierat i natur 
och grad. Exempel på kontakt som respondenterna framfört är allmänt umgänge, festligheter, 
begravningar och telefonsamtal. Faktumet att deras familjemedlemmar har kontakt med deras 
släktmedlemmar och landsmän är den främsta orsaken till att respondenterna över huvud taget 
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haft kontakt med dessa, om än sporadisk. Således kan familjens betydelse för respondenternas 
kontakt med släkt och landsmän fastslås. På frågan om respondenterna har känt sig 
tillbakahållna på grund av värderingar som finns inom släkten och bland landsmän så svarade 
en majoritet av respondenterna nej. De menar att de personligen inte bryr sig om vad släkten 
eller landsmännen tycker och att det har en liten betydelse i och med att respondenterna själva 
inte har någon omfattande direktkontakt med dessa. På frågan om släkten och landsmännen 
kan ha påverkat respondenternas förtryckare inom familjen, och på så vis respondenterna 
indirekt, svarade däremot sex av respondenterna ja. Detsamma gäller för respondenternas 
tankar kring landsmän. Exempel på detta är att släktmedlemmar och landsmän har poängterat 
respondenternas tillkortakommanden och beteenden för deras föräldrar och övriga 
familjemedlemmar. Två respondenter förklarar släktens och landsmännens indirekta inverkan 
på deras levnadssituation: 

 
Min pappa tänkte lite för mycket på deras ord än sitt eget handlande, han glömde sina egna 
åsikter, vad han tycker och tänker. Han tänkte så mycket på deras att det tog över hans 
kontroll över familjen. Hjärntvättad. – Genta 

 
Min pappa var nere i Irak för ett tag sedan. En släkting skulle begravas. När han kom tillbaka 
så tog det inte lång tid innan han sa att jag hade väldigt opassande bilder på min 
facebooksida. – Nadia 
 

De respondenter som, under tiden av förtryck, inte haft någon släkt boendes i Sverige menar 
att deras levnadsförhållanden hade varit annorlunda om så var fallet. Skulle släkten dessutom 
bo i samma stad så hade detta inneburit en ännu större förändring. De respondenter som, 
under tiden av förtryck, haft släkt boendes i Sverige menar att deras levnadsförhållanden hade 
varit annorlunda om så inte var fallet. De respondenter som haft släkt boendes i samma stad 
menar att deras uppväxtvillkor hade förändrats kraftigt om släkten inte hade bott i samma stad 
som respondenternas familjer. Detsamma gäller för respondenternas tankar kring landsmän. 
Den insamlade empirin vittnar om släktens och landsmännens betydelse för respondenternas 
upplevda förtryck. En respondent förklarar hur hennes levnadssituation skulle ha sett ut om de 
geografiska förhållandena mellan hennes familj och släkt varit annorlunda: 
 

Jag hade inte haft möjlighet att göra någonting. Speciellt om de hade bott i samma stad som 
oss. Hade de bott i en annan stad så hade det inte varit så farligt, men ändå. Men hade de bott 
i samma stad och samma område då hade jag inte känt mig trygg över huvud taget. – Zahra 

 
Den inverkan släktens och landsmännens fysiska närvaro kan innebära för respondenterna och 
deras levnadsförhållanden är inte nödvändigtvis negativ, vilket en respondent ger uttryck för 
på följande vis: 

 
Jag tror faktiskt att det hade blivit bättre just för min familj. För andra hade det säkert blivit 
värre. Men för min familj hade det blivit bättre om jag tänker på de bra personerna i min 
släkt. Om min pappa hade varit nära roliga människor som han egentligen behövde, såna som 
visade honom kärlek, då hade han kunnat använda det till sin fördel. Då hade han kanske 
uppfostrat sina barn på rätt sätt. – Genta 

 
Ur Jasmins berättelse framgick det att hennes släkt, i betydande majoritet, företrädde en 
mentalitet som inte var förenlig med hedersrelaterat våld – Jasmin beskrev dem som liberala. 
Hennes föräldrars somaliska vänner beskrevs på samma vis. De som, i familjens närhet, 
sympatiserat med det hederstänk som förordar hedersrelaterat våld tog föräldrarna avstånd 
från. Trots detta utvecklade Jasmins broder ett beteende och förhållningssätt gentemot sina 
systrar som faller inom ramen för hedersrelaterat våld – ett beteende han utvecklat på senare 
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tid. Vidare framkom det att han aktivt umgåtts med somaliska vänner som tillhörde familjer 
vilka, av Jasmin, beskrevs som konservativa och förespråkare av det hederstänk som förordar 
hedersrelaterat våld. Systrarna i dessa familjer tog del av rykten gällande Jasmin, vilka de 
delgav sina bröder. Ryktena gällde bland annat Jasmins klädsel och påstådda promiskuitet. 
Bröderna förmedlade i deras tur ryktena vidare till Jasmins broder. Bröderna uttryckte ett 
fördömande av Jasmins klädesvanor och beteende; de behandlade ryktena som sanningar och 
ansåg att Jasmins broder borde skämmas och hantera problemet. Till följd av detta 
händelseförlopp utsattes Jasmin, av sin broder, för socialt, psykiskt och fysiskt våld. Hon 
förklarar hur sin brors mentalitet hade uppfattats av deras familj- och släktmedlemmar: 

 
Hade släkten fått reda på hur min bror beter sig mot mig så hade de skällt på pappa och 
mamma. Hela släkten skulle snacka skit om honom och mina föräldrar. – Jasmin 

 
Detta kan kopplas till Wikans (2009) betraktelse av begreppet heder, vilken är synonym med 
en individs självrespekt, sociala respekt och därmed värde. Dessa uppnås och förstärks genom 
vad som, av den sociala kontexten, anses vara ädelt handlande. Den sociala omgivningen 
definierar vad som är hedervärt och premierar således specifika hedervärda handlingar. 
Insamlad empiri och främst Jasmins berättelse vittnar om värderingars betydelse för och 
inverkan på respondenternas liv. Om den sociala kontexten, i detta fall respondenters släkter 
och landsmän, statuerar och premierar handlingar som genomsyras av frihetskränkande och 
kvinnoförnedrande tankar, det vill säga en mentalitet som förordar förtryck, så påverkas 
respondenternas liv negativt. Detta då handlingar vilka faller inom ramen för hedersrelaterat 
våld anses vara hedervärda. Är värderingarna däremot förankrade i en mentalitet som 
motsätter sig handlingar vilka faller inom ramen för hedersrelaterat våld så hade detta 
inneburit en positiv förutsättning för respondenterna. Jasmins utsaga gör gällande att hennes 
släkt, det vill säga den sociala kontexten, internaliserat en mentalitet som betraktar 
hedersrelaterat våld som icke hedervärt – släkten skulle reagera negativt och betrakta hennes 
brors handlingar som skamliga förutsatt att de fick vetskap om dem. Detta görs även gällande 
för Jasmins brors vänner vilka, i egenskap av landsmän och social kontext, internaliserat en 
mentalitet vars värderingar är i enlighet med det hederstänk som möjliggör och premierar 
hedersrelaterat våld. Dessa betraktade hans ”oförmåga” att handla som skamligt då det av 
dem uppfattas som hedervärt av en bror att tillrättavisa sin skamliga syster genom 
hedersvåldshandlingar. Två respondenter förklarar hur släktens och landsmännens värderingar 
har yttrat sig i deras familjer och på så sätt påverkat respondenternas levnadsförhållanden: 
 

Man får höra att du ska vara så här, för så är dina kusiner. Du ska bete dig så här, för att så 
gör man. Du ska göra så här, för att det är en bra kvinna och det är en bra flicka liksom. Det 
var ju min pappas vilja, fast indirekt deras då. – Dilara 
 
Släktens åsikter spelar ingen roll, det viktigaste är att jag är som jag själv vill vara. Men för 
mamma så är det väldigt viktigt. För henne spelar det stor roll. Så jag gör det för hennes skull, 
för att hon ska må bra. – Shirin 
 

Ryktesspridning 
 
Samtliga respondenter har uppgett att ryktesspridning har varit kontinuerligt förekommande i 
deras liv, fenomenet betraktas av respondenterna som något vardagligt Ryktesspridningen 
sker i interaktionen mellan medlemmar i kollektivets enheter. Respondenterna anser att 
samtliga individer inom deras respektive kollektiv, med vissa undantag, använder sig av 
ryktesspridning. Anledningen till varför individer använt sig av ryktesspridning menar 



	  
	  

26	  

respondenterna kan bero på att det råder någon form av konkurrens mellan individer i 
hedersrelaterade sammanhang och att individer av den anledningen använder sig av 
ryktesspridning likt ett verktyg för att fördelaktigt utmärka sig. Detta sker på andras 
bekostnad. De exempel på rykten som respondenterna uppgett har samtliga, oavsett 
sanningsgrad, handlat om beteenden eller egenskaper hos individer som inte är förenliga med 
de värderingar som råder i kollektivet. Rykten som utmålar en specifik individs opassande 
klädsel, sexuella aptit, alkoholkonsumtion och liknande är tydliga exempel på just detta. En 
respondent ger uttryck för detta på följande vis: 
 

Jag klär mig väldigt kort och tajt, jag sminkar mig och fixar ögonbrynen och allt möjligt. Så 
när jag var nere i Irak så började de snacka skit om att jag är en hora och att min mamma 
inte kan uppfostra barn. - Zahra 

 
Detta kan förklaras genom Johanssons och Lalanders (2010) påstående om att normer 
ventileras genom ryktesspridning. Eftersträvansvärda beteenden och egenskaper statueras 
således men därmed även vad som av kollektivet uppfattas vara avvikande – det vill säga vad 
individer bör undvika att vara eller göra. Således vore det inte orimligt att anta att den 
ryktesspridning som respondenterna skildrat vittnar om ett normstatuerande syfte; genom att 
delta i ryktesspridningsprocesser så deltar individer därmed även i upprätthållandet av normer 
inom kollektivet, vilka är vitala för dess överlevnad. Kollektivmedlemmarna hålls genom 
ryktesspridning ständigt medvetna om de kollektivt upprättade och överenskomna gränserna. I 
ovan nämnda citat uttrycks normer kring kvinnlig klädsel och skönhetsingrepp men även 
normer kring mödrars ansvar och uppfostringsförmågor. 

 
Ryktesspridningen kan således även betraktas ha en underhållande effekt på kollektivet – 
ryktesspridningens normstatuerande effekt medför att kollektivets regler och gränser 
upprätthålls i den verbala kommunikationen mellan dess medlemmar. Således kan en parallell 
dras till vad Johansson och Lalander (2012) kallar för underhållningsritualer - ett kontinuerligt 
genomfört handlingsmönster, i detta fall ryktesspridning, som resulterar i att medlemmarnas 
tilltro för kollektivet ökar. Ryktesspridning, i egenskap av socialt fenomen, kan utifrån denna 
analys metaforiskt liknas vid ett sorts lim som verkar sammanfogande för kollektivets 
beståndsdelar och således för själva kollektivet. 

 
Något alla respondenter poängterat är att ryktesspridning har för vana att medföra 
konsekvenser för den eller dem ryktet i fråga handlar om. Dessa konsekvenser varierar i 
former och grader. Utfrysning, kränkning, skuld- och skambeläggning, förföljelse, 
undandragen kärlek och omsorg, hot och fysisk misshandel har nämnts som konsekvenser. 
Två respondenter uppgav att de inte har utsatts för repressalier från familjemedlemmar till 
följd av, inom kollektivet, florerande rykten gällande respondenten i fråga. De övriga fem 
respondenterna uppgav däremot att de upplevt repressalier, uträttade av familjemedlemmar, 
riktade mot dem till följd av, inom kollektivet, florerande rykten gällande dessa respondenter. 
Uträttarna av dessa repressalier var främst föräldrar men även syskon.  
 
Gentas berättelse vittnar om hur rykten, florerande inom kollektivet, kan leda till direkt 
hedersrelaterat våld - dock inte riktat mot respondenten i detta specifika exempel. Det 
framgick att Gentas kusiner, individer tillhörande enheten släkt, ertappat hennes syster iförd 
leggings, vilket de vidarebefordrade till sina föräldrar, det vill säga ryktesspridning mellan 
individer tillhörande samma enhet. Detta klädesplagg, vilket är tight åtsittandes och framhäver 
kroppens former, uppfattades av dessa som normavvikande – närmare bestämt promiskuöst. 
Kusinernas föräldrar kontaktade sedan Gentas far - ryktesspridning mellan individer 
tillhörandes olika enheter - med uppsåt att dels informera honom om hans dotters 
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förehavanden och dels för att markera deras avståndstagande till beteendet i fråga. Gentas far 
misshandlade därefter sin dotter - Gentas syster - och detta utan vetskap om vad leggings var 
för något. Detta exempel visar på hur den verbala kommunikationen, till en början mellan 
individer tillhörandes samma enhet och sedan mellan individer tillhörandes olika enheter, har 
en indirekt inverkan på det hedersrelaterade våld riktat mot den förtryckta och således på 
dennes levnadsförhållanden. Genta förklarar: 
 

Han använde ordet hora, men han visste inte om det var horigt, han visste inte om det var rätt 
eller om det var fel. Han slog min syster för att vår släkt sa att det var fel. Min syster var då 
fjorton år. Deras tankar blev min pappas tankar. – Genta 

 
Vidare visar samtliga respondenters svar på fördelar hos den/de som aktivt deltar i 
ryktesspridningen. Två av respondenterna ger uttryck för detta och den tidigare nämnda 
konkurrensen på följande vis: 
 

De ville förstöra för mig och göra sig själva bättre.” De ville svarta ner mitt rykte för att 
ingen skulle vilja ha mig på äktenskapsmarknaden. - Nadia 

 
Folk sprider ju falska rykten om henne som inte är sant bara för att de själva ska få det bättre 
inom familjen, för det är ju ett belöningssystem. Om hennes syster hade skvallrat på henne, 
eller om det är någon kusin som hade skvallrat på henne, då belönas ju dem. Då har de varit 
duktiga och då kommer de ju närmare dem och hon kommer längre bort. – Dilara 

 
Kapferer (1998) nämner en maktaspekt i ryktesspridningen – de för ryktesspridningen 
drivande individerna utövar en form av kontroll över den utsatta individen, något citaten både 
ovan och nedan vittnar om. Även Johansson och Lalander (2010) beskriver ryktesspridning 
som ett maktmedel kraftigt förankrat i värdegrunder och en straffmentalitet. Dessa 
diskussioner kring maktaspekten inom ryktesspridning är här tillämpbara. Individer som 
sprider ett rykte tilldelar sig själva kontroll över den individ ryktet i fråga handlar om. Ryktet 
leder till konsekvenser för den utsatta och således kan de för ryktesspridningen drivande 
individerna indirekt påverka den utsattes möjligheter och förutsättningar. De drivande har 
därmed en indirekt inverkan på den utsattes frihet/maktlöshet. Med detta klargjort kan 
ryktesspridning betraktas som ett vapen i viss bemärkelse då den har för vana att medföra 
konsekvenser för den utsatte, något de drivande är medvetna om – konsekvenser som är inom 
ramen för hedersrelaterat våld (jmf. Faqir, 2001).  
 
Samtliga respondenter menar att ryktesspridning påverkar en individs rykte, men även heder. 
De menar att en individs heder är kraftigt förankrad i dennes rykte. Individer som är föremål 
för ryktesspridning får därmed sitt rykte angripet och således tolkas ryktesspridning även som 
ett angrepp mot en individs heder.  

 
Utifrån Wikans (2009) diskussion om heder och dess betydelse för individer inom den 
föreliggande hederskulturen kan ryktesspridning utifrån respondenternas utsagor tolkas som 
ett direkt hot dels mot den utsattas anspråk på respekt och bekräftelse från dennes sociala 
omgivning men även som ett hot mot dennes självrespekt. Ryktesspridning innebär således 
inte enbart kollektivt sanktionerade repressalier utan även högst personliga och individuella 
sådana. Enligt Johanssons och Lalanders (2010) diskussioner kring skuld- och 
skambeläggning förefaller det vara rimligt att betrakta ryktesspridning som en, vad de kallar 
för, härskarteknik. Detta då skuld- och skambeläggningen av de utsatta individerna 
överensstämmer med respondenternas uppfattningar av ryktens inverkan på de utsatta. 
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Empirin visar på att det, bland kollektivens medlemmar, råder ett utbrett ogillande av 
ryktesspridning. En respondent ansåg sig vara oförmögen att svara på frågan om hur dennes 
familj förhöll sig till ryktesspridning. De övriga sex respondenterna förklarade att många i 
deras sociala sammanhang, i vilka normer för hedersrelaterat våld florerar, avfärdade tanken 
på ryktesspridning. Ett tydligt mönster i empirin visar dock på att det enbart är själva tanken 
på ryktesspridning som avfärdas; en majoritet av exempelvis respondenternas föräldrar deltar 
i ryktesspridningen trots att de avfärdar tanken på att sprida rykten. Fyra av respondenterna 
menar att detta kan bero på att föräldrarna i fråga saknar det mod som krävs för att 
förkroppsliga avfärdandet av fenomenet genom direkta handlingar. En av respondenterna ger 
uttryck för hur hennes sociala omgivning förhåller sig till ryktesspridning: 

 
Många tyckte att det var helt ruttet det här men, man gjorde ju det ändå. Sen de som bröt mot 
normen eller kanske gjorde på ett annat sätt eller var mer öppna, de blev ju illa omtyckta. Det 
snackades skit om dem och det spreds rykten och så. Men jag tror egentligen innerst inne att 
folk hade velat ha det modet själva. – Ayesha 

 
Layders (1997) och Collins (1997) diskussioner kring ritualer kan appliceras på 
respondenternas beskrivningar av ryktesspridning som socialt fenomen. De individer som i 
grupp skvallrar och på så vis möjliggör och upprätthåller ryktesspridning har ett gemensamt 
fokus – deltagarna delar en emotionell upplevelse. Solidaritet och gemenskapskänsla skapas. 
Thylefors (1987) talar här om den befriande egenskap som uppstår när ett flertal individer 
riktar sin frustration och ångest mot andra. Ryktesspridning riktat mot en eller flera individer 
kan betraktas som ett vad Layder (1997) kallar för heligt objekt som genererar vad Collins 
(1997) kallar för emotionell energi, det vill säga en känsla av solidaritet och gemenskap i den 
egna gruppen. Att vissa individer, enligt respondenterna, inte lockas av tanken på att skvallra 
kan förklaras med att de upplever ritualen som energiuttömmande. De tvingas istället ödsla 
energi på att verka, vad Collins (1997) kallar för, laddade i och med att de finner skvaller vara 
påtvingat och/eller konstlat.  
 
Då ryktesspridning verkar förtroende- och gemenskapsstärkande för de individer som deltar 
kan detta förklara varför individer väljer att skvallra trots att de förkastar ryktesspridning 
generellt sett. Det förefaller dock vara rimligt att anta att den primära anledningen till varför 
dessa väljer att delta beror på kollektivens benägenhet att straffa de individer som öppet 
förkastar eller inte fullt respekterar, vad Collins (1997) kallar för, en kollektiv ritual/symbol – 
i detta fall ryktesspridning. När respondenterna talar om en avsaknad av mod hos de individer 
som skvallrar härrör det sig således om en rädsla för att uppfattas som 
avvikande/oppositionell; en rädsla för att bli föremål för kollektiv bestraffning (jmf. Osterman 
& Brown, 2011; Sedem, 2012). För att som enskild individ tillförsäkra sig om att undvika 
detta eftersöker vederbörande uppnå en, vad Goffman (1959) kallar för, hög trovärdighet i sin 
rollgestaltning. Det blir av stor betydelse för individer att deras omgivning verkligen uppfattar 
dem som förespråkare för ritualen i fråga – att de uppnår en trovärdighet i sin rollgestaltning 
av kollektivmedlem genom deltagandet i ryktesspridningen.  
 
Den verbala kommunikationen sker inte enbart i faktiska möten mellan kollektivmedlemmar. 
Samtliga respondenter har uppgett att deras respektive familjer har kontakt med släkt och 
landsmän genom telefon- och skypesamtal men också diverse chattforum – ryktesspridningen 
har därmed transnationella möjligheter. En respondent förklarar: 
 

Ja gud ja, det är klart att de fick reda på ryktena. De blev ju uppringda. Har ni någon koll på 
er dotter, hon har gjort det här och det här. Hon gör detta och detta, hon sågs med den och 
den. – Nadia 
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Ett bilateralt offerskap 
 

Samtliga respondenter betraktade sina respektive förtryckare vara påverkade av kollektivet – 
förtryckarnas hederstänk och hedersvåldshandlingar riktade mot respondenterna ansågs vara 
konsekvenser av värderingar inom kollektivet. Sex respondenter medgav att de betraktade 
deras förtryckare som offer för kollektivet. Den resterande respondenten ansåg att tituleringen 
”offer” inte var applicerbar på förtryckare i allmänhet då ordet föreslår en medömkan, något 
denne inte ansåg sig ha för hedersvåldshandlande förtryckare – hon ansåg att alla individer, 
oberoende av externa påtryckningar har ett val. Denna tanke delades av tre andra respondenter 
men vilka trots detta ansåg titeln ”offer” vara lämplig. Vidare beskrevs förtryckarna som 
kraftigt bundna av kollektivt statuerade normer och värderingar, och således förväntningar. 
Följande tre respondenter ger uttryck för deras reflektioner om förtryckarnas offerskap:  
 

Dem har ett visst mönster som de ska följa. De har en roll att leva efter, som de fått. Jag 
tycker alltid att förtryckaren är ett offer, de är ju offer för det tänket. - Nadia 
 
Är det verkligen min pappa allt det här? Eller är det så pass stor press på honom från 
familjen, att han ska vara så här för att bli accepterad? På ett sätt blir han ju ett offer, för han 
vill ju så gärna passa in. Det är inte bara en som är förtryckare, det är liksom alla, som är 
delaktiga i det. – Dilara 

 
Jag tycker att man är en hemsk människa som utsätter sin familj för smärta och lidande bara 
för att en annan person säger till dig hur du ska sköta din familj, att man faktiskt inte kan stå 
på sig och se till att göra det bästa för sin familj. Jag håller med om att man blir ett offer för 
det. Till slut tappar man väl förmågan att tänka själv. – Ayesha 

 
Johansson och Lalander (2010) skriver att ”makt innebär möjligheten till förfogande av de 
resurser som gör den egna friheten möjlig”. Således innebär maktlöshet en frånvaro av 
möjligheten att förfoga över just de resurser som möjliggör en upplevd individuell frihet. 
Empirin visar på att respondenternas förtryckare har upplevts vara kraftigt bundna av 
kollektivt ställda värderingar och normer – ett specifikt beteende/handlande har, av 
kollektivet, förväntats av dem (jmf. Osterman & Brown, 2011). Vidare har kollektivet 
beskrivits som ett socialt sammanhang vilken, i självbevarande syfte, tenderar att straffa 
normavvikande individer (jmf. Henry, 2009). Empirin visar även på att respondenternas 
förtryckare skulle uppleva konsekvenser om dessa, genom sitt handlande, inte motsvarade de 
kollektivt ställda förväntningarna. Upplever sig respondenternas förtryckare som förfogande 
över de resurser som gör den egna friheten möjlig när de förväntas handla utefter 
förväntningar? Har förtryckarna en upplevd individuell frihet när de blir föremål för 
repressalier om de ställda förväntningarna inte efterlevs? Empirin tyder på att deras 
handlingsutrymme är kraftigt begränsat till följd av kollektivt ställda förväntningar och detta 
kan tolkas som att respondenternas förtryckare manövrerar i ett sammanhang vilken i olika 
grad gör dem maktlösa – förtryckarna, i egenskap av förtryckta, förtrycker. 

 
Respondenternas förtryckare har, av respektive kollektiv, bedömts utifrån deras 
familjemedlemmars handlingar och beteenden vilket vittnar om det kollektiva hederstänk som 
Wikan (2009) redogör för – individuellt orsakad skam kan upplevas kollektivt. En individ kan 
således tvingas stå till svars för en annan individs handlingar – ansvaret för 
kollektivmedlemmarna och deras handlingar bärs alltså kollektivt. Goffmans (1959) teoretiska 
ansatser kring vardagslivets dramaturgi kan här göras gällande. I sociala sammanhang, den så 
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kallade främre regionen, där individen förväntas bete sig på ett specifikt sätt är det upp till 
denne att genom en självpresentation övertyga betraktarna, det vill säga de övriga deltagarna i 
detta sociala sammanhang, om en trovärdighet i dennes rollgestaltning. Den kritiskt 
granskande publiken, kollektivet i detta fall, bedömer inte förtryckaren enbart utifrån dennes 
självpresentation/rollgestaltning, det vill säga beteenden, handlingar och förmågor, utan även 
genom dennes familjemedlemmars självpresentation/rollgestaltning. Kontrollen över hur 
förtryckaren uppfattas av sitt sammanhang är placerad hos dennes familjemedlemmar och 
utifrån deras beteenden påverkas förtryckarens anspråk på respekt beroende på hur den kritiskt 
granskande främre regionen, det vill säga kollektivet, uppfattar och bedömer dennes 
familjemedlemmar. I denna bemärkelse tycks förtryckaren befinna sig under en delvis 
konstant exponering för den främre regionen, om än indirekt (jmf. Wikan, 2005; 2009). Två 
respondenter ger uttryck för betydelsen av kollektivets betraktelse: 
 

Det är ett spel som tar över ens liv, mer eller mindre. Du gör ingenting av din egen vilja 
längre, det handlar om andras viljor. Det handlar om vad andra tycker och tänker. Det är 
någon form av spel. - Genta 

 
Man ska upprätthålla den här fasaden för andra familjer som man umgås med. Det är som en 
fasad, det är som ett skådespel. – Ayesha 

 
Utifrån Collins (1988; 1997) begreppsapparat kan hedersvåldshandlingar betraktas som 
ritualer, då i egenskap av så kallade negativa maktritualer vilka stärker den, sedan tidigare, 
redan starka parten och försvagar den, sedan tidigare, redan försvagade parten. Då kollektivet 
ställer informella krav på förtryckarna i form av förväntningar, och det föreliggande latenta 
hotet om repressalier, tycks antagandet att dessa förtryckare kan uppleva 
hedersvåldshandlingar som energitömmande ritualer vara rimligt. Den individ vilken upplever 
ritualen i fråga som påtvingad och/eller falsk har följande tre möjligheter: att respektera och 
utföra ritualen trots dennes egentliga motvilja; att göra invändningar mot ritualen och därmed 
löpa risken för att uppfattas som oppositionell och normavvikande eller att söka ett nytt socialt 
sammanhang. Det andra alternativet kan, utifrån den insamlade empirin, uppfattas som 
svårvald då det tycks finnas en rädsla av att, i egenskap av normavvikare, utsättas för 
kollektivt sanktionerade repressalier. Utifrån Wikans (2009) hedersbegrepp kan det tredje 
alternativet som innebär ett distanstagande till det sociala sammanhanget även det betraktas 
som svårvalt. Det rör sig inte enbart om ett uppbrott med dennes familj, släkt och övriga 
sociala kontext, vilket rimligen kan anses vara krävande nog, utan även om att denne, i och 
med ett distanstagande, medvetet frånsäger sig rätten och möjligheterna till den kultursenliga 
kollektiva bekräftelsen. Dennes självbild skulle raseras då dennes självrespekt och värde är så 
kraftigt förankrad i kollektivets betraktelse. En respondent ger uttryck för detta 
ställningstagande som förtryckarna tvingas göra: 

 
De är offer. De måste, det är ett måste. Alltså, de är hjärntvättade. Jag tror inte att de vill det 
innerst inne. Någonstans i en människa finns ju det mänskliga, men de har blivit så här 
eftersom att folk runt omkring dem säger gör det och gör det annars är du inte en man eller så. 
- Zahra 
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Slutsatser och diskussion 
 

Nedan följer en redogörelse för studiens slutsatser kring hur den kollektiva arenan kan 
betraktas; hur samspelet mellan den kollektiva arenans delar kan betraktas; den betydelse 
kollektivets samspel tycks ha för respondenternas upplevda hedersvåld; vilka komponenter 
inom den kollektiva arenan som tycks vara väsentliga för det hedersrelaterade våldet samt hur 
den kollektiva arenans olika delar upprätthåller den mentalitet som möjliggör hedersrelaterat 
våld. Vidare presenteras en modell för den kollektiva arenan och individen. Därefter 
diskuteras vissa av studiens svagheter respektive styrkor och avslutningsvis diskuteras 
studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning. 

Den kollektiva arenan – samspelet mellan dess enheter 
 

Utifrån det redovisade och analyserade empiriska materialet har följande modell (figur 1) 
konstruerats i enlighet med föreliggande studies frågeställningar. Den visar på hur samspelet 
inom kollektivet, det vill säga hur kommunikationen mellan kollektivets enheter och dess 
individer, kan betraktas.  
 
Kollektivet utgörs, i modellen, av tre mindre enheter: familjen, släkten och landsmännen/ 
kulturellt likasinnade. Pilarna representerar den kommunikation, ryktesspridning inräknat, 
vilken statuerar vad som, av kollektivet, anses vara acceptabla/önskvärda (normaliserade) 
beteenden och egenskaper samt oacceptabla/icke önskvärda (normavvikande) beteenden och 
egenskaper – kommunikationen mellan kollektivets individer är normstatuerande. De inre 
pilarna representerar den kommunikation, i egenskap av direkta hedersvåldshandlingar, som 
respektive enhet riktar mot den förtryckta. De yttre pilarna, vilka tillsammans formar en 
triangel, representerar den kommunikation mellan enheterna vilken indirekt leder till direkta 
hedersvåldshandlingar mot den förtryckta. 
 
Figur 1: Modell över den kollektiva arenan och individen 
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Empirin visar, genom den teoretiska tolkningen, att ryktesspridningen sker mellan individer 
tillhörande samma enheter eller mellan individer tillhörande olika enheter. Ryktesspridning, i 
egenskap av verbal kommunikation, inom enheter och mellan enheter påverkar 
respondenternas levnadsförhållanden då de förorsakat direkt hedersrelaterat våld riktat mot 
respondenterna. Ryktesspridningen tycks vara ett maktmedel – kollektivmedlemmarna 
använder denna i syfte att kontrollera andra vilket visar på att det råder en medvetenhet om 
ryktesspridningens kraft (jmf. Faqir, 2001). I Jasmins berättelse framgick det att hennes bror, 
utifrån rykten förmedlade till honom via hans vänner, hedersvåldshandlat direkt mot henne. 
Detta visar på hur ryktesspridning, inledningsvis mellan individer tillhörande samma enhet 
sedan övergår till ryktesspridning mellan individer tillhörande olika enheter. På så vis, likt 
modellen visar, har kommunikationen mellan enheten landsmän/kulturellt likasinnade och 
familjen indirekt resulterat i direkt hedersrelaterat våld riktat mot respondenten. Även Gentas 
berättelse visar på denna process. 

 
Genom normstatuerande och normupprätthållande interaktion, ryktesspridning inräknad, 
upprätthåller den kollektiva arenans delar, genom dess medlemmars kommunikation, den 
mentalitet som möjliggör ett hedersrelaterat förtryck. Vidare porträtterar empirin och analysen 
kollektivet bakom hedersrelaterat våld och förtryck som en kraftfull straffmekanism vilken 
genom repressalier, eller latenta hot om sådana, tillrättavisar felande/potentiellt felande 
individer. Denna medför en rädsla bland kollektivets medlemmar vilka, i fruktan för att 
uppfattas som normavvikande alternativt oppositionella, drar sig för att kritisera/motsätta sig 
dess ritualer, i detta fall ryktesspridning och de handlingar vilka faller inom ramen för 
hedersrelaterat våld. Detta görs även gällande för förtryckarna i dessa sammanhang; 
kollektivet tycks frihetsbegränsa dem i den bemärkelsen att de förväntas leva upp till 
kollektivt ställda förväntningar (jmf. Osterman & Brown, 2011). Även dessa förtryckare, i 
egenskap av normavvikare, blir föremål för repressalier vid det fall då dessa uppfattas som 
avvikande/oppositionella; således kan offerskapet i kollektiva hedersrelaterade sammanhang 
till viss del tolkas vara bilateral (jmf. Sedem, 2012). Modellen (figur 1) för den kollektiva 
arenan och individen är även utformad i syfte att användas i betraktandet av förtryckaren, 
vilken då utgör den centrerade individen. 

 
I ett tidigare skede av resultatredovisningen framgick respondenternas resonemang kring hur 
de hade påverkats om deras respektive släkt samt landsmän bott i Sverige eller till och med i 
samma stad alternativt hur deras förhållanden hade påverkats om så inte varit fallet. Utifrån 
respondenternas svar framgår det att dessa två kollektivs fysiska närvaro har en betydande 
inverkan på förtrycket av respondenterna och således även deras livsvillkor, oberoende av om 
inverkan kunnat antas vara positiv eller negativ. Därmed tycks det vara rimligt att 
kollektivens geografiska avstånd/fysiska närhet betraktas som en faktor i förtrycket; en sorts 
närhetsprincip. Ett genomgående inslag i den insamlade empirin, kring släktens och 
landsmännens inverkan på det upplevda förtrycket, har varit i vilken utsträckning dessa haft 
kontakt med respondenternas direkta förtryckare. Empirin visar på att den mängd tid och hur 
ofta deras direkta förtryckare interagerar med släkt och landsmän är betydande för hur stor 
inverkan dessa har på respondenternas förtryckares förhållningssätt. Därmed kan kollektivens 
interaktionsfrekvens betraktas som en faktor i förtrycket; en sorts frekvensprincip. I enlighet 
med ovan redovisade argument torde antagandet att antalet individer i de övriga kollektiven är 
betydelsefulla för förtrycket riktat med respondenterna vara rimligt. Ju fler individer som 
konstituerar kollektivet desto fler individer upprätthåller det kollektiva förtrycket; en sorts 
storleksprincip. 
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Metoddiskussion 
 
Undertecknad finner ett behov av att betona det studerade fenomenets komplexitet. 
Hedersrelaterat våld, och inte minst den kollektiva arenan i vilken våldet utspelas bereds inte 
tillräckligt utrymme i föreliggande studie. Att göra en regelrätt och ämnesvärdig omfattande 
beskrivning av den kollektiva aspektens delar inom hedersrelaterat våld, vilket denna studie 
inte gör anspråk på, förutsätter ett bredare forum än den en c-uppsatsstudie tillåter. Snarare 
bör föreliggande studie betraktas som ett gediget försök till att skänka en förståelse för den 
kollektiva mekanismen bakom hedersrelaterade våldshandlingar. 
 
Inledningsvis valde undertecknad att rikta studiet mot unga män. Detta visade sig dock vara 
en alltför svår uppgift, med hänseende till den tid under vilken studien skulle författas; antalet 
intresserade respondenter var för få och tiden knapp. Av den anledningen beslutade 
undertecknad för att låta respondentgruppen utgöras av hälften män och hälften kvinnor. De 
män som valt att delta beslutade sig under denna period för att dra sig ur. Studiens empiri 
utgjordes således enbart av kvinnliga respondenters utsagor. Anledningen till att det var svårt 
att komma i kontakt med villiga män och varför vissa av dessa valde att dra sig ur tåls att 
diskuteras. Undertecknad är av uppfattningen att svaret är relevant för kartläggningen av 
problemområdet, däremot kommer även en sådan diskussion inte att beredas möjlighet i 
denna studie. Den kartläggning av kollektivets betydelse för hedersrelaterat våld som erbjuds i 
denna uppsats är således enbart konstruerad på respondentutlåtande vilka gjorts av unga 
kvinnor, i enlighet med studiens syfte. Den insamlade empirin saknar därför den nyansering 
som manligt respondentdeltagande hade medfört. Den porträttering av kollektivet inom 
hedersrelaterade sammanhang som återges är således otillräcklig i den bemärkelsen att 
studiens empiri ur ett genusperspektiv är bristfällig. Denna brist på manligt 
respondentdeltagande medför även att de primära hedersvåldshandlande individerna inte 
tillåtits bidra med deras uppfattningar och upplevelser av den kollektiva aspekten bakom 
hedersrelaterat våld. Dock företräder de unga kvinnorna inte enbart hedersvåldsutsatta döttrar. 
Den insamlade empirin bör betraktas som utlåtanden av systrar, kusiner, mostrar, barnbarn 
och även landsmän – det vill säga företrädare för samtliga enheter i kollektivet i egenskap av 
olika roller. 

Det faktum att centrala aspekter i studiens resultat, och således även beståndsdelarna i den 
framställda modellen, stämmer väl överens med tidigare forskning, och då främst kvalitativa 
studier, kan tolkas vara generaliserbarhetsstärkande. De aspekter som åsyftas är rädslan som 
nyckelkomponent i hedersrelaterade våldsammanhang, ryktesspridningens betydelse för det 
hedersrelaterade våldet och dess användning samt kollektivet i egenskap av bestraffande och 
normupprätthållande mekanism. 
 
Undertecknad yrkar på en teoretisk generaliserbarhet av studiens resultat vilket framgår i 
studiens metodbeskrivning och överväganden. De unga kvinnornas skildringar av kollektivet, 
dess förfaranden och dess struktur har möjliggjort en teoretiskt generaliserbar porträttering av 
kollektivets betydelse för hedersrelaterat våld med betoning på den sociala miljön/arenan i 
vilken interaktionen mellan individer och enheter sker. 

Studiens praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
 
Enligt Länsstyrelsen (2008a) bör socialtjänsten på ett effektivt sätt bistå utsatta individer, 
vilka är föremål för hedersrelaterad problematik. Samtliga socialarbetare, oberoende av 
arbetsplats, bör därför ha en tillräcklig kännedom om begreppet. För att hjälpa individer som 
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är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld bör socialarbetare förse sig med tillräckliga 
verktyg för att kunna betrakta de utsatta i deras sammanhang. En adekvat kunskapsinsikt 
gällande den kollektiva struktur, samt dess dynamik, i vilken hederskonflikter uppstår och 
utspelas är i denna bemärkelse avgörande. Föreliggande studie ger en fördjupad kunskap om 
hedersrelaterat våld och då främst de kollektiva delarnas inverkan på och betydelse för våldet 
vilket innebär att den kan läsas i syfte att erhålla en fördjupad kunskap om detta komplexa 
fenomen. Modellen över den kollektiva arenan och individen möjliggör en förståelse för 
denna kollektiva arena och tillåter en betraktelse av den utsatta i dennes sociala sammanhang. 
Således skulle modellen, likväl studien, kunna vara ett hjälpmedel i riskbedömningen av 
utsatta klienter, vilka är föremål för hedersrelaterad problematik, inom socialtjänst, 
vårdinrättningar och skolverksamhet. Vidare gör denna uppsats anspråk på att betrakta 
hedersrelaterade förtrycks- och våldshandlingar som betingade av ett kollektivt skapat och 
upprätthållet offerskap. Således bör de förtryckare vilka socialarbetare kommer i kontakt med 
betraktas, av dessa, i egenskap av att vara förtryckta – ett bemötande från socialarbetare och 
kuratorer vilka erkänner och behandlar förtryckarnas utsatthet. Exempelvis förtryckande och 
våldsutövande föräldrars utsatthet bör inte enbart belysas utan även utgöra en central aspekt i 
syfte att möjliggöra goda mentalitets- och beteendeförändringar hos dessa när deras döttrar 
och söner sökt hjälp hos socialtjänst, skolverksamhet och vårdinrättningar. 
 
Vad avser förslag till vidare forskning anser undertecknad att kvalitativa studier kring 
kollektivet bakom hedersrelaterad problematik är behövliga i syfte att ytterligare kartlägga 
fenomenet. Studier där även bland andra bröder, manliga kusiner och fäder deltar i egenskap 
av respondenter är nödvändiga i syfte att erbjuda en mer nyanserad bild av kollektivets 
förfaranden och dess betydelse för det hedersrelaterade våldet. 
Likt den diskussion som förs ovan om studiens resultats implementerbarhet och praktiska 
tillämpbarhet föreslår undertecknad forskning kring det bilaterala offerskapet kombinerat med 
mentalitets- och beteendeförändrande insatser. Hur lätt är det för en våldsutövande förälder 
att, utifrån bemötande av socialtjänst, vårdinstanser och skolverksamheter, överge den 
mentalitet och det handlande som faller inom ramen för hedersrelaterat våld om dennes 
utsatthet inte uppmärksammas? Likt studien föreslår bör offerskapet betraktas som en 
nyckelkomponent i bemötandet av problematiken – ett betraktelsesätt som för forskning är 
förhållandevis okänt. 
 
I relation till den vetenskapliga inkommensurabilitet som tycks råda avseende definitionen av 
hedersrelaterat våld och förtryck anser undertecknad att forskning med syfte att statuera ett 
definierat begrepp bör prioriteras. Detta då en definition skulle medföra ett effektivare 
förvaltande av den forskning som beskrivs och statistik som förs kring ämnet vilket i 
slutändan skulle medföra ett bredare utbud av hjälp till de utsattas förfogande.  
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Bilaga 1- Skriftligt samtycke för deltagande i studie 
 
Inledningsvis vill jag säga att jag inser hur känsligt detta ämne kan vara för dig och det är min 
förhoppning att du, i kontakten med mig, känner att din integritet och vilja respekteras. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka så kallat hedersrelaterat förtryck och våld: 
familjen/släkten/landsmännen och dess/deras samspels inverkan på den utsatta individen. 
 
Kriterium för deltagande är följande: Kvinna, max 25 år gammal, subjektiv erfarenhet av 
hedersrelaterat förtryck och våld. 
 
Jag kommer att spela in intervjun, dock enbart ljud, för att sedan skriva ned samtalet i 
pappersform. Ingen kommer att kunna identifiera dig som deltagare i denna studie. Detta 
säkerställer jag på följande sätt: 

 
jag kommer, i studien, helt avstå från att nämna dig vid namn eller några andra 
personliga uppgifter vilka du skulle känna dig obekväm med att delge, 

 
intervjumaterialet, det vill säga inspelningen av intervjun, kommer att förvaras på 
sådant vis att enbart jag har tillgång till det, 

 
efter att inspelningen skrivits ner i pappersform kommer jag att radera inspelningen för 
att säkerställa din anonymitet. 

 
Den information jag samlar in från dig kommer således att behandlas konfidentiellt och ingen 
kommer att veta med säkerhet, genom att läsa studiens resultat, att just du har deltagit. 
 
Du som deltagare i intervjun har alltid möjlighet att avstå från att svara på frågor om du av 
någon anledning inte vill svara och detta utan att tvunget behöva motivera varför. Du som 
deltagare i intervjun har även alltid möjligheten, att under intervjuns gång, avbryta ditt 
deltagande även här utan att behöva motivera varför. Om så blir fallet kommer det inte 
medföra några som helst negativa konsekvenser för din del. Ditt deltagande är frivilligt!  
 
Om du, närhelst innan, under eller efter intervjuns genomförande har frågor kring ovan nämnd 
information svarar jag mer än gärna på dessa. 
 
 
Slutligen vill jag tacka dig för ditt deltagande, 
Jonas Laouini 
Socionomprogrammet, Örebro Universitet 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Inledning 
 
Vem är du? Vill du berätta lite om dig? 

Hur gammal är du? 
Vart kommer du ifrån? 
Är du född i Sverige? 

 Om inte, hur gammal var du när du kom till Sverige? 
 Ser du dig själv som svensk eller … ? 
 Hur upplever du/känns det att tillhöra två kulturer? 

Hur pass ”försvenskad” anser du dig själv vara? 
  I vilken grad har den svenska kulturen påverkat dig? 
  I vilka sammanhang betraktar du dig själv som svensk/ …? 

Vilken sysselsättning har du? 
Vad vill du bli? 
Är du troende/religiös? 
 Om ja, vilken religiös övertygelse tillhör du? 
  Hur kommer detta sig? 
 Vilken religiös övertygelse tillhör dina föräldrar? 
  Hur kommer detta sig? 
 Vilken religiös övertygelse tillhör din släkt? 
  Hur kommer detta sig? 
 Vilken religiös övertygelse tillhör dina landsmän? 
  Hur kommer detta sig? 
 Har du syskon? 
  Om ja, hur skulle du beskriva relationen mellan er? 
  Behandlas ni likvärdigt av era föräldrar? 
   Om ja, vad beror detta på? 
   Om nej, vad beror detta på? 

Om nej, på vilket sätt/i vilka sammanhang skiljer sig deras 
förhållningssätt mot er? 

Behandlas ni likvärdigt av er familj? 
   Om ja, vad beror detta på? 
   Om nej, vad beror detta på? 

Om nej, på vilket sätt/i vilka sammanhang skiljer sig deras 
förhållningssätt mot er? 

Behandlas ni likvärdigt av er släkt? 
   Om ja, vad beror detta på? 
   Om nej, vad beror detta på? 

Om nej, på vilket sätt/i vilka sammanhang skiljer sig deras 
förhållningssätt mot er? 

Behandlas ni likvärdigt av era landsmän? 
   Om ja, vad beror detta på? 
   Om nej, vad beror detta på? 

Om nej, på vilket sätt/i vilka sammanhang skiljer sig deras 
förhållningssätt mot er? 
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Vad är/innebär heder för dig? 
Vad är/innebär heder för din familj? 
Vad är/innebär heder för din släkt? 
Vad är/innebär heder för dina landsmän? 
 
Vad är/innebär skam för dig? 
Vad är/innebär skam för din familj? 
Vad är/innebär skam för din släkt? 
Vad är/innebär skam för dina landsmän? 
 
Kollektivets samspel  
 
Vad innebär familj för dig? 
 Vilka individer ingår i din familj? 
Vad innebär släkt för dig? 
 Vilka individer ingår i din släkt? 
Vad innebär landsmän för dig? 
 Vilka individer ser du som dina landsmän? 
 
Händer det att konflikter uppstår mellan dina föräldrars släkten? 
 Om ja, varför/vad är orsaken? 
  Hur ter sig konflikten? 
 
Vem styr kollektivet (suverän aktör)? 
 Hur kommer det sig? 
 På vilket sätt styr denna/de kollektivet? 
 Finns det någon annan/några andra som styr (ställföreträdande)? 
 Vad händer om någon ifrågasätter den/de som styr? 
 
Hur skulle du beskriva relationen mellan dina föräldrar? 
Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och din familj? 

Hur ofta och på vilket sätt har ni kontakt? 
Vilka förväntningar tror du/vet du att din familj ställer på dig? 
Känner du dig på något vis, under några som helst omständigheter, 
begränsad/tillbakahållen på grund av värderingar som finns i din familj? 

  Om ja, vad är det du måste göra, som du inte vill? 
  Om ja, vad är det som du vill göra som du inte får? 

Hur viktigt är det att du gör som de vill/ att du uppfyller deras förväntningar? 
Vad skulle hända om du inte gjorde det? 
 
Hur betraktade de det svenska samhället när de var nyanlända? 
Hur betraktar de det svenska samhället idag/på senare tid? 
Har det skett en förändring? 
 Om ja, vad tror du att det beror på? 
 Om nej, vad tror du att det beror på? 

 
Vilka förväntningar ställer du på din familj? 
På vilket sätt gynnas du av din familj? 
Bidrar du till familjen på något vis? 
 Om ja, hur/på vilket sätt? 
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  Hur kommer detta sig? 
 
Hur skulle du beskriva relationen mellan dina släktmedlemmar? 
Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och din släkt? 

Hur ofta och på vilket sätt har ni kontakt? 
Vilka förväntningar tror du/vet du att din släkt ställer på dig? 
Känner du dig på något vis, under några som helst omständigheter, 
begränsad/tillbakahållen på grund av värderingar som finns i din släkt? 

  Om ja, vad är det du måste göra, som du inte vill? 
  Om ja, vad är det som du vill göra som du inte får? 

Hur viktigt är det att du gör som de vill/ att du uppfyller deras förväntningar? 
Vad skulle hända om du inte gjorde det? 
 
Vilka förväntningar ställer du på din släkt? 
På vilket sätt gynnas du av din släkt? 
Bidrar du till släkten på något vis? 
 Om ja, hur/på vilket sätt? 
  Hur kommer detta sig? 
 

Hur skulle du beskriva relationen mellan dina landsmän? 
Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och dina landsmän? 

Hur ofta och på vilket sätt har ni kontakt? 
Vilka förväntningar tror du/vet du att dina landsmän ställer på dig? 
Känner du dig på något vis, under några som helst omständigheter, 
begränsade/tillbakahållna på grund av värderingar som finns bland dina 
landsmän? 

  Om ja, vad är det du måste göra, som du inte vill? 
  Om ja, vad är det som du vill göra som du inte får? 

Hur viktigt är det att du gör som dina landsmän vill/ att du uppfyller deras 
förväntningar? 
Vad skulle hända om du inte gjorde det? 
 
Vilka förväntningar ställer du på dina landsmän? 
På vilket sätt gynnas du av dina landsmän? 
Bidrar du till dina landsmän på något vis? 
 Om ja, hur/på vilket sätt? 
  Hur kommer detta sig? 
 

Hur skulle du beskriva relationen mellan din familj och din släkt? 
Hur ofta och på vilket sätt har ni kontakt? 
Vilka förväntningar tror du/vet du att din släkt ställer på din familj/dina 
familjemedlemmar? 
Känner din familj/dina familjemedlemmar sig på något vis, under några som helst 
omständigheter, begränsade/tillbakahållna på grund av värderingar som finns i din 
släkt? 

  Om ja, vad är det de måste göra, som de inte vill? 
  Om ja, vad är det som de vill göra som de inte får? 

Hur viktigt är det att de gör som släkten vill/ att de uppfyller deras förväntningar? 
Vad skulle hända om de inte gjorde det? 
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 Vilka förväntningar ställer din familj på din släkt? 
 På vilket sätt gynnas din familj av deras släkt? 
 Bidrar din familj till din släkt på något vis? 
  Om ja, hur/på vilket sätt? 
   Hur kommer detta sig? 
 
Hur skulle du beskriva relationen mellan din familj och deras landsmän? 

Hur ofta och på vilket sätt har de kontakt? 
Vilka förväntningar tror du/vet du att dina landsmän ställer på din familj? 
Känner din familj sig på något vis, under några som helst omständigheter, 
begränsade/tillbakahållna på grund av värderingar som finns bland deras 
landsmän? 

  Om ja, vad är det de måste göra, som de inte vill? 
  Om ja, vad är det som de vill göra som de inte får? 

Hur viktigt är det att de gör som deras landsmän vill/ att de uppfyller deras 
förväntningar? 
Vad skulle hända om de inte gjorde det? 

 
Vilka förväntningar ställer din familj på deras landsmän? 
På vilket sätt gynnas din familj av deras landsmän? 
Bidrar din familj till dina landsmän på något vis? 
 Om ja, hur/på vilket sätt? 
  Hur kommer detta sig? 
 

Hur skulle du beskriva relationen mellan din släkt och deras landsmän? 
Hur ofta och på vilket sätt har de kontakt? 
Vilka förväntningar tror du/vet du att dina landsmän ställer på din släkt? 
Känner din släkt sig på något vis, under några som helst omständigheter, 
begränsade/tillbakahållna på grund av värderingar som finns bland deras 
landsmän? 

  Om ja, vad är det de måste göra, som de inte vill? 
  Om ja, vad är det som de vill göra som de inte får? 

Hur viktigt är det att de gör som deras landsmän vill/ att de uppfyller deras 
förväntningar? 
Vad skulle hända om de inte gjorde det? 
 
Vilka förväntningar ställer din släkt på deras landsmän? 
På vilket sätt gynnas din släkt av deras landsmän? 
Bidrar din släkt till dina landsmän på något sätt? 
 Om ja, hur/på vilket sätt? 
  Hur kommer detta sig? 
 

Finns det någon/några andra som är en del av/utgör kollektivet förutom ovan nämnda? 
 Hur kommer detta sig 
 Hur bidrar dessa till kollektivet? 
 
Avslutning 
 
Hur pass stor inverkan har din familj på ditt liv? 

Om betydande, hur inverkar familjen på ditt liv? 
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Om obetydligt, försöker de inverka på ditt liv? 
 Om ja, hur försöker de? 

Hur pass stor inverkan har din släkt på ditt liv? 
Om betydande, hur inverkar släkten på ditt liv? 
Om obetydligt, försöker de inverka på ditt liv? 

 Om ja, hur försöker de? 
Hur pass stor inverkan har dina landsmän på ditt liv? 

Om betydande, hur inverkar dina landsmän på ditt liv? 
Om obetydligt, försöker de inverka på ditt liv? 

 Om ja, hur försöker de? 
 
Hur tror du att förövares (de individer som bryter mot lagen/de mänskliga rättigheterna i 
hederns namn) och förtryckares ideologier skiljer sig från/stämmer överens med 
kollektivets? 
 Hur påverkas deras tankar av kollektivet? 

Skulle du påstå att dessa personer är ett offer för kollektivet? 
 Om ja, varför? 
 Om nej, varför? 

   
Har du någon tanke kring kollektivet som vi inte diskuterat idag, men som du tycker kan 
vara intressant och/eller bra för mig att veta? 

 
 


