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Abstract 

This study aimed to examine Middle Eastern men’s’ view on honour related violence and 

oppression. The study focused on if individuals from Middle East change their view on the 

concept of honour when they migrate to Sweden. The study is based on a qualitative method 

where five semi-structured interviews were implemented with young men from the Middle 

East. The result shows that the majority of the respondents have a negative view of honour-

related violence and oppression, where women are seen as inferiors. The appearance of 

honour-related violence and oppression is based on power- and cultural perspective, and also 

the intersectional perspective in which gender, class and ethnicity have an influencing role. 

When the families from an honour culture background settles in Sweden, their concepts of 

honour can be reinforced, but there is also a possibility of a change where the honour culture 

weakens or disappears. Our study is relevant for social work because it examines a topic that 

social services have a lack of knowledge about. Through increased knowledge, social services 

can gain a greater understanding of the vulnerable situation. This may lead to more awareness 

and a platform to provide the right help. A better understanding of the problems and an 

increased knowledge of Middle Eastern men and their perceptions will enable a "right image" 

of them in the community. The image that currently exists about foreign men is that they are 

perpetrators of violence and oppressors of women. 

 

Key words: Honour-related violence and oppression, honour, culture of honour, honour-

related problems, concepts of honor. 
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Sammanfattning 

 
Studiens syfte var att undersöka hur män från Mellanöstern uppfattar hedersrelaterat våld och 

förtryck samt att se om ett hederstänkande hos individer från Mellanöstern förändras efter att 

ha flyttat till Sverige. En kvalitativ studie har genomförts i form av fem semistrukturerade 

intervjuer med unga män från Mellanöstern. Studiens resultat visar att majoriteten av 

respondenterna har en negativ syn på förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, där 

kvinnor exempelvis ses som mindre värdiga. Förekomsten av hedersrelaterat våld och 

förtryck grundar sig, utöver makt- och kulturperspektivet, i det intersektionella perspektivet 

där makt, kön, klass och etnicitet har en påverkande roll. När familjer från en hederskultur 

bosätter sig i Sverige kan ett hederstänkande förstärkas hos dem men det finns även möjlighet 

till en förändring där hederstänkandet försvagas eller försvinner helt. Vår studie har relevans 

för socialt arbete då den studerar ett ämne som socialtjänsten har bristande kunskaper om. 

Genom en ökad kunskap kan myndigheter få en större förståelse för de utsattas situation, 

vilket i sin tur kan leda till att de bidrar med den hjälp de utsatta är i behov av. En ökad 

förståelse kring problematiken och en ökad vetskap om män från Mellanöstern och deras 

uppfattningar, kan möjliggöra att en ”rätt bild” om männen skapas i samhället. Den bild som 

idag existerar om utländska män är att de är våldutövare och kvinnoförtryckare. 

 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, heder, hederskultur, hedersrelaterad 

problematik, hederstänkande.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

 
Stort tack till våra respondenter som valde att ställa upp på intervjuer och gjorde arbetet 

möjligt för oss. Utan ert bidrag hade vi inte kunnat genomföra vår studie.  

 

 

Vi vill även tacka vår handledare, Welat Songur, som under hela arbetets gång väglett oss och 

bidragit med stor hjälp och stöd. Dina synpunkter och åsikter har varit till stor nytta för vår 

studie.  
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1. Inledning 

 
”I deras ögon hade jag alltså förvandlats från en fin kurdisk flicka till en uppkäftig hora som trodde att hon var 

något bara för att hon levde i Sverige. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde hantera 

problemet, för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste straffas och skulden skulle betalas i blod” 

(Güngör & Dervish, 2009, s. 81).  
 

Vad innebär hedersrelaterat våld? Vad driver en individ till att begå våld i hederns namn? Vad 

är det som gör att ett hedersmord blir acceptabelt inom en viss grupp? Enligt Schlytter och 

Linell (2008) har ett flertal länder i Mellanöstern hederskulturella normer och värderingar 

som levande familjetraditioner där traditionerna utövas på olika sätt. Dessa är bland andra 

länder som Iran, Irak, Turkiet och Somalien.   

 

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (2013) hade under år 2012 kontakt med 8 000-

10 000 tjejer och kvinnor som sökte hjälp på grund av deras utsatthet för hedersrelaterat våld 

och förtryck. Enligt Nationellt Centrum För Kvinnofrid (NCK) (2010, s. 9) har hedersrelaterat 

våld och förtryck fått en större uppmärksamhet i Sverige sedan morden på Pela Atroshi 1999, 

Sara Abed Ali 1996 och Fadime Sahindal 2002. Det var först efter den sistnämndes mord som 

utsatta individer i hederns namn togs på allvar i Sverige. Güngör och Dervish (2009, s. 14) 

beskriver att mordet på Fadime Sahindal ledde till att hela Sverige stod still. Detta var ett 

mord i hederns namn, något som det svenska folket inte var vana vid och som först då väckte 

deras uppmärksamhet.  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck har existerat under en lång tid i nästan alla samhällen. Det 

fortsätter förekomma även i samband med migrationen till Sverige och andra västeuropeiska 

länder. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar nästan alltid om mäns våld och förtryck mot 

kvinnor. Oavsett var dessa individer befinner sig, lever en del av dem vidare efter sin kultur 

och försöker föra den kulturella traditionen vidare till sina barn. Om barnen är födda eller 

väldigt unga när de flyttar till Sverige kan de välja att leva efter sin egen vilja, det behöver 

dock inte alltid vara på det viset. Problematiken kan uppstå när barnen väljer att följa sin egen 

vilja i större utsträckning än sina föräldrars hemlandskultur. Det kan leda till att det sker en 

kulturkrock inom familjen och en ökad risk att föräldrarna värnar om sin kultur i större 

utsträckning. Det kan i sin tur leda till att barnens egna livsval begränsas extremt.  

 

Mycket av forskningen handlar om kvinnors utsatthet av hedersrelaterat våld och förtryck där 

männen framställs som förövare, därav finns det otillräcklig forskning om mäns utsatthet i 

hederns namn. Det finns även otillräcklig forskning om mäns uppfattningar om 

hedersproblematiken. Vi kommer därför rikta in vår studie på hur män från Mellanöstern 

tänker gällande hedersrelaterat våld och förtryck och vilka konsekvenser det medför. Makt-, 

kultur- och det intersektionella perspektivet kommer att vara utgångspunkter i studien då 

dessa kan anses vara grundläggande faktorer i analysen av hedersrelaterat våld och förtryck.
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar män som kommer ifrån Mellanöstern 

har om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är även att få en förståelse kring, om och hur 

ett hederstänkande förändras hos män som kommer ifrån eller är födda i Mellanöstern och är 

nu bosatta i Sverige. 

 

     1. Hur uppfattar männen hedersrelaterat våld och förtryck? 

     2. Vilka bakomliggande orsaker till hedersrelaterat våld och förtryck beskriver 

  männen?    

               3. Har männens syn på hedersrelaterat våld och förtryck förändrats och om så är  

 fallet  på vilket sätt? 

           
 

Studien har hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige som fokus där stor vikt ligger på 

hederskulturen, hur ett hederstänkande kan visa sig i vardagen samt hur en förändring inom 

hederskulturen kan vara möjlig i generationer. 
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3. Begreppsdefinition 
 

Nedan definieras tre begrepp som vi anser är av betydelse för förståelsen av hedersrelaterat 

våld och förtryck. Begreppen heder, våld och förtryck definieras tillsammans och utgör 

grunden för vår definition av hedersvåld och förtryck.   

3.1 Heder 
Wikan (2004, s.65-67) beskriver att det utmärkande för heder i icke-västliga samhällen samt i 

dåtidens Europa är en hederskod. Hederskoden innebär en uppsättning regler som beskriver 

vad som ger och inte ger heder. Heder kan inte endast vinnas utan även förloras. Hederskoden 

har klart specificerade regler som valts ut och fått en dominerande betydelse. De betraktas 

som grundvärderingar och om en individ bryter mot dessa, riskerar denne att förlora sin heder. 

Vidare handlar heder om respekt i den bemärkelsen att en man av heder kräver respekt. Att bli 

respekterad anses som en rättighet då individen följer samhällets krav på normer och 

värderingar. Samhället definieras här som en hedersgrupp och en hedersgrupp definieras som 

en grupp individer som lever efter samma hederskod. Genom att följa samma hederskod visar 

individerna respekt gentemot varandra. Heder är direkt kopplat till kollektivet, det vill säga 

familjen, släkten, klanen, stammen och i vissa fall hela nationen. Heder är något som 

familjemedlemmarna har gemensamt där den ena medlemmens vanheder drabbar den andres. 

I hedersgruppen är omvärldens värderingar av en person oerhört viktiga. Wikan (2004, s. 70) 

menar att en individ som förlorar sin heder anses inte endast mindervärdig, utan denne blir 

även föraktligt behandlad.  Det finns uppsatta regler om hur en individ kan återfå sin heder. 

Güngör och Dervish (2009, s. 76) menar exempelvis att heder nu förtiden relateras till något 

negativt, i vissa fall hedersmord. ”Att mörda är ohederligt, men inte om det görs för att bevara 

hedern”. Güngör och Dervish (2009, s. 22-23) beskriver att i vissa samhällen bygger heder på 

patriarkala strukturer där mannens heder är beroende av kvinnans oskuld. Kvinnans 

handlingar kan både skada mannens och hela familjens heder. I Asien, Mellanöstern, och Öst- 

och Nordafrika är det vanligt förekommande att mannen vakar över familjen. Enligt Wikan 

(2004, s. 57) har heder i de flesta icke-västliga samhällen haft en könsdimension, exempelvis 

är uttryck som ”en man av heder” och ”en ärbar kvinna” vanligt förekommande. Det innebär 

att männen har ära och kvinnor skam. 

3.2 Våld och förtryck  
NCK (2014) beskriver att våld i nära relationer uttrycker sig fysiskt, psykiskt, materiellt och 

sexuellt. Det fysiska våldet innefattar allt ifrån knuffar, slag, sparkar och stryptag till att 

förövaren använder sig av vapen. Det psykiska våldet innefattar olika typer av isolering, 

verbala kränkningar, utpressning och skambeläggning. Materiellt våld kan handla om 

skadegörelse där förövaren exempelvis har sönder saker i hemmet. Förövaren kan välja att ha 

kontroll över ekonomin för att möjliggöra en ökad isolering och utsatthet av offret. Det 

sexuella våldet omfattar allt från beröring till att tvinga den utsatte att utföra sexuella 

handlingar. Vidare beskrivs FN:s definition av våld som innebär att: ”varje könsrelaterad 

våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 

samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i 

det offentliga eller privata livet”. Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet förtryck: 

”hårda åtgärder mot (viss grupp av) personer i syfte att hålla dem i ett tillstånd av maktlöshet 

både om fysiska och andra påtryckningar”. Med hedersrelaterat våld och förtryck menar vi det 

våld och förtryck som definieras ovan och som utövas och praktiseras i hederns namn.  
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4. Metod 
 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod då avsikten har varit att studera personliga 

åsikter och tankar gällande hedersrelaterat våld och förtryck. En kvalitativ metod anses vara 

passande för vår studie då syftet har varit att undersöka uppfattningar om hedersrelaterat våld 

och förtryck. Bryman (2011, s. 340) beskriver att i kvalitativa studier läggs fokus på ord vid 

insamling av data. Tonvikten ligger på en förståelse av den sociala verkligheten genom att se 

hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkten i vårt arbete har inspirerats av hermeneutiken. Sohlberg och Sohlberg (2009, 

s. 95, 247) menar att den hermeneutiska traditionen härstammar i olika traditioner för tolkning 

och förståelse. Inom hermeneutisk traditon är individen inte intresserad av att förklara, utan 

inriktar sig hellre i att skapa sig en förståelse om olika företeelser. Vi anser att vår studie har 

en hermeneutisk utgångpunkt då studien syftar till att förstå hedersrelaterat våld och förtryck 

istället för att förklara det. Syftet är att undersöka vilka uppfattningar män som kommer ifrån 

Mellanöstern har om problematiken. Syftet är även att få en förståelse kring om och hur ett 

hederstänkande förändras hos dessa män när de bosätter sig i Sverige. Enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2009, s. 247) rymmer hermeneutiken både ett deduktivt och induktivt perspektiv. I 

det deduktiva perspektivet existerar olika former av metoder eller förhållningssätt som 

möjliggör tolkning av en text på ett rimligt sätt. I det induktiva perspektivet växer tolkningen 

fram utifrån det material som finns till hands. Eftersom hermeneutiken innefattar både 

deduktion och induktion, har vi i vår analys utgått ifrån ett abduktivt perspektiv. Danermark, 

Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003, s. 171) beskriver att abduktion är en kombination av 

deduktion och induktion som innebär att tolkning av enskilda företeelser sker utifrån ett tänkt 

mönster. Det handlar om att kunna förstå en företeelse på ett nytt sätt genom att betrakta det i 

ett nytt idésammanhang.  

4.1 Litteratursökning 
Vi har sökt både nationell och internationell forskning om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vi sökte på Örebro Universitets databaser; SUMMON, Social Services Abstract samt 

PsycINFO. De artiklar som valdes ut har granskats utifrån ämnet hedersrelaterat våld och 

förtryck, hederskulturen samt på vilka sätt det visar sig i patriarkala samhällen. Ytterligare 

valda artiklar har studerat migrationsprocessen, offer och förövare, samt behov av framtida 

forskning om hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

De sökord som användes i SUMMON var: 

-          Hedersrelaterat 

-          Hedersvåld 

-          Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

De sökord som användes i Social Services Abstract var: 

-          Honour AND (violence OR oppression) 

-          (Honour related*) AND violence OR oppression) 

 

De sökord som användes i PsycINFO var: 

-          Honour related  

 

Sammanlagt har 9 relevanta artiklar av 443 valts ut och sedan studerats för att öka kunskapen 

samt medvetenheten gällande hedersproblematiken. Samtliga artiklar har därefter 

sammanfattats utifrån olika teman i en löpande text. Sammanfattningen har bidragit till en 
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tydligare bild av det artiklarna vill belysa. I studien har även relevant litteratur använts för att 

beskriva och operationalisera teorier och begrepp. De teoretiska utgångspunkterna i arbetet är 

kultur- och maktperspektivet samt det intersektionella perspektivet. För att få en förståelse för 

hedersrelaterat våld och förtryck har begreppen heder, våld och förtryck operationaliserats. 

4.2 Insamling av empiri och genomförande av intervjuerna 
Studiens resultat vilar på kvalitativa intervjuer där fem respondenter intervjuats. 

Respondenterna har valts ut utifrån åldrarna 18-30 år, kön samt etnisk bakgrund från 

Mellanöstern. Vi har valt respondenter som själva anser sig ha en bakgrund från Mellanöstern. 

Respondenterna i detta arbete har genom ett målinriktat urval valts ut från vårt sociala 

nätverk. Bryman (2011, s. 392) beskriver att ett målinriktat urval innebär ett icke-

sannolikhetsurval som handlar om att forskaren inte väljer ut sina deltagare slumpmässigt. 

Istället väljer forskaren ut relevanta deltagare för forskningens syfte på ett välplanerat sätt. 

Respondenterna har innan genomförandet av intervjun tilldelats ett missivbrev. Ett missivbrev 

innebär enligt Patel och Davidson (2011, s. 75) att information skickas ut gällande syftet med 

studien, studiens författare samt respondenternas rättigheter innan, under och efter intervjun 

(se bilaga 2).  

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem respondenter där intervjuerna har 

utförts med ljudinspelning. Bryman (2011, s. 415) menar att semistrukturerade intervjuer 

handlar om att forskaren har en lista över specifika teman som ska studeras. Respondenten har 

en stor frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt. Semistrukturerade intervjuer har varit 

relevanta för vår studie eftersom vi avsett att studera männens uppfattningar om en viss 

problematik. Genom semistrukturerade intervjuer har vi kunnat använda oss av specifika 

teman som bestämdes genom att först läsa in tidigare forskning. De teman som har berörts är 

synen på hedersrelaterat våld och förtryck, hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett makt- 

och kulturperspektiv samt en hederskultur i generationer. Semistrukturerade intervjuer har lett 

till att männen fått möjlighet att berätta om sina uppfattningar om problematiken samt att 

besvara frågorna på ett sätt där vi kunnat få en ökad förståelse och medvetenhet kring ämnet. 

Innan vi träffade våra respondenter hade vi utformat en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguide innebär enligt Bryman (2011, s. 419) att forskaren i förväg har bestämda teman 

och skapar en specifik ordning på dessa. Forskaren har ett antal bestämda frågor som denne 

vill få besvarade. Frågorna är formulerade på ett sätt som underlättar för respondenterna att 

svara på. Frågorna ska ställas på ett begripligt språk samt inte vara ledande. Intervjuguiden 

har underlättat för oss under intervjun då vi haft bestämda teman och frågeställningar samt 

hjälpt oss att hålla fokus på ämnet. Då vi har studerat samtliga teman med alla våra 

respondenter, har det varit bra att använda oss av en och samma intervjuguide. Vår 

intervjuguide har bestått av öppna frågor inom ramen för de teman som vi har använt oss av. 

Bryman (2011, s. 243) menar att öppna frågor innebär att respondenten får chansen att 

besvara frågorna med sina egna ord. Öppna frågor leder även till att det skapas utrymme för 

ovanliga eller oförutsedda svar. Vi har använt oss av öppna frågor då vi önskat få detaljrika 

och informationsrika svar från respondenterna. Här har respondenterna fått möjligheten att 

prata fritt utan att vara bundna till fasta svarsalternativ och på sätt kunnat göra sig förstådda. 

4.3 Analys och sammanställning av empiriskt material 
Det empiriska materialet i form av svar från semistrukturerade intervjuer har transkriberats, 

tematiserats samt bearbetats i analysen. Fördelar med transkribering är enligt Bryman (2011, 

s. 428) att forskarens minne förbättras samt att ingen viktig information och analys glöms 

bort. Det transkriberade materialet har sammanfattats i två omgångar. Till att börja med har 

transkriberingen sammanfattats utifrån varje fråga för sig inom samtliga teman. Här har 
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frågorna besvarats utifrån samtliga respondenter. Därefter har den första sammanfattningen av 

transkriberingen, som vi beskrev ovan, sammanställts. Det som ansågs vara relevant för vår 

analys har valts ut. I den andra omgången har vi endast utgått ifrån samtliga teman utan att 

sammanfatta varje fråga för sig. Nästa steg har varit att analysera det empiriska materialet i 

vår studie. Det empiriska materialet har analyserats utifrån olika teman i relation till relevanta 

teorier och begrepp samt jämförts med tidigare forskning. Därefter har slutsatser dragits 

utifrån de tolkningar som framkommit i analysdelen. Studien utgår från en tematisk analys 

som enligt Bryman (2011, s. 528) grundar sig i att skapa centrala teman och subteman som 

sedan sammanställs. Utifrån en tematisk analys går det att urskilja likheter och skillnader som 

framkommer i intervjun, samt om och hur respondenternas svar skiljer sig åt i olika teman. De 

olika teman och subteman berör det kärnfulla i det resultat som framkommit i vår studie. 

Genom att utgå från en tematisk analys har vi kunnat identifiera likheter och skillnader 

gällande männens uppfattningar. Det har även underlättat för oss att följa en röd tråd genom 

hela analysen där vi tydligt analyserat olika teman.  

4.4 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 
Målet har varit att utföra en väl genomarbetad studie där trovärdigheten och pålitligheten är 

av hög grad. Bryman (2011, s. 354) beskriver att forskaren i kvalitativa studier strävar efter att 

studien ska ha en hög grad av trovärdighet och pålitlighet. Fejes och Thornberg (2009, s. 219) 

menar att trovärdighet och pålitlighet vävs ihop och handlar om hur noggrann och systematisk 

forskaren varit under hela forskningsprocessen. Begreppen handlar även om hur trovärdigt det 

framkomliga resultatet är samt hur tillvägagångssättet av dataanalys och datainsamling sett ut.  

I vår studie har vi strävat efter att uppnå en hög trovärdighet genom att undersöka studiens 

syfte samt att få våra frågeställningar besvarade i analysen. Tillvägagångssättet i studien har 

beskrivits noggrant och detaljerat steg för steg i metodavsnittet. Då semistrukturerade 

intervjuer har varit utgångspunkten för insamling av empiri, har respondenterna fått 

möjligheten till att uttrycka sig på ett önskvärt sätt och därmed delat med sig av sina åsikter. 

Detta har bidragit till att vi fått detaljrika svar på frågeställningarna. Bryman (2011, s. 352-

355) beskriver att trovärdighet handlar om att forskaren mäter det som avses att mätas. 

Semistrukturerade intervjuer har gett oss författare möjligheten att ställa följdfrågor och 

därmed fullgöra det vi velat få besvarat. Under studiens gång har vi kontinuerligt haft studiens 

syfte, frågeställningar och de valda teman i åtanke för att inte komma bort från det som är 

tänkt att studera. Därför är det framkomliga resultatet av hög trovärdighet då vi mätt det vi 

avsett att mäta. Bryman (2011) beskriver att pålitlighet handlar om huruvida en studies 

resultat blir detsamma om studien genomförs på nytt. I de flesta fall kan upprepningen i 

kvalitativa studier skapa svårigheter då det är omöjligt för forskaren att få samma resultat 

eftersom sociala miljöer är i ständig förändring. Gällande pålitligheten kan det vara svårt att få 

fram precis samma resultat om vi skulle genomföra studien på nytt. Eftersom vi har studerat 

mäns uppfattningar om hedersrelaterat våld och förtryck kan det vara möjligt att de till nästa 

gång hinner ändra sina uppfattningar om ämnet. Även om vi använder oss av precis samma 

tillvägagångssätt nästa gång, kan våra följdfrågor se annorlunda ut vilket kan innebära att de 

blir besvarade på ett annorlunda sätt. Det innebär att vår studie har en låg grad av pålitlighet. 

Enligt Bryman (2011, s. 369) kritiseras huruvida kvalitativa studier är generaliserbara. Då 

kvalitativa forskare genomför sin studie genom observationer eller ostrukturerade intervjuer 

med ett fåtal individer, blir generaliserbarheten av resultatet omöjlig till andra miljöer. I 

kvalitativa forskningsresultat kan generaliserbarheten vara låg då studien är miljöspecifikt 

bunden. Då vår studie endast vilar på fem respondenters svar och har ett målinriktat urval 

vilket innebär ett icke-sannolikhetsurval, kan det vara svårt att se den som generaliserbar. Det 

vi fått fram i resultatet om männens uppfattningar kan inte generaliseras till andra unga män 
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från Mellanöstern. Däremot kan studien ändå vara en gestaltning av dessa mäns verkliga 

uppfattningar då studiens resultat har en hög grad av trovärdighet. 

4.5 Etiska aspekter 
Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer och riktlinjer. Vetenskapsrådet 

(2013) beskriver fyra grundläggande krav på forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som beskrivs nedan.  

 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera respondenten om vad dennes 

uppgift är i projektet. Respondenten ska bli informerad om studiens syfte och de centrala 

teman. Forskaren ska även upplysa respondenten om att det är frivilligt att delta och att denne 

har rätt till att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2013). Innan genomförandet av 

intervjun har respondenten blivit tilldelat ett missivbrev via mail om syftet med studien samt 

anledningen till varför just denne är vald till undersökningen. Respondenten har även blivit 

tilldelad en intervjuguide där denne har fått möjligheten till att läsa igenom frågeställningarna 

samt haft möjlighet till att kontakta oss vid funderingar. Genom att respondenten blivit 

tilldelad en intervjuguide har denne haft möjlighet till att förbereda sig, men även att avstå 

från intervjun om frågorna exempelvis är känsliga. Respondenten har blivit informerad om 

inspelning och transkribering av intervju. Denne har även blivit informerad om att 

medverkandet är frivilligt där denne har möjlighet till att avstå från undersökningen utan att 

på något sätt påverkas av det.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska hämta samtycke från respondenten. Om 

respondenten är under 15 år bör samtycke hämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2013). Innan genomförandet av intervjun har samtycke hämtats från samtliga respondenter. 

Information har återigen getts om att medverkandet är frivilligt samt att de har möjlighet att ta 

tillbaka sitt samtycke. I studien har respondenter över 18 år valts ut då hänsyn har tagit till att 

inte intervjua minderåriga.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenten ska vara konfidentiell till största möjliga mån 

samt att ingen utomstående ska ta del av dennes personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2013). I 

studien är respondenten konfidentiell genom att denne tillgetts alias. Det materialet i form av 

ljudinspelning under intervjun har endast bevarats hos författarna samt raderats efter studiens 

slutförande. Det som utomstående får ta del av är det väsentliga som författarna har valt att ha 

med i analysen. Männen är från författarnas vänskapskrets vilket kan skapa etiska dilemman 

för författarna. Ett etiskt dilemma som exempelvis kan uppstå är när författarna möter på 

respondenterna efter genomförande av intervjun. Författarna kan förändra sin bild om 

respondenterna efter det som framkommit i intervjun vilket kan påverka deras relation. Det är 

därför av stor vikt att författarna endast använder sig av det som framkommit i intervjun till 

forskningsändamålet. Eftersom respondenterna har ställt upp på att bli intervjuade är det av 

stor betydelse att författarna respekterar deras åsikter och inte för vidare det till någon annan.  

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda och insamlande empiri endast används 

till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2013). Missivbrevet som delgivits respondenten 

innehöll information om att empirin, det vill säga ljudinspelningen, endast använts till 

forskningsändamålet. 

4.6 Metoddiskussion  
Det resultat som framkommit har påverkats av vårt metodval genom exempelvis val av 

respondenter. Hade respondenter som exempelvis nyanlända män valts ut, är det inte omöjligt 



 

8 
 

att vårt resultat skulle se annorlunda ut. Våra respondenter är födda eller uppväxta i Sverige 

vilket kan innebära att de är mer anpassade till det svenska samhället än vad nyanlända män 

är. Det är även möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut om våra respondenter inte hade 

valts ut genom vårt sociala nätverk, något vi anser kan vara en svaghet med vår studie. Vi tror 

att våra intervjuer har påverkats av intervjuareffekter som enligt Bryman (2011, s. 229) 

innebär de faktorer som rör intervjuaren och som kan påverka respondentens svar. De 

påverkande faktorerna är exempelvis intervjuarens kön, etnicitet och sociala bakgrund.  När 

det finns en intervjuare närvarande under en intervju, kan respondenten genom sina svar 

försöka ge en så bra bild av sig som möjligt. Vi tror att våra respondenter har varit försiktiga 

med sina åsikter och uppfattningar då hedersrelaterat våld och förtryck är ett känsligt ämne. 

De kan välja att svara på våra frågor på ett sätt som de tror att vi förväntar oss att de ska göra. 

De kan även besvara frågorna på ett annorlunda sätt på grund av att vi som författare är 

kvinnor med utländsk bakgrund. Om respondenterna exempelvis har en positiv syn på 

hedersrelaterat våld och förtryck, kan de välja att dölja det för oss och istället ge en positiv 

och korrekt bild av sig själva. Då vi är två kvinnor från länder där hederskulturen är 

förekommande kan respondenterna tro att vi redan har en förståelse av hur män från en 

hederskultur tänker. Detta kan vara ytterligare en anledning till att de kan ha svarat 

annorlunda eller dolt sina ”riktiga” uppfattningar. Den här formen av problem kan vi 

dessvärre inte göra något åt. Vi måste lita på att respondenternas svar är ärligt menade. 

Studien hade även sett annorlunda ut om vi hade utgått från kvantitativ metod där en 

enkätundersökning skulle ha genomförts. Genom kvantitativ metod hade vi kunnat ta del av 

en större populations uppfattningar om hedersproblematiken. Det hade dock inte sett ut på 

samma sätt då respondenterna exempelvis inte skulle ha möjlighet till att uttrycka sig på ett 

detaljerat och personligt sätt, något som vår studie syftar till och något som vi anser är en 

styrka i vår studie. Genom enkätundersökningar hade respondenternas svar däremot inte 

påverkats av oss intervjuare då vi inte skulle ha medverkat under tiden de besvarar frågorna. 
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5. Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras både nationella och internationella studier där fokus ligger på vad 

hedersrelaterat våld och förtryck innebär, hur offer- och förövarrollen ser ut samt vad det 

finns för behov av framtida forskning.  

5.1 Hedersrelaterat våld och förtryck – Vad är det och hur utövas det? 
Hague, Gill och Begikhani (2012) menar att hedersrelaterat våld och förtryck består av en 

mångfald av övergrepp, exempelvis fysisk våld, misshandel och i vissa fall mord. De 

grundläggande rättigheterna och friheten hos en individ reduceras då de exempelvis begränsas 

gällande rätten till utbildning eller att denne tvingas begå självmord. Det är inte ovanligt att en 

kvinna som blivit våldtagen tvingas bli bortgift till gärningsmannen. Det förekommer även att 

misshandel eller mord sker mot en partner som anses vara olämplig för en familjemedlem. 

Rapporter som lämnats in till FN:s komission för mänskliga rättigheter (UNHR) 2002 visar 

att hedersvåld existerar i exempelvis länder som Indien, Irak, Iran och Turkiet. Hedersvåld 

existerar även bland invandrargrupper i länder som Storbritannien och Sverige. Internationell 

forskning visar att hedersrelaterat våld och förtryck kan betraktas som en form av 

könsrelaterat våld. Våldet kan förklaras utifrån den ojämlika maktrelationen som existerar 

mellan kvinnor och män, där uppfattningen är att kvinnor bör kontrolleras av män. Kvinnors 

underordnade position grundar sig i de patriarkala strukturerna som existerar i samhället och 

dess normer och värderingar. Dessa strukturer medför olika former av begränsningar för 

kvinnor och deras liv. Familje- och samhällsstrukturer möjliggör och upprätthåller 

förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i hederns namn förekommer när 

familjens, släktens eller ”gruppens” heder blir hotad eller skadad genom att en individ bryter 

mot hederskulturens uppsatta normer och värderingar. Hedersrelaterat våld och förtryck leder 

ofta till att kvinnor på grund av deras sexuella och sociala relationer kontrolleras av manliga 

familjemedlemmar. Kvinnor ska lyda männen och om kvinnorna protesterar kan det resultera 

i att de straffas. Schlytter och Linell (2008) belyser i sin studie att det enda sättet där kvinnor 

kan ha en påverkande roll på heder i hederskulturen är att förstöra de manliga 

familjemedlemmarnas heder. Genom att göra uppror mot de uppsatta normerna i 

hederskulturen kan en kvinna anses vara skamlös. En kvinna utan skam har makten till att ta 

ifrån mannens heder. När en man förlorar sin heder betraktas han befinna sig i den lägsta 

nivån i en hederskultur. Män som inte ingriper i form av våld och mord för att återuppta sin 

heder betraktas som skamlösa av omgivningen. En man som inte lever efter en hederskultur 

och dess normer betraktas också som skamlös av omgivningen.  

 

Lorentzen (2008) beskriver också att hedersrelaterat våld är ett specifikt våld som oftast 

utövas av män mot kvinnor. Våldet sker för att upprätthålla eller återupprätta familjens heder. 

I Schlytter och Linells (2010) studie framkommer det att flickor som utsätts för 

hedersrelaterat våld, ofta har föräldrar som sätter större begränsningar till skillnad från flickor 

med ”annan” problematik. Flickor med hedersproblematik blir utsatta för psykiskt våld av 

sina föräldrar då de bland annat blir isolerade. Enligt Schlytter och Linell (2008) framkommer 

det att de flesta flickorna i åldrarna 13-18 som var aktuella för omhändertagande gällande 

1,2,3 § LVU år 2006, blivit våldsutsatta i hemmet i hög grad och begränsningarna har ökat ju 

äldre flickorna har blivit. Konsekvenserna har lett till psykisk och fysisk ohälsa hos flera av 

flickorna. Begränsningarna har i vissa fall även lett till hedersmord. Författarna beskriver Pela 

och Fadimes händelseförlopp i tre delar. Första delen beskrivs som ett begränsat 

handlingsutrymme som oftast visar sig genom kontroll. Andra delen handlar om att flickan 

blir kär i “fel” person. Tredje delen innefattar bland annat tvångsäktenskap, våld och isolering 

för att återuppta familjens heder. De hedersutsatta flickornas problematik grundar sig inte 
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enbart i skillnaden mellan det ”moderna” samhället och hederskulturen, utan även konflikten 

mellan dessa två. Heder i det moderna samhället innebär en jämställdhet mellan flickor och 

pojkar. Flickor har möjlighet till att gå i skolan där de utvecklas till att bli självständiga 

individer och har rätten över sina sexuella handlingar. Enligt de hederskulturella normerna har 

flickorna ett begränsat deltagande i skolan och fritiden. Familjen har kontroll över flickors 

deltagande i olika aktiviteter. Kontrollen över flickorna innebär oftast social isolering, främst 

från pojkar.  

5.1.1 Det svenska samhällets syn på hedersrelaterat våld och förtryck 

Gruber (2007) beskriver ett problem i det svenska samhället som bygger på ett normativt “vi” 

och ett avvikande “andra”. Här uppfattas “våra” könsrelationer som jämställda medan “de 

andras” bygger på patriarkat och traditionella könsrelationer. Hedersvåld uppfattas som ett 

specifikt våld som skiljer sig från andra typer av våld. Hedersvåld ses som mer brutala än det 

vanliga våldet som innefattar svenska mäns våld mot kvinnor. Båda dessa våldstyper handlar i 

grunden om mäns våld mot kvinnor. Våldet av svenska män uppfattas som ett individualiserat 

våld som har en koppling till social eller psykisk problematik medan hedersrelaterat våld 

istället uppfattas som ett våld som endast förekommer i andra kulturer och är ett kollektivt 

våldsutövande. Kamali (2006) menar att makt och kunskap har skapat ett system av 

andrafiering där det skapas ett ”vi” och ”de andra” tänkande och där ”de andra” tilldelas en 

underordnad position i samhället. Att skapa ett sådant tänkande handlar om makt och kontroll. 

Det innebär alltså att ju närmare majoritetssamhället en grupp kommer, desto bättre tillgång 

till makt och inflytande får den. I Sverige har gruppen från den socioekonomiska och politiska 

framställt Sverige som uppdelat i två grupper. Dessa är ”svenska” och ”invandrare”. Den 

svenska gruppens integration utgörs i deras liv, arbete, fritid, klädsel, sociala relationer, 

normer och värderingar. Invandrargruppen består av individer med integrationsbrist, därmed 

görs de till underlägsna ”andra”. Författaren menar att ett sådant tänkande motverkar 

integrationen. Invandrare kulturaliseras genom att tillhöra egna kulturella system med 

gemensamma egenskaper. Dessa grupper anses vara olika ”oss” genom att en tydlig gräns 

dras mellan ”vi” som anses vara normala och ”de” som anses vara avvikande och främmande. 

Det innebär alltså att den svenska kulturen värdesätts högt medan invandrarkulturen ses som 

underordnad. Darvishpour, Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att genom att fokusera på 

diskrimineringens betydelse för familjekonflikter bland etniska minoriteter, läggs fokus på 

majoritetssamhället exkluderande attityder vilka kan förstärka patriarkala föreställningar. 

Socialstyrelsen och olika Länsstyrelser börjar fokusera på diskrimineringens betydelse i 

diskussioner om hedersproblematiken, dessutom utgår dessa utredningar ifrån ett 

intersektionellt perspektiv där problemet förklaras utifrån bland annat klass, kultur, makt och 

kön. Författarna menar att hedersrelaterat våld och förtryck inte endast går att förklaras utifrån 

kulturperspektivet. Kultur är föränderligt som formas i relation till olika individer och 

grupper.  

 

I Carbins (2010) studie framkommer det att inom den offentliga debatten i Sverige har Islam 

visat sig ha en sammankoppling till hedersvåld, samtidigt som forskning visar på att det inte 

finns någon automatisk koppling mellan religion och hedersrelaterat våld och förtryck. Även 

Björktomtas (2005) studie visar att handlingarna till hedersrelaterat våld och förtryck oftast 

inte har en koppling till religion, det handlar snarare om kulturella föreställningar och 

värderingar. Carbin (2010) menar att män från Mellanöstern, på grund av den generaliserade 

bilden av en hederskultur, ses som patriarkala och våldsbenägna. Vidare framkommer det att 

bilden av män från Mellanöstern är att de är kvinnoförtryckare och våldsutövare, vilket har 

lett till att männen i vissa fall får mindre respekt. På grund av den bild som skapats om män 

från Mellanöstern har det resulterat i att de känner sig diskriminerade och stigmatiserade 

genom bland annat vardagsrasism. Gruber (2007) nämner att även barn kan särbehandlas på 
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grund av deras etnicitet. Våldsutsatta barn i skolan kulturaliseras vilket innebär att de blir 

stigmatiserade samt åtskilda från etniska svenskar. Darvishpour i Carbin (2010) menar att den 

hederskulturella ansatsen är en förklaring till att stigmatisering och diskriminering av vissa 

etniska grupper förekommer i Sverige. Samtidigt som det inte går att förneka att det kulturella 

perspektivet kan vara påverkande i konflikter och situationer mellan utländska ungdomar och 

deras föräldrar. Kön, socioekonomisk situation och etnisk diskriminering ses utifrån kulturella 

normer som delar av hedersproblematiken. Diskrimineringen mot individer med utländsk 

härkomst kan leda till att de förstärker sitt patriarkala synsätt. 

5.2 Förändringar i samband med migrationen till det nya landet 
Björktomta (2005) menar att en förändringsprocess startas när en individ eller familj lämnar 

sitt land och bosätter sig i Sverige. En del av dessa individer väljer att utgå ifrån den 

traditionella patriarkala familjestrukturen. När de bosätter sig i Sverige har de tre olika 

anpassningssätt. Ett sätt är att familjen väljer att behålla den traditionella patriarkala 

familjestrukturen. Dessa familjer kan möta på svårigheter när de vill att strukturen ska fungera 

på samma sätt som tidigare. Föräldrarna kan känna förlust av sina tidigare roller och 

funktioner. Fadern anses vara den som möter på flest svårigheter då han inte längre ses som 

familjens överhuvud. Detta eftersom han bland annat blir beroende av barnen för att förstå det 

nya språket. Hans position som överhuvud i familjen kan minskas ytterligare på grund av 

arbetslöshet eller om han är i behov av försörjningsstöd. Modern får däremot fler möjligheter i 

samhället än vad hon tidigare haft. Hon kan bland annat skapa sociala relationer i form av 

kontakter med grannar eller barnens skolpersonal. Migrationsprocessen för barnen går snabbt 

eftersom skolan ger dem stor möjlighet till att integreras i samhället, dels genom språket och 

dels genom kunskaper om det nya samhällets normer och värderingar. Ett annat sätt i 

migrationsprocessen är att familjen försöker anpassa sig till det nya samhället. Ytterligare ett 

anpassningssätt är att familjen väljer att skapa en ny familjestruktur som liknar den 

dominerande strukturen i det nya landet. 

5.3 Vem har makten och vem är förövare? 

5.3.1 Patriarkala strukturen 

Al-Baldawi (1998) belyser i sin studie att en patriarkal familjestruktur kan ses som en 

pyramid som inte endast omfattar de närmaste familjemedlemmarna, utan även resterande 

släktingar. Fadern i familjen har den avgörande makten då han befinner sig högst upp i 

pyramiden. Han är den som representerar sin familj för både övriga släkten och samhället. 

Männen i patriarkala familjer har en överordnad roll vilket utspeglar sig i att de får större 

rättigheter samt friheter än flickorna/kvinnorna. Även Björktomta (2005) beskriver den 

patriarkala familjestrukturen och menar att under fadern befinner sig farfar och hans släkt, 

därefter befinner sig morfar, modern och hennes släkt. Pyramiden följs sedan av barnen. 

Sönerna i familjen befinner sig högre upp i hierarkin än döttrarna och oberoende av ålder har 

de mer makt än döttrarna. Kvinnan i patriarkala familjer ses som en del av mannen istället för 

en självständig individ med egna rättigheter. Samtliga familjemedlemmar ses främst som en 

grupp och inte som självständiga individer. 

5.3.2 Offer och förövare 

Hague et. al. (2012) menar att hedersrelaterat våld och förtryck främst riktar sig mot kvinnor 

men att även män kan utsättas för det av kvinnor. Forskning visar dock att vanligast är att 

kvinnor är offer och män är utövare. Vidare menar Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund och 

Rexvid (2009) att en respektabel man är den som kontrollerar sin hustrus, dotters och systers 

sexuella beteende. Detta genom att bevaka samt begränsa kvinnans sociala nätverk med 

främmande män. En mans heder bevaras så länge de kvinnliga familjemedlemmarna behåller 
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sin oskuld till äktenskapet. De los Reyes (2003) studie visar att det oftast finns en relation till 

förövaren, exempelvis en förälder eller släkting. De utsatta flickorna vågar inte söka hjälp på 

grund av de patriarkala normerna som förekommer där de exempelvis blir hotade och 

misshandlade. Ännu en andledning till varför de utsatta flickorna inte söker hjälp är på grund 

av att närstående är inblandade i utövandet av våldet, vilket leder till att flickornas motstånd 

och ifrågasättande av förövarens handlingar försvåras. Relationen till förövaren är en del av 

problematiken, där förövaren i de flesta fall är fadern. Även bröder, far- och morbröder och 

manliga kusiner kan utöva våld i hederns namn mot flickorna.  

 

De los Reyes (2003) menar att förövaren oftast föreställs som en nyanländ person med 

utländsk bakgrund som inte har kommit in i det svenska samhället, men studien visar att 

majoriteten av förövarna med utländsk bakgrund är individer som har varit bosatta i Sverige i 

över 10 år. Dessa individer utmärker sig inte gällande boende, utbildning och arbetssituation. 

I utövandet av hedersrelaterat våld och förtryck kan offren ibland även vara förövare. 

Mödrarna är ett exempel på en dubbelroll där de både är offer och förövare. De kan förmedla 

hot, lura och manipulera sina döttrar. Carbin (2010) menar att det kan finnas flera anledningar 

till varför modern agerar som förövare. Dels kan det handla om att moderns roll är 

underordnad och dels för att hon försöker bevara släktens hedersideologi och sin egen 

position.  I Grubers (2007)  studie förekommer det som tidigare nämnt att hedersrelaterat våld 

och förtryck inte alltid syftar till våld mot tjejer och kvinnor. Gruber menar att även pojkar 

och män kan inta offerrollen för våldet då de uppmanas att kontrollera samt övervaka sina 

systrar. Carbin (2010) belyser att en förövare riskerar att få en stämpel som kan vara svår att 

bli av med, även om förövaren i fråga har blivit tvungen att agera som förövare. Det är inte 

alltid enkelt att avgöra om en förövare, oftast en moder eller pojke, agerar utifrån egen vilja.  

5.4 Brist på forskning 
I Schlytter och Linells (2010) studie framkommer det att då socialtjänsten inte har tillräckligt 

med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, har det lett till att de utsatta flickorna ofta 

hanterar sin problematik på egen hand. Även Schlytter et.al. (2009) belyser i sin studie att 

socialtjänsten inte har kännedom om de hedersrelaterade symtomen i den utsattes vardag. 

Socialtjänsten har på grund av den låga kunskapsnivån svårigheter med att ställa krav på 

föräldrarna. De los Reyes (2003) studie visar också att det krävs ett större behov av ökad 

kompetens för att bemötandet av flickor ska förbättras. Avsaknaden av resurser hindrar ett 

effektivt bemötande av flickor med hedersproblematik. Carbin (2010) nämner att det finns 

behov av framtida forskning. Dels kvalitativ forskning som syftar till att förstå våldet, dels 

utvärderande och kritisk forskning om regeringens satsningar på hedersrelaterat våld och 

förtryck samt myndigheternas bemötande av våldutsatta. Carbin beskriver att kvinnor och 

mödrars roll får mindre uppmärksamhet i debatterna kring hedersrelaterat våld och förtryck då 

fokus istället läggs på unga flickor. Forskning visar att det är av stor vikt att kvinnor och 

mödrars roll uppmärksammas då det inte enbart är döttrarna i familjen som är den utsatta 

gruppen. Invandrarkvinnor är dubbelt utsatta av våld och förtryck, dels av mannen i familjen 

och dels av samhällets rasism.  

 

Carbin (2010) nämner att det finns behov av framtida forskning som studerar helheten med 

hedersproblematiken. Det brister exempelvis på djup kvalitativ forskning som ger en bild av 

hedersproblematiken utöver vår förförståelse. Sexuella övergrepp är ett exempel på 

hedersrelaterat våld och förtryck som inte har uppmärksammats i forskning. Kvinnoforum 

bekräftar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt och stort problem i dagens 

samhälle och att det saknas forskning om de olika insatsernas effekter. Det finns även behov 

av framtida forskning som studerar och granskar hur kulturalisering och etnisk diskriminering 
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har en påverkan på våldet. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter kan det skapas en större 

förståelse för om hot, kontroll och våld kan vara bidragande faktorer i förekomsten av 

hedersrelaterade problem.  

 

Under studiens gång har vi fått en uppfattning om att det finns brister i forskning om män från 

hederskulturen, både gällande deras roll som offer och/eller förövare. Den aktuella 

forskningen fokuserar främst på flickor eftersom de är den typiska gruppen som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det saknas därför forskning om män, deras situation samt 

deras tankar och åsikter om hedersproblematiken. Vår studie bidrar till forskning genom att vi 

undersöker hur män från Mellanöstern uppfattar hedersrelaterat våld och förtryck. 

5.4.1 Relevans för socialt arbete 

Det finns forskning om hedersrelaterat våld och förtryck inom socialt arbete, dock brister det i 

forskning gällande myndigheternas kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är 

det av stor vikt att uppmärksamma det i vår studie då vi kan få en uppfattning om vart det 

brister och vad det bör läggas mer fokus på. Som tidigare nämnt visar forskning att 

socialtjänsten har otillräckliga kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Eftersom det 

är ett aktuellt ämne och som drabbar ett flertal individer, är det av relevans för socialt arbete 

att myndigheter får ökad medvetenhet om problemtiken och att de söker sig mer kunskap om 

vad som kan vara gynnande för de utsatta. Majoriteten av studier visar på kvinnors utsatthet 

där männen framställs som förövare, därav finns det otillräcklig forskning om mäns utsatthet i 

hederns namn. Under studiens gång har vi haft svårigheter med att få tag på forskning om 

mäns uppfattningar och åsikter gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Då det brister i 

forskning om mäns uppfattningar om problematiken, oberoende av om de berörs av ämnet, 

har vi valt att studera hur männen uppfattar och ser på ämnet. Vi har valt att studera 

uppfattningar hos män från Mellanöstern för att se om den bild som finns om dem som 

förövare och kvinnoförtryckare verkligen stämmer. I socialt arbete kan det vara av relevans 

att ha ”rätt bild” av män från Mellanöstern för att inte riskera att kränka dem genom att se alla 

på samma sätt. 
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6. Teori 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ses och förklaras utifrån olika perspektiv. De perspektiv 

som vi har valt att studera är det intersektionella perspektivet samt kultur- och 

maktperspektivet där en kort förklaring av maktbegreppet förklaras. Den främsta förklaringen 

av makt sker utifrån patriarkala strukturer. Forskning visar på att alla forskare inte är eniga 

huruvida kultur eller maktperspektivet är förklaringen till hedersrelaterat våld och förtryck. 

Det finns forskare som menar att det intersektionella perspektivet är övervägande i en 

hederskultur då perspektivet tar hänsyn till kön, etnicitet och klass. Anledningen till val av 

just dessa tre perspektiv är för att vi vill ha analysverktyg som inte är begränsad till endast en 

teori, och på så sätt ta reda på vad vi anser är det grundläggande perspektivet i förekomsten av 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

6.1 Det intersektionella perspektivet 
Mattson (2010, s. 17) beskriver att intersektionalitet innebär “korsning” mellan eller 

“skärningspunkt” inom olika kategorier. I intersektionalitet påverkar olika maktstrukturer och 

kategorier varandra. De centrala kategorierna inom intersektionalitet är bland annat makt, 

kön, klass och etnicitet. I detta perspektiv hanteras ett “problem” på ett komplext sätt där 

hänsyn tas till ovannämnda kategorier. De olika kategorierna kan inte separeras från varandra 

utan måste vara sammanvävda. Det innebär att kategorierna inte behöver ha lika stor relevans 

i alla sammanhang, utan klass kan exempelvis ha större relevans i ett sammanhang och kön i 

ett annat. Kategorierna är både beroende av varandra och av helheten.   

Lykke (2003) menar att intersektionalitet är ett begrepp som används för att analysera hur 

maktordningar och sociokulturella hierarkier interagerar med varandra. Dessa skapar 

inklusion/exklusion kring konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, 

ålder/generation, nationalitet etcetera. Intersektionalitet syftar till hur dessa olika kategorier 

konstruerar varandra. 

6.1.1 Klass och etnicitet och kön utifrån ett intersektionellt perspektiv 

Mattson (2010, s. 74-77) beskriver klass utifrån intersektion och menar att människors 

bosatthet i segregerade områden, beror på deras inkomst, utbildningsnivå och etniska 

tillhörighet. I socialt arbete kan klass och etnicitet ha stor betydelse i förståelsen för olika 

socialt utsatta områden. Genom att sammankoppla klass och etnicitet kan de sociala problem 

som existerar i invandrartäta, segregerade områden förstås utifrån individernas position och 

situation, istället för kulturella termer. Författaren beskriver etnicitet som kan relateras till 

kultur, det vill säga språk, religion, seder och bruk. Etnicitet skapas av social interaktion och 

sociala processer som skapar en samhörighets känsla bland grupper av individer. Generellt 

innebär etnicitet tillhörigheten av en grupp samt dess levnadsförhållanden. En etnisk grupp 

handlar inte enbart om att ha ett gemensamt språk eller gemensam kultur, utan snarare om en 

gemenskap som grundar sig i att tillsammans känna utanförskap och marginalisering i 

samhället. Mattson (2010, s. 43-45) beskriver kön som en konstruktion och menar att kön inte 

är något biologiskt och fixerat i kvinnor och mäns kroppar. Kön ses som föränderlig genom 

hela livet, det vill säga från födseln och framåt. Beroende på vilken social, historisk och 

kulturell kontext vi befinner oss i, uppfattas kön på olika sätt. Vidare menar författaren att 

genom språk och handling konstrueras kön. Konstruktionen av kön sker genom hur vi talar 

och agerar, hur vi för fram oss själva samt hur vi tolkar och bemöter andra. Kvinnor beter sig 

exempelvis feminint genom att bära vissa kläder och tala på ett visst sätt. De förhåller sig till 

män på ett sätt som de förväntas göra och som förstärker deras femininitet. Genom att rikta 

uppmärksamheten på hur det är att vara kvinna eller man och därmed agera utifrån rollerna 

och synliggöra dem, skapas en möjlighet till att förändra de normer och värderingar som 

existerar gällande femininitet och maskulinitet. Det är kollektivets föreställningar som 
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betraktar vad som är och vad som kommer att vara feminint och maskulint. Dessa 

föreställningar kan ändras över tid. 

6.1.2 Hedersrelaterat våld och förtryck utifrån ett intersektionellt perspektiv 

Carbin (2010)  har förklarat det intersektionella perspektivet utifrån hedersrelaterat våld och 

förtryck där perspektivet analyserar hur kön, ras/etnicitet, ekonomi och klass hänger samman 

med våldet. Här läggs en vikt på både lokala och globala maktrelationer. I det intersektionella 

perspektivet ses inte kultur eller kön som de enda anledningarna till våldet, utan här tas även 

hänsyn till bland annat ekonomi och etnicitet. Att endast relatera våldet till ett perspektiv kan 

leda till att hedersrelaterat våld exempelvis enbart ses som kulturellt motiverat. Författaren 

menar att det intersektionella perspektivet skiljer sig från ett kulturellt perspektiv där fokus 

läggs på en specifik hederskultur och könsperspektivet där fokus riktas mot könet. Risken för 

att kvinnornas utsatthet ska missförstås och felbedömas av socialtjänsten finns, då 

socialtjänsten inte har tillräckligt med kunskap gällande hedersrelaterat våld och förtryck och 

endast bedömer situationen utifrån ett perspektiv. Darvishpour et. al. (2010) menar att det 

finns fler faktorer än kön och kultur som kan påverka relationen i familjen och som därför bör 

tas hänsyn till. Författarna menar att hänsyn bör tas till ”familjens socioekonomiska bakgrund, 

ålder, ursprungssamhället, vistelsetid i Sverige, grad av integration i samhället, upplevelse av 

diskriminering, interaktion med omgivningen och graden av konflikter och konflikthantering i 

familjen”. 

6.2 Maktperspektivet 
Enligt Castells (2000, s. 20-21) handlar makt om skickligheten i att driva sin vilja på andra. 

Makten finns överallt då den formar, behärskar och styr individerna i samhället. Individer får 

chans att bygga sina liv och därmed avgöra sina beteenden. Foucault (2003, s. 31-33) 

beskriver att makt inte behöver utvecklas, utan den skapas kontinuerligt om på nytt. Makt 

behöver inte alltid handla om förtryck och begränsning, utan alla individer är fångar i ett 

nätverk av makt där makten existerar i alla former av sociala nätverk. Den makt som utövas 

uppfattas inte som en egenskap eller egendom, utan uppfattas istället som en strategi där 

individer avstår ifrån att använda sig av kontroll. Makt är resultatet av taktiska grepp, tekniker 

och mekanismer där individen ständigt urskiljer spända, aktiva relationer. Författaren menar 

vidare att makt är något som utövas istället för något individen besitter. Det är inget som den 

dominerande gruppen erövrat, utan den kommer till synes först i de underordnades ställning. 

6.2.1 Patriarkat 

Güngör och Dervish (2009, s. 31) menar att patriarkat är ett begrepp som står för en 

samhällsordning där män är överordnade kvinnor. Mannens överordning i ett patriarkalt 

samhälle är på bekostnad av kvinnan, det vill säga att hon är den som drabbas. Författarna tar 

även upp att i patriarkala samhällen finns det hierarkiskaordningar där mannen är den som har 

den högsta positionen. Mannen är oftast den som har det sista ordet om de oskrivna reglerna 

och är oftast väldigt auktoritär. Björktomta (2012, s. 54-58) beskriver att patriarkatet är 

relaterat till faderns makt där han är familjens överhuvud. Patriarkatet kan även beskrivas som 

maktrelationen mellan generationer och kön. I stora delar av världen lever den patriarkala 

strukturen kvar där föräldrar har ett stort inflytande över bland annat barnens äktenskap. 

Döttrarna i dessa familjer har även sämre livsvillkor jämfört med sönerna. Inom patriarkala 

familjer har kvinnan som uppgift att både bära och förmedla kulturella traditioner. Kvinnans 

sexualitet är starkt kontrollerad och därmed det centrala i den patriarkala strukturen. Det 

historiska perspektivet gällande familjen och dess roll i samhället är centralt då mannen har 

rätt till kvinnans liv, kropp och sexualitet. Även föräldrars rättigheter över sina barn har varit 

grundläggande. I den patriarkala strukturen är våld starkt förknippat med maskulina 

handlingar där fadern inte endast har makt, utan även rätt till att utöva våld och på så sätt 
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kontrollera olika situationer. Vidare menar författaren att våld oftast förekommer när utövaren 

i fråga känner sin position hotad i hierarkin. Våldet blir ett sätt att återupprätta sin position 

och därmed minska förlusten av manlighet. Heder och hederskänsla handlar om hur mannen i 

familjen uppfattas av andra individer, främst av manliga. Vidare framkommer det att våld i 

hederns namn är en acceptabel handling då det hjälper fadern att återupprätta sin heder, 

familjens heder och därmed säkra sin manlighet och bli bekräftad av gruppen.  

 

Darvishpour (2010, s. 10-11) beskriver att faderns heder, makt och position kan försvagas 

efter flytt till det nya landet. Hedersrelaterat våld och förtryck måste ses utifrån ett 

mångdimensionellt perspektiv där hänsyn bland annat tas till det kulturspecifika och de 

patriarkala maktstrukturerna som existerar bland individer. När män migrerar till det nya 

landet, upplever de en statusförändring vilket leder till att makten som de har i familjen 

försvagas. Då dessa män ofta vill behålla sin dominans, försöker de återuppta de regler och 

normer som existerar i den gamla kulturen. När kvinnornas positioner i det nya landet 

förbättrats och ungdomarna tar till sig av det nya samhället, leder det till konflikter i familjen 

då “männen lever i gårdagen, kvinnorna i nuet och barnen i framtiden”. Darvishpour (2010, s. 

18-19) menar att en del av orsakerna till det hedersrelaterade våldet och förtrycket har med 

maktstrukturen och den ojämna maktbalansen att göra. När kvinnor ställer krav på 

jämställdhet och barnen ställer krav på rätten till egna beslut, ifrågasätts männens makt och 

ställning i familjen. 

6.3 Kulturperspektivet 
Schlytter (2004, s. 17-18) beskriver begreppet kultur som en utgångspunkt i hur individer 

lever sina liv. Kultur relateras till gruppnormer där varje grupp har sin uppfattning om vad 

som är rätt och fel. Sverige beskrivs som ett mångkulturellt samhälle där det existerar olika 

grupper med olika normer och värderingar. Även om olika gruppers normer och värderingar 

skiljer sig åt betyder det inte att alla handlingar som förekommer i en kultur är acceptabla. Ett 

kulturrelativistiskt synsätt kan leda till att kulturen endast ses som något statiskt då hänsyn 

inte tas till individers beteenden. Här tas heller inte hänsyn till att kulturen är oenhetlig och att 

det finns personer som vill förändra dess innehåll. Om hänsyn inte tas till ovanstående kan det 

leda till att maktförhållandena inom kulturen glöms bort eller inte alls lyfts upp. Då kan 

exempelvis tvångsäktenskap accepteras eftersom det praktiseras utan att ifrågasättas.  

 

Wikan (2004, s. 80) beskriver att en hederskultur handlar till mesta dels om traditioner som 

existerar i olika samhällen. Det är den stora gruppen i samhället som avgör om vad som ger 

och inte ger heder, dessutom är det gruppen som avgör om hedern som den enskilde tar till sig 

är något bra. Güngör och Dervish (2009, s. 29) menar att en hederskulturs förekomst relateras 

till fattigdom, patriarkat och religion. Det är inte någon specifik religion som är kopplad till en 

hederskultur, utan religionen kan ha varit en påverkande faktor. Fattigdomen är ett hinder för 

en övergång från ett kollektivt samhälle till ett individsamhälle. I länder där en hederskultur 

existerar har kollektivets betydelse en väldigt stor roll i förekomsten av hedersrelaterat våld 

och förtryck. I en hederskultur tänker individerna ”först din familj, sedan du själv”. Enligt 

Güngör och Dervish (2009, s. 16) är inte en hederskultur endast riktad mot flickor och 

kvinnor, utan även pojkar och män kan bli utsatta. Unga killar inom en hederskultur tilldelas 

oftast en roll där de måste bevaka, bestraffa och beskylla sina systrar eller kvinnliga 

släktingar.  

 

Carbin (2010) menar att utifrån det kulturella perspektivet grundar sig våldet på en 

hedersideologi där fokus ligger på kulturella och värderingsmässiga skillnader. I 

kulturperspektivet har heder och social status en sammankoppling. En hederskultur innebär 
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kontroll mot en person som utövas av en individ i familjen och/eller släkten. För att försvara 

sin heder uttrycker sig utövarna med våld. I kulturperspektivet är mannens heder kopplad till 

kvinnans sexualitet. Darvishpour (2010, s. 19-20) beskriver att mannen har som uppgift att 

vaka över familjens heder, främst genom att bevaka över kvinnans sexuella handlingar. 

Handlingarna behöver inte vara direkt kopplade till kvinnans sexualitet, utan det kan även 

handla om att vara ensam kvinna med ett flertal män. Inom en hederskultur kan kvinnans 

beteende och handlingar dra skam över hela den manliga släkten. Detta kan vara en förklaring 

till varför många kvinnor väljer att följa männens vilja gällande hedersnormer. Vidare menar 

författaren att kultur är föränderlig som formas i kontakt med olika individer och grupper. 

Kontakter med en ny värld, nya upplevelser och kunskaper, nya normer och värderingar kan 

påverka och forma en individs tankesätt. En hederskultur tar inte hänsyn till individuella 

reflektioner över en ny situation och kan därmed varken förändra eller bryta mot gamla 

normer och värderingar. I familjer där hederskulturens normer och värderingar har en stor 

betydelse, ökar risken för en kulturkrock i det “nya landet”. Hederstraditionen i Sverige har 

förts vidare och fått en större betydelse för migrerade familjer. De individer som migrerar till 

Sverige känner att de förlorar sin värdighet där de inte längre ses som hedersvärda.   

 

De los Reyes (2003) resonerar kring om våld i hederns namn mot kvinnor kan förklaras 

utifrån traditionella kulturmönster. Efter mordet på Fadime Sahindal blev invandrarkulturen 

orsaksförklaringen till att våld mot kvinnor förekommer. Den svenska kulturen och 

invandrarkulturen blev en uppmärksammad debatt där det bland annat diskuterades om 

skillnaden mellan dessa. Det debatterades om den kulturella genusordningen i Sverige och att 

det är den svenska kulturen som är att föredra gentemot invandrarkulturen, där det i vissa fall 

innefattar hedersmord. Konflikterna inom invandrarkulturen handlar inte enbart om flickan 

och hennes familj/släkt, utan även mellan familjen/släkten och det svenska samhället. Det 

svenska samhällets normer och värderingar skiljer sig åt i jämförelse med invandrarkulturen 

gällande kvinnosynen. I invandrarkulturen är våld och förtryck i hederns namn mot kvinnor 

“acceptabelt”.  Familjens heder är starkt knuten till flickans beteende och oskuld, därför 

begränsas flickans liv för att bevara hedern. I studien framkommer det att migranter förstärker 

sin kulturella identitet då behovet av att särskilja sig från “de andra” ökar. I debatten förklaras 

det att våld mot kvinnor relateras till kulturella mönster utan att hänsyn tas till individuella, 

institutionella och strukturella faktorer. 
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7. Resultatredovisning och analys 

 
I detta avsnitt redovisas empirin och analysen tillsammans där tolkningar av empirin sker i 

relation till teorier och begreppet heder. Tolkningarna jämförs sedan med tidigare forskning. 

7.1 Om respondenterna 
Nedan följer en kort presentation av respondenterna som deltagit i studien.  Samtliga namn är 

fiktiva.  

 

Amir är 23 år gammal. Han kommer ursprungligen ifrån Kurdistan och har varit bosatt i 

Sverige sedan 12 års ålder.  

 

Navid är 25 år gammal. Han kom till Sverige i 13 års ålder och kommer ursprungligen ifrån 

Afghanistan.  

 

Aryan är 22 år gammal. Aryan flyttade till Sverige när han var 12 år och har sitt ursprung i 

Palestina.  

 

Ramin är 26 år gammal. Han är född och uppvuxen i Sverige men har sina rötter i Iran.  

 

Younes är 28 år gammal. Younes kom till Sverige som 9-åring från Iran. 

7.2 Tema 1: Synen på hedersrelaterat våld och förtryck 

7.2.1 Heder och hedersrelaterat våld och förtryck 

Samtliga respondenter menar att hedersbegreppet handlar om olika normer och värderingar 

inom en specifik grupp. Heder kan relateras till att värna om sin familj, speciellt sin moder 

och sina systrar. Det handlar om att ta hand om dem, skydda dem och i vissa fall även vara 

överbeskyddande. Heder handlar även om stolthet, respekt och att ha ett gott rykte hos 

omgivningen. En persons heder kan skadas om barnen eller hustrun gör något som anses vara 

fel. Samtliga menar att genom heder kan en familj bevara sin kultur och tradition i det nya 

samhället.  

 
Heder är något viktigt att ha, beroende på hur omgivningen dömer och ser på personen, får denne sin heder. 

Heder är egentligen inte lika viktigt för personen ifråga att ha, utan det viktiga är vad andra tycker om denne och 

dess heder. – Ramin  

 

Ovanstående kan tolkas utifrån Wikans förklaring av begreppet heder. Enligt Wikan (2004, s. 

65-67) innefattar heder en rad olika hederskoder som är en uppsättning regler som visar 

individen vad som ger och inte ger heder. Hederskoden betraktas som grundvärderingar i det 

specifika samhället. Om en individ inte följer hederskodens regler kan denne förlora sin 

heder. Individen som följer hederskodens regler kräver respekt av hedersgruppen, detta 

eftersom att få respekt anses vara en rättighet för individen som följer samhällets krav på 

normer och värderingar. Mot bakgrund av ovanstående kan en hederskod exempelvis vara att 

värna om sin familj. Om individen inte värnar om sin familj, det vill säga bryter mot en 

hederskod, förlorar denne sin heder. Wikan (2004) menar att hedersbegreppet är kopplat till 

kollektivet, alltså familjen, släkten, klanen och stammen vilket innebär att heder är något som 

kollektivet har gemensamt. Det innebär att den ena medlemmens vanheder påverkar 

resterandes heder. Omvärldens värderingar om en individ i hedersgruppen är av stor vikt. En 

individ som förlorar sin heder anses inte endast mindervärdig, utan denne blir även 

särbehandlad. Detta framkommer även i studiens resultat där samtliga respondenter påstår att 
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individernas heder i en grupp påverkar varandra, det vill säga att den ena individens misstag 

kan skada resterande gruppmedlemmar (jmf. Hague, Gill och Begikhani 2012). Det kan tolkas 

som att en individ ständigt måste vara vaksam i sitt beteende för att inte förstöra familjens 

eller gruppens rykte och heder. Det kan i sin tur leda till att individens självständighet och 

självbestämmande minskas då denne befinner sig i en begränsad situation.   
 

Ramin och Navid menar att en fader eller broder inte frivilligt skulle straffa sin dotter eller 

syster i form av våld eller i vissa fall mord i hederns namn. Respondenterna tror att det 

snarare handlar om den stora pressen som gruppen sätter på dem. Agerar inte fadern eller 

brodern som gruppen förväntar sig kan de förlora sin heder och därmed även uteslutas från 

gruppen. Respondenternas uppfattningar kan relateras till Hague et. al. (2012) som menar att 

individen måste agera i form av våld eller mord för att återfå sin heder. Om individen avstår 

från handlingen kan denne betraktas som skamlös. Ovanstående kan tolkas utifrån 

maktaspekten där fadern eller brodern känner press och krav från omgivningen som förväntar 

sig att fadern eller brodern ska agera i form av hot och våld. Omgivningen har makten att 

ställa sådana krav och de har även makten att utesluta fadern eller brodern från gruppen om de 

inte handlar på ett förväntat sätt. Då det är omgivningen som avgör om en individ har eller 

inte har heder, får de makten till att ta ifrån individen dennes heder.  

 

Amir och Navid ser även heder som något negativt då de menar att heder kan ta ifrån 

kvinnorna deras rättigheter och friheter. De menar att heder kan leda till våld men även mord i 

vissa fall. 
 

Jag relaterar heder till något patriarkat där männen står för hedern och kvinnorna är själva grunden till hedern. 

Jag ser på den kulturella hedern som något negativt eftersom den begränsar flera kvinnors rättigheter och 

skyldigheter i samhället. Den begränsar också kvinnans möjlighet att vara en del av samhället och vara en jämlik 

medborgare. Jag tycker att heder överlag är någonting som delar på män och kvinnor och deras sätt att vara som 

personer, hur de är i samhället men även hur de är i den privata sfären.  – Navid 

 

Respondenternas uppfattningar kan tolkas utifrån Güngör och Dervish (2009, s. 76) som 

menar att heder kan relateras till något negativt, exempelvis att mord i hederns namn är 

acceptabelt för att bevara hedern. Kvinnans kyskhet påverkar mannens heder i samhällen där 

heder bygger på patriarkala strukturer. I dessa samhällen övervakas kvinnan då hon är 

underordnad mannen. Däremot anser Aryan att förekomsten av våld i hederns namn kan vara 

bra då det sätter begränsningar på döttrar och kvinnor. Genom att begränsa sin hustru och sina 

barn kan mannen bevara familjens heder.  

 
När jag och min syster gick i samma skola, fick jag i uppgift av min fader att kontrollera henne. Det var en 

trygghet för min fader eftersom jag kunde hålla koll på henne. - Aryan  

 

Aryans uppfattning kan tolkas som att han värnar om sin familjs rykte och heder. Genom att 

exempelvis följa sin faders råd och kontrollera sin syster kan Aryan förebygga att familjens 

rykte skadas. En anledning till varför Aryan fått uppgiften att kontrollera sin syster av just sin 

fader, kan tolkas utifrån att det är männen i familjen som ska kontrollera och övervaka 

kvinnorna. De kvinnliga familjemedlemmarna bevakas för att de anses kunna skada männens 

eller familjens heder. Resterande respondenter påstår till skillnad från Aryan att förekomsten 

av hedersrelaterat våld och förtryck är negativt då det sätter begränsningar på främst döttrar 

och kvinnor. De anser att det är fel att kontrollera sina döttrar i större utsträckning än sina 

söner. 

7.2.2 Hedersproblematiken bör uppmärksammas 

Samtliga respondenter anser att hedersproblematiken behöver uppmärksammas mer eftersom 
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individer i samhället inte är fullständigt medvetna om innebörden, samt för att det börjar bli 

vanligt förekommande i Sverige. Ramin menar att mycket sker under ytan, exempelvis är 

många kvinnor inte medvetna om sina rättigheter. Kvinnor som kommer ifrån andra kulturer 

är troligtvis vana vid levnadssättet att vara underordnade, eftersom de länge levt på det viset 

och sett detta i generationer. De har lärt sig acceptera att de är förtryckta. Ramins perspektiv 

på kvinnors utsatthet kan tolkas utifrån kön i ett intersektionellt perspektiv.  

 
Kvinnor från dessa kulturer har historiskt sätt hållit sig hemma där de har tagit hand om barnen och hushållet.  

- Navid 

 

Enligt Mattson (2010, s. 43-45) beskrivs kön som en konstruktion där kön inte är något 

biologiskt, det ses istället som föränderlig genom livets gång. Kön uppfattas olika beroende på 

vilken social, historisk och kulturell kontext individen befinner sig i. Det finns olika uppsatta 

roller för vad män och kvinnor ska utgå från i sitt agerande och handlande. Deras 

föreställningar betraktar vad som är feminint respektive maskulint. Genom att agera utifrån de 

uppsatta rollerna samt uppmärksamma hur det är att vara kvinna eller man, kan det skapa en 

möjlighet till att förändra dess normer och värderingar. Ovanstående kan tolkas som att 

kvinnor som levt i en hederskultur i sina hemländer alltid haft en underordnad roll. I samhället 

som de kvinnorna levt i ser den kulturella och sociala kontexten ut på det viset, det vill säga 

att kvinnor är förtryckta. Kvinnoförtrycket i dessa samhällen kan visa sig genom att kvinnans 

självbestämmande och rättigheter begränsas, kvinnan övervakas samt i vissa fall utsätts för 

våld. Eftersom kön är föränderligt kan kvinnors situation förändras efter flytt till Sverige om 

de fortfarande följer samma sociala koder som ansågs vara feminina i hemlandet. Genom att 

se dessa kvinnor vara underordnade och följa något som anses onormalt i Sverige, kan deras 

situation uppmärksammas och därmed kan de få den hjälp de är i behov av för att inta andra 

roller. Genom uppmärksamheten kan kvinnor i Sverige även bli medvetna om sina rättigheter. 

7.3 Tema 2: Synen på hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kultur 

fenomenet 

7.3.1 För- och nackdelar med hederskulturen 

Enligt Ramin, Amir och Navid är en nackdel med hederskulturen att den är mansdominerad 

där männen är överlägsna kvinnorna. Om kvinnor och män från första början hade varit 

jämlika i dessa samhällen skulle inte hedern vara relaterad till kvinnor. De menar att 

hederskulturen främst är relaterad till tjejer och deras begränsningar och menar att det istället 

borde vara mer jämlikt.  

 
Jag känner personligen flera duktiga kvinnor från mitt hemland som skulle kunna vara tusen gånger bättre än 

männen, men de har inte möjligheten just för att de är kvinnor. - Navid 

 

Carbin (2010) beskriver att i hederskulturen utövas kontroll mot en individ av en 

familjemedlem eller släkting. I vissa fall kan kontrollen leda till våld för att utövaren ska 

försvara sin heder. Utifrån kulturperspektivet påverkar kvinnans sexualitet mannens heder. 

Darvishpour (2010, s. 19-20) menar att mannen inom hederskulturen har som uppgift att 

övervaka familjens heder främst genom att bevaka kvinnans sexuella handlingar. Mot 

bakgrund av ovanstående kan det antas betyda att om inte hederskulturen hade varit kopplat 

till kvinnans sexuella handling, hade inte kulturen uppfattats som ett problem och 

mansdominerat. Männens överordning i hederskulturen har lett till en ojämlikhet mellan 

kvinnor och män där kvinnors möjligheter och självbestämmande begränsas. Ojämlikheten 

mellan kvinnor och män kan även utspegla sig genom att mannen utövar våld mot kvinnan.   
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Jag kan förstå att hederskulturen har med kvinnans sexuella handlingar att göra. Om en kille har sex innan 

äktenskap kan ingen upptäcka det, medan om en tjej skulle ha det kan hon bli avslöjad på bröllopsnatten. 

 - Younes 

 

Enligt Ramin kan fördelen med en hederskultur vara att en tjej tänker sig för gällande 

exempelvis klädsel, beteende och uppförande. Tjejen ska inte vara mer begränsad än killen, 

men däremot tycker Ramin att de har olika roller som gör att en tjej själv ska begränsa sig mer 

än en kille. Darvishpour (2010, s. 19-20) menar att det inte är enbart kvinnans sexuella 

handlingar som övervakas, utan hon begränsas även gällande umgänge med det motsatta 

könet. Hur en kvinna beter sig och handlar har en påverkande roll då hon riskerar att dra skam 

över den manliga släkten. Det kan antas att Ramin menar att det är en fördel för tjejen att 

komma från en hedersfamilj då hon uppfostras på “rätt” sätt. Tjejen uppfostras på rätt sätt 

genom att hon är begränsad och måste tänka på sitt beteende och uppförande. Ramin menar 

inte att tjejen ska vara mer begränsad än killen, men däremot att det finns olika roller som de 

tilldelas och rollerna för en tjej kan göra henne till en bra tjej.  

 
Killarna kan inte riktigt skada hedern på samma sätt. Om en kille ligger med många tjejer får han status, medan 

om en tjej gör samma sak får hon en stämpel då hon anses vara dålig. - Ramin 

 

Ramins uppfattningar om de uppsatta rollerna som finns för tjejer och killar kan väcka ett 

flertal frågor. Hur tänker Ramin om tjejer och killars olika roller i samhället? Även fast han 

har ett negativt synsätt på hedersrelaterat våld och förtryck och påstår att tjejer och killar inte 

ska begränsas i olika nivåer, anser han ändå att en tjej själv ska begränsa sig mer för att vara 

en bra tjej. Frågan är om Ramin tycker att det är enklare för en tjej att bli dålig än för en kille 

att bli det. Vad kan orsakerna till hans tankesätt vara? Ramin är den enda respondenten som är 

född och uppvuxen i Sverige men ändå kan det ifrågasättas om han har en normativ 

uppfattning om kvinnor. Kan det vara samhället som påverkar Ramins uppfattningar eller kan 

det vara hans omgivning som är en orsakande faktor.  

 

Younes anser att nackdelarna med hederskulturen är att den äldre generationen inte är särskilt 

kunniga om det nya samhället. De lever efter det som anses vara rätt för dem och vill därför 

fortsätta på det viset i Sverige och även påverka sina barn. Younes uppfattning kan tolkas 

utifrån Schlytters (2004, s. 17-18) beskrivning av kulturbegreppet. Författaren menar att 

kultur är en utgångspunkt i hur individen väljer att leva sitt liv. Kultur är ett antal normer som 

en grupp individer följer. Utifrån ett kulturrelativistiskt synsätt finns risken att kultur endast 

ses som något samhälleligt där hänsyn inte tas till enskilda individers beteenden. Risken finns 

även att hänsyn inte tas till att kulturen är föränderlig och oenhetlig. Ovanstående kan tolkas 

utifrån att den äldre generationens okunskap om det nya samhället hindrar de från att förändra 

sin kultur efter flytt till Sverige. De väljer istället att följa de gamla normer och värderingar 

som finns i deras kultur. Den yngre generationen som kommer till Sverige kan lättare ta till 

sig av den svenska kulturen då de kommer in i samhället på ett annat sätt än sina föräldrar. De 

får exempelvis gå i skolan och växa upp med etniskt svenska barn. Det kan hända att den 

yngre generationen väljer att inte endast följa familjens kultur utan även den svenska. Detta 

kan föräldrarna reagera starkt på då de väljer att följa sin kultur som de är uppväxt med. För 

att bevara sin kultur kan föräldrarna använda sig av begränsning och kontroll (jmf. 

Björktomta 2005).  

 
Hon blir mer fri i Sverige, men om hon blir för fri och inte följer kulturen lika mycket och exempelvis festar, tror 

jag att det skulle förekomma våld från min sida.  För då har hon gått över en viss gräns. - Aryan 
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Aryan anser att begränsning och kontroll inom hederskulturen kan vara positivt då individen 

bevarar sin heder, främst genom familjens flickor. Hans åsikt går att relatera till De los Reyes 

(2003) som beskriver att flickans beteende och oskuld är starkt knuten till familjens heder. För 

att bevara familjens heder måste hennes liv begränsas. Utifrån ovanstående framkommer det 

att Aryan ser sin och familjens heder som värdefullt. Tidigare har Aryan påpekat att han haft 

som uppgift att kontrollera sin syster i skolan, eftersom hon som tjej har makten att förstöra 

familjens heder. Eftersom han själv anser att heder är av stor vikt för en individ att ha, kan det 

tolkas som att han inte har känt sig tvingad till att kontrollera sin syster. Han påpekar att han 

till och med kan utöva våld mot sin syster för att bevara sin samt familjens heder. 

7.3.2 Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor i Sverige 

Respondenterna tror att anledningen till att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer mot 

kvinnor i Sverige är för att synen på tjejer och killar skiljer sig åt. Amir och Younes menar att 

kvinnor är känsligare än män och att män jämfört med kvinnor är mer självständiga. Navid 

och Ramin påstår att strukturen inom hederskulturen är uppbyggd genom att kvinnan håller 

sig hemma och tar hand om barnen medan mannen är ute och arbetar samt försörjer familjen. 

Samtliga respondenter menar att anledningen till att hedersrelaterat våld och förtryck 

förekommer mot kvinnor i Sverige är för att kvinnorna får mer frihet här.  

 
Jag tror att kulturen förändras när familjen kommer till Sverige, tjejen blir mer fri och får exempelvis ta bussen 

för att utföra ärenden, detta är något som inte är tillåtet i hennes hemland. – Aryan 

 

Familjer som kommer till Sverige är inte mentalt förbereda på förändringarna hos exempelvis 

barnen eller hustrun. För många av dessa människor kan det till och med vara ofattbart att låta 

sina döttrar gå till skolan. 
 

Hederskulturen blir starkare i Sverige eftersom föräldrarna inte har kunskapen om samhällets normer och 

värderingar, därmed blir de extra försiktiga mot sina barn. I kulturen finns språket, musiken, maten, klädseln och 

högtider. När de kommer till ett land som Sverige där dessa saker skiljer sig åt kan det leda till att familjens egen 

kultur blir extremare - Younes  

 

Respondenternas uppfattningar kan tolkas utifrån Darvishpour (2010, s. 19-20) som beskriver 

att inom en hederskultur tas inte hänsyn till individuella behov. Kulturen kan inte bryta mot 

gamla normer och värderingar och därmed inte heller förändras. Det finns risk för en 

kulturkrock i det nya landet då familjer inom hederskulturen värdesätter sina normer och 

värderingar högt. Utifrån ovanstående kan anledningen till våldet mot kvinnor inom familjen i 

Sverige antas bero på den stora förändringen som sker när familjer från hederskulturer flyttar 

till Sverige.  Den stora förändringen innebär större frihet för flickor och kvinnor, något som 

inte accepteras i hederskulturen. Då flickor blir medvetna om sina rättigheter och därmed 

börjar utnyttja dem, kan det leda till en kulturkrock inom familjen då familjemedlemmarnas 

åsikter skiljer sig åt. Det kan tolkas som att de föräldrar som väljer att begränsa sina döttrar, 

inte tar hänsyn till sina döttrars individuella behov. Ett exempel kan vara att döttrarna inte får 

delta i skolaktiviteter vilket kan leda till att de hamnar i utanförskap. För att föräldrarna ska 

lyckas förhindra flickornas frihet kan de använda sig av hot, kontroll, begränsning och i vissa 

fall även våld (jmf. Björktomta 2005). Precis som De los Reyes (2003) menar kan det leda till 

att migranter förstärker sin kulturella identitet då de vill särskilja sig från “de andra”. 

7.3.3 Att vara tjej i en hederskultur 

Samtliga respondenter anser att det kan vara väldigt svårt att vara tjej i en hederskultur 

eftersom de är mer begränsade än killarna. Amir menar exempelvis att tjejens vänskapskrets 

kan göra saker som anses vara normalt för samhället men som för hederskulturen anses vara 

skamligt. Eftersom tjejen inte har samma handlingsutrymme som sin vänskapskrets kan det 
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leda till känslor av utanförskap. Begränsningen kan leda till att kontakten mellan tjejen och 

hennes föräldrar blir dålig. Detta eftersom allt tjejen gör i exempelvis skolan stannar där, då 

hon är medveten om att hon inte kan berätta det för sina föräldrar. Tjejen lever två olika liv 

vilket kan vara jobbigt.  

Tjejen lever i ett fritt samhälle, där hon har ett ben i det fria samhället och ett ben i familjen där hon är 

begränsad. Det kan vara svårt för henne att hitta sin identitet då hon kanske vill ta del av samhället men samtidigt 

inte svika sin familj och familjens heder. - Ramin 

Samtliga respondenter tror att män har en nedsättande syn på kvinnor som bryter mot 

hederskulturens normer och värderingar. Det handlar om familjens och mannens heder som 

kvinnor bryter mot. De tror att många killar tycker att dessa tjejer är dåliga. Genom att tjejen 

klär sig på ett visst sätt, visar mycket hud och söker uppmärksamhet genom sitt utseende, kan 

det påverka mycket om vad killar tycker och tänker om henne. Respondenternas uppfattningar 

kan tolkas utifrån De los Reyes (2003) resonemang om att hederskulturens kvinnosyn skiljer 

sig åt i jämförelse med den svenska. I hederskulturen är det exempelvis acceptabelt att utöva 

våld och i vissa fall mord i hederns namn mot kvinnor. Konflikterna som uppstår i 

invandrarfamiljen handlar därför inte endast om familjemedlemmarna, utan även om 

familjemedlemmarna och det svenska samhället. Eftersom familjens heder påverkas av 

flickans oskuld, begränsas hon för att inte riskera att skada den. Då våld i hederns namn är 

acceptabelt mot kvinnor i hederskulturen kan respondenternas uppfattningar om tjejernas 

situation överensstämma med verkligheten. En förklaring till tjejernas utsatthet kan vara att de 

har lättare att få dåligt rykte än killar då deras handlingar är direkt kopplade till heder. Om en 

tjej väljer att gå emot hederskulturens normer och värderingar kan hon betraktas som slampig 

och skamlös då hon inte har familjens heder i åtanke. Precis som respondenterna menar kan 

det vara jobbigt för en tjej att leva i en hederskultur samt hitta sin identitet då hon både 

befinner sig i det fria samhället men också i den begränsande hemmiljön. Att tjejen tar till sig 

av det svenska samhället kan skapa familjekonflikter då hennes föräldrar kan vara emot det. 

Det kan leda till att tjejen känner utanförskap både i samhället där hon inte har möjlighet att 

göra som alla andra men också i sitt eget hem där hon inte helt kan identifiera sitt synsätt med 

sina föräldrars. Hennes situation kan bli påtryckt från två olika håll. Som tidigare nämnt kan 

tjejens anpassning till det svenska samhället leda till att hon blir ännu mer begränsad av 

föräldrarna, vilket även kan vara en orsaksförklaring till att det är svårt att vara tjej i en 

hederskultur (jmf. Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund och Rexvid 2009).   

Är hon en driven person som vill utvecklas och vara en del av samhället där hon har självbestämmande, kan det 

vara hemskt. Det är som att leva i intet, alltså leva fast ändå inte leva. Jag tror att det är värre än den 

förskräckligaste skräckfilmen jag någonsin sett, då menar jag verkligen i bokstavliga termer. - Navid 

Darvishpour (2010, s. 19-20) beskriver kultur som föränderlig och formas i kontakt med olika 

individer och grupper. Det innebär alltså att kontakt med en ny värld, nya upplevelser och 

kunskaper, nya normer och värderingar kan förändra en individs synsätt. Respondenterna 

menar att tjejer som kommer till Sverige får andra uppfattningar om vad som är rätt eller fel, 

de lär sig det svenska samhällets normer och värderingar och därmed börjar följa dem. Det 

kan vara en anledning till att föräldrarna begränsar dem och det finns även en risk att 

föräldrarna utövar våld mot dem för att försvara sin heder. Att föräldrarna utövar våld kan 

förstås utifrån Carbins (2010) förklaring om att våldet grundar sig i en hedersideologi där 

kulturella och värderingsmässiga skillnader är i fokus. Hederskulturen innebär kontroll mot en 

person som främst utövas av manliga familjemedlemmar. Kontrollen sker för att minska 

risken till att familjens heder skadas. 

7.3.4 Att vara kille i en hederskultur 

Samtliga respondenter tycker att det kan vara svårt för en kille att leva i en hederskultur då 



 

24 
 

han kan bli begränsad men även påverkad av sin fader att utföra vissa handlingar, exempelvis 

genom att övervaka sin syster. Navid påstår att det kan vara jobbigt i vissa situationer om 

killens familj är väldigt trångsynta och killen själv är framåt och öppen. Familjens handlingar, 

i form av att de exempelvis behandlar kvinnan på ett felaktigt sätt kan påverka killen negativt. 

Ramin instämmer och menar att om våldet är riktat mot en syster, har man som broder 

känslor. Brodern har en fot i samhället där han tycker synd om sin syster och vill att hon ska 

få ta del av samhället, men samtidigt en fot i familjen där han blir påverkad av sin fader att 

begränsa sin syster. Amir, Navid och Ramin anser att killar kan bli utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck när de exempelvis väljer en livspartner som anses vara olämplig för 

familjen.  
 

Det kan även förekomma att sönerna blir begränsade av fadern där de exempelvis inte får välja sin livspartner. 

En hederskultur kan leda till att en individs självständighet minskar. – Amir 

 

Güngör och Dervish (2009, s. 16) menar att hederskulturen inte enbart är inriktad mot flickor 

och kvinnor, utan även pojkar och män kan utsättas för våld och förtryck i hederns namn. Ett 

sätt att utsättas för hedersförtryck hos killar kan vara att de tilldelas rollen att bevaka, 

bestraffa samt beskylla sina systrar eller kvinnliga släktingar.  
 

Jag tror att det är lättare att vara kille i en hederskultur då föräldrarna är mer beskyddande mot sina döttrar.   

- Younes 

 

Mot bakgrund av ovanstående kan det antas att även killar i en hederskultur utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Skillnaden på förtrycken jämfört med tjejer kan vara att 

killar inte kontrolleras eller bevakas på samma sätt, snarare handlar det om att killar får till 

uppgift att bevaka sina systrar eller kvinnliga släktingar oavsett deras önskan och vilja. Det 

kan antas att även killar anpassar sig till det svenska samhället och ser därmed hederskulturen 

utifrån andra perspektiv som skiljer sig från föräldrarnas. Genom det nya synsättet kan killar 

få en förståelse för sina systrars livssituation och problematik. Det kan leda till att de vill 

försvara sina systrar men detta är något som inte accepteras av föräldrarna (jmf. Gruber 

2007). 

7.4 Tema 3: Synen på hedersrelaterat våld och förtryc utifrån makt 

fenomenet  

7.4.1 Familjestruktur 

Samtliga respondenter tror att den vanliga familjestrukturen som existerar hos en familj från 

hederskulturen är att fadern har den dominerande rollen där han försörjer familjen, medan 

moderns uppgift är att uppfostra barnen. De tror att sönerna i familjen är friare, medan tjejerna 

är lite mer övervakade. Ovanstående kan tolkas utifrån en patriarkal familjestruktur. Güngör 

och Dervish (2009, s. 31) beskriver patriarkat som mansdominerat där männen är överordnade 

kvinnor. Mannen är den som har den högsta positionen och därmed mest makt i familjen. 

Björktomta (2012, s. 54-58) beskriver vidare att sönerna i den patriarkala familjen har bättre 

livsvillkor än döttrarna. Kvinnans uppgift i patriarkala familjer är att bära och förmedla 

kulturella traditioner. Hennes sexualitet är centralt i patriarkala strukturer och därmed även 

starkt kontrollerad av manliga familjemedlemmar.  

 
Sönerna har mer frihet än vad döttrarna har, då döttrarna befinner sig sist i familjepyramiden. Tjejerna får 

exempelvis inte gå ut på kvällarna eller träffa sina vänner, vilket killarna får göra då de är faderns efterföljare i 

hierarkin. - Younes 

 

Respondenternas uppfattningar om en vanlig familjestruktur hos familjer i hederskulturen kan 
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tolkas utifrån patriarkat där mannen i familjen har störst talan (jmf. Al-Baldawi 1998). Dock 

menar Amir att beroende på vad familjemedlemmarna får för roller i samhället kan 

familjestrukturen se annorlunda ut eller förändras i Sverige. Han menar exempelvis att i hans 

familj fick modern bättre förståelse för det svenska samhället än fadern. Modernn lärde sig 

språket och samhällstrukturerna bättre vilket gjorde att hon på något sätt fick mer makt än 

fadern. Amirs familjestruktur kan förstås utifrån Darvishpour (2010, s. 10-11, 18-19) som 

menar att män som flyttar till Sverige kan uppleva en statusförändring där deras makt i 

familjen försvagas. När en kvinna flyttar till Sverige kan hennes position förbättras då hon 

exempelvis får sina rättigheter som hon tidigare inte har haft. Barnens position kan också 

förbättras eftersom de får möjligheten till att fatta egna beslut. När kvinnan och barnen ställer 

krav på jämställdhet, kan mannens makt i familjen bli ifrågasatt. Detta kan relateras till 

respondenternas uppfattningar om att den patriarkala familjestrukturen förändras i form av att 

fadern får mindre makt.  

 
När kvinnorna i hederskulturen kommer till det svenska samhället och ser hur fritt det är, vill de bryta sig ifrån 

sin egen kultur och vara som svenskarna. När kvinnan försöker anpassa sig kan mannen genom sin makt visa 

vem som bestämmer. - Ramin 

 

Respondenterna menar att fadern kan använda sig av olika metoder för att upprätthålla sin 

makt i familjen. Exempelvis menar Navid att fadern använder sin hustru som hjälpmedel 

genom att påverka henne till att stå på hans sida och på sätt genom henne styra kulturen. Han 

uppger vidare att den patriarkala strukturen inte syns i slutändan, eftersom fadern hjärntvättar 

sin hustru. Björktomta (2012) menar att den kulturella traditionen förmedlas vidare till barnen 

av modern i familjen. Navids uppfattning om att fadern hjärntvättar sin hustru kan relateras 

till att hon får som uppgift att förmedla kulturen och på det viset lära barnen hur de bör 

uppföra sig. Vidare kan det tolkas som att kvinnan följer sin mans regler för att bevara 

familjens heder. Detta för att kvinnan kan riskera att förstöra familjens heder om hon inte 

följer dem. Antagandet kan förstärkas av Darvishpour (2010, s. 19-20) som menar att kvinnan 

respekterar mannens hedersnormer och värderingar för att inte dra skam över familjen.  

 
Jag tror att det är svårare att bevara strukturen i det nya samhället. Det är inte som i hemlandet, eftersom här får 

kvinnan gå ut och jobba och barnen lär sig om sina rättigheter. Fadern kan behålla sin makt i familjen genom att 

lära modern om hur hon ska uppfostra barnen. Han är den som vet vad som är bra för barnen och vad som inte är 

bra. Fadern kan hota modern till att följa hans värderingar, och därför vågar inte modern gå emot. 

 – Younes 

 

En annan metod för att fadern ska bevara sin makt kan enligt Ramin och Younes vara att den 

patriarkala familjestrukturen upprätthålls genom att barnen begränsas av honom då de 

exempelvis inte får festa, umgås med vänner eller delta i olika aktiviteter. I de värsta fallen 

kan det leda till att barnen endast får gå till och från skolan. Aryan menar vidare att fadern kan 

utöva våld mot både barnen och hustrun för att bevara sin makt. Darvishpour (2010, s. 18-19, 

10-11) beskriver att den ojämna maktbalansen kan vara orsaken till förekomsten av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Fadern försöker återfå sin dominans genom att återuppta de 

gamla normer och regler som existerade i familjen. Utifrån detta kan det antas att det skapas 

en ojämn maktbalans i familjen efter flytt till Sverige. Nu är det inte fadern som har den 

högsta positionen i familjen utan resterande familjemedlemmar ifrågasätter hans 

maktposition. För att bevara sin makt kan fadern använda sig av de metoder som 

respondenterna uttalade sig om. Respondenterna menar att fadern kan använda sig av kontroll, 

begränsning samt våld för att upprätthålla sin maktposition. Deras uppfattningar går att 

relatera till Björktomta (2012, s. 54-58) som menar att män har rätten över sina barn och 

hustru. Fadern har rätt att visa sin dominans och maskulinitet genom att utöva våld vilket 
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bidrar till att han kan kontrollera olika situationer. Våldet förekommer när fadern känner att 

hans position i hierarkin är hotad. 

7.4.2 Särbehandling av barn  

 
Jag tror att familjen särbehandlar sina barn eftersom tjejen är den som är mer begränsad till skillnad från killen 

som har större frihet. Tjejen är blomman i familjen, det är hon männen ska begränsa och vaka över. - Aryan 

 

Samtliga respondenter tror att familjer från hederskulturen särbehandlar sina barn beroende på 

vilket kön barnen tillhör då sönerna är mer fria än döttrarna. Amir menar exempelvis att i 

många familjer kan det vara acceptabelt om sonen inleder ett förhållande, tillskillnad från 

dottern. Det kan tolkas utifrån patriarkat inom maktperspektivet som enligt Björktomta (2012, 

s. 54-58) beskrivs utifrån maktrelationen mellan kön och generationer. Föräldrar som lever 

efter den patriarkala strukturen ger sina söner bättre livsvillkor än sina döttrar. Utifrån 

ovanstående kan ett generationsperspektiv antas förklara föräldrarnas, främst faderns 

dominerande position i familjen. Utifrån ett könsperspektiv kan det tolkas som att männen i 

familjen har mer makt än kvinnorna. Detta kan vara en förklaring till respondenternas 

uppfattningar om att föräldrar särbehandlar sina döttrar och söner. Det kan alltså innebära som 

tidigare nämnt att sönerna har mer frihet och bättre livsvillkor. Hur blir det i de fall där sonen 

kommer upp i åldern och får mer makt än sin moder, hur tas hänsyn då till ett 

generationsperspektiv? Kan det vara så att ett könsperspektiv väger tyngre? Eftersom mannen 

i både hederskulturen och den patriarkala strukturen har den dominerande rollen kan det antas 

att könsperspektivet väger tyngre än generationsperspektivet. Det är inte ovanligt att modern 

är emot sonens övervakning av sin syster, men då sonen blir påverkad av faderns vilja 

övervakar han sin syster utan att ta hänsyn till moderns vilja. Detta kan innebära att sonen får 

mer makt än sin moder, trots att hon tillhör den äldre generationen. Hedersrelaterat våld och 

förtryck kan därför inte endast förklaras utifrån kultur- och maktperspektivet eftersom 

könsperspektivet verkar ha en stor påverkan. 

7.5 Tema 4: Synen på förändring i generationer  

7.5.1 Segregation  

Navid och Younes menar som tidigare nämnt att hederskulturen antingen blir mer extrem eller 

mer liberal. När invandrarfamiljer kommer till Sverige blir de bosatta i bostäder som ingår i 

miljonprogram och i olika förorter. Integration existerar inte utan de hamnar i segregation, får 

svårigheter med att komma in i arbetslivet och svårigheter med att utbilda sig. Resultatet blir 

att de inte får kunskapen att uppfostra sina barn på ett bra sätt som passar det svenska 

samhället. Detta leder till att de lutar sig tillbaka på sin egen kultur och lever på samma sätt 

som tidigare. Det kan tolkas som att respondenterna menar att beroende på vart familjer 

placeras i samhället har det en avgörande roll i hur pass mycket de kommer anpassa sig till 

samhället samt hur de kommer att uppfostra sina barn. Det kan hända att familjer från 

segregerade områden behåller sin kultur i en större utsträckning då de endast är omringade av 

personer med samma kulturella bakgrund. Placeras familjen däremot i ett “svenskt” område, 

eller i ett område där majoriteten är etniska svenskar kan deras anpassningsprocess se 

annorlunda ut. Detta genom att de dels tar till sig av det svenska samhällets normer och 

värderingar på ett enklare sätt och dels att processen sker i snabbare takt. Enligt Mattson 

(2010, s. 74-77) beskrivs klass utifrån intersektionalitet som innebär att anledningen till varför 

individer bosätter sig i segregerade områden är på grund av deras inkomst, utbildningsnivå 

samt etniska tillhörigheter. Genom att ta hänsyn till både klass och etnicitet kan de sociala 

problem som förekommer i segregerade områden förstås utifrån invånarnas position och 

situation. Vidare menar författaren att etnicitet har en sammankoppling till kultur, som 
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innefattar seder och bruk. Etnicitet innebär en tillhörighet av en grupp som skapar en 

samhörighetskänsla mellan dessa. Etnicitet handlar inte enbart om gemensamma språk eller 

kulturer, utan det handlar om gemensamma känslor av utanförskap och marginalisering i 

samhället. Det kan därför tolkas som att hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige inte enbart 

grundar sig i den kulturella aspekten, utan hänsyn bör även tas till klass och etnicitet. Det är 

av stor vikt att ha detta i åtanke för att kunna förstå problematiken på rätt sätt. Placeras en 

familj i ett segregerat område där majoriteten av befolkningen har samma kulturella och 

etniska tillhörighet kan det skapas en miljö med gemensamma normer och värderingar som 

anses vara rätt för gruppen. Kulturen hos gruppen kan förstärkas då de känner utanförskap, 

men den kan även förstärkas på grund av att individerna endast ser sin kultur i området. 

Eftersom våld i hederns namn är acceptabelt för dessa grupper i hemlandet, kan det fortsätta 

vara acceptabelt i Sverige då deras umgänge ser likadant ut här. Det innebär alltså att 

hederskulturen inte alltid behöver förändras efter att individer flyttat till Sverige (jmf. 

Darvishpour i Carbin 2010). 

7.5.2 Den yngre generationen  

Amir, Navid, Ramin och Younes delar liknande åsikter om hur de kommer att uppfostra sina 

barn i framtiden. De har tagit till sig av det svenska samhället och kommer därför inte att utgå 

från hederskulturen. Samtliga påstår att de inte kommer särbehandla sina barn beroende på 

vilket kön de tillhör, men att det ändå ska finnas en liten skillnad. Ramin menar att han 

kommer vara lite mer orolig för sin dotter och därför mer vaksam och begränsande. Amir 

menar att han kommer behandla sina barn lika oavsett kön. Dock menar han att det går att 

behandla sina barn olika utan att det ska bli orättvist då alla människor har olika behov.  

 
Det är inte fel att behandla sina barn olika om familjen inte har ett syfte eller baktanke med uppfostringen. 

Samhället har en påverkan på varför familjer behandlar sina döttrar och söner olika. I samhället talas det om 

våldtäkter och andra sexuella trakasserier, vilket gör att föräldrarna blir rädda om sina tjejer, något som inte 

påverkar killar på samma sätt. Det blir ännu svårare för invandrarfamiljer som inte känner sig säkra på samhället 

eller som inte har kunskaper om samhället. - Navid 

 

Respondenternas antaganden om hur de kommer uppfostra sina barn i framtiden kan relateras 

till Darvishpour (2010, 19-20) somenar att kultur i kontakt med olika individer och grupper 

kan förändras. Genom kontakten får individen nya upplevelser och kunskaper samt lär sig om 

nya normer och värderingar som kan vara påverkande för individens tankesätt. Då 

respondenterna är födda i Sverige eller uppväxta här sedan tidig ålder kan det tolkas utifrån 

Björktomtas (2005) beskrivning av migrationsprocessen för barn. Hon menar att skolan ger 

barnen stora möjligheter till att integreras i samhället. Barnen integreras i samhället genom 

språket och genom nya kunskaper om samhällets normer och värderingar.  
 

Jag kommer inte att särbehandla mina barn beroende på vilket kön de tillhör, något som kanske mina föräldrar 

har gjort väldigt lite. Jag kunde vara borta i flera dagar medan mina systrar fick vara ute till klockan 2 - 3 på 

natten och var tvungna att alltid sova hemma. Det kan finnas positiva saker med det också men jag kommer 

troligtvis inte att tänka i de banorna. – Navid 

 

Utifrån ovanstående kan det antas att respondenternas och deras föräldrars synsätt gällande 

uppfostran av barn kan skilja sig åt, då respondenterna har tagit till sig av det svenska 

samhällets normer och värderingar i större utsträckning än sina föräldrar. Respondenterna har 

haft möjligheten att gå i skolan i Sverige sedan tidig ålder, något som deras föräldrar inte haft 

möjligheten till. Det kan därför antas att synen på hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig 

åt i generationer. Det behöver dock inte alltid vara på det viset då vissa individer väljer att inte 

förändras och istället följa sina föräldrars normer och värderingar. Aryan kommer exempelvis 

att använda samma metod som hans fader då han anser att det har fungerat på hans systrar. 
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Han kommer att vara begränsande, tänka på hederskulturen samt gå efter dess normer och 

värderingar för att behålla hedern i familjen.  
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8. Sammanfattning av analys och slutsatser  
 

I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning av analysen där de väsentliga slutsatserna 

redovisas. Detta avsnitt tydliggör slutsatserna av studien och bidrar till att läsaren på ett 

tydligt sätt kan förstå helheten med studien. 

8.1 Tema 1: Synen på hedersrelaterat våld och förtryck 
Analysen visar att respondenternas uppfattningar om heder för en individ handlar om stolthet, 

respekt och att ha ett bra rykte. Hedern är främst kopplad till kvinnans beteende, uppförande 

och sexualitet och kan skadas om hon går emot hederskulturens normer och värderingar. 

Heder är kollektivt vilket innebär att en individs vanheder påverkar resten av kollektivet. När 

familjen flyttar till Sverige kan hedern hjälpa dem att bevara sin kultur och tradition. Heder 

kan även ses som negativt då kvinnors rättigheter och friheter tas ifrån dem. Kvinnor 

begränsas, kontrolleras och i vissa fall utsätts för våld i hederns namn, något som anses vara 

en acceptabel handling inom hederskulturen, om det sker för att bevara hedern. I analysen 

framkommer det att när en person begår våld i hederns namn beror det på den stora pressen 

som gruppen tillför. Om en person inte agerar för att rädda sin heder kan denne anses vara 

mindervärdig och bli utfryst från gruppen (jmf. Hague et. al., 2012).  En slutsats är att en 

individ inom hederskulturen inte skulle utöva våld mot en familjemedlem av egen vilja om 

denne inte var rädd för hur omgivningen skulle döma och uppfatta denne. 
 

Analysen visar att det existerar olika roller för män respektive kvinnor. Dessa roller visar vad 

som är feminint och maskulint, därför har individer från hederskulturen olika roller beroende 

på vilket kön de tillhör. En kvinna ska exempelvis ta hand om barnet och hemmet medan 

mannen ska vara ute och arbeta samt försörja familjen. När dessa individer flyttar till Sverige 

är det av stor vikt att uppmärksamma deras roller för att möjliggöra en förändring av rollerna. 

Slutsatsen är att genom att uppmärksamma kvinnornas underordning kan det leda till att de 

blir medvetna om sina rättigheter och möjligheter i samhället. Därmed kan de inta andra roller 

och på så sätt förbättra sin situation. 

8.2 Tema 2: Synen på hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kultur 

fenomenet 
I analysen framkommer det att hederskulturen inte skulle uppfattas som ett problem om den 

inte hade en koppling till kvinnans sexuella handlingar. Den ojämlika positionen mellan 

kvinnor och män grundar sig i männens överordning i en hederskultur där kvinnors 

möjligheter och självbestämmande begränsas av männen. När familjen flyttar till Sverige 

förändras deras situation då det är ett jämställt land. Den äldre generationen är inte beredd på 

en kulturförändring och kan därför leva kvar i det gamla. Det ser dock annorlunda ut för 

barnen då de får möjligheten att ta till sig av det svenska samhället i tidig ålder genom 

exempelvis skolan. När barnen väljer att ta till sig av båda kulturerna, det vill säga 

familjekulturen och den svenska kulturen, kan problem uppstå då familjens kultur ifrågasätts 

och risk finns att den försvagas. Detta är något som föräldrarna försöker hindra genom att 

begränsa barnen ytterligare (jmf. Björktomta 2005). Slutsatsen blir att åldern kan ha en stor 

betydelse för hur pass mycket en individ anpassar sig i det nya landet. Kommer individen till 

Sverige i ung ålder finns det en större chans att denne tar till sig av samhällets normer och 

värderingar. Det kan däremot vara svårare för en som kommer hit i vuxen ålder.  

 

Analysen visar att det är svårt att vara tjej i en hederskultur på grund av mäns nedsättande syn 

och deras kontroll samt begränsningar gentemot tjejen. Om en tjej går emot hederskulturens 

normer och värderingar anses hon vara ”dålig”. En tjej i hederskulturen måste vara extra 
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vaksam då hennes rykte har en stor påverkan på familjens rykte. Det kan vara svårt för henne 

att hitta sin identitet då hon dels lever i det fria samhället dels i den stränga familjemiljön. Det 

leder till att tjejen inte känner trygghet då hon måste leva ett dubbelliv och ständigt tänka på 

att inte bli avslöjad (jmf. Schlytter et. al. 2009). Det är inte endast tjejen som blir utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck, utan även en kille kan bli det. Precis som tjejen kan även 

killen utsättas för tvångsäktenskap eller att den partnern denne valt inte accepteras av 

föräldrarna. Beroende på vilket kön individen tillhör kan slutsatsen dras om att utsattheten 

skiljer sig åt. Detta då killens utsatthet oftast grundar sig i att övervaka och kontrollera sina 

systrar eller kvinnliga släktingar. Då kvinnans sexualitet kan påverka männens heder negativt 

kontrolleras hon för att detta ska förebyggas. Det innebär att dottern/systern blir offret medan 

sonen/brodern blir förövaren även om han exempelvis övervakar över sin syster emot sin 

vilja. Sonen/brodern får en dubbelroll och blir därmed både offer och förövare. 

8.3 Tema 3: Synen på hedersrelaterat våld och förtryck utifrån makt 

fenomenet  
Det som kännetecknar en patriarkal familjestruktur är att fadern intar den högsta positionen 

som därefter följs av modern. Längst ner i hierarkin befinner sig barnen som följs av sönerna 

och tillslut döttrarna. Patriarkat inom maktperspektivet beskrivs utifrån maktrelationen mellan 

kön och generationer. Det innebär att när sonen blir äldre kan han få mer makt än sin moder 

och därmed inta en högre position än sin moder. Slutsatsen är att detta sker eftersom 

könsperspektivet väger tyngre än generationsperspektivet. Ovanstående kan även vara en 

förklaring till varför särbehandling av barn beroende på vilket kön de tillhör förekommer i 

patriarkala familjer.  

 

Analysen visar att faderns position ifrågasätts när familjen flyttar till Sverige då hustrun och 

barnen lär sig om sina rättigheter samt om de normer och värderingar som existerar i 

samhället. När faderns position i hierarkin riskerar att försvagas, har han rätt att utöva våld 

och på så vis visa sin dominans i familjen. Om kvinnan väljer att inte följa mannens regler 

kan hon förstöra familjens heder. Detta kan vara en anledning till varför hon väljer att följa 

mannens hedersnormer och värderingar. Utifrån ett maktperspektiv har tjejer sämre livsvillkor 

än killar då de är mer begränsade och kontrollerade. Exempelvis kan det handla om att tjejen i 

familjen begränsas då hon inte får festa, umgås med vänner eller delta i olika aktiviteter. 

Hennes begränsningar kan tillslut leda till att hon endast får gå till och från skolan. 

8.4 Tema 4: Synen på förändring i generationer 
I analysen framkommer det att synen på förändring i generationer gällande hederskulturen 

kan förhindras om familjen placeras eller själv bosätter sig i ett segregerat område. I dessa 

områden bor det vanligtvis individer med samma kulturella och etniska bakgrund. En slutsats 

är att detta kan försvåra familjens anpassningsprocess då de inte får ta del av det svenska 

samhället, istället påminner samhället och dess invånare om hemlandet. Familjen lever alltså 

efter liknande kulturella förhållanden som tidigare och uppfostrar sina barn på det viset. Det 

leder till att ingen förändring sker, varken med föräldrarna eller barnen. Det går även att 

förklara familjens situation och dess anpassningsprocess ur en annan synvinkel. Även om 

familjen är bosatt i ett segregerat område har barnen möjligheten till att ”ta sig ur” och ta del 

av det svenska samhället på ett annat sätt än vad föräldrarna kan göra. Det innebär alltså att 

barnen kan få andra kulturella uppfattningar som skiljer sig från föräldrarnas. Barnen kan 

skapa ett friare tänk och därmed gå emot familjens normer och värderingar. Hade familjen 

istället placerats eller bosatt sig i ett område där majoriteten är etniska svenskar, skulle deras 

anpassningsprocess ske på ett enklare sätt. Detta då även föräldrarna skulle ha möjlighet till 

att ta till sig av det svenska samhället och därmed förändra sitt synsätt på hederskulturen. 
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Slutsaten dras vidare om att hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige bör därför inte endast 

ses utifrån ett makt- eller kulturperspektiv utan hänsyn bör även tas till andra aspekter, 

exempelvis klass, kön och etnicitet. Våld i hederns namn är en acceptabel handling för många 

av dessa individer som bor i segregerade områden då de under hela sitt liv blivit uppväxta 

med det tankesättet. När de kommer till Sverige och bosätter sig i ett område med människor 

från deras kulturer är det förståeligt att de fortsätter utöva våldet, detta på grund av att 

grupptrycket även kan visa sig i omgivningen i Sverige (jmf. Darvishpour i Carbin 2010).   

 

I studiens analys framkommer det att respondenterna inte kommer att uppfostra sina barn 

utifrån hederskulturen då de anser sig ha blivit anpassade i det svenska samhället. De kommer 

exempelvis inte att särbehandla sina barn beroende på vilket kön deras barn tillhör. När en 

individ med utländskt ursprung är född eller uppvuxen i Sverige har denne möjligheten att gå 

i skolan. Genom skolan kan individen lära sig om rättigheter och skyldigheter i samhället som 

kan påverka dennes syn på hederskulturen. Utifrån det som framkommer i analysen kan en 

slutsats dras om att synen på hedersrelaterat våld och förtryck kan förändras i generationer, i 

form av att den försvagas eller försvinner helt. Majoriteten av våra respondenter som är den 

yngre generationen, kommer främst utgå från svenska normer och värderingar. Det innebär 

alltså att det kan ske en förändring gällande synen på hedersrelaterat våld och förtryck i 

framtiden. 
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9. Diskussion 
 

Nedan följer en avslutande diskussion kring studiens syfte och frågeställningar samt de 

slutsatser som framkommit. Diskussioner kommer att föras kring studiens resultat, hur de 

skiljer sig från tidigare forskning samt om resultatet kan tolkas och förstås utifrån makt- 

kultur- och det intersektionella perspektivet.  

 

I resultatredovisningen har studiens syfte uppnåtts och frågeställningar har besvarats. Det 

resultat som framkommit utifrån syftet är att majoriteten av respondenterna uppfattar att 

hedersbegreppet är kopplat till kollektivet och om exempelvis en dotter går emot familjens 

normer och värderingar kan hon skada familjens heder. Majoriteten av respondenterna anser 

att hedersrelaterat våld och förtryck är något negativt eftersom det begränsar utsatta individers 

liv, främst kvinnornas. Hederskulturen anses av respondenterna vara mansdominerad där de 

har rätten att bestämma och kontrollera kvinnornas liv. Grunden till hedersrelaterade problem 

anser respondenterna vara den kultur som existerar i Mellanöstern, men samtidigt tror de även 

att maktaspekten kan ha en påverkande roll. Vi anser att kulturperspektivet är en 

grundläggande faktor i hedersrelaterat våld och förtryck men vi tror även att hänsyn bör tas 

till maktaspekten. Utifrån ett kulturperspektiv bör hänsyn tas till att hederskulturen har 

existerat under en lång tidsperiod där individerna vuxit upp med ett hederstänkande. Genom 

att växa upp med ett hederstänkande får individerna i tidig ålder lärdom om hur en man 

respektive kvinna ska bete sig, handla samt vilka roller de ska inta. Utifrån de uppsatta 

rollerna som finns för kvinnor respektive män utspeglar maktperspektivet sig genom att 

mannen är överordnad kvinnan. Detta kan vara en anledning till att hedersrelaterat våld och 

förtryck inte endast kan tolkas utifrån ett perspektiv, kultur- eller maktperspektivet, då båda 

dessa är påverkande faktorer. Vi anser heller inte att enbart dessa två perspektiv kan förklara 

problematiken, utan hänsyn bör även tas till ett intersektionellt perspektiv. Samtliga tre 

teorier, det vill säga makt-, kultur- och intersektionella perspektivet är relevanta för 

hedersproblematiken. Makt- och kulturperspektivet kan förklara problematiken, men med 

hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan en helhetsförklaring ges. Eftersom hedersrelaterat 

våld och förtryck är ett komplext ämne, går det inte att enbart förklara det utifrån ett eller två 

perspektiv, utan hänsyn måste tas till flera. Exempelvis kan kön utifrån ett intersektionellt 

perspektiv förklara den överordnade rollen som mannen tilldelas i hederskulturen då det 

existerar en nedsättande syn på kvinnor, just på grund av deras kön. Ett intersektionellt 

perspektiv tar hänsyn till flera kategorier där kultur, makt, klass, kön och etnicitet är 

sammanvävda och har en betydelse för det sociala problemet. Därmed anser vi att eftersom ett 

intersektionellt perspektiv tar hänsyn till flera aspekter kan det leda till en större möjlighet att 

förstå ett komplext fenomen som hedersrelaterat våld och förtryck. I Darvishpour i Carbin 

(2010) och De los Reyes (2003) forskning, har de kommit fram till liknande slutsatser som 

vår studie, där hedersproblematiken inte enbart kan förklaras utifrån ett perspektiv, utan 

hänsyn måste tas till flera.  

 

I vårt resultat har det framkommit att hederskulturen antingen blir starkare eller svagare efter 

flytt till Sverige. I de fall där det blir starkare är när främst fadern, känner sin position i 

familjen hotad där han inte längre har den makt som han tidigare haft. I dessa fall är det 

vanligt att han sätter hårdare begränsningar gentemot sina barn och sin hustru för att bevara 

sin makt och kultur. Anledningen till att fadern handlar på det viset när han kommer till 

Sverige anser vi är förståeligt då detta levnadssätt har varit ”verkligheten” för honom under 

hela hans liv. Fadern kommer till ett nytt land där han inte har kunskapen om samhällets 

normer och värderingar och känner sig främmande. Barnen och hustrun lär sig om sina 

rättigheter och därmed utgår ifrån dem. Ovanstående framkommer även i Björktomtas (2005) 
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forskning som visar på samma resultat. Vi tror att faderns reaktion på den stora förändringen 

inte är ovanlig då förändringen blir ett okänt och nytt levnadssätt för honom. I Mellanöstern är 

fadern en ”riktig man” om han har dominans och är auktoritär. När familjen inte låter honom 

vara den dominerande i Sverige känner han sig maktlös och därmed förlorar sin heder. För att 

bevara eller återfå sin heder kan fadern använda sig av begränsningar och våld. Med tanke på 

den äldre generationen som är födda och uppväxta i Mellanöstern, kan det finnas svårigheter 

med att få dem att förstå konsekvenserna med hedersrelaterat våld och förtryck. Detta 

eftersom de redan är så pass insatta i sin kultur och dess normer och värderingar. Därför är det 

av stor vikt att lära barnen från hederskulturen i Sverige redan från tidig ålder om deras 

rättigheter, för att de ska få en medvetenhet om sin utsatta situation och därmed söka hjälp vid 

behov. Det är även av stor vikt att göra barn från hederskulturen medvetna om 

konsekvenserna av hedersrelaterat våld och förtryck för att de förhoppningsvis ska få ett nytt 

och förändrat synsätt på problematiken. I vår studie framkommer det att synen på 

hedersrelaterat våld och förtryck kan förändras i generationer där den antingen försvinner helt 

eller åtminstone försvagas. Majoriteten av våra respondenter är från den yngre generationen 

och menar att de inte kommer att utgå ifrån hederskulturen. Det innebär alltså att en förbättrad 

förändring gällande förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck är möjlig i framtiden i 

Sverige. 

9.1 Vårt bidrag till forskning och förslag på vidare forskning  
Som tidigare nämnt har vi i vår studie kommit fram till att det finns möjlighet till en förbättrad 

förändring av hedersrelaterat våld och förtryck i framtiden. Utifrån vårt resultat är det möjligt 

att den yngre generationen tar avstånd från ett hederstänkande och istället ger varje individ 

möjligheten till självbestämmande. Denna slutsats är något som brister i forskning, men som 

kan vara av betydelse att ha i åtanke då en förändring av hederstänkande kan förändra synen i 

samhället på utländska män som våldsutövare. Något som ytterligare brister i forskning, men 

som vi har studerat är män från hederskulturens uppfattningar om ämnet. I Carbins (2010) 

studie framkommer det att den typiska bilden om utländska män är att de är kvinnoförtryckare 

och våldsutövare. Vi tror att denna bild kan förändras om det utförs forskning som studerar 

dessa män och deras uppfattningar om hedersproblematiken. I vår studie har majoriteten av 

respondenterna ett negativt synsätt på hedersrelaterat våld och förtryck, något som ett flertal 

individer, på grund av den negativa bilden om utländska män, möjligtvis inte är medvetna om. 

Det kan vara av stor vikt att uppmärksamma männens uppfattningar då det kan leda till en 

minskad diskriminering av deras situation. Därför anser vi att det är av stor vikt att fler studier 

om mäns uppfattningar borde genomföras. Forskning om mäns uppfattningar skulle öka vår 

förståelse för hur männen tycker och tänker om hedersproblematiken. Det vore även intressant 

att genomföra undersökningar om män som förövare. Dock är vi medvetna om att det kan 

finnas svårigheter med att genomföra undersökningar med förövare då det kan bli svårt att få 

dem att medverka i en undersökning. En man som utövar våld i hederns namn kanske inte vill 

erkänna sig som en ”förövare”. De kan också vara medvetna om att de är utövare, men skäms 

och vill ogärna berätta om det i en undersökning. Andra förslag på vidare forskning är att 

undersöka utsatta män och få en ökad förståelse och kunskap om deras situationer.  
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11. Bilagor  

11.1 Bilaga 1:  
Intervjuguide 

 
Synen på hedersrelaterat våld och förtryck 

-Hur ser du på heder? 

-Hur ser du på hedersrelaterat våld och förtryck? 

-Varför tror du att hedersrelaterat våld och förtryck förekommer mot kvinnor i Sverige? 

                  -Är det ett problem? På vilket sätt? 

-Tycker du att hedersrelaterat våld och förtryck är ett ämne som bör uppmärksammas? 

                  -Varför/varför inte? På vilket sätt? 

 

Synen på hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kultur fenomenet 

-Hur ser du på hederskulturen och dess för- och nackdelar? 

-Hur tror du det är att vara tjej i en hederskultur? 

-Hur tror du det är att vara kille i en hederskultur? 

-Hur tror du att hederskulturen bevaras i Sverige? 

-Hur tror du att killar/män uppfattar tjejer/kvinnor som bryter mot hederskulturens normer och 

värderingar? 

 

Synen på hedersrelaterat våld och förtryck utifrån makt fenomenet 

-Hur tror du att relationer inom familjer från Mellanöstern ser ut? 

-Tror att männen försöker bevara sin makt inom familjen och på vilket sätt? 

- Tror du att föräldrar som lever i hederskulturen, särbehandlar sina barn beroende av barnens 

kön? 

                  - Om ja, varför och på vilket sätt? 

-Om nej, varför? 

 

Synen på förändring i generationer 

-Tror du att synen på hederskulturen förändras efter familjens flytt till Sverige? 

-Hur tror du att killar i din ålder och deras familjers syn på hederskulturen skiljer sig åt? 

-Brukar du och dina föräldrar diskutera kring hederskulturen och hedersrelaterade problem? 

 - Har ni olika uppfattningar? På vilket sätt? Vad tycker du? 

-Den dagen du får egna barn, hur tror du att du kommer förhålla dig till dem gällande 

uppfostran och hederskulturen? 

 

Övrigt 

-Finns det något mer du vill tillägga? 

11.2 Bilaga 2: 
Missivbrev  
 
Hej! 

 

Vi heter Mojdeh Ghayoomi och Dhanya Nair. Vi är två studenter från Socionomprogrammet 

på Örebro Universitet som nu går sjätte terminen. Just nu håller vi på att skriva vår C-uppsats 

om hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Syftet med vår studie är att förstå uppfattningar om hedersrelaterat våld och förtryck hos män 
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som kommer från Mellanöstern. Syftet är även att få en förståelse kring, om och hur ett 

hederstänkande förändras i Sverige, hos individer från Mellanöstern. 

 

Vi vill nu intervjua dig, som man från Mellanöstern då vi tror att dina uppfattningar om ämnet 

kan vara värdefulla för oss och vårt arbete. Under intervjun kommer hänsyn att tas till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt deltagande är frivilligt och du har när som 

helst rätt till att avstå från undersökningen. Du som respondent är konfidentiell vilket innebär 

att ingen förutom vi kommer att kunna identifiera dig. Det som sägs under intervjun kommer 

endast att användas till forskningsändamål. Materialet i form av ljudinspelning kommer att 

bevaras hos oss två, och därmed raderas efter att arbetet är slutfört. Din medverkan och 

resultatet vi får fram av intervjun är enbart till för studiens syfte.  

 

Vid frågor har ni möjlighet att kontakta oss eller vår handledare.  

Handledare:  
Welat Songur 
welat.songur@oru.se 
019-303446 

Studenter:  
Mojdeh Ghayoomi 

mojghh111@studentmail.oru.se 

Dhanya Nair  
dhanah111@studentmail.oru.se 

Tack på förhand för din medverkan.  

Med Vänliga Hälsningar 

Mojdeh och Dhanya 

mailto:welat.songur@oru.se#_blank
mailto:dhanah111@studentmail.oru.se#_blank

