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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka i vad den bakomliggande faktorn eller faktorerna är, till att 

unga utsatta kurdiska kvinnor väljer att stanna kvar hos familjen trots hedersrelaterat förtryck samt 

våld.  

Studien har använt en kvalitativ undersökning som består av 16 intervjuer med unga utsatta kurdiska 

kvinnor. Vi har i vår studie tillämpar vi teorier som kulturmönster och maktaspekt av Mona Eliasson 

samt normaliseringsprocessen av Eva Lundgren 

Utifrån vårt material kan vi se att samtliga respondenter anger en faktor som är den primära samt 

enda faktorn. Respondenterna stannar på grund av rädslan av att bli misshandlade eller 

hedersmördade.  

Vår undersökning kommer ge er läsare en mer förståelse till varför unga utsatta kurdiska kvinnor i 

Stockholm väljer att stanna kvar.  

Nyckelord: Heder, våld, hedersrelaterat förtryck, Fadime, kultur, rädsla, kurd, Kurdistan, 

begränsningar  
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Abstract 

The main purpose of this study is to examine what the factor or factors are to why young exposed 

Kurdish women stay with their family despite honor-related oppression and violence.  

We have used a qualitative study process consisting interviews with eight young Kurdish women. 

We have also applied theories such as cultural patterns and aspects of power by Mona Eliasson and 

normalization process by Eva Lundgren 

With the material from our research we can see that the main and only factor to why the 

respondents decide to stay with their family is fear of getting killed or beaten.  

This study will provide you as a reader a better understanding of why young exposed Kurdish 

women decide to stay with their family. 

Keywords: Honor, violence, Honor-related oppression, Fadime, culture, restrictions, Kurd, 

Kurdistan 
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Förord 

När vi planerade vårt forskningsämne bestämde vi oss för att samarbeta och göra allt tillsammans. 

Vi har turats om med att skriva och leta information. Under intervjuerna så antecknade vi båda och 

vi ställde frågor till deltagarna. Vi har haft ett gott samarbete och bidragit med lika mycket till 

uppsatsen.  

Vi vill tacka intervjupersonerna för deras deltagande trots att det är ett känsligt ämne. Vi vill även 

passa på och tacka familj och vänner för deras stöd under tiden vi skrivit vår uppsats. Slutligen vill vi 

tacka vår handledare Sanja Obrenovic som har tålmodigt stöttat och väglett oss i vår undersökning. 

Tack! 

Inas & Ihab 
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1. Inledning  

Hedersmord är något som fick stor uppmärksamhet i media efter mordet på Fadime Sahindal. 

Hon blev mördad av sin far i hedersnamn då hon levt ett liv som enligt honom vanärat deras 

heder. Fadime lämnade familjen och valde att leva ett liv som inte passade familjens normer. 

Konsekvenserna av det blev att Fadime blev mördad.  

Vi har valt att undersöka varför unga utsatta kurdiska kvinnor i Stockholm väljer att stanna 

hos familjen trots förtryck samt våld. Vi vill undersöka vad den bakomliggande faktorn eller 

faktorerna kan vara. Våra respondenter är från olika delar i Kurdistan, det vill säga den 

turkiska, persiska, irakiska och syriska delen, men lever i Stockholm. Anledningen till att 

Fadime Sahindal tas upp i vår studie är för att våra respondenter refererar till henne.  Fadime 

var en ung kvinna som mördades av sin far i hedersnamn. Hennes händelse påverkade och 

väckte många känslor bland unga kvinnor.  

Varför vi valt att undersöka detta ämnesområde är för att vi inte kan förstå varför unga utsatta 

kurdiska kvinnor i Stockholm väljer att stanna kvar hos sina respektive familjer trots 

hedersförtryck samt våld. Dessa individer bor i Sverige som är ett land där det finns 

möjligheter samt resurser till skydd och hjälp. Det finns även möjlighet att få skyddad identitet 

och hjälp från organisationer med heder som inriktning samt myndigheten.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka varför unga kurdiska kvinnor i 

Stockholm väljer att stanna hos familjen trots hedersrelaterat våld och förtryck samt 

begränsningar. Den specifika frågeställningen är: 

– Vilka är några av de bakomliggande faktorerna till att unga utsatta kurdiska kvinnor väljer att 

stanna hos familjen?  

– Kan kultur och makt vara en bakomliggande faktor till kvinnans val at stanna?  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel börjar vi med att skriva en kort bakgrundsinformation om Fadime Sahindal. 

Anledningen till att vi valde att ge en presentation av Fadime Sahindal så tidigt i studien är för 

att respondenterna refererar till henne vid ett flertal tillfällen. Som vi nämnt i inledningen, 

väckte Fadimes död starka känslor bland unga kvinnor. Därefter kommer vi att redogöra för 

hur hedersrelaterat våld ser ut i Sverige utifrån en rapport från 2006.  Slutligen kommer vi att 

skriva kort bakgrunds information om Kurdistan där samtliga respondenter ursprungligen 

kommer ifrån. 

2.1 Vem var Fadime Sahindal?  

Fadime Sahindal var en kurdisk kvinna, född 2 april 1975 i den kurdiska delen av Turkiet. 

Fadime kom till Sverige tillsammans med sin mor och sina syskon 1984. De återförenades 

med sin pappa i Uppsala (Broberg & Ericsson 2012, 23). 

Fadime valde en levnadsätt som innebar, att hon var ute sent på kvällarna, hade svenska 

vänner samt fortsatte studierna efter gymnasiet. Detta var ett levnadssätt som inte 

accepterades av Fadimes familj och stora delar av släkten. Fadime gjorde det som absolut inte 

var acceptabelt utifrån familjens normer: hon blev tillsammans med en icke-kurdisk man, 

Patrik. Fadime ville gifta sig med Patrik, något som kom att bli ett ämne som involverade hela 

släkten. Trots förbudet från familjen valde Fadime att fortsätta träffa Partick. (Broberg & 

Ericsson 2012, 19–40). 

En kväll då Fadime och Patrik gick runt i centrala Uppsala mötte de på Fadimes far Rahmi. 

Patrik och Fadime blev den kvällen misshandlade av Rahmi (Broberg & Ericsson 2012, 21). 

Fadime fick även efter misshandeln ta emot telefonhot från sin lillebror Mesut. Rahim och 

Mesut blev åtalade för misshandel och olaga hot (Broberg & Ericsson 2012, 22).  

År 2001 arrangerades ett seminarium av nätverket Våld mot kvinnor. Seminariet hölls i 

riksdagshuset. Fadime Sahindal vad med och höll ett tal i riksdagen. (Broberg & Ericsson 

2012, 57) För att läsa talet se bilaga. 
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Dagen innan Fadime skulle resa till Kenya, 21 januari 2002, besökte hon sin syster Songul i 

Uppsala, där hon även träffade sin mamma. Hemma hos systern dök Fadimes far, Rahmi, upp 

och sköt Fadime till döds (Broberg & Ericsson 2012, 71). Rahmi dömdes till mord och fick 

livstidsfängelse (Broberg & Ericsson 2012, 167).  

2.2 Hedersrelaterat förtryck i det svenska samhället 

Hedersrelaterat våld kom att uppmärksammas stort i Sverige och i media efter hedersmordet 

på Fadime Sahindal, 2002. I en rapport publicerad av Kristdemokratiska kvinnoförbundet ges 

en beskrivning över hedersrelaterat våld i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län 

(Kristdemokratiska kvinnoförbundet 2006, 7). Rapporten uppger att över 200 kvinnor i 

respektive län hade tagit kontakt med svenska myndigheter men även organisationer som 

kvinnojourer eller liknande verksamheter för utsatta kvinnor för att söka skydd mot 

hedersrelaterat våld.  

I rapporten, framgår det även att Sveriges regering lade ner två miljoner kronor fram till år 

2004 för att ge drabbade kvinnor skydd och hjälp. Denna summa kom att höjas. Mellan åren 

2004 och 2007 satsade Sverige 180 miljoner kronor på kvinnor som var drabbade av 

hedersrelaterat våld (Kristdemokratiska kvinnoförbundet 2006, 7).  Rapporten uppger även att 

polisen förutom hedersmordet på Fadime Sahindal har kännedom om nio andra fall i Sverige. 

Årligen inkommer det ca 20 anmälningar gällande hedersmord till polisen, men på grund av att 

bevisningen varit bristfällig, har fallen ofta lagts ner (Kristdemokratiska kvinnoförbundet 

2006, 7). 

I rapporten från Kristdemokratiska kvinnoförbundet, 2006, tas det upp att flera av de 

hedersmord som begås inte anmäls i Sverige. Anmälan görs ibland i hemlandet av 

gärningsmannen själv då brotten där inte leder till samma hårda straff som i Sverige. Vidare tar 

rapporten upp att det i Sverige årligen läggs ned ca 30 fall av misshandel och ca åtta fall av hot, 

varje vecka. Då det brister i bevisningen går dessa fall inte vidare till domstol.  
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3. Definition av begrepp 

Vi valde att placera definition av begrepp tidigt i undersökningen då begreppen återkommer 

vid ett flertal tillfällen i uppsatsen. Vi kommer att använde dessa begrepp senare i analysen för 

att skapa en bredare förståelse kring studien och för att begripa de bakomliggande faktorerna 

med hjälp av begreppen. . Dessa begrepp kan ha olika betydelse utifrån vilket ämne man 

skriver om. Vi har valt att definiera våra begrepp utifrån vårt uppsatsämne. 

3.1 Våld 

Nationalencyklopedin definierar begreppet våld som användning av fysisk styrka som 

påtrycknings- eller korrektionsmedel mot en annan individ. (Nationalencyklopedin 2012). 

Psykologen Per Isdal definierar begreppet våld i sin bok HBT och Heder på följande sätt: 

Fysiskt våld är användandet av varje form av fysisk makt, som genom att den skadar, 

smärtar och kränker, påverkar en annan människa att avstå från något hon önskar göra 

eller att göra något mot sin vilja.” (Darj och Böös 2011, 20). 

Vidare tar han upp att psykiskt våld används för att komma åt, skada, kränka eller skrämma en 

annan individ. Det psykiska våldet används även för att styra eller dominera över andra 

individer med hjälp av bakomliggande faktorer som makt eller hotbild (Darj och Böös 2011, 

20).  

Isdal menar på att våld inte sker förhastat, utan att våld planeras och är genomtänkt. Isdal tar 

upp ett exempel där han beskriver att föräldrar slå sina barn i diskreta områden på kroppen, 

det vill säga ansiktet. Isdal menar att våld inte används för att skada en person utan för att 

åstadkomma underkastelse av den drabbade.  

Orsaken till att våld utövas kan vara olika. Pierre Bordiue diskuterar det symboliska våldet som 

ett kapital, ett värde som erkänns av andra inom samma fält. Symboliskt våld visar sin 

tillhörighet och beskriver vad olika grupper står för. (Bourdieu, 1999) 
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3.2 Hedersrelaterat förtryck 

Hedersrelaterat förtryck är en form av våld och förtryck mot kvinnor som utförs av män. 

Förtrycket utförs ofta i grupp och det behöver inte vara en tidigare man till kvinnan, utan det 

kan vara bröder, släkt eller föräldrar som förtrycker sina döttrar (Kvinnofridslinjen 2012). 

Kvinnorna är kontrollerade och begränsade både i hemmet och utanför. Reglerna för en 

kvinna är mycket mer strikta än för en man(Kvinnofridslinjen 2012).  

Det förekommer förtryck från familjen mot tjejer för att de inte ska bryta familjens regler och 

traditioner. En kvinna ska alltid handla rätt och inte kränka familjens och släktens heder 

(Kvinnofridslinjen 2012).  

3.3 Heder  

Heder ger olika associationer hos olika individer (Wikan 2003, 63). Begreppet heder har i 

Mellanöstern och i Europa haft en paradox betydelse, det vill säga att männens heder har varit 

knuten till kvinnors sexuella beteende(Wikan 2003, 57).  Litteraturen tar upp att det är kvinnor 

som symboliserar familjens, släktens och nationens sammanhållning. Wikan menar på att 

mannens kulturella och nationella identitet alltså kommer till uttryck genom kvinnan och 

därför måste städigt vara under kontroll.  

Det finns olika meningar om heder är kopplat till ärlighet eller endast strikt till kvinnans 

beteende (Wikan 2003:78). Liksom i Fadimes fall där hennes val i livet påverkade familjens 

heder. Utifrån Fadimes fall kan synonymen till heder vara ansiktet utåt. På kurdiska och 

arabiska används oftast begreppet ”ansiktet utåt” istället för heder (Wikan 2003, 62). 

I boken, International Encyclopedia of the social science, definieras heder som en känsla som 

uttrycker sig i uppförande samt beteende. Det handlar om individens inre samt yttre känslor. 

Heder står i förhållande till individens strävan samt samhällets förväntningar (Collier och Inc, 

1968,sid 503).  

Boken tar även upp att heder är utifrån individens intentioner och inte konsekvenserna av ens 

handlingar, därför är mannen domaren över sin egen heder samt kan försvara sitt beteende 

utifrån vad syftet av handlingen är. (Collier och Inc, 1968, sid 504).  
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Boken kopplar även upp hierarkin i familjen med kvinnors heder och renlighet, där den 

manliga och den kvinnliga heder har tydliga skillnader, där mannen som har förmånsrätt och 

kvinnor kopplas med sexuella renligheten i familjen. Det som ger mest värde är en kvinnas 

renlighet (det vill säga att hon skall vara oskuld innan giftermålet) (Collier och Inc, 1968, sid 

506). Det är mannens ansvar att kvinnor håller sig rena och behåller oskulden, därför att 

mannens heder kopplas med kvinnors oskuld och renlighet i familjen.  

En mans heder är inte hans egna sexuella handlingar, utan kvinnorna i hans omgivning Collier 

och Inc, 1968, sid 506). Heder som blir vanärad kan endast renas samt upprätthållas genom 

blod (Collier och Inc, 1968, sid 505). Detta är något som vi kan se i fallet med Fadime 

Sahindal, där fadern endast genom att döda sin dotter kunde få tillbaka sin heder.  

3.4 Hedersnormer 

Det karaktäriska för hedersnormer är att individens uppträdande påverkar hela familjens 

anseende. Den enskilda individens intressen är underordnade familjens intressen. Personens 

sexualitet är en angelägenhet för hela familjen (Darj och Böös 2011, 17).   

3.5 Kultur 

Enligt Wikan är definitionen av kultur så som religion och etnicitet, det handlar om olika tolkningar 

och uppfattningar som skapas av oss människor (Wikan 2003, 270).  Hon menar vidare på att kultur 

kan kombineras till makt, där den folkgrupp eller individer som har förskrivit normer och regler för 

kulturen oftast skriver dem det för att det ska kunna gynna de på bästa sätt (Wikan 2003, 270).  

3.6 Begränsningar  

Definitionen kan förknippas i många fall med hedersrelaterat våld och förtryck. Begränsningar 

innebär bland annat kontroll, exempelvis; att individer är begränsade från att själva välja sin 

egen partner, klädval eller att begränsa en persons handlingsutrymme (http://www.nck.uu.se 

2013-03-12, kl 12:34). 

  

http://www.nck.uu.se/


 
 
Inas Murad & Ihab William  
Sociologi C 
C-uppsats 
 

7 
 

3.7 Rädsla 

Fenomenet rädsla omfattas av, dels den fysiologiska reaktionen med hjälp av den sympatiska 

aktiviteten men även av begrepp som till exempel oro, ovisshet, ångest och osäkerhet. Ångest 

är en känsla en individ skapar inom sig som påminner om rädsla. Skillnaden mellan ångest och 

rädsla är att när man känner rädsla, vet man vad det är man är rädd för (Stein B. Murray 2003, 

15). 

3.8 Hedersmord 

Hedersmord är en efterföljd och hänger samman med det som idag ses som hedersvåld. 

Hedersvåld och våld är detsamma, där skillnaden är att våld som utövas i hedersnamn döps 

om till hedersvåld. Hedersmord förekommer inom patriarkala samhällen kring Medelhavet, 

mellanöstern och delar av centrala och Sydasien. Hur vet man när våld är hedersrelaterat? – 

Det är en fråga som kan ge olika förklaringar beroende på hur man kan relatera till den (De los 

Reyes 2003, 35). 

Den är bunden med sexuella normer, som utgår ifrån att kvinnornas sexualitet hålls 

kontrollerat av familjens män. Kvinnans våld mot döttrar förekommer även och våldet från en 

kvinna till en annan är extremt ovanligt. Om kvinnan bryter mot den sexuella normen och 

avvisar släktens val, kan familjens manliga medlemmar ta livet av henne för att återställa 

familjens anseende som hon tagit ifrån dem. Detta sätt är till för att markera att man lojalt 

upprätthåller gruppens normer och regler (http://www.ne.se/lang/hedersv%C3%A5ld) - 

2013.03.11). 
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4. Metod 

I följande kapitel beskriver vi vilken metod vi valt att använda oss utav. Vi presenterar även 

vårt tillvägagångssätt samt urval för studien. Ni finner även vårt analysförande, val av teori och 

avgränsningar. Vi redogör även för en beskrivning av validitet, reliabilitet samt generalisering. 

4.1 Kvalitativ metod  

Forskningsstrategi i en kvalitativ forskning är mer riktat på ord än på siffror (Bryman 2001, 

249). Att använda sig utav en kvalitativ forskningsprocess, gör att man får en närmre kontakt 

med respondenten, men en mindre strukturerad forskning än de andra forskningsmetoderna. 

Sedan har den kvalitativa forskningsmetoden en strävan för en kontextuell förståelse, där 

forskaren vill skapa en övergripande förståelse för det som forskas (Bryman 2001, 272–273).  

Tanken med vår studie är att få en övergripande förståelse för vilka bakomliggande faktorer 

som påverkar unga utsatta kurdiska kvinnorna väljer att stanna hos en hedersrelaterad familj. 

Utifrån detta perspektiv, har vi valt att använda oss utav den kvalitativa metoden till 

forskningsområdet.  

Denna metodologiska ansats anser vi vara relevant för vår studie, då vi utgår ifrån Steinar 

Kvales tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 2009, 43). Vi använder 

däremot bara oss utav fyra av dem till studien för att fånga de utsattas egna erfarenheter, 

upplevelser och tankar krig valet av att stanna kvar hos familjen.  

Den första aspekten, mening, är att forskaren antecknar det som sägs och även hur det sägs för 

att tolka respondenternas upplevelser, erfarenhet och tankar (Kvale 2009, 45).  

Den andra aspekten, det deskriptiva, innebär att forskaren uppmuntrar respondenterna under 

intervjun att noggrant beskriva det hon upplevt, hur hon känner och hur hon agerar (Kvale 

2009, 46). 

Den tredje aspekten, det specifika, innebär att det dras fram olika specifika handlingar och 

situationer ur intervjuns gång, detta genom att intervjuaren ställer konkreta frågor och begär 
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motivering av intervjupersonerna. Detta leder till att intervjuaren kan enkelt få mer intressanta 

meningar och (Kvale 2009, 46) 

Den fjärde aspekten, mellanmänsklig situation, där det händer ett samspel mellan intervjuaren 

och intervjupersonen. Det gäller för intervjuaren att ha ett medvettande och kunskap om 

intervjupersonens bakgrund samt att inte trycka på för mycket på intervjupersonen (Kvale 

2009, 47-48) 

Dessa utvalda aspekter är verktyg till att utföra intervjuerna på ett vetenskapligt sätt och 

passade bäst för vår studie och därför valde vi bort resterande. Eftersom syftet med vår studie 

var att få förståelse för vilka bakomliggande faktorer som har betydelse för kvinnors beslut att 

stanna hos den våldsamma familjen, valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden som 

kännetecknas av närhet till forskningsobjektet. Forskaren har som syfte att analysera den 

sociala verkligheten samt söker fånga hos människors handlingar (Kvale 2009, sida). Vi anser 

att denna metodologiska ansats är relevant för vår studie eftersom vi ville fånga utsatta 

kvinnors egna upplevelser och erfarenhet. 

4.2 Urval 

Vårt urval består av 16 unga kurdiska kvinnor, från olika delar av Kurdistan som bor i 

Stockholm. Våra respondenter är kurdiska kvinnor som upplever eller har upplevt förtyck och 

begränsning i olika grader och nivåer och väljer att stanna kvar hos familjen. Under processen 

med att komma i kontakt med unga kurdiska kvinnor, stöttade vi inte på några icke utsatta 

kvinnor eftersom vår sök metod var bara anpassad till att komma i kontakt med utsatta unga 

kvinnor. Tanken kring urvalet var att använda sig av ett systematiskt slumpmässigt urval men 

på grund av att ämnet som skall undersökas är så känsligt för majoriteten, var vi tvungna att 

välja ut vårt urval utifrån de unga kvinnornas intresse av att vara med.  

De utvalda unga kurdiska kvinnorna bor i Stockholm och är mellan 18-23 år gamla, de är på 

olika sätt begränsade och förtryckta av familjen, några mer än andra. På grund av att heder och 

förtrycket är ett känsligt ämnesområde har vi tillsammans med respondenterna bestämt att inte 

identifiera dem. Vi har även valt att prioritera kvinnornas säkerhet först och då valt att utesluta 

hur vi kom i kontakt med dessa utsatta unga kurdiska kvinnor. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

Innan vi började intervjua valde vi att berätta om vårt arbete, tankar och mål till 

respondenterna. Tanken med att påbörja intervjun på det sättet är att kunna ge 

respondenterna underlag för syftet med vår undersökning samt våra frågeställningar, då det är 

viktigt att de ska känna sig så bekväma som möjligt med tanke på att vi vill undersöka i ett 

känsligt ämne som sådan. 

Vi träffade fem av respondenterna var för sig vid fem olika tillfällen i en föreningslokal i 

Stockholm, vars namn inte får nämnas då det kan riskera att identifiera kvinnorna. Rummet 

var stort och möblerat med ett litet runt bord, en två sitts soffa och en fåtölj. Respondenten 

fick sitta i fåtöljen medans vi satt i soffan.  

Respondenterna var obekväma i början och lite oroliga över att öppna upp sig för två 

främlingar. Då vi vid flertal tillfällen poängterade att deras identitet inte kommer att avslöjas 

och att vi kommer använda oss utav fingerade namn, så började dem bli lite bekväma och 

prata fritt. Varje intervju tog mellan 50-70 minuter. Under intervjuerna var vi båda aktiva, vi 

ställde frågor och vi båda förde anteckningar på det vi ansåg vara intressant och ville 

vidareutveckla.  

Vi vid andra tillfället träffade vi tre respondenterna en vecka efter föregående intervjuer. Vi 

valde att intervjua de tre respondenterna under samma dag men med två timmars mellanrum 

för att intervjupersonerna inte skulle riskera att möta på varandra, då deras identitet kan 

avslöjas.   

Intervjuerna hölls i ett bibliotek i Stockholmsområdet, där vi bokade ett rum på övervåningen 

som var avskilt från dem andra avdelningarna i lokalen. Rummet var möblerat med ett avlångt 

bord och sju stolar. Vi möblerade om så att vi tog bort borden och placerade stolarna som en 

cirkel. Vi valde rummet utan fönster för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Varje 

intervju tog mellan 60 till 80 minuter, vi valde här att en person ställde frågor och den andra 

antecknade det som sades, sedan turades vi om efter andra intervjun. Anledningen till att vi 

valde detta tillvägagångssätt var för att vi upplevde att föregående intervjuer var mer som ett 
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förhörsmoment samt att det gav den som antecknade mer tid samt fokus till att anteckna och 

fånga upp det viktiga.   

Vi träffade våra sista åtta respondenter vid olika tillfällen under en veckas period. Vi träffade 

samtliga intervjupersoner på olika lokaler i Stockholm under dagtid. Vi hade tillgång till ett 

rum på samtliga lokaler där det var möblerat med ett runt bord och fyra stolar. Respondenten 

satt på ena sidan och vi den andra sidan.  

Vi turandes om med att anteckna samt intervjua. Intervjuerna spelades in men raderas efter vi 

samlat in all material som vi behövde för vår undersökning. Vi informerade samtliga 

intervjupersoner att deras namn kommer vara fingerade samt att deras identitet inte kommer 

att avslöjas. Intervjupersonerna informerades även att det som spelas in kommer att raderas 

efter vi samlat in det material som vi behöver för vår studie och att det enbart är vi två som 

kommer lyssna på inspelningen.   

Vi började med att ställa frågor för att samla in bakgrunds information om respondenterna, 

sedan fick de fritt berätta om deras situation och hur begränsade dem är. Där efter ställde vi 

vår studie fråga. Vi avslutade intervjun med att fråga respondenterna om de hade några frågor 

till oss samt att dem har möjlighet att återkomma till oss per telefon eller e-post om det skulle 

dyka upp några ytterliga frågor.   

4.4 Analysförfarandet 

För att förstå de bakomliggande faktorerna till att kvinnan väljer att stanna hos familjen, ansåg 

vi att den hermeneutiska tolkningsmetoden är passande för vår studie. Hermeneutiken, som vi 

kommer att använda oss utav, ger oss det verktyg vi behöver för att lyckas tolka och analysera 

materialet som vi samlar in under studiens gång.  (Hellesnes 1991, 25) Processen för 

tolkningen och förståelse kring den, kallas för den hermeneutiska cirkeln, då den handlar om 

att uppnå en förståelse utifrån hypoteser och analyser av material.  

Det är viktigt att betona, att hermeneutisk tolkning inte sker steg för steg, utan är en 

utveckling av generella principer (Kvale 2009, 227) För att lyckas göra det på bästa sätt, kräver 

hermeneutiken att man som forskare lägger sina fördomar åt sidan för att avtäcka dem så att 
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de inte stör tolkningsprocessen (Hellesnes 1991). Denna analys metod är väsentligt för vår 

intervjuforskning eftersom att en forskare måste lyckas tolka det markanta fenomenet för att 

få kunskap kring ämnet. 

 4.5 Avgränsning 

Vi valde att intervjua unga kurdiska kvinnor från Stockholm då det var geografiskt bekvämt 

för oss att utföra intervjuerna. Vi hade inga krav gällnade åldern på dem kurdiska kvinnorna då 

vi ville ha utsatta respondenter som väljer att inte lämna familjen.  

Vi kommer att utesluta hur förändringen har skett, det vill säga hur heder och förtryck ser ur i 

hemlandet och hur den skiljer sig från det svenska samhället. Uppsatsen kommer också att 

utesluta berättelser samt historier kring incidenter som skett och vilken känslor de har väkt 

under åren. Anledningen till det beror på att det inte svarar på våra frågeställningar samt att 

det kan vara känslomässigt påfrestande att återberätta en sådan händelse.  
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5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att behandla tidigare forskningar. Då det är ett brett ämne och 

det finns många olika studier som berör ämnet så har vi valt att avgränsa oss och endast ta 

med tre tidigare studier, Unni Wikan, En fråga om heder, Åsa Elden, Heder på liv och död- 

våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder och Paulina de los Reyes, Patriarkala enklaver? 

Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. 

5.1 En fråga om heder 

I boken, En fråga om Heder, granskar den norske professorn Unni Wikan hedersrelaterad våld. 

Wikan granskar hedersbegreppet och de frågeställningar som finns kring kultur och heder. 

Utgångspunkten för Wikans forskning har varit mordet på Fadime Sahindal. Hon har även i 

sin forskning försökt att lyfta fram de alternativa förklaringar till hedersrelaterade konflikter 

som förekommit i olika tider och kulturer. Wikan behandlar i sin bok om att heder kan 

förloras. Det finns regler inom hederskoden som specificerar vad som måste göras för att 

återta sin stolthet. Heder kan vanhedras av en person liksom av andra individer som står nära, 

så som släkt (Wikan 2003, 70).  

Wikan tar även upp att kvinnor inte har heder, utan heder är något som betraktas som manligt. 

Kvinnor har skam i kroppen, det vill säga kunna förvalta sin sexualitet i enlighet med 

hederskoden. Om kvinnan inte har någon skam i kroppen så har hon vanhedrat släkten 

(Wikan 2003, 70). Wikan lyfter även fram att heder och hedersmord inte är något som tillhör 

den främmande kulturen, hon menar på att det är något som har påverkat det norska, svenska 

och nordisk tradition och samhället, det vill säga heder som kan resultera i mord är idag en del 

av vår nya mångkulturella verklighet (Wikan 2003, 9). Hon har genom sin forskning gett en 

inblick i hedersbegreppets villkor och en skildring av de kvinnor som kämpat mot det (Wikan 

2003, 12).    
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5.2 Heder på liv och död 

Åsa Elden är doktor i sociologi vid Uppsala universitet. Hennes bok, Heder på liv och död, 

behandlar tio kurdiska och arabiska kvinnors berättelser om deras liv. Om heder, på liv och 

död. Hon använder även begreppet hedersrelaterat våld och menar på att begreppet 

hedersrelaterat våld då var främmande och långt borta från vårt samhälle, men nu är den nära 

och är ett nytt begrepp som måste förstås i det svenska vardagliga livet (Elden 2003, 6). Enligt 

Åsa Elden är mäns våldutövande mot kvinnor en konsekvens av kulturförändring, där två helt 

olika kulturer möts och krockar. Därefter blir resultatet negativ påverkan på kvinnor som 

ständigt lever med hot och våld från sina män och familjer (Elden 2003, 12). 

Elden behandlar även några viktiga rättsfall om just heder och hedersmord. Hon menar att 

hedersrelaterat förtryck och hedersmord som ständigt sker mot kvinnor från mellanöstern, har 

med att det finns luckor och ofullständiga kunskaper om förtryck och våld mot kvinnor i ett 

hederskulturellt perspektiv (Elden 2003, 19). Därför tycker Elden att det är viktigt att 

begreppet heder och hedersrelaterat förtryck, måste förstås och behandlas rätt i de extrema 

fallen som har skett i den svenska rätten och samhället.  

 

Som slutsats, tar hon upp att även om det skedde några extrema fall i svensk historia, som 

bland annat mordet på Fadime Sahindal, kan vi konstatera att det alltid kommer förekomma 

hedersmord i Sverige (Elden 2003, 20-21). Detta sker för att det har bevisats att de 

hedersmord som har skett, har det svenska rätten inte något stor förståelse om hur det skall 

behandlas och definieras i det svenska juridiska perspektivet.  

 

Elden granskar vidare med att män och familjer som begår dessa hedersrelaterade förtryck och 

mord på deras döttrar, oftast är det ett hot och en läxa mot andra kvinnor i släkten om att det 

kan hända de också om de inte följer de tillsatta familjernas normer och regler som finns inom 

släkten (Elden 2003, 60). Som avslutning påpekar Elden att kontrollen, våldet, hoten och 

morden från familjer och släkt tar inte slut för att det har skett extrema mord fall- utan våldet 

och förtrycket är ständigt i fortsättning mot andra kvinnor och tjejer (Elden 2003, 17).  
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5.3 Patriarkala enklaver? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. 

En annan tidigare forskning som vi har funnit intressant är Integrationsverkets skriftserie IV 

och Paulina de los Reyes om våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. Paulina de los 

Reyes är professor vid Ekonomisk-historiska instituten, Stockholms universitet.  

I Sverige misshandlas tusentals kvinnor och flickor av sina nära i familjen, misshandeln och 

hot om våld utförs bland annat av make, föräldrar eller av sina äldre bröder. (Reyes 2003, 15–

16). Reyes presenterar en övergripande förklaring av unga kvinnors situationer i patriarkala 

familjer med invandrarbakgrund, där kvinnor gång på gång blir hotade till våld av sina 

föräldrar och släktingar ifall de inte följer familjens normer och kulturens regler (Reyes 2003, 

6).  

 

Reyes påpekar även att problemen som sker i svenskt samhälle är att, kvinnor som lever med 

våld, hot och förtryck från sina föräldrar, söker ofta inte någon form av hjälp. Detta på grund 

av rädslan att bryta familjenormerna, men även tre viktiga faktorer som lojalitet, skamkänslor 

och vanmakt som alltid står i vägen för dessa utsatta unga kvinnor. Reyes menar på att dessa 

utsatta kvinnor med invandrarbakgrund väljer på ett indirekt sätt, att inte gå emot kulturens 

regler som är en ”normal” process enligt familjer med en strikt kultur och normer (Reyes 

2003, 15).  

 

Reyes förklara vidare att kulturens äldre föreskrifter har påverkat mannens beteende mot 

kvinnor negativt, detta gör att mannens makt över kvinnan leder till misshandel, våld och hot 

om våld. Hon menar även att misshandel och förtryck mot utsatta kvinnor inte är en kort 

process som pågår i familjen, utan det är en situation som har bildats under en lång period och 

har fått med sig påföljder på kvinnor så som rädsla, ångest och smärta (Reyes 2003, 17–18).  
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6. Teori 

I följande kapitel redogör vi för de tre teorier som vi valt för vår undersökning. De teorierna 

är kulturmönster och maktaspekten av Mona Eliasson samt normaliseringsprocessen av Eva 

Lundgren. Anledningen till att vi har valt dessa tre teorier beror på att dessa teorier kan lyfta 

fram makt och kultur aspekten i analysen. Med normaliseringsprocessen vill vi skapa en 

övergripande förståelse kring hur det ser ut ur kvinnans synvinkel.  

6.1 Kulturmönster  

Mannen har stöd från kulturella värderingar för att använda våld mot kvinnan, vilket leder till 

att mannen tar för givet att kvinnan ska ta hänsyn till hans önskemål och förväntningar 

(Eliasson 2000, 95). Via kulturella överordningar i ett främmande samhälle, försvårar kulturen 

kvinnans rättigheter och möjligheten till att söka hjälp och skydd mot mannen. Å andra sidan 

kan mannens överordning även leda till att kvinnan accepterar den dominans som mannen har 

gentemot henne (Eliasson 2000, 101).  

 

Den mest frekvent förekommande orsaken till våld är främst kultur men det har även med 

grupptillhörigheten att göra. Eliasson menar att våld mot kvinnor förekommer ofta bland 

invandrar grupper där det ligger i deras kultur.  

 

Vissa grupper förekommer våldet mot kvinnor som en självklarhet där kvinnor ska acceptera 

det och även tycka att det är normalt (Eliasson 2000, 101–102). Det har till och med framförts 

ett krav om att Sverige inte ska straffa de som misshandlar sin fru eftersom de enbart följer 

sina kulturmönster (Eliasson 2000, 101).  

 

Kvinnor som immigrerat till Sverige med sina män brukar vanligtvis vara beroende av maken 

och har då svårt att stå på egna ben. Dessa kvinnor befinner sig i en mycket svår situation där 

rättigheter tas ifrån dem (Eliasson 2000, 101).  
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Mannens maktutövande och kontroll över kvinnan leder till att kvinnan inte kan utnyttja sina 

möjligheter i samhället, det vill säga de ekonomiska, sociala, och personliga rättigheterna. Män 

är medvetna om att kvinnan får möjligheten till att utvecklas och stabiliseras, kan följden bli 

att hon klarar av samma uppgift som i vanliga fall sköts av män (Eliasson 2000, 97). Det leder 

till att kvinnan får en högre status och blir respekterad samt accepterad av omgivningen, då 

kvinnomisshandel och mannans dominans över henne får ett mindre värde i samhället 

(Eliasson 2000, 97).  

6.2 Maktaspekten 

Mona Eliassons bok Mäns våld mot kvinnor (1997) är en bok som presenterar och förklarar 

mäns olika maktutövning mot kvinnor. Mona Eliasson är docent i psykologi och engagerad 

inom kvinnoforskning (Eliasson 1997). Hon tar upp att individer medvetet tar avstånd från 

våld, särskilt när våldet riktas mot oskyldiga och svaga personer.  

Eliasson betonar att det våld som uppmärksammas i massmedia är våldet som sker mellan 

män och inte det dolda våldet som utgörs i hemmet av en man mot en kvinna (Eliasson 1997, 

13). Massmedia, enligt Eliasson, ser inte våldet mot kvinnor som ett lidande eller en 

kränkning, utan de fokuserar främst på andra detaljer som tillexempel pornografi (Eliasson 

1997, 30).  

Hon nämner även att kunskapen om det dolda våldet har utvecklats och det börjar skapas en 

förståelse för hur det ser ut i våldsamt hem (Eliasson 1997, 14). Mäns våld mot kvinnor kan 

ses och beskrivas som en trappa. Ju fler steg man tar uppåt desto mer trappas hoten och 

maktdemonstrationerna blir tydligare (Eliasson 1997, 15). Första fasen kan de flesta känna 

igen sig i, där elaka saker kan uttalas i vanliga gräl men skillnaden mellan elaka ord i 

våldrelationer och i andra relationer. De elaka orden ger mannen styrka och att det sker 

systematiskt (Eliasson 1997, 15). 

Eliasson redogör för fem metoder som våldsamma män utnyttjar för att kontrollera och 

dominera över kvinnor. Dessa metoder handlar även om hur män under sin uppväxt lär sig 

behålla kontrollen över kvinnan.  
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– Isolering innefattar hur män kontrollerar kvinnans sociala kompetens genom svartsjuka och 

hot.  

– Skrämsel är en metod som går ut på ett respektlöst uppförande för att skapa rädsla hos 

kvinnan, rädsla att bli misshandlad.  

– Tvång och hot omfattar olika metoder för att få kvinnan att gå med på saker mot sin vilja. 

Detta genom att ta henne hennes barn eller anklaga henne för psykiska störningar.  

– Ekonomiskt tvång, kvinnan har då inte tillgång till de ekonomiska resurserna. Det leder 

kvinnan till mannen, då hon är ekonomiskt beroende av mannen via kontroll, manipulationer 

samt våld.  

– Utpressning via barnen innebär att pappan utnyttjar barnen för att skada kvinnan psykiskt. 

Detta sker genom att framföra speciella meddelanden via barn. Denna metod kan i vissa fall 

leda till att kvinnan tvingas till sexuella relationer, då hon inte vågar säga ifrån (Eliasson 1997, 

175-176). 

6.2 Normaliseringsprocessen 

I flera år har kvinnor tillsammans med organisationer, som kvinnojourerna, kämpat för 

kvinnornas och barnens rättigheter gällande våld från män. Lundgren (2009) presenterar 

normaliseringsprocessen som en teoretisk modell och beskriver den som en utvecklad process.  

Denna process kan redogöra för hur kvinnor lever under männens hotelser, tvång, våld samt 

manipulering (Lundgren 2004, 9). Det frekventa samt mest förekommande för 

normaliseringsprocessen är att mäns våldsutövning tänjer på gränserna, vilket gör att våldet 

från männen uppfattas som normalt. Exempel på detta är att män säger att han inte har en 

sådan personlighet eller sådana egenskaper, han är en snäll och omtänksam person (Lundgren, 

2004, 9). Mer eller mindre upplever utsatta kvinnor att våld är något vanligt och normalt 

(Lundgren 2009, 17).  
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Lundgren fokuserar på olika delar av normaliseringsprocessen, bland annat på hur kontroll av 

kvinnan är en integrerad del av mannens egen könprojekt. Genom detta, vill hon då ta fram 

framställningar om vad som driver mannen till att slå en kvinna och vilka upplevelser han får 

under våldsprocessen. Kvinnan som gör dumma saker beter sig illa, är trött, grinig och sur är 

orsaken till att män utövar våld. Misshandel är ett medel som män använder för att skapa en 

överenskommelse om hur det ska vara i relationerna (Lundgren 2009, 34).  

Ur männens perspektiv uppnår de mycket genom våld mot kvinnor, bland annat kontroll och 

det som kallas för kvinnligt. Men ur kvinnornas perspektiv handlar våldets 

normaliseringsprocess om anpassning till gränser och skillnader som kontinuerligt suddas ut 

(Lundgren 2009, 54).   
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7. Respondenternas bakgrund 

I följande kapitel så redogör vi för våra respondenters bakgrund och lite kort om deras 

begränsningar samt varför dem inte lämnar familjen. Anledningen till att vi valde att 

presentera det innan Resultat och analys är för att ni som läsare ska få en bakgrund 

information om intervjupersonerna samt att ni kan gå tillbaka och få återkoppling på citaten. 

Viktigt att notera är att samtliga namn av respondenterna är fingerade.  

Nalin 

Nalin är 18 år gammal och från en kurdisk by som ligger i östra Turkiet. Hon är yngst av alla 

syskonen. Nalin har tre äldre bröder och två äldre systrar syster. Nalin och hennes två systrar 

delar rum. Deras rum är möblerat med tre sängar och garderob. Dem har inga elektroniska 

maskiner, så som tv, dator eller mobil. Nalin och hennes familj kom till Sverige 1985.   

Nalin har under hela sitt liv varit begränsad och lever än idag under sådana förhållanden. Hon 

får inte klä sig utmanande samt inte välja vilka hon vill umgås med. Det primära för Nalins 

familj är att hon beter sig på ett presentabelt sätt som behåller familjens heder. Om Nalin 

skulle göra något för att vanära familjens heder blir det konsekvenser, så som misshandel och 

isolering. Nalin är inte nöjd med sitt liv och lever under konstant rädsla, rädslan av att bli 

mördad. 

Pelin 

Pelin är mellan 18 år och är ursprungligen från Kurdistan, den irakiska delen. Pelin och hennes 

familj kom till Sverige 1999. Hon har tre syskon, två äldre bröder samt en yngre syster. Pelins 

familj styr henne med hela handen. Pelin får inte gå ut utan sin yngre syster. När hon går till 

skolan så följer en utav hennes bröder med henne till skolan och följer sedan henne hem igen.  

Pelin får inte ha några fritidsaktiviteter och får endast umgås med sina kvinnliga kusiner. Hon 

har ett begränsat liv och måste leva efter familjens regler och normer. Familjen har redan 

Pelins liv utstapplat för henne, hon ska gifta sig innan hon blir 23 med en kille som familjen 

väljer ut åt henne. Pelin funderar varje dag på att lämna familjen men har inte gjort de på 

grund av rädslan för att bli mördad.  
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Layla 

Layla är ursprungligen från Kurdistan, den turkiska delen. Layla är 21 år gammal och 

immigrerade till Sverige tillsammans med hennes familj år 2000. Hon har två syskon, en yngre 

bror samt en äldre syster. Layla lever ett begränsat liv. Hennes vänner vet inget om hennes liv 

hemma och under vilka förhållanden hon lever i. Layla skaffar sig därför inte svenska vänner 

som inte kommer förstå sig på hennes liv hemma. Layla lever under städig rädsla av att göra 

något som skulle vanära familjen och som skulle leda till konsekvenser. Layla är olycklig och 

vill inte vara kvar med sin familj men vågar inte lämna pågrund av rädslan för att bli 

misshandlad eller mörad.  

Zozan 

Zozan är 23år och studerar till socionom. Zozan och hennes familj immigrerade till Sverige från en 

kurdisk by i Irak 1990. Zozan har tre äldre bröder som styr hennes liv. Zozan lever med markanta 

begränsningar.  

Hon får inte vara social med sina kurskamrater efter skoltid om det inte är grupparbeten. Hon har en 

manlig kusin som går i samma skola och som har kontroll över henne. Zozan vet redan nu att trots 

sin utbildning så kommer hon inte få börja jobba. Hon ska efter sina studier gifta sig med sin 

manliga kusin och han kommer försörja henne och hon ta hand om hemmet och barnen. Zozan 

valde att studera vidare då hon inte ville gifta sig i ung ålder samt studierna blir en flykt från 

verkligheten. Zozan kan inte lämna till familj då rädslan hos henne är att bli fysiskt skadad av sina 

bröder eller manliga släktingar.  

Naima 

Naima är 23 år, och kurd från den Iranska delen. Hon och hennes familj invandrade till 

Sverige 2001. Naima har en syster som är ett år yngre än henne. Båda Naima och hennes 

syster är jätte rädda för att vanhedra familjens heder och rykte, vilket hon anser vara jobbigt 

och påfrestande. Hon är begränsad och får inte leva ett liv men egna villkor. Naimas familj 

begär att hon gifter sig vid tidig ålder och att hon ska gifta sig med en kille som familjen väljer 

ut åt henne. Naima söker inte hjälp eller lämna familjen för hon är rädd för konsekvenserna, 

som att bli misshandlad eller mördad.  
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Sara 

Sara är 21år och är kurd från Irak. Hon har två äldre bröder. Familjen immigrerade till Sverige 

2001. Hon är ensam tjej i familjen, därför är det jätte svårt för henne att leva ett liv med frihet. 

Hon är ständigt kontrollerad av sina äldre bröder samt männen i familjen och släkten. Sara får 

inte gå runt i centrum själv utan måste alltid ha ett manligt sällskap, så som kusinerna eller 

bröderna. Familjens krav är att Sara ska inte ska ha haft samlag innan hon gifter sig samt inte 

haft någon fysisk kontakt med någon man utanför familjen eller släkten. Familjen ser även att 

Sara gifter sig innan hon blivit 23år med en man från släkten. Sara vågar inte söka hjälp eller 

skydd. Hon vet att konsekvenserna kommer bli misshandel eller mord.  

Vian 

Vian är 22år och kurd från den syriska delen. Hon har en tvillingbror och en yngre syster. Vian 

och hennes familj invandra till Sverige i slutet på 2002 och har sedan dess varit bosatta i 

Stockholms område. Vian har levet under begränsade förhållanden och lever även idag under 

dessa premisser. Hennes pappas styr med hela handen och påminner Vian ständigt om vad 

som kommer hända om hon gör något för att vanära familjens heder. Vian har ingen åsikt till 

att forma sitt eget liv eller sin framtid. Hon vet att om hon lämnar familjen så kommer hon bli 

mördad. 

Miriam 

Miriam är 23 år och föddes i en stad i den kurdiska delen Syrien som gränsar till Turkiet. Hon 

har en äldre bror som är 30 år och en yngre syster som är 17 år gammal. Hon och hennes 

familj kom till Sverige i början på 1994. Det viktigaste enligt hennes far och bror är att Miriam 

och hennes syster inte har haft samlag innan äktenskapet. Miriams liv är väldigt begränsad, 

hon och hennes syster får inte studera vidare efter gymnasiet och det är viktigt att de gifter sig 

och få barn i tidigt ålder. Miriam lever fortfarande under förtryck från familjen, hon och 

hennes lilla syster stöttar varandra och båda vill inte söka hjälp på grund av konsekvenserna 

som innebär våld. 
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Suzan 

Suzan är 19år och är kurd från den Iranska delen. Hon har en bror och en syster. Suzans 

pappa kom till Sverige 1995, sedan immigrerades resten av familjen 1997. Hennes familj tycker 

att en ung kvinnas mödom är viktig, kvinnan ska inte ha någon som helst fysisk kontakt med 

en man utanför släkten innan äktenskap. Familjen värnar även om att Suzans och hennes 

yngre systers namn inte ska komma på tal i negativa sammanhang, inom släkten eller 

grannskapet, som kommer från samma land Suzan vet att det finns skydd och hjälp att söka 

men rädsla för att bli mördad och sluta upp som Fadime är stor.   

Shilan 

Shilan har precis fyllt 19 år och ska ta studenten till sommaren. Shilan och hennes familj 

immigrerade till Sverige från en kurdisk stad i östra Turkiet. Efter några år i Sverige så avled 

Shilans far i sjukdom. Efter hennes fars bortgång så ökade begränsningarna och kontrollen på 

Shilan. Hennes farbröder som tidigare inte fanns i bilden är nu inne och styr över hennes liv, 

samt hennes yngre systers.  

Shilans äldre bror är nu mannen i familjen och har tydligt markerat för Shilan och hennes 

syster att om dem gör något som vanärar familjens heder så kommer det bli konsekvenser. 

Shilan och hennes lillasyster delar rum. De får inte ha några icke kurdiska vänner. Shilan får 

inte vara aktiv på sociala medier och får inte studera vidare efter studenten. Det är bestämt att 

hon ska gifta sig när hon är klar med skolan. Brodern och farbröderna har redan hittat en 

lämplig man till Shilan. Shilan hatar sitt liv men våga inte ta steget att lämna familjen för hon 

är rädd för att de ska hitta henne och göra henne illa.  

Delal 

Delal är 20år och är kurd från Irak. Hon har sex syskon, fyra bröder och två systrar. Nelly 

kom till Sverige för sju år sedan, hon bor med fem av sina syskon medan hennes föräldrar och 

en bror bor kvar i hemlandet. Dimas familj är väldigt konservativa med att en tjej ska behålla 

sin heder, genom att hon avstår från samlag innan äktenskap. Förtrycket och begränsningarna 

har blivit en vardag för Dima. Hon vill söka skydd och hjälp men fruktar att leva ett liv i 

ständig rädsla för att familjen ska hitta henne och hedersmörda henne. 
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Dima 

Dima är 18år gammal och kurd från Turkiet. Hon är född i Sverige och är näst yngst i 

familjen.  Hon har två bröder och en syster.  Dima har levt med begränsningar som krockar 

med livet i Sverige. Hennes klasskamrater kan inte förstå varför hennes bror lämnar och 

hämtar henne till skolan. De kan även inte förstå varför hon inte har en mobiltelefon eller får 

vara aktivt i sociala medier. Hon kämpar varje dag men att tillmötesgå kraven från familjen. 

Hon vet att om hon inte göra som familjen säger samt gör något för att vanära sin far så 

kommer det innebära konsekvenser. Dima stanna kvar hos familjen på grund av rädslan för att 

hennes far ska hedersmörda henne. 

Heval 

Heval är 22år och hon är född i Sverige. Hevals föräldrar är ursprungligen från en kurdisk stad 

i östra Turkiet. Heval har en lillebror som är 19 år gammal. Hevals yngre bror är väldigt sträng 

och överbeskyddande. Han följer med henne vart hon än går och hon får inte sitta vid datorn 

själv för att kolla igenom sin e-post. Heder är något stort för Hevals familj och släkt, hon ska 

representera familjen på rätt och bästa sätt och inte göra något för att dra skam över släkten. 

Hon har levt med förtryck från familjen i hela sitt liv och tycker att det är omständigt att leva 

under dessa förutsättningar, men hon anser att hon inte har något annat val, för lämnar hon så 

kommer hon bli misshandlad eller mördad.  

Pinar 

Pinar är 22år gammal. Hennes pappa är kurd från Iran och hennes mamma är kurd från Irak. 

Hon har tre yngre bröder och är född i Sverige. Fastän Pinar är äldst av syskonskaran så finns 

det ingen jämlik behandling. Pinars yngre bror har högre värde och behandlas bättre av 

familjen. Det är viktigt för hennes familj att en ung kvinna inte gör något som dra skam över 

familjens heder. Pinars familj och släkt ser henne som familjens heder. Pinars far och bröder 

påminner Pinar dagligen om att om hon skulle söka skydd eller hjälp från det svenska 

samhället så kommer dem att hitta henne och det kommer bli konsekvenser.  
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Fidan 

Fidan är 23år och är kurd från Turkiet. Hon har tre bröder och en syster, hon är yngst i 

familjen. Fidans familj kom till Sverige 1984 och har bott i Stockholm sedan dess. Fidan och 

hennes lillasyster delar rum. Dem har inte tillgång till någon mobiltelefon eller dator. Deras far 

och bröder har strikt förbjudit dem till att vara aktiv på sociala medier, så som Facebook eller 

Twitter. Fidan lever ett begränsat liv, där hon inte får välja vilka hon vill umgås med, vem hon 

ska gifta sig med, vad hon ska bo, studera samt vad hon ska ha på sig. Fidan har genom 

ständig kamp lärt sig att leva med sina begränsningar. Hon vet att det finns stöd och skydd att 

söka i Sverige men efter mordet på Fadime så är rädslan för stor för att lämna familjen som 

kan resultera i hedersmord. 

Helin 

Helin är 22 år gammal och kurd från den Iranska delen av Kurdistan. Helin flyttade till Sverige 

för 20 år sedan tillsammans med familjen. Helin har en äldre bror och en yngre syster. Helin 

lever med enorma begränsningar. Hon har ingen telefon, får inte sitta vid datorn, får inte ha 

några vänner som inte är besläktade med henne, får inte ha byxor på sig eller tajta kläder. 

Helin får inte umgås med svenskar utanför skolan. Om hennes far eller bror skulle se henne 

prata med en svensk utanför skolan så blir de konsekvenser, så som våld eller isolering. Hon 

har lärt sig att leva med sina begränsningar men hon vill lämna familjen men vågar inte då hon 

såg hur det slutade för Fadime Sahindal.   
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8. Resultat och analys 

I följande kapitel presenterar vi vårt resultat där vi besvarar vår frågeställning, samt en analys 

av materialet. Vi kommer även att kombinera vårt resultat med teorierna maktordning, 

kulturmönster och normaliseringsprocessen samt med en av de tidigare forskningar som vi har 

redogjort för under kapitlet tidigare forskning.  

Vår studie resulterade i att den bakomliggande orsaken till att våra respondenter väljer att 

stanna kvar hos familjen är rädsla. Dock framgår det att det rör sig om två olika former av 

rädsla: rädslan för misshandel samt rädslan för att bli hedersmördad.  

Jag väljer att stanna kvar hos min familj där jag levt med hedersrelaterat förtryck från min far 

och bror, eftersom jag är rädd att om jag gör något för att vanära familjens heder så kommer 

de att leta upp mig och misshandla mig. Jag har sedan jag minns fått höra att jag är familjens 

heder och får inte göra något som vanärar den, för annars blir det konsekvenser liksom våld 

och begränsningar (Delal). 

Samtliga respondenter känner en stor rädsla för att antingen bli hedersmördade eller 

misshandlade. Våra respondenter väljer att stanna kvar hos familjen då männen i familjen 

ständigt genom maktutövning skapar en rädsla hos de unga kvinnorna, en rädsla för att bli 

misshandlade eller hedersmördade.   

En utav maktordningens fem metoder är skrämsel som används utav män för att skapa en 

rädsla hos kvinnan. Detta sker genom brutalt uppträdande, hotfulla gester samt röstläge som 

låter kvinnan förstå att våldet inte är långt borta (Eliasson, 1997:175). 

Min bror och far har vid flera tillfällen slagit sönder möbler, skrikit på mig och höjt handen då jag gjort 

något som går emot deras familjenormer. Vid ett tillfälle så kom jag hem senare från skolan då vi satt 

kvar och studerade. Väl hemma så fick jag en örfil av min bror och min far hotade med att jag kommer 

sluta upp som Fadime Sahindal om jag inte uppför mig enligt deras normer. (Suzan) 

Våra respondenter refererar ofta till Fadime Sahindal när de pratar om hedersmord. Efter 

mordet på Fadime har deras bröder och fäder hotat med att flickorna kommer att sluta som 

Fadime om de gör något för att vanära deras familj och rykte. De unga kvinnorna har även 

efter mordet på Fadime Sahindal levt isolerade från samhället och sina vänner. Här går det att 
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kombinera till maktordningens metod om isolering, där Eliasson redogör för att kvinnan 

genom hot hindras från att träffa vänner. Mannen kontrollerar vart kvinnan går, vad hon gör, 

vilka hon träffar samt tänker och tycker (Eliasson 1997:175).  

Efter hedersmordet på Fadime Sahindal har mina bröder och far isolerat mig helt från min omgivning. 

De få vänner som jag hade tidigare får jag inte träffa eller prata med. Då jag har gått ut gymnasiet så 

sitter jag hemma hela dagarna. Jag får inte studera vidare, fastän min dröm är att bli advokat. Jag får inte 

sitta vid nätet eller kolla på svenska tv kanaler. De enda personerna jag träffar är mina tjejkusiner som 

lever med samma förtryck. (Mariam) 

Här kan man belysa maktaspekten, där Mariam har stora planer och drömmar om livet men är 

begränsad från familjen. Som Eliasson påpekar, utövar män våld mot kvinnor för markera 

deras dominans vilket leder till att kvinnan får lämna sina drömmar åt sidan. 

Min bror följer med mig till skolan och sitter utanför och väntar tills jag är klar. Mina två manliga 

kusiner går i samma klass som jag och har kontroll över att jag inte pratar med andra personer i klassen 

utanför klassrummet. Vi sitter tillsammans på rasterna samt på lunchen. Min bror och far har uppmanat 

mina manliga kusiner att ta till med våld om jag inte lyssnar på dem. Jag har ingen mobiltelefon och får 

inte sitta vid datorn utan manligt sällskap. (Pelin) 

Samtliga av våra respondenter är medvetna om att det deras manliga familjemedlemmar samt 

släktingar gör mot dem är olagligt i Sverige. Respondenterna uttrycker även att förtryckarna är 

medvetna med att deras våld och förtryck mot dem är olagligt i Sverige. Förtryckarna 

rättfärdigar sitt förtryck och våld mot kvinnorna genom sina kulturella värderingar.  

När min bror och mina farbröder styr över mitt liv eller tar till med våld så är de noga med att poängtera 

att enligt kulturen så har dem rätt att agera så. Det är vi som kvinnor som ska anpassa oss efter kulturen 

och gör vi något som vanärar familjens heder så kan dem backa upp sig med kulturen och 

värderingarna. (Shilan) 

Mina bröder anser att det som hände Fadime Sahindal var rätt.  De påminner mig hela tiden att det 

Fadime gjorde var fel - hon gick emot familjens normer och värderingar. Hon drog skam över släkten 

och familjens namn, så hennes far gjorde rätt enligt kulturen att ta till med våld och ta tillbaka sin heder.  

Jag håller absolut inte med dem och fruktar varje dag att göra ett felsteg som kan få dem att agera som 

Fadimes far. (Zozan) 
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Min far berättar för mig varje dag att vi inte kan leva som svenskar. De lever på fel sätt och svenska 

fäder har ingen kontroll över sina döttrar. Han vänder sig till kulturen och våra normer för att 

rättfärdiga begränsningarna jag har samt de gånger han tar till med våld. Han förstår varför Fadimes far 

mördade sin dotter och han ser inget fel i handlingen. (Vian) 

Det går se en tydlig sammankoppling mellan förtryckarnas agerande samt Eliassons teori om 

kulturmönster.  Männen rättfärdigade sitt agerande med stöd från de kulturella värderingarna 

(Eliasson 2000, 95).  

Respondenterna redogör för en tydlig kulturell överordning i deras liv. De manliga 

familjemedlemmarna samt släktingarna har förklarat för dem att enligt kulturen är det skam att 

söka hjälp och skydd mot deras förtryck. Våra respondenter har på ett sätt accepterat att 

förtryckarna har övertaget över dem, liksom Eliasson (2000) tar upp att mannens överordning 

även kan leda till att kvinnan accepterar den dominans som mannen har gentemot henne 

(Eliasson 2000, 101).  

Jag vet att det mina bröder och far gör är fel men jag har accepterat att enligt den kultur som dem bildat 

för sig själva så styr mannen över kvinnan. Jag har accepterat att de kan och får styra och ställa över 

mig. Jag vet att alla kurdiska kvinnor inte lever som jag. Jag har träffat på flera kurdiska kvinnor som 

studera, bor ensamma och har en bra kontakt med sin familj.  Min far och bror stödjer sig på en kultur 

som är 100 år gammal. (Nalin) 

Enligt Eliasson tar upp att den primära förklaringen till mäns våld främst kultur men även ett 

slags grupptillhörighet (Eliasson 2000, 101–102). Våld mot kvinnor förekommer mest bland 

män med invandrar bakgrund, där det i kulturen finns en acceptans mot våldet. De ser det 

som en självklarhet att kvinnan ska acceptera våldet och se det som ett korrekt agerande 

(Eliasson 2000, 101–102).   

Våra respondenter uttrycker att förtryckarna anser att de bör se våldet och begränsningarna 

som en självklarhet samt acceptera det. Det är en del av deras kultur och det finns inte något 

de kan göra åt det. Något som Eliasson tar upp i boken är att det har framförts ett krav om att 

Sverige inte ska straffa de som misshandlar sin fru eftersom de enbart följer sina 

kulturmönster (Eliasson 2000, 101). Några av våra respondenter berättar att deras förtryckare. 
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har uttryckt sig att Sverige inte ska straffa dem för att de följer kulturen. Sverige förstår inte 

deras kultur och de lägger sig inte i hur svenskar uppfostrar sina döttrar, menar de. 

Min far förstår inte varför Fadimes far blev straffad för att han gjorde det kulturen förväntade sig av 

honom. Han förstår inte varför han ska bli straffad om han misshandlar mig eller min syster för något 

som vi gör som drar skam över familjen. Han säger att vi följer vår kultur och att det enligt kulturen är 

mannen som ska sätta kvinnan på plats om hon rör sig åt fel håll. Så jag kan inget tolka av det han säger 

förutom att om jag lämnar familjen eller söker skydd så kommer dem hitta mig och göra mig illa, till och 

med att mörda mig eftersom kulturen stödjer dem i det. (Naima) 

Min far har vid flera tillfällen sagt att om han vill ta till med våld mot sin fru eller döttrar för att de gör 

något som vanärar familjen så ska han få göra de utan att bli straffad i Sverige. Han anser att kulturen är 

våra lagar och regler och det han gör är att följa dem. Jag vet med stor sannolikhet att om jag skulle söka 

hjälp eller skydd mot mitt förtryck så skulle min far skada mig fysiskt när han väl får tag på mig. (Layla) 

Lundgren (2009) presentation av normaliseringsprocessen som menar på att det frekventa våld 

som förekommer av men tänjer på gränserna, vilket resulterar i att männens våld uppfattas 

som normalt, det vill säga att våldet inte är en del av hans personlighet, han är snäll och har 

inte sådana dåliga egenskaper (Lundgren, 2004, 9). Mer eller mindre upplever utsatta kvinnor 

att våld är något vanligt och normalt (Lundgren 2009, 17).  

Våra respondenter hatar sitt förtryck men hyser ändå stor kärlek för sina fäder samt bröder. 

De tycker att våldet och förtrycket är fel men tycket inte det är en del av deras bröder eller 

fäders personligheter. De menar på att de dem gör mot kvinnorna är fel ur ett västerländskt 

perspektiv men normalt enligt kulturen. Dem ser inte sina bröders samt fäders våld samt 

förtryck som en ond egenskap hos dem som personer, utan mer som en del av kulturen 

mönster. 

Min far och mina bröder är inga onda personer. Ja dem slår mig när jag gör något fel enligt kulturens 

värderingar och normer. Ja jag har begränsningar som krockar med mitt liv i det svenska samhället men 

jag anser inte att min far eller mina bröder är ondskefulla personer eller har onda tankar. Jag hyser inget 

agg mot dem. Jag önskar dem inget ont, tvärtom jag älskar mina bröder och min far men jag är fullt 

medveten om de strikt följer kulturen och att de kan ta till med våld om jag inte följer kulturen. Jag kan 

inte hata dem för något som dem lärt sig i generationer. Jag kan inte ogilla dem för en gammal kultur 

som dem starkt tror på. (Sara) 
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Jag älskar mina bröder och min far. Jag lever under hedersrelaterat förtryck samt våld men ser det som 

något normalt utifrån vår kultur. Jag är fullt medveten samt tycker att det är fel men samtidigt normalt. 

Jag vet att det låter fel men jag tycker det är normalt att mina bröder och föräldrar tar till med våld och 

begränsar mig eftersom det är kulturen som säger de. Mina bröder och far är inte onda människor dem 

följer bara ett kultur mönster som funnits i flera år. (Dima) 

Det går se en stark koppling till Lundgrens (2009) teori om normaliseringsprocessen samt 

Eliassons teori om kulturmönster hos våra respondenter.  De ser våldet och förtrycket från de 

manliga familjemedlemmarna samt släktingarna som något normalt då det är kulturella 

mönster de följer. Lundgren (2009) tar även upp att våldet kan bli frekvent och istället för att 

se de som något avvikande ses det som en normalitet. Vid sociala sammanhang kombineras 

det till en social normalitet och vid kulturella sammanhang ser man det som en kulturell 

normalitet (Lundgren 2009, 19). Det är något som samtliga av våra respondenter återkommer 

till. De ser våldet och förtrycket mot dem som en kulturell normalitet.  

Kulturen tillåter min far och bror misshandla och förtrycka mig. Kulturen har begränsningar som min 

bror och far tillämpar i mitt liv, i kvinnornas liv. Det är normalt enligt våra kulturella värderingar att 

begränsa mig samt ta till med våld om jag gör något som bryter mot deras normer. Det är enligt min 

kultur normalt att de agerar som de gör för att jag är familjens heder och det är endast jag som kan göra 

något för att vanära min familj och deras namn. Jag kan inget annat göra än att följa dessa regler då min 

far och bror inte vet bättre. De fruktar det svenska samhället och tror att det kommer förstöra mig om 

dem tänjer på mina gränser. De tror att jag kommer vara ute sent, umgås men män, har sexuellt 

umgänge innan giftermål och gifta mig med en svensk man. (Heval) 

Den primära faktorn till att våra respondenter inte lämnar sina familjer trots hedersförtrycket 

samt våldet är rädslan av konsekvenserna för att de går emot kulturen och familjenormerna.  

 

Jag vet att om jag söker hjälp eller skydd av svenska samhället från min familj och släkt kommer det 

resultera i konsekvenser, som misshandel eller mord. Jag vet att det bryter mot deras familjenormer om 

jag skulle söka hjälp eller skydd. Jag vet att det skulle dra skam över deras namn och det enda dem kan 

göra för att få tillbaka sin heder är att göra som Fadimes far. (Pinar) 

 

Om jag skulle lämna min familj och söka skydd eller hjälp så vet jag med stor sannolikhet att min bror 

samt far skulle leta upp mig och görs slut på mig. En sådan handling från mig skulle resultera i att jag 
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vanärat min familjs heder och för att min bror och far ska få tillbaka sin heder så måste dem få bort 

mig. Min mor skulle inte ha något att säga till om och om hon skulle försöka göra något för att skydda 

mig så kommer det även bli konsekvenser för henne. (Fidan) 

 

En tidigare forskning gjord av Integrationsverkets skriftserie IV och Paulina de los Reyes, 

Patriarkala enklaver? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige, tar upp att kvinnor i ett 

svensk samhälle som lever med förtryck samt våld inte söker hjälp då detta på grund av 

rädslan att gå emot familjenormerna. Hon tar även upp tre andra faktorer som lojalitet, 

skamkänslor och vanmakt.  Dock kan vi se att dessa faktorer inte är något som går att 

kombinera till varför våra respondenter väljer att stanna kvar hos förtryckarna.  

Den primära och enda faktorn är rädslan. Reyes (2003) men även på att kvinnor med utländsk 

bakgrund som lever i utsatta förhållanden väljer att stanna då de inte vill gå emot kulturens 

regler som uppsattas som en ”normal” process enligt familjer med en strikt kultur och normer 

(Reyes 2003, 15). Våra respondenter som tidigare nämnt stannar hos sina förtryckare då 

rädslan är en fundamental faktor då de vet att kulturen ger männen rätt att utföra 

konsekvenserna på de unga utsatta kurdiska kvinnorna om de går emot familjenormerna.  

För att sammanfatta vårt resultat så kan vi konstatera utifrån vårt material att de unga utsatta 

kurdiska kvinnorna i Stockholm som vi har intervjuat inte lämnar familjen då de känner en 

stor rädsla för att bli misshandlade eller mörade. De berättar även att om de söker hjälp eller 

skydd så är dem rädda för att bröderna samt fäderna kommer hitta dem och skada dem fysiskt.   

Efter mordet på Fadime Sahindal har denna rädsla ökat markant då de manliga 

familjemedlemmarna samt släktingarna menar på att det Fadimes far gjorde var rätt och att 

han inte borde ha straffats för det. De anser att livstidsfängelse var felaktigt bedömt då han 

gjorde det som var nödvändigt. De tycker Fadime drog skam över familjen och för att ta 

tillbaka familjens heder så var de enda alternativet att hedersmörda henne.  

Jag är rädd varje dag. Jag är rädd för att om jag söker skydd eller hjälp så kommer jag sluta som Fadime. 

Det kommer inte bli något stopp på hedersmördandet och jag vet att min far kommer rättfärdiga sin 

handling med att jag drog skam över dem. Jag väljer att leva med mitt förtryck då rädslan för att bli 

hedersmördad är stor. (Helin)  
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9. Diskussion 

I det följande och sista kapitlet kommer vi att diskutera resultatet från vår studie. Vi kommer 

att redogöra för våra förutfattade meningar samt var studien resulterade i. Vi kommer även att 

redogöra för vidare forskning i ämnet.  

När vi påbörjade med vår studie så hade vi en förutfattad mening att de unga utsatta kurdiska 

kvinnorna i Stockholm väljer att stanna kvar på grund av att de inte vill vanhedra familjen. De 

vill inte dra skam över familjens namn samt att det hyser en stor lojalitet. Vi var även den 

uppfattningen att de unga utsatta kurdiska kvinnorna valde att stanna hos förtryckarna då 

rädsla för ensamhet kunde vara en faktor. Vi förmodade även att hedersrelaterat förtryck 

förekom mest bland kurder från Turkiet, då Fadime Sahindal som blev hedersmördad var 

kurd från östra Turkiet.  

Vår studie visar dock på att våra respondenter stannar hos sina familjer på grund av rädsla. 

Den primära och enda faktorn till att de stannar är rädslan av att bli misshandlade eller 

mördade. Dock kan vi inte dra en generell slutsats från vår studie eftersom materialet består av 

16 respondenter och dem kan inte tala för hela populationen.   

Vi kan dock utifrån vårt material se en faktor till att dessa unga utsatta kurdiska kvinnor i 

Stockholm inte lämnar familjen. Det är rädslan för att bli misshandlade eller mördade, det är 

en faktor som vi tidigare hade eliminerat då vi tyckte att unga kvinnor inte bör ha denna rädsla 

i ett land som Sverige där det finns möjlighet till stöd och hjälp. Det finns möjlighet till 

skyddad identitet samt hjälp. Våra respondenter tar även upp att det ända sättet att rena 

familjens heder som en tjej har vanärat är genom att hedersmörda personen.  

I boken International Encyclopedia of the social science, Heder som blir vanärad kan endast 

renas samt upprätthållas genom blod (Collier och Inc, 1968, sid 505). Som vi tidigare nämnde i 

vår studie så var det de Fadime Sahindals far gjorde när han hedersmördade sin dotter. Han 

återtog sin heder genom att ta hennes liv. Detta är något som våra respondenter la mycket 

fokus på vid intervjuerna. De lyfte fram att kvinnas renlighet ligger i att inte ha sexuellt 
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umgänge innan giftermål. Om hon nu skulle gå emot detta så kan familjen genom att ta 

hennes liv återfå sin heder.  

Våra respondenter utryckte även att förtrycket samt våldet mot dem ansågs som något 

normalt och en del utav deras vardag. De såg det som en del av deras kultur, som de manliga 

familjemedlemmarna och släktingarna utövade. Respondenterna menar att kulturen stödjer 

männen i deras agerande. Det är normalt att konsekvenserna av kvinnornas handlingar som 

går emot kulturens mönster är våld eller förtryck. De unga utsatta kurdiska kvinnorna ser sina 

begränsningar som ett måste från männen i familjen och släkten. Männen följer en kultur som 

enligt dem är den rätta och enda kulturen.  

En annan förutfattad mening som vi hade var att hedersförtryck och mord oftast förekom hos 

kurder från östra Turkiet då Fadime var från östra Turkiet. Efter vår studie kan vi se att detta 

inte stämmer. Det är något som förekommer hos kurder från respektive land. Viktigt att 

poängtera är att vi inte konstaterar eller menar att hedersförtryck eller mord är en kurdisk 

kultur eller att det förekommer hos alla kurder. Vi utgår från våra respondenter och reflekterar 

över vårt resultat utifrån deras erfarenheter och känslor.  

Som vi tidigare nämnde går det inte utifrån vårt resultat att dra en generell slutsats. Vi kan inte 

konstatera att alla utsatta kurdiska kvinnor som är bosatta i Stockholm väljer att stanna hos 

förtryckarna på grund av rädsla för av att bli misshandlad eller mördad.  Vi utesluter inte att 

våra förutfattade meningar kan vara bakomliggande faktorer, eftersom vårt resultat inte är en 

generell slutsats.   
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9.1 Vidare forskning 

Det finns flera intressanta alternativ till vidare forskning av vårt ämne. Vi ser det av intresse att 

göra vidare forskning på killar som lever ett hedersrelaterat förtryckarliv. Vi tycker det skulle 

vara intressant att undersöka i varför de förblir kvar trots förtryck samt våld. Vi finner det 

även intressant att göra vidare forskning i hur mödrarna till unga utsatta kurdiska kvinnor ser 

på hedersrelaterat förtryck samt våld. Det är även av intresse att undersöka hur unga kurdiska 

kvinnor som har sökt skydd samt hjälp lever idag och hur de ser på våra respondenters 

bakomliggande faktor till att de valt att stanna.  

Vår undersökning ger stort utrymme till vidare forskning. Hedersrelaterat förtryck samt våld är 

ett stort ämne att undersöka och vidare känsligt. Det som kan skapa komplikationer under 

studiens gång är att det kan finnas respondenter som inte vill delta i en undersökning, på 

grund av rädsla för att bli avslöjade. Om det ska bedrivas vidare forskning i ämnet så är det 

viktigt att vara förberedd på dessa komplikationer.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur ser det ut i din familj (föräldrar och syskon)? 

3. Vart kommer du och din familj ursprungligen ifrån? 

4. Vad säger begränsningar och förtryck till dig? 

5. Är din livsstil baserad på heder? Hur? 

6. Hur ser våldet och begränsningarna ut? 

7. Hur ser din vardag ut idag?(arbete, vänner, familjeliv, socialt liv) 

8. Vad är det som får dig att stå ut med begränsningar? Förtryck?  

9. Vad har lärt dig av dina upplevelser och erfarenheter? 

10. Har dina erfarenheter förändrad synen på våld i hederns namn? 
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