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Abstract 
 
Title: Young women’s experiences of honorary-related violence. 
 
Author: Helen Shabo  
 
This is a study of five young women’ experiences of honor-related violence. The purpose of 
this study is: What experiences does the women show of an honor-related violent 
relationship? A qualitative method was applied and interviews were done with a total of five 
young women. To get a better understanding of the subject I have defined the four central 
concepts that this study is based on: honor, culture, ethnicity and gender. These subjects 
together describe honor and what it means to live under those circumstances. It also gives an 
idea of how it can be and reasons why honor-related violence occur.  
 
The five women of the study are slightly described to give an idea of how they are and what 
experiences they have in the matter. From the collected data I could analyze the results and 
code four themes: fear, guilt and shame of a controlled life, low self-esteem and also 
strategies for how to survive in an honor-related relationship.  
 
The result showed two types of groups where a victim can suffer from honor-related violence. 
The first group is of the children that are brought up with a relative, usually the father in the 
family, that is the perpetrator. The second group is the woman who gets in to a relationship 
with a man that uses honor as a reason to be violent. In conclusion I found that the perpetrator 
sees the victim as something he owns and control them as if they where his. This honorcode is 
based on what the surrounding defines as right and wrong towards the honorculture. The 
violence and the measure of it is based on what the culture defines as right and wrong.  
 
Keywords: violence against women, honor-related violent, and young women in violent 
relationships, honor, honor-culture, culture, ethnicity and gender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Titel: Unga kvinnors upplevelser av hedersrelaterat våld. 
 
Författare: Helen Shabo  
 
Syftet med denna studie är att analysera unga kvinnors upplevelser och erfarenheter av 
hedersrelaterat våld i familjen. Studiens frågeställning: 
Vilka uppfattningar och erfarenheter uttrycker kvinnorna om hedersrelaterat våld i familjen? 
Syftet uppnås genom en kvalitativ studie som genomförs på totalt fem unga kvinnor som 
drabbats av hedersrelaterat våld i någon bemärkelse. För att förstå uppsatsämnet har jag 
använt mig av följande teoretiska begrepp: kultur, etnicitet, kön och heder, där dessa begrepp 
har analyserats för att få en djupare förståelse i ämnet. I uppsatsens analysavsnitt har de fem 
kvinnornas upplevelser diskuterats utifrån likheter och olikheter och vilken betydelse detta 
har. De likheter jag fann var att samtliga kände: rädsla, skuld och skam av en kontrollerad 
vardag, att de hade ingen/ eller låg självkänsla, men också olika strategier för att klara av 
vardagen.  
 
Resultaten visade att det finns två grupper som drabbas av hedersrelaterat våld, den som växer 
upp med det och den om går in i en relation som präglas av heder. Slutsatsen av denna studie 
är att den som utsätts för hedersrelaterat våld är kontrollerad av en anhörig man som vill se 
sitt offer i detta fall den unga kvinnan som sin ägodel. Denna hedersnorm definieras av 
kollektivet som påverkar utvecklingen av hedersvåldet.  
 
Sökord: Kvinnovåld, hedersrelaterat våld, unga kvinnor och hedersrelaterat våld, etnicitet, 
heder, hederskultur, kultur, etnicitet och kön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Förord 
Intresset för denna uppsats fanns innan den skulle skrivas och växte sig starkare under 
uppsatsens gång. Det har därför varit givande, dock är uppsatsskrivandet inte en favorit 
syssla, vilket glädjer mig att det har blivit dags att lämna över denna. Jag har skrivit stora 
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1. Inledning  
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem och ett uttryck för ojämn 
maktfördelning mellan kvinnor och män, samt diskriminering av särskilt utsatta grupper 
(Wikan, 2009: 9). Detta är ett aktuellt ämne som berör dagens sociala arbetare på diverse 
områden och därför är det av intresse och relevans att undersöka ämnet vidare för att etablera 
hur ett perspektiv kan uppfattas.  
 
Enligt Amnesty International (Amnesty International, 2013) sker det 5000 hedersmord per år 
runt om i världen. Trots att flertalet åtgärder har vidtagits för att ta itu med hedersvåldet, lever 
våldet fortfarande kvar och tusentals individer beräknas leva under hot och våld från deras 
familjer. I Sveriges radio kan man lyssna på ett reportage som förklarar hur ”balkongflickor” 
uppmärksammats, där morden framställs som självmord men som misstänks vara relaterat till 
hedersmord. En flicka som har polisanmält sin pappa där hon gått igenom hedersrelaterat våld 
berättar hur hon tagit sig ur det. Den sommaren hon fyllde 17 år, hade hon i samband med en 
misshandel blivit morddömd av hennes egen far. Pappan hade snört en snara runt hennes hals 
och sagt att han skulle hjälpa henne att begå självmord för att bevara familjens heder. I hennes 
pappas ögon var hon inte värd något därför ansåg han att hennes död var enda utvägen. En 
konsekvens av en anmälan av hedersrelaterat våld kan leda till en förlorad kontakt med resten 
av familjen. I reportaget av Kaliber förekommer det att endast ett fåtal fall anmäls, och att 
många röster går ohörda (Sverigesradio A, 2011).  
 
Pela Atroshis liv togs av hennes far den 24 juni 1999. Hon levde under grova 
frihetsbegränsningar och mördades för att hon uttryckte viljan att själv ha kontroll över sitt 
liv. Hon blev kär i en kille och gick emot de familjevärderingar som rådde - hon ansågs ha 
“fläckat” familjens heder. I Sverige uppmärksammades hedersrelaterad brottslighet som ett 
problem i början på 00-talet, detta på grund av hedersmorden på Pela Atroshi samt Fadime 
Sahindal (Olle, 2012). Den mediala debatten kring den hedersrelaterade problematikens 
innebörd samt förekomst har ökat kunskapen kring hedersrelaterat våld i det svenska 
samhället. Idag betraktas problematiken som ett svenskt problem (Olle, 2012). 
 
Detta problem är av intresse för det sociala arbetet då de drabbade kvinnornas liv kan sättas i 
fara. Enligt 1 § i 1 kap. av Socialtjänstlagen (2001: 453) skall socialtjänsten verka för att 
effektivt stödja människor utsatta för tvång, hot och våld i hederns namn. Utifrån denna lag 
vill jag som en blivande socialarbetare göra ett försök att upplysa det aktuella ämnet, 
hedersrelaterad våld. Målet med denna studie är att analysera unga kvinnors upplevelser samt 
erfarenheter kring det hedersrelaterade våldet i familjen. 
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1.1. Bakgrund 
1.1.1. Heder 
Unni Wikan (2009) har definierat begreppet heder som beskrivs ur ett perspektiv med 
relevans för denna studie. Hon menar att hedersbegreppet är ett omfattande begrepp, som inte 
endast kan tolkas till en enda persons upplevelser. Hennes definition av begreppet är en viktig 
utgångspunkt samt analysverktyg i denna studie, detta på grund av att jag med hjälp av 
Wikans definition samt tolkningar bättre kan tolka informanternas upplevelser.  
  
Enligt Wikan innebär heder den värdighet en människa känner utifrån andra människors syn 
på en. Författaren menar att heder handlar om makt som utgörs av en skara människor som 
har ett inflytande i kollektivet (Wikan, 2009: 09). Vidare menar Wikan att människor som 
lever i hederskulturer anser hedern vara en principsak som är viktigare än mycket annat, och 
detta kan endast förstås av individer som begriper innebörden av vanheder samt 
konsekvenserna av detta. Detta innebär att de som lever i hederskulturer uppfattar vad som 
krävs av dem (Wikan, 2009: 12).  
                                                         
En utgångspunkt inom begreppet heder är hur den kollektiva omgivningen uppfattar och 
värderar den enskilde individen. Heder handlar om en objektiv respektive subjektiv 
uppskattning av en individs värde samt prestige (Johansson, 2005: 127). Vidare diskuterar 
Johansson att skammen från att gå emot normsystemet i regionen som man vistas i 
genomsyrar människornas liv i bland annat Mellanöstern. Rädslan att göra bort sig, eller göra 
något skamligt inför sin familj och släktingar är hela tiden i deras medvetande. 
Ryktesspridning håller ständigt individerna i schack och begränsar den egna individuella 
friheten (Johansson, 2005: 127). Heder är därför en fråga om rykten, eftersom hedern ligger i 
det yttre, det vill säga i hur saker och ting föreställs och uppfattas av omgivningen. Wikan 
menar också att det kollektivet säger kan ödelägga en familjs heder och ära (Wikan, 2003: 
67). 
 
Wikan redogör även för begreppet skam som hon associerar som hederns motpol (Wikan, 
2009: 12). Hon menar till exempel att homosexualitet betraktas och ses som en stor skam i 
hederskulturer, därför väljer många av dessa individer som är homosexuella att inte komma ut 
med sin sexuella läggning (Wikan, 2009: 13). Följden för de som ändå väljer att offentliggöra 
sin läggning riskerar att vanhedra kollektivet, och kan på grund av detta bli utstötta från 
kollektivet (Wikan, 2009: 13). 
 
En kvinna från en kultur med en tyngd i heder ägs av mannen i familjen, alltså bestämmer 
mannen över henne och hennes liv. Allt annat förblir en vanheder, och går man emot hedern 
kan det ”fläcka” familjens rykte bland släkten, omgivningen och samhället som förväntar sig 
ett visst beteende. Det sätts alltså mycket press på att bevara hedern och kontrollera kvinnan. 
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Även om det är av betydelse att inte enbart kvinnor och flickor drabbas men även pojkar, är 
det inte i lika stor skara och inte i samma utsträckning i jämförelse med flickorna. Det handlar 
också om de föreställningar som råder. Den sociala konstruktionen av kön kan ske genom 
människans språk, handlingar, agerande, bemötande samt hur vi tolkar andra människor. De 
sociala föreställningar om kvinnor är att man beter sig feminint genom att till exempel tala på 
ett visst sätt, kvinnor förhåller sig till män på ett sätt som de förväntas göra och som förstärker 
deras kvinnlighet. Liksom män som förhåller sig till kvinnor på ett sätt som de förväntas att 
göra och som förstärker deras manlighet (Mattson, 2010: 43-45).   
 
Män som kommer från en kultur där hedern är viktig och det förekommer hedersrelaterat 
våld, alltså att våldet uppstår på grund av att någon trotsat hedern som råder, är en produkt av 
hans kultur. De los Reyes säger emot synen på förövarna som en produkt av sin kultur och 
belyser sitt argument följande: om förövaren är en produkt av sin kultur innebär det att om 
denna man skulle anpassa sig till den svenska kulturen där hedersrelaterat våld inte är en 
norm eller förkommande, skulle detta upphöra. Detta stämmer dock inte då även svenska män 
uppväxta i en svensk kultur brukar våld gentemot kvinnor och barn (De los Reyes, 2003: 20 
ff.).  
 
Vandello (2008) motsäger ovanstående påstående och menar att kulturen inte går att ta bort 
om inte människan väljer att leva på ett annat sätt, det krävs ett engagemang för att vilja ändra 
sig och det ligger oftast i okunskap om hur det egentligen bör vara och så vidare. Om de 
yngre inte följer och lyder de äldres ord kan konsekvenserna bli att de själva blir utsatta för 
våldet i hederns namn. Föregående resonemang styrker aspekten att mäns våld även riktas 
mot andra män för att behålla den sociala “ordningen” i kollektivet. Vidare förklarar Vandello 
hur dessa män inte är insatta i dagens samhälle och de levnadsnormer som råder, och dess 
okunskap skapar mer obalans och skiljer sig från de hedersnormer som de växt upp med 
(Vandello, 2008: 162 ff.). 
 
Ännu en definition som gjorts utifrån en utvärderings-studie av Länsstyrelsen Östergötland 
(2004) definierar det hedersrelaterade våldet på följande vis:   
 

Hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterat våld finns i klaner och familjer i ett 
patriarkalt samhällssystem. Individen är underordnad gruppen som äger och tar 
yttersta ansvar för heder och skam. Här är männens och gruppens heder direkt 
avhängigt av gruppens kvinnliga medlemmars faktiska eller påstådda sexuella 
beteende och relationer. I det faktiska förtrycket och våldet är utövaren oftast en man i 
nära relation till offret som oftast är en flicka eller ung kvinna. Andra kvinnor i nära 
relation till offret kan direkt eller indirekt utgöra ett stöd till förtrycket som öppet 
stöds av kollektivets gillande. Systemet gör även förövarna till offer. (Länsstyrelsen 
Östergötland (2004), Om våld i hederns namn, 2015-11-15).  
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Citatet beskriver hur främst flickor/unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld och att 
gärningsmannen oftast är en manlig anhörig till offren. Heder och skam är begrepp som 
fullbordar varandra, eftersom man i hederns namn inte får uppvisa ett skamligt beteende 
gentemot kulturens heder.  
 
1.1.2. Hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal 
Under denna rubrik kommer hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal att 
redogöras, kort om vad de fick uppleva samt hur döden blev den ”enda” utvägen för dem ur 
familjens syn. Dessa två hedersmord är bland annat anledningen till uppmärksammandet av 
hedersproblematiken i Sverige, då massmedia uppmärksammade händelserna. Hedersmorden 
på Pela och Fadime föll offer till en hederskultur, vilket väckte massmedial uppmärksamhet. 
Det finns därför idag hjälp och stöd som erbjuds i form av olika myndigheter: skola, polis, 
socialtjänsten med flera (Riksorganisationen GAPF A, 2015-12-21).  
 
Hedersmordet på Pela Atroshi var en revolutionerande händelse för svensk media, men även 
för det svenska samhället i frågan om hederskulturer, då Sverige tvingades att lära sig om 
heder och kultur som råder kring hedern. Pela blev ett offer för att ha vanärat sin pappa och 
sina manliga släktingar i och med sin livsstil. Hon bodde i Stockholmsförorten Farsta där hon 
även gick i gymnasiet. Pela hade en pojkvän som hon var kär i – men hennes pappa och 
farbröder ansåg Pela ha vanärat familjen i och med sin livsstil. Hon orkade inte med de strikta 
regler hennes pappa fastlade, därför rymde Pela hemifrån till sin pojkvän. Pela lurades hem 
igen och under sommarlovet följde hon med familjen till deras hemstad i Kurdistan, där hon 
sköts till döds av sin egen pappa och farbröder (Riksorganisationen GAPF B, 2015-12-21). 
 
Fadime Sahindal blev mördad av sin pappa eftersom hon inte följde pappans och broderns 
regler. Hon blev kär i en svensk kille och blev upptäckt av sin bror med honom på stan. Han 
hade då attackerat henne på plats, och börjat misshandla henne och kallat henne för hora. 
Fadime berättar i ett reportage ”Det här med heder, betyder väldigt mycket för dem. Att tjejen 
ska lyda dem. Det här med heder är det enda dem har” (Sverigesradio B, 2015-12-19). Hennes 
liv togs 20 november 2001. Hon ska inte vara olydig, i den bemärkelsen att hon måste lyda 
vad fadern och släkten säger oavsett sammanhang, som till exempel att inte bryta mot den 
heder som råder. När en flicka/ung kvinna bryter mot den heder som råder får förövaren, i 
detta fall anhöriga mannen, som ”äger” flickan/unga kvinnan göra allt i sin makt för att 
återupprätta hedern (Sverigesradio B, 2015-12-19).  
 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att analysera unga kvinnors upplevelser och erfarenheter av 
hedersrelaterat våld i familjen.  
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Studiens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställning: 
• Vilka uppfattningar och erfarenheter uttrycker kvinnorna om hedersrelaterat våld i 

familjen? 
 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras ett begränsat urval av studier och avhandlingar som jag finner vara 
relevanta för undersökningens syfte samt frågeställningar. Studierna presenteras direkt 
tematiskt med underrubriker. Avsnitt 3.1. Olika myndigheters arbete kring hedersrelaterat 
våld. I avsnitt 3.2. Flickor, pojkar och myndigheter kommer till tals. Dessa studier har valts 
för att dels kunna analysera hur och varför detta ännu sker i dagens svenska samhälle, trots att 
det uppmärksammats och utformats en svensk lagstiftning emot hedersrelaterat våld. 
Dessutom är det betydelsefullt att förstå hur skolans roll är viktig för de flickor och pojkar 
som drabbas, där ett förebyggande arbete kan förhindra att alltfler barn drabbas av 
hedersrelaterat våld. Detta styrks även med en av denna studies informant som uttryckte att 
hon gifte sig tidigt men som inte hade gjort det idag om hon fått den möjligheten. Här nedan 
skriver Gruber om hur skolan försöker förstå hedersrelaterat våld för att hjälpa dessa barn 
innan det är “försent”. De los Reyes skriver om hur unga kvinnors erfarenheter i en 
hederskultur definieras och beskrivs, vilket är vad denna uppsats gör ett försök till. I 
uppsatsens analys kommer dessa forskningar tillsammans med teorierna som kommer i nästa 
avsnitt att användas för att tolka det insamlade materialet. 
 
2.1. Olika myndigheters arbete kring hedersrelaterat våld  
Sabine Gruber (2007) har forskat och skrivit en rapport om hedersrelaterat våld och vad det 
innebär när det förekommer i en skolmiljö. Hon har inriktat sig på faktorer som etnicitet, kön 
och våld. Gruber har gjort en kvalitativ studie, och intervjuat elevvårdare och anställda i en 
skola men också gjort observationer. Denna studie vill uppmärksamma det ansvar som skolan 
som en myndighet har för att upptäcka om flickor och pojkar utsätts för hedersrelaterat våld i 
hemmet (Gruber, 2007: 17-18). Syftet har varit att nå en kunskap om hur skolans elevvård 
förstår hedersrelaterat våld (Gruber, 2007: 76). Fältstudien genomfördes under år 2005 och 
urvalet var 13 skolor fördelade i fyra kommuner, 12 intervjuer, fem individuella och sju 
gruppintervjuer samt 26 elevvårdare deltog. Deltagande observationer har gjorts under tre 
studiedags tillfällen (Gruber, 2007: 78-79).  
 
Enligt Gruber finns det inte mycket forskning om hedersrelaterat våld med fokus på flickor, 
men den forskning hon har använt sig av antyder att flickor som blir utsatta för våld ofta 
vänder sig till skolans enheter. De elevrådsmedlemmar som Gruber var i kontakt med för sin 
fältstudie var antingen pålästa eller försökte sätta sig in i ämnet hedersrelaterat våld för att på 
bästa möjliga sätt kunna hjälpa de flickor som söker sig till dem. Det kom även på tal av 
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skolpersonalen att detta fenomen inte enbart drabbar flickor utan även pojkar (Gruber, 2007: 
18-19). 
 
Hedersrelaterat våld är enligt Gruber något som anlänt till Sverige, alltså en kultur som 
kommit men som inte är en del av det som är ”svenskt”, vilket innebär att det är ett avvikande 
beteende. Det är även av betydelse att anmärka på elevvårdare som har en annan etnisk 
bakgrund att de tycks förstå och ha mer kunskaper i ämnet, även om de själva inte blivit 
utsatta kan de hjälpa eleverna på ett bättre sätt än en svensk som inte känner till kulturen alls 
(Gruber, 2007: 22-25).  
 
Resultatet visade att myndigheter som skola har blivit bättre på att uppmärksamma avvikande 
beteende och följa upp med eleverna ifall en händelse skulle verka suspekt (Gruber, 2007: 
47). Även att flickorna lever ett dubbelliv, ett i skolan med kompisarna och Sverige, och ett 
hemma med familjen. I en intervju framkommer det att elevvårdare finner en paradox. 
Flickorna får inte ha sex eller vara sexuellt aktiva, men klär sig utmanande och att vissa 
flickor byter om i korridorerna. Resultaten visade att det finns en obalans i att klä sig 
utmanande när flickorna inte får vara sexuellt aktiva. Detta leder till att dessa flickor 
stigmatiseras på grund av sitt beteende och det avviker från de svenska “normer”, vilket 
skapar en förvirring hos elevvårdarna för hur de ska bemöta denna målgrupp (Gruber, 2007: 
67, 69).  
 
Siv-Britt Björktomta (2007) har genomfört en rapport på vad olika personalkategorier i 
Huddinge kommun har för syn på hedersproblematiken med flickor. Syftet är att studera hur 
olika personalkategorier i en svensk kommun identifierar hedersrelaterat förtryck/våld samt 
hur deras möten med flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterade strukturer ser ut 
(Björktomta, 2007: 10). En kvalitativ studie genomfördes, med fokusintervjuer med personal 
som kommer i kontakt med flickor/kvinnor som utsätt för hedersrelaterat våld (Ibid: 13).   
 
Resultatet visade att socialarbetare uttryckte vikten av att uppdatera sig med ny information i 
takt med de sociala problem som uppstår i samhället. Det fanns dock de som nämnde att 
bemötandet med flickorna inte har en utgångspunkt i hedersrelaterat våld utan socialarbetaren 
tar varje fall och möte med klient som unikt. Många socialarbetare uttryckte en viss oro för 
vad som kan hända flickan/den unga kvinnan när en utredning öppnas. Ett problem som 
Björktomta upptäckte med sin rapport är att det inte finns någon enhetlig definition av 
hedersbegreppet vilket försvårar arbetet som socialarbetarna uttryckte det själv. Det går inte 
att identifiera gruppen utifrån hedersproblematiken, vilket försvårar processen som tar längre 
tid att utreda. Enligt Björktomta ska fokus ligga på flickan/ den unga kvinnan som söker hjälp 
och ska inte kategoriseras utifrån de benämningar som regeringen fastställt för dem: ”flickor i 
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hederskulturer och kyskhetskulturer”, ”ungdomar i hederskulturer” och så vidare (Björktomta, 
2007: 45 ff.) 
 
2.2. Flickor, pojkar och myndigheter kommer till tals 
Siv-Britt Björktomta (2005) har gjort en studie där hon försökt definiera hur hedersrelaterat 
våld diskuteras i media, särskilt efter Fadime Sahindals och Pela Atroshis död. Rapportens 
syfte är indelat i tre olika delsyften: “Det första delsyftet är att jämföra den mediala bilden av 
hedersrelaterat våld och den bild som framstår och presenteras i svensk forskning. Det andra 
delsyftet är att lyfta fram och beskriva vad som görs i Sverige inom socialt arbete för att 
motverka hedersrelaterat våld. Det tredje delsyftet är att belysa de etiska kodord som 
projekten/verksamheterna kännetecknas av.” (Siv-Britt, Björktomta, Unga kvinnor, frihet och 
heder - om socialt arbete och hedersrelaterat våld, 2005: 13).  
 
Björktomta baserade sin studie på tre olika forskningsinsatser; Flickor, frihet och heder är en 
forskning som handlar om hur hedersrelaterat våld rapporteras i media och dess utveckling, 
samt hur hedersmordsdebatten tog fart i svensk rapportering år 2002. Den andra består av 
material från elva utvalda projekt som på olika sätt arbetar med flickor från patriarkala 
invandrarfamiljeförhållanden. Den tredje studien fokuserar på den etiska dimensionen i 
socialt arbete för att motverka hedersrelaterat våld (Björktomta, 2005: 11).  
 
I denna rapport framkommer det att kvinnorna i studien menar att döttrar och söner har olika 
regler, söner har mer frihet än döttrarna. Ett exempel som togs upp var att varken dotter eller 
son får gå på disco, men enbart flickan riskerar något om hon gör det och det är ett dåligt 
rykte. För en flicka från en hedersladdad kultur är det inte en positiv sak att få med sig i 
bagaget (Björktomta, 2005: 20). Resultaten för denna studie visade att regeringen 
uppmärksammat Fadime Sahindals mord och satsat miljontals kronor på att studera området i 
ett förebyggande syfte och motverka sådant beteende och händelser. De verksamheter som 
var inblandade i studien visade att deras intresse var stort och det väcktes i samband med 
hedersmorden på 00-talet då debatten kring fenomenet tog fart i media (Björktomta, 2005: 
57). 
 
En fjärde studie har undersökt hur unga kvinnor i samhället drabbas av våld, hot och kontroll 
under hederns namn. De som faktiskt anmäler våldet, har fått leva med det över en längre 
period och ofta har någon annan i familjen fått uppleva samma sak att det blir “vanligt” i 
hemmet. Dessa unga kvinnor påverkas på olika sätt och vissa generella symptom är ångest, 
rädsla, smärta och koncentrationssvårigheter (De los Reyes, 2003: 6-7). Denna rapport vill 
studera hur neutraliseringen av våldet har tagit fasta, att våldet blivit en vanlig sak som händer 
(Ibid: 9).    
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Resultaten av De los Reyes studie, särskilt enkätundersökningen visade att det finns två 
grupper som drabbas av detta fenomen. Den ena är unga kvinnor och flickor som blir slagna 
av föräldrar, och den andra gruppen består av kvinnor som ingår i ett förhållande där sambon 
eller maken är förövaren. Ett förekommande exempel hos de unga kvinnorna, är att 
sexualiteten är den unga kvinnans orsak till att bli misshandlad, och händelseförloppet 
sträcker sig över en längre tid. Det går därför inte att begränsa våldet. Det förekom även att 
anledningen till att just unga kvinnor och flickor drabbas är på grund av maktutövning av 
mannen i huset eller relationen. Mannen vill känna sig överordnad sin kvinna (De los Reyes, 
2003:16 ff.). Dessutom visar undersökningen på att situationen för offret oftast förvärras efter 
en myndighetskontakt, därför avstår många från att anmäla händelsen för att inte förvärra 
situationen hemma (Ibid: 25).  
 
Astrid Schlytter har tillsammans med Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin 
Rexvid skrivit en studie som heter Oskuld och heder (2009). Detta på uppdrag av Stockholm 
stad för att undersöka flickor och pojkars utsatthet av hederskulturens kontroll i Stockholm 
stad. Den föreliggande studien utgår ifrån en kvantitativ studie, författarna har genomfört en 
enkätundersökning bland ungdomar i årskurs nio samt en aktstudie av ärenden som rör 
omhändertaganden med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(1990:52), LVU. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga hur stor andel flickor och 
pojkar som kan bedömas leva med hedersrelaterade normer och begränsningar i Stockholm. 
Samt hur situationen för dessa flickor och pojkar är avseende; utsatthet för kontroll, 
kränkande behandling, hot och våld från närstående. Enkätundersökningen genomfördes 
under våren 2008 bland ca 2300 elever i årskurs nio på 36 grundskolor i Stockholm stad. 
 
Studien beskriver hederskulturer och dess konfliktområden. Studien kartlägger intresset kring 
kvinnans ofrihet och sexualitet som har visats vara det mest framstående i hederskulturer. 
Författarna förklarar vidare att villkoren mellan pojkar och flickor i hederskulturer skiljer sig 
där pojkarna har större frihet då de får vistas ute, syssla med olika idrotter samt andra sociala 
sammanhang på fritiden. De har även i uppgift att övervaka de kvinnliga medlemmarna i 
familjen och släkten. Deras engagemang i att kontrollera kvinnorna övervakas i sin tur av de 
äldre männen i familjen som sätter press på dem att förhålla sig enligt hedersnormerna. 
Vidare beskriver författarna hur dessa normer kolliderar med det svenska samhällets 
kvinnosyn där flickor bekymmerslöst kan ha pojkvänner eller sexuella partners innan 
äktenskapet. Denna kollision bland normerna skapar stor förvirring hos pojkarna och 
flickorna som inte vet om de själva kan styra över sitt liv eller sin framtid, eller om familjen 
ska manövrera dem. De vet inte vilket som är rätt eftersom de står mellan två 
kultursamhällen. 
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Studiens resultat visar att ungdomarna helst skulle vilja välja själva vad de ska göra på 
fritiden, vilken partner de vill ha, hur de ska klä sig och vem de ska bo ihop med eller gifta sig 
med i framtiden. Studien belyser att både flickorna och pojkarna anser sig själva som offer i 
hederskulturer. Författarna framhåller i studien att kvinnorna förtrycks både psykiskt och 
fysiskt enligt hedersnormerna, kontrolleras och har ingen egen bestämmanderätt gällande i 
stort sett någonting. Pojkarna ses som både förövare och offer då de tvingas utöva tillsyn över 
kvinnorna och pressas från de äldre männen att utföra denna maktkontroll samt att även de är 
tvungna att följa hedersnormerna gällande tvångsgifte (Schlytter m.fl. 2009). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer en redogörelse av de centrala begreppen som är grundläggande för 
denna uppsats att redogöras: heder, kultur, etnicitet och kön. Dessa begrepp kommer i sin tur 
redogöra för tre teoretiska perspektiv: den patriarkala familjestrukturen, kulturperspektivet 
och genussystemet. Målsättningen är att belysa upplevelsen av att växa upp- och leva i en 
hederskultur.  
 
3.1. Centrala begrepp  
De begrepp som kommer att redogöras i detta avsnitt är heder, kultur, etnicitet och kön och 
dessa finner jag vara relevanta då de förklarar hur en hederskultur kan se ut.  
 
3.1.1. Heder 
Begreppet heder har diskuterats och undersökts av bland annat Stewart (1994) som gjort ett 
försök att definiera och klargöra den västerländska förståelsen av begreppet. Stewart vill 
förtydliga ordets innebörd för att undvika den allmänna användningen som kan uppstå då 
begreppet heder betecknar ett utmärkande koncept i de icke-europeiska kulturerna. Eftersom 
detta begrepp också används och förekommer i de icke-europeiska områdena är det av 
betydelse att förklara ordets innebörd på ett avgränsat och specifikt sätt för att tydliggöra vad 
heder är. Stewart tog upp olika sätt att förstå begreppet på, vilka är; heder måste uppfattas 
som en rättighet, det vill säga som en rätt till respekt att individen har rättigheten att 
behandlas med värdighet. Han menar att; har man heder har man också rätt att kräva respekt 
från sin omgivning. Det finns ett flertal analyser av heder som delar upp begreppet i två 
huvud aspekter, den inre och den yttre aspekten. Den yttre aspekten står i denna bemärkelse 
för det offentliga/samhället, och den inre aspekten för den personliga aspekten och 
familjesituationen som råder (Stewart, 1994: 151).  
 
Stewart menar att heder består av två saker. Det ena är att hedern kan förloras och det andra är 
att den kan behållas om man lever upp till de krav och regler som hedern består av, som också 
kallas för hederskoden (Code of honor). Hederskoden står för en hel del värden och bryter 
man mot dessa koder, förlorar man sin heder. Det kan beskrivas som att den som har heder 
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har respekt, då denna person har valt att leva sitt liv efter kollektivets regler. Om en individ 
väljer att inte följa dessa krav och regler som samhället satt upp leder till att denna person kan 
förlora sin heder. Eftersom individen inte vill avvika från samhället, är man därför rädd om 
sin heder och vill behålla den. Det kan leda till olyckliga missöden om hedern förloras, 
samhällets attityd gentemot en förändras och helt plötsligt blir den utan heder den som bär på 
skam för att ha brutit mot den heder som råder (Stewart, 1994: 152 ff.). 
 
Hedersbegreppet finns i alla samhällen men utspelar sig på olika sätt och är olika viktigt, men 
det är förknippat med något positivt, och handlar om värde i egna och andras ögon. Den 
självrespekten vi har bygger på andra människors värderingar av en. Heder är ett värdeladdat 
ord och förknippas med nobla, ädla och prestigefyllda gärningar. Liksom den positiva 
bemärkelsen har heder även en baksida som genomsyras av makt och smärta. Makt för att de 
överordnade sätter normerna och kraven för vad som ska gälla, och smärta för att hedern har 
sitt pris. Hedersproblematik kan utifrån ett kulturellt perspektiv uppfattas som traditioner 
inom grupper, dock är inte traditionerna knutna till en speciell religion utan kan förekomma 
inom diverse kulturer (Wikan, 2003: 80 ff.) 
 
Ännu en betydelsefull aspekt Stewart lyfter fram med sin definition är honorgroups, det vill 
säga hedersgrupper. Detta står för att en grupp individer lever efter samma hederskod, och de 
erkänner detta för varandra genom att leva efter dessa koder som råder, för att behålla hedern 
inom gruppen. Genom att följa den hederskod som råder inger även individen den rättigheten 
att bli behandlad som en jämbördig med resten av hedersgruppen (Stewart, 1994: 153).  
 
En sista aspekt Stewart lyfter fram är att heder kan betraktas som ett objekt, något som finns. 
När man har heder har man rätt till respekt, och även rättigheten att kräva den om den inte ges 
per automatik. Vad gäller hedersfrågan, så är det en antingen eller situation, det vill säga 
antingen innehar man heder eller så har man inte det. Heder är inget som kan öka, minska 
eller bara försvinna från tomma intet, utan det krävs en avvikelse från de hederskoder som 
råder för att förlora sin heder. Kvinnor har ingen heder i många samhällen, när man talar om 
kvinnans heder är det oftast förknippat med hennes kyskhet. Detta innebär att kvinnan har 
heder så länge hon har sin kyskhet i behåll (Stewart, 1994: 154). 
 
Riyadh Al-Baldawi (2003) skriver om fenomenet med familjen och definierar strukturen i hur 
familjen är uppdelad, i en familjestrukturmodell. Han skriver om att familjestruktur är det sätt 
en familj väljer att fördela sina positioner inom familjen, det vill säga rollfördelning. I bland 
annat mellanöstern finns den patriarkaliska familjestrukturen som innebär att det är 
mannen/pappan i familjen som bestämmer och som är familjens ansikte utåt i sociala 
sammanhang. Den bakomliggande orsaken till mannens stora makt i familjen grundar sig på 
det traditionella och konservativa idealet, att det är mannen som har det ekonomiska ansvaret. 
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I och med att det är mannen som försörjer familjen blir det också han som har mest makt (Al-
Baldawi 2003: 110-111).  
 
Enligt Mora (2009) har männen ett bekräftelsebehov att de ska visa sig manliga i sin 
hederskultur, detta kan visa sig bland de yngre män i familjen som bör kontrollera kvinnorna i 
familjen; hur de beter sig, vem de umgås med, vilka personer de träffar och så vidare. Följer 
de inte de rådande normerna kan det leda till konsekvenser för dessa flickor/kvinnor i form 
av: hotelser, fysisk och psykisk våld, i värsta fall även hedersmord (Mora, 2009: 499). Om de 
yngre männen inte följer och lyder de äldres regler kan konsekvenserna bli att de själva blir 
utsatta för våldet i hederns namn. Föregående resonemang styrker aspekten att mäns våld 
även riktas mot andra män för att behålla den sociala “ordningen” i kollektivet. Vidare 
förklarar Vandello hur dessa män inte är insatta i dagens samhälle och de levnadsnormer som 
råder, och dess okunskap skapar mer obalans och skiljer sig från de hedersnormer som de växt 
upp med (Vandello, 2008: 162 ff.).  
  
3.1.2. Kultur 
Det vanligaste kriteriet för att urskilja etniska grupper är kultur (Johansson, 2000: 86). 
Kulturperspektivet består av faktorer som bland annat, språk, beteendemönster och normerna 
som råder för just den aktuella kulturen som råder. Individen är beroende av att tillhöra en 
grupp som återspeglar hur människan är för att känna sig behövd i ett sammanhang av att 
tillhöra kollektivet. Detta kan i sin tur utveckla individens självbild på grund av det faktum att 
individen återspeglar kulturens seder och normer (Allwood, 2000: 25). 
 
Begreppet kultur är otydligt som har lett till att det i likhet med begreppet etnicitet har fått ett 
flertal olika definitioner. I föreliggande studie kommer Anthony Giddens (2003) definition av 
begreppet kultur att användas. 
 
Enligt Giddens är kultur de beteendemönster, normer, värderingar, värden och materiella 
resurser som är specifika och som karakteriserar en viss grupp av människor, det vill säga att 
denna grupp skapar sig gemensamma intressen och beteenden (Giddens, 2003: 559). Giddens 
redogör även för att sociologer enligt honom endast utgår från de aspekter i samhället som är 
inlärda än de som är medfödda, och som förs vidare från generation till generation. Vidare 
menar han att kultur och samhälle samspelar med varandra och inte går att skilja åt, detta på 
grund av att olika former av kulturer är sammankopplade till olika typer av samhällen 
(Giddens, 2003: 37). Giddens menar dock att en gemensam nämnare finns för samtliga 
kulturella variationer, han säger: ”Grundläggande för alla kulturer är de idéer och 
uppfattningar som definierar det som upplevs som viktigt, värdefullt och önskvärt” (Anthony 
Giddens, Sociologi. 2003: 37). Med andra ord står kultur för de gemensamma värderingar den 
tillhörande gruppen har. Broberg och Almqvist (2000) skriver om vad det innebär att växa 
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upp i en viss kultur. De menar att kulturen påverkar individens utveckling som i sin tur även 
påverkar barnen som växer upp i en familj där kulturen genomsyrar levnadssättet. Vidare 
anmärker de innebörden att förstå hur barn från andra kulturer växer upp, alltså hur 
uppfostran ser ut i andra kulturer för att förstå hur barn forstras i Sverige. De barn som har en 
annan kulturell bakgrund kan möjligtvis växa upp under särskilda omständigheter som inte 
behöver vara i kontrast med en svensk uppfostran, dock tar många människor som invandrar 
till ett annat land med sig sin kultur, i form av språk, seder, traditioner och 
levnadssätt (Almqvist & Broberg, 2000: 199 ff.).  
 
Giddens beskriver kulturer i samtliga samhällen vara en sammansättning av de föreställningar 
som upplevs vara betydelsefullt för de människor som ingår i samhället. Detta menar han 
skapas kollektivt, att folkgruppen skapar sig gemensamma normer (Giddens, 2003: 38). Det 
som är gemensamt för de som tillhör kollektivet, det vill säga kulturen avgör de regler och 
lagar som ska följas av de människor som ingår i kulturen. Detta skapar i sin tur en ”vi-
känsla” att tillhöra en gemenskap och känna sig behövd av kollektivet (Giddens, 2003: 559). 
Den kultur en människa tillhör, är en samhörighet av att vara en av dem, och det skapas 
dessutom av de människor som ingår i den kulturen. Individerna inom den kulturen är 
skaparna av de normer, beteendemönster och språk som kulturen består av. Tillhör man en 
kultur då representerar man den, därför vill man inte avvika från de normer och regler som 
råder (Giddens, 2003: 38).  
 
Enligt Al-Baldawi råder den patriarkala familjestrukturen oftast i samhällen som grundar sig 
på att mannen är den som är familjens överhuvud och familjens representant, därför blir det 
också naturligt att i sådana familjer ge pojkarna mer rättigheter och större friheter än flickorna 
i familjen (Al-Baldawi 2003: 115).  
 
Män som kommer från en kultur där hedern är viktig och det förekommer hedersrelaterat 
våld, alltså att våldet uppstår på grund av att någon trotsat hedern som råder är en produkt av 
sin kultur. Hedersrelaterat våld tillhör den kultur där hedern har sin prägel på individen. Det 
som skiljer denna typ av våld är att det kräver ett godkännande från familjen och/eller släkten 
individen tillhör. Det är alltså familjen och/eller släkten som beslutar om våldet ska användas 
för att återupprätta den förlorade hedern. Det problematiska i detta sammanhang är att barnet 
saknar ett skyddsnät, och blir överkörd av de äldre/överordnade (Wikan, 2003: 84). Det 
kulturella perspektivet beskriver heder som en offentlig angelägenhet, alltså att hedern 
behåller man för offentlighetens skull och hedern är på grund av att offentligheten har lagar 
och regler som råder (Wikan, 2003: 87).  
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3.1.3. Etnicitet   
Termen ”etnisk” har sitt språkliga ursprung i grekiskans ”ethnikos” av ”ethnos” som betyder 
”människor av ens egen sort”, ”nation” eller ”folk” (Lange och Westin 1981: 245). Begreppet 
etnicitet är ett omdiskuterat ämne, i boken Theories of Etnicity har sociologer, psykologer etc. 
utgivit sina egna definitioner av begreppet, här nedan redogörs Max Webers (1992) 
definition: 
 

Those human groups that entertain a subjective belief in their common descent 
because of similarities of physical type or of customs or both, or because of memories 
of colonization and migration. It does not matter whether or not an objective blood 
relationship exists (Max Weber, Theories of Ethnicity, (1922) 1996: 56) 
 

Weber menar att människor som bor kollektivt och i ett och samma område skapar sig till slut 
ett gemensamt band och gemenskap trots att de inte delar samma DNA. Han menar alltså att 
en individ kan skapa sig en gemenskap och tillhörighet oavsett blodsband eller inte. En 
individ kan skapa sig en relation genom att växa upp i samma miljö.  
 
Giddens anser etnicitet vara ett socialt konstruerat fenomen som han menar kan förändras 
över tid (Giddens, 2003: 229). Giddens har också definierat begreppet etnicitet som han 
menar särskiljer människor från varandra och som är beroende av kulturella värden samt 
rådande normer (Giddens, 2003: 554).  
 
Mattson skriver om etnicitet som hon menar kan relateras till begreppet kultur, som utgörs av: 
språk, seder och bruk samt religion. Etnicitet skapas av social interaktion samt sociala 
processer som skapar samhörighets känsla, tillhörighet och levnadsförhållanden bland olika 
grupper. Att grupper skapas i samhällen som integrerar med varandra beror delvis på att man 
till exempel har gemensam kultur och språk, men det beror även på att man tillsammans 
känner utanförskap samt marginalisering i samhället (Mattson, 2010: 74-77). 
 
3.1.4. Kön 
Yvonne Hirdman (2003) redogör för begreppet genus. Begreppet genus kommer från det 
engelska ordet gender och betecknar det sociala samt kulturella könet. Det innefattar även de 
uppfattningar samt föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt i samhället 
(Hirdman, 2003: 29). Uppdelningen mellan de olika könen har existerat sedan långt tillbaka, 
definitionen av ”man” och ”kvinna” har författare, filosofer och vetenskapsmän uttryckt i 
flera århundraden. Fokus ligger på vad kvinnan ska göra och inte göra (Hirdman 1993: 23). 
 
Hirdman beskriver vidare den ”naturliga ordningen”, som hon beskriver vara de 
föreställningar som en man och kvinna bör upprätthålla i samspelet gentemot varandra. Ett 
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exempel på dessa föreställningar är att mannen i detta samspel ska ta hand om kvinnan, detta 
på grund av att hon betraktas vara den ”svage” i relation till mannen (Hirdman, 1993: 81-82). 
 
Hirdman (2004) redogör för begreppet genussystem i sin bok Genussystemet - reflektioner 
kring kvinnors sociala underordning, detta för att förstå genusbegreppet och dess uppdelning 
samt de dolda förtryck, underordningar och uppfostran som det innebär (Hirdman, 1993: 12). 
Genussystemet kan ses utifrån två principer, dikotomi och hierarki, som enligt Hirdman 
beskriver ordningsstrukturen i samhället (Hirdman, 1993: 113). Dikotomi är enligt Hirdman 
isärhållandet av manligt och kvinnligt utifrån samhällets föreställningar om vad som är 
manligt respektive kvinnligt. Hierarki åsyftar till att mannen är en norm, och därmed står för 
det allmängiltiga (Hirdman, 1993: 114). Hirdman menar att mannen har en överordnande roll 
som hon delvis menar beror på kvinnans acceptans som underordnare som bidrar till 
skapandet av könsroller. Kvinnans syn på sig själv kan vara en beroende faktor i skapandet av 
könsroller, till exempel ser de flesta kvinnor sin kropp som svagare och mindre värd i 
jämförelse med mannens (Hirdman, 1993: 74- 80). Detta menar Hirdman beror på att ett 
genuskontrakt utspelar sig på tre plan; kulturell överlagring, samhällets rådande 
föreställningar om hur relationen mellan en man och kvinna bör vara. Den sociala 
integrationen, arbetsdelningen mellan könen. Historiskt sett utförde kvinnorna 
hushållssysslorna medan männen försörjde familjen. Socialisering, den direkta inlärningen 
om att kvinnor bland annat bör uppfostra barnen (Hirdman, 1993: 120). 
 
Mattson beskriver kategorin kön som en social konstruktion och menar att kön inte är något 
biologiskt som är fixerat i den mänskliga kroppen. Hon menar att begreppet kön kan uppfattas 
på olika sätt, detta beroende på vilken social, historisk och kulturell kontext vi befinner oss i. 
Vidare menar författaren att konstruktionen av kön kan ske genom individens språk, 
handlingar, agerande, bemötande samt hur vi tolkar våra medmänniskor. De sociala 
föreställningarna om kvinnor är att man beter sig feminint genom att till exempel tala på ett 
visst sätt. Kvinnor förhåller sig till män på ett sätt som de förväntas göra och som förstärker 
deras kvinnlighet. Liksom män som förhåller sig till kvinnor på ett sätt som de förväntas att 
göra och som förstärker deras manlighet (Mattson, 2010: 43-45).   
 
Al-Baldawi menar att den kvinnliga rollen i den patriarkala familjen är att föda barn, ta hand 
om hemmet och vara ett stöd för sin make och hjälpa sin man vid behov. Kvinnan ses som en 
ägodel till mannen och hon förlorar därmed flera av sina rättigheter såsom att få göra sin röst 
hörd, arbeta eller på annat sätt representera sin familj. Det är alltså mannen som är överordnad 
och bestämmer i princip det som kvinnan får och inte får göra (Al-Baldawi 2003: 111).  
 
Med utgångspunkt i Asta Ekenwalls avhandling menar Hirdman att under 60-talet var könen 
uppdelade på ett specifikt sätt där ”mannen” framstod som; ren och ljus, medan ”kvinnan” 
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framstod som; oren och svag. Detta påvisar ojämlikheten mellan könen, och därför uppfattas 
de vara olika i samhället då denna sociala konstruktion samt föreställningar av man och 
kvinna är befäst hos individen utifrån samhällets föreställningar av just begreppet kön 
(Hirdman, 1993: 35).  
 
Watts (2010) är en annan som beskriver relationen som män har till sina kvinnor och varför 
de anser sig själva ha den attityden gentemot sina kvinnor i olika sammanhang och 
situationer. Nedanstående citat beskriver kort och ger en synvinkel på hur män i denna aspekt 
av att vara den överordnade beter sig i sammanhang där en kvinna, särskilt deras anhöriga 
befinner sig i.  
 

”It starts verbally[,] and then when a [woman] stand up to me, then when the violence 
start. Do what I say, or you get out and say nothing, and if you do [say something], I’ll 
beat your ass. You know? And when they say something, I’m gonna beat their ass. 
 
It like, you know, she woman, and she the man, you know what I’m saying? She wear 
the pants and I wear the skirt. I can’t have that, you know what I’m saying? I wasn’t 
raised up like that, you know? So I had to tell her and put her in her place.” (Watts, 
Roderick, J., 2010, Advanced a Community Psychology of Men: 204) 

 
Ovanstående citat visar på hur män kan uppföra sig i en konversation med en kvinna, detta 
kan även liknas med hur ett samtal utvecklas, där mannen har övertaget över “sin” kvinna. 
Watts skriver även om att män som brukar våld, i form av hot helst inte vill erkännas vid detta 
beteende. Män som använder sig av hotelser och våld gör det mot män liksom kvinnor. Vad 
gäller våld mot kvinnor handlar det om den maktposition av tillrättavisande som uttrycks i 
andra stycket i ovanstående citat (Watts, 2010: 203). 
 
3. 2. Sammanfattning 
I detta avsnitt har fyra centrala begrepp förklarats utifrån diverse forskare och sociologer som 
studerat sig in i olika ämnen. Dessutom redogjordes tre perspektiv: den patriarkala 
familjestrukturen, kulturella perspektivet och genusperspektivet. Den patriarkala 
familjestrukturen visar på hur mannen är den överordnade i familjen, vilket visar på att 
”manligt” och ”kvinnligt” existerar i familjen. Det kulturella perspektivet visar på hur 
kulturen spelar sin roll i hur individerna samspelar och utvecklas utifrån de rådande normerna 
inom kulturen. Genusperspektivet står för att stereotyper existerar och att dessa roller är 
socialt konstruerade. Det vill säga att det är samhället och människorna som formar det som 
är ”manligt” och ”kvinnligt” genom att framställa regler för hur respektive kön får ha för 
beteende för att inte avvika sig från normen.  
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4. Metod  
Detta avsnitt kommer redogöra för undersökningens valda metod för insamling av litteratur 
och intervjumaterial, samt hur vi gått tillväga med urvalet och hur intervjuerna bokats in samt 
genomförandet av dem. I detta avsnitt kommer även etiska hänsynstaganden tas upp. När vi 
beslutat om studieämne påbörjades sökningen av tidigare forskning och annan litteratur av 
relevans för undersökningen.  
 
4.1. Metod för insamling av det empiriska materialet 
Enligt Starrin och Svensson (1994) innebär kvalitativ metod att gestalta något och hur man 
går tillväga för att få kunskaper om något. I denna uppsats kommer därför en kvalitativ metod 
att tillämpas i form av intervjuer. Eftersom syftet är att studera och få ta del av unga kvinnors 
egna upplevelser och erfarenheter av hedersrelaterat våld var en kvalitativ ansats lämplig. 
Detta har varit grundläggande för metodvalet av kvalitativa intervjuer med fem kvinnor som 
blivit utsatta för våld i hederns namn. Den inhämtade data har baserats på personliga historier 
via informanterna (Starrin och Svensson, 1994: 164).  
 
4.2. Genomförandet av intervjuerna 
Vi var två författare för denna studie som fyllde olika funktioner under intervjuernas gång. 
Den ena författaren ställde frågorna medan den andra författaren förde anteckningar på 
datorn. Enligt Staffan Stukát (2011) är det en fördel att göra på detta vis, då det ger en bredare 
uppfattning av intervjun. Den som för anteckningar kanske skriver ned något som 
intervjuaren inte ser. Nackdelen med att göra på detta sätt är att informanten kan känna sig 
obekväm med två intervjuare i och med det känsliga ämnet som ska diskuteras (Stukát, 2011: 
40).  
 
Vi bokade in intervjuer med totalt sex kvinnor. Vi hade en bekant som hänvisade oss till totalt 
sex kvinnor men endast fem intervjuer genomfördes på grund av ett avhopp som uppstod 
innan intervjun skulle äga rum. När det var dags för att boka in intervjuerna tillfrågade vi 
informanterna vart de ville att intervjun skulle hållas och samtliga svarade ”hemma hos mig” 
då vi inte hade ett rum/kontor att erbjuda. Informanternas önskemål var att platsen skulle vara 
trygg och säker för att de ska kunna slappna av så gott de kan, därför valde de sitt boende. 
Eftersom kvinnorna uttryckte att de var upptagna med arbete och andra aktiviteter bestämde 
de även tiden för intervjun. När intervjun var bokad befann sig ingen annan är vi författare 
och informanten i bostaden, för att undvika störande moment som exempelvis andra 
familjemedlemmar. Samtliga intervjuer pågick i ca 60 min till 90 min.  
När det kom till att analysera empirin, började jag med att först läsa intervjuerna, korrigera 
felstavelser och dylikt. När jag läst igenom svaren ett par gånger, började jag se mönster, 
likheter och olikheter i materialet, vilket ledde till att jag först presenterade kvinnorna. 
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Därefter delade upp empirin i olika teman: familj, skuld och skam, självbild och självkänsla 
och strategier för att underlätta vardagen inom en hederskultur.   
 
Enligt Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul (2011) är intervjufrågorna antingen 
ledande eller berättande. Med detta menas att frågorna som ställs är formulerad för att tillåta 
kvinnorna själva komma tilltals genom berättande frågor, till skillnad från ledande frågor som 
manipulerar fram svar. Vi har därför utformat berättande intervjufrågor för att få en djupare 
förståelse kring ämnet och kvinnans egen upplevelse, så att svaren kan bli mer personliga, 
tydliga och längre. Under intervjuerna utgick vi från en utformad intervjuguide, men den 
följdes inte fullt ut, detta på grund av anpassningen för intervjuns gång, då målet var att ha ett 
samtal med kvinnan och undvika en intervju likt ett förhör. En typisk berättande intervjufråga 
vi ställde var: “Vilka känslor uppstod under denna period?.” Självfallet ställdes följdfrågor 
beroende på hur utförliga svaren var, till exempel som “Hur tror du att dessa känslor påverkat 
dig?”, “Hur hanterade du dessa känslor?”(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011: 103). 
Författarna tydliggör vikten av att informanterna måste kunna besvara frågorna med egna 
erfarenheter och kunskaper, därför var det nödvändigt att intervjua drabbade kvinnor som gått 
igenom exakt det studieämnet berör, det vill säga kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat 
våld av främst sina anhöriga män. Detta tror vi kan ge en djupare förståelse och en 
sanningsenlig syn av hur en människa som blir utsatt för hedersrelaterat våld upplever själva 
händelsen.  
 
Även Brymans (2002) beskrivning av begreppet semistrukturerade intervjuer har tillämpats 
vid utformning av intervjuguiden. Bryman menar att semistrukturerade intervjuer ger 
möjlighet till diskussion på grund av att dessa intervjuer genomförs med följdfrågor vilka han 
menar ger intervjudeltagaren större frihet att svara på det sätt som denne önskar (Bryman 
2002: 301). Intervjumaterialet transkriberades för att senare kunna dokumenteras i syfte att 
användas för vidare analys (Schött et al., 2012:71). 
 
Innan intervjuerna blev informanterna tillfrågade om hur de ville att dokumentationen skulle 
genomföras, och de svarade att de inte ville bli identifierade på något sätt, därför ville de 
heller inte bli inspelade. Med detta menas att kvinnorna ville att de skulle vara helt anonyma i 
den bemärkelsen att de trots samtal och intervju inte ska kunna säga något av misstag som kan 
bli inspelat, på grund av bekvämligheten under samtalets gång. För att försäkra 
intervjupersonerna om detta, bekräftade vi med dem om att det är säkrast att undvika 
inspelning för att alla parter ska känna sig trygga i deras berättelser. Rekvisitan vi valde att 
använda oss av var en bärbar dator för att föra anteckningar på men också en iPad som ”back-
up” för att försäkra om att största delen av informationen antecknades. Under intervjuns gång 
visade det sig vara extra viktigt med att vara två, då vi fyllde olika funktioner, ena antecknade 
för fullt medan den andra lyssnade och förde stödord av betydelse. På så sätt lyckades vi få 
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med det mesta väsentliga. Eftersom informanterna uttryckte sin brist på tid, var handskrivna 
anteckningar inte ett bra tillvägagångssätt, då det går mycket snabbare att skriva på datorn. 
Däremot insåg vi risken med att användningen av tekniska prylar, då de plötsligt kan lägga 
av. Vi var därför förberedda med ett USB-minne för att spara allt allteftersom intervjun 
pågick och bad informanterna upprepa vid behov och tala tydligt och långsamt. Det var alltså 
bara en av författarna som förde anteckningar, vilket underlättade för ett samtal mellan den 
andra författaren och informanten. Dessutom upprepade informanten sig själv ibland och gav 
liknande information och det underlättade anteckningarna, samt att informanten ibland kände 
för att ta en paus och få återhämta sig och fortsätta när de kände sig redo, det kunde bli 
känslosamt ibland.  
 
När samtliga intervjuer genomförts läste vi igenom materialet, där kunde vi finna olika teman. 
Det insamlade materialet kodades därefter till olika teman som användes i analys och resultat 
avsnittet.  
 
4.3. Förkunskaper 
Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) skriver om vikten av att läsaren har en 
förförståelse av en text då den ska läsas, annars är det omöjligt att tolka texten. Denna 
förförståelse omfattas av individuella upplevelser, samhället, uppfattningar om omvärlden, det 
hela sociala sammanhanget som människan rör sig i, som formar människas förförståelse och 
kunskaper. “Utan viss förförståelse är tolkning omöjligt” (Göran Bergström & Kristina 
Boréus. red., Textens mening och makt, 2012: 31). Detta innebär att en viss förkunskap och 
fördom behövs för att författaren ska kunna tolka det insamlade materialet (Bergström & 
Boréus, 2012: 31). Mina egna förkunskaper av detta ämne är att jag är påläst och fått mycket 
av min information från tidningar, dokumentärer och TV. Dessutom är jag själv uppvuxen i 
en kultur där hedern är betydelsefull, och mycket av ”vad ska folket säga?” präglade min 
uppväxt. Trots detta faktum att jag har sådan bakgrund, har jag försökt vara neutral i mitt 
bemötande med dessa kvinnor, och har formulerat frågor som inte tyder att jag har egna 
åsikter utan riktar sig till informantens berättelse.  
 
4.3.1. Forskningseffekten 
Pål Repstad (2007) skriver om hur forskningseffekten är en aspekt som författaren bör vara 
medveten om. Författaren kan mildra vissa effekter genom att uppträda mer medvetet. 
Repstad menar att författaren kan undvika att ställa ledande frågar utifrån det författaren 
redan har kunskap om, det vill säga inte manipulera fram data eller svar hos informanten. Ett 
sätt att undvika manipulerande svar hos informanterna är genom att berätta öppet för dem att 
det är deras svar som ska fram och inte författarens, detta gör att informanten inte vill vara 
författaren till lags utan tänker fritt (Repstad, 2007: 71).  
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”Som forskare kan man inte göra så mycket åt sin ålder och sitt kön, men i övrigt har man ett 
visst handlingsutrymme när det gäller att utforma sitt uppträdande.” (Pål, Repstad. Närhet och 
distans, 2007: 72). Detta kan kopplas till denna studie på så sätt att vi som författare var 
medvetna över våra kunskaper om ämnet som skulle undersökas. Eftersom vi varit medvetna 
om effekterna som skulle kunna påverka informanten till att besvara frågorna på ett visst sätt, 
berättade vi för dem innan intervjun ägde rum att deras upplevelser skulle komma tilltals och 
inte våra förutfattade meningar av hur det ska se ut eller vara. Dessutom formulerade vi 
berättande frågor som ska bringa fram informantens svar. Ibland går det inte att undvika 
forskningseffekten och då kan någon annan som inte är insatt i ämnet genomföra intervjuerna, 
detta gick inte i denna studie. Vi var dock två författare och därför kunde vi turas om med att 
genomföra intervjuerna (Repstad, 2007: 70).  
 
4.4. Etiska hänsynstaganden 
När en studie ska genomföras är det betydelsefullt att ta hänsyn till forskningsetiska principer. 
Vi följde efter och förhöll oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2015) som 
bestod av följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
4.4.1. Informationskravet 
En författare har en skyldighet att informera om syftet med studien till de informanter som 
ska delta i studien, men också vilken roll informanterna har i studien (Vetenskapsrådet, 2015: 
7). När kvinnorna hade bekräftat sitt deltagande i studien, formades ett informationsbrev, där 
det framkom att deras berättelser och svar enbart kommer att användas för denna studie.    
 
4.4.2. Samtyckeskravet 
I samband med intervjuerna frågades informanterna om de ville delta i studien. Kvinnorna 
fick information om syftet med studien och vilken insats deras berättelse skulle utgöra. 
Dessutom förklarades att dem när som helst fick avbryta intervjun, och avböja att delta som 
informant till studien, som nämnt tidigare förekom ett avhopp. Avhoppet kom innan intervjun 
skulle genomföras (Vetenskapsrådet, 2015: 9-11).  
 
4.4.3. Konfidentialitetskravet 
Kvinnornas identitet kommer inte kunna avslöjas därför förekommer inga personliga 
uppgifter, vi kommer att ha fingerade namn för att särskilja informanterna då datamaterialet 
ska analyseras. Samtliga svar och all insamlad data har behandlats konfidentiellt. Kvinnornas 
korrekta ålder har inte angetts utan kommer att rundas till närmaste intervall av fem år, som 
till exempel är kvinnan 26 år avrundas det till 25 år. Deras etniska bakgrund kommer inte att 
skrivas ut, dock har samtliga kvinnor gemensamt i att ha sina rötter i mellanöstern. Jag är 
medveten om att intervjuer som en insamlingsmetod kan avslöja kvinnornas identitet, dock 
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har jag i största mån varit noggrann med att undanvara personliga uppgifter för att undvika 
något avslöjande. Dessutom har de fått läsa sin intervju efter transkriberingen för att 
godkänna sina svar. I denna studie har inget spelats in, och inga frågor kring identitet har 
ställts för att inte riskera att viktig information kommer ut (Vetenskapsrådet, 2015: 12-13).  
 
4.4.4. Nyttjandekravet 
Materialet som samlats in för undersökningen kommer enbart att användas för denna studies 
ändamål, och detta har även kommit överens om med informanterna. Under bearbetning av 
materialet sållades viss information bort, då det inte fanns relevans för syftet med studien. 
Detta gjordes för att undvika att använda kvinnornas berättelser på ett felaktigt sätt 
(Vetenskapsrådet, 2015: 14).  
 
4.5. Metoddiskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring kvalitén på studien, alltså om jag som författare 
uppnått syftet med studien genom frågeställningar och teorier, och gjort det till något mätbart 
(Stukát, 2011: 126-127). Under studiens gång har jag som författare fördjupat oss inom ämnet 
och den tidigare forskning jag tagit del av har ökat vår förförståelse men också väckt nya 
funderingar och tankar kring ämnet.    
 
Vad gäller den kritiska biten av metodvalet anser vi att vi skulle kunna ha haft fler 
intervjupersoner för att få en bredare förståelse. Däremot är det av betydelse att känna till att 
detta är ett känsligt ämne som de unga kvinnorna själva uttrycker det. 
 
4.6. Sammanfattning 
Vi har i detta avsnitt redovisat metodval för denna studie. En kvalitativ ansats med intervjuer 
på totalt fem kvinnor har genomförts. Denna metod anser vi ge en djupgående bild och 
förståelse för vad dessa kvinnor har fått uppleva, vilket var ändamålet med studien. I detta 
avsnitt presenteras även tillvägagångssättet för att samla in studiens empiriska material.  
 
En kvalitativ ansats kommer att användas för denna studie för att fördjupa oss i ämnet. 
Eftersom vårt syfte är att undersöka vad unga kvinnor har för upplever och erfarenheter av ett 
hedersrelaterat våldsrelation, därför har vi använt oss av personliga berättelser genom 
intervjuer. För att kunna få en grundlig förståelse för utsatta kvinnor vill vi fokusera på fem 
kvinnors upplevelser genom att genomföra längre intervjuer. Detta för att dels få djupare 
information samt bredare empiri att analysera därefter (Wiedersheim & Eriksson, 2011:103). 
Utifrån vårt valda studieämne har vi sökt efter litteratur samt tidigare forskning som är 
relevanta för vårt valda studieämne. Med hjälp av nyckelord som är relevanta för vår studie på 
sökmotorer har vi funnit intressant forskning samt litteratur som behandlar vårt ämne
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens informanters berättelser och upplevelser i en hedersrelaterad 
våldsrelation framställas. Kvinnorna kommer att presenteras i separata avsnitt. Vi kommer att 
lyfta fram information som besvarar denna studies frågeställning. Av forskningsetiska skäl 
kommer fingerade namn att tillämpas. Trots att kvinnornas upplevelser samt berättelser är 
unika och särskilda, finns det tydliga sammanhang mellan berättelserna och utifrån det kunnat 
koda fram teman. De teman som kodats fram från de unga kvinnornas berättelser består av 
totalt fyra kategorier: familj, skuld och skam i en kontrollerad vardag, självbild och 
självkänsla samt strategier för att underlätta vardagen inom en hederskultur. Även om dessa 
teman har kodats fram, går det att på ett otydligt sätt avläsa att kontroll har genomsyrat deras 
liv, därför kommer detta inte att få en egen kategori utan diskuteras vidare i avsnitt 6. 
Diskussion och slutsatser. 
  
Det skiljer sig i hur kvinnorna både berättar om hur de ser på hedersrelaterat våld och hur de 
själva blivit utsatta för våldet. Kvinnorna berättar ur sina perspektiv, vilket ger oss en inblick i 
deras berättelser. Det jag kunde koda fram var att rädsla och låg självkänsla genomsyrade de 
flesta kvinnors berättelser, men också att en manlig gestalt i deras liv ville kontrollera de. 
Eftersom studiens fokus har varit kvinnors upplevelser i en hedersrelaterad våldsrelation, har 
enbart kvinnor intervjuats och endast deras berättelser kommer att framställas i detta avsnitt. 
Utifrån de teman som kodats fram har empirin utformats. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet. En analys av kvinnornas upplevelser med utgångspunkt i 
studiens tidigare forskning och teorier kommer att göras här nedan (Se avsnitt 2. Tidigare 
forskning och 3. Teori).  
 
5.1. De intervjuade kvinnorna 
5.1.1. Sabine 
Sabine är ca 40 år gammal. Hon kom till Sverige när hon var några år gammal. Sabine är 
utbildad till vårdpersonal, och jobbar idag som elevassistent. Hon har tre barn gemensamt 
med mannen som misshandlade henne fysiskt och psykiskt. Sabine gifte sig tidigt med sitt ex 
som var elva år äldre än henne, och trots att han tidigt i äktenskapet var våldsam mot henne 
bestämde hon sig för att skaffa barn med honom i hoppet om att han skulle förändras eller 
bättra sig i alla fall. Det var hennes mammas förslag att skaffa barn, ”för då kanske han lugnar 
ner sig när barnet väl kommer”. “Han kanske skulle bli bättre”, lydde mammans ord. Detta 
överensstämmer med tankarna: ”Andra kvinnor i nära relation till offret kan direkt eller 
indirekt utgöra ett stöd till förtrycket som öppet stöds av kollektivets gillande. Systemet gör 
även förövarna till offer”. (Länsstyrelsen Östergötland (2004), Om våld i hederns namn, 
2015-11-15). Detta uppvisar att andra kvinnor inom hederskulturen accepterar den struktur 
som råder och som till exempel i detta fall där Sabines mamma försöker lösa deras problem 
med ett barn.  
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Hedersvåldet började tidigt i äktenskapet, och paret träffades inte ensamma mycket innan 
äktenskapet, utan giftermålet kom snart efter första gången de sågs. På deras smekmånad slog 
hennes man henne och när de återvände hem hade hans mamma frågat vart alla pengar tagit 
vägen. Han hade då anklagat Sabine för att ha slösat allt på att köpa presenter till sin familj 
och då hade hans mamma inkallat Sabines mamma till ett möte, där hon framförde hur 
ouppfostrad hennes dotter var och så vidare. Sabines exmake lydde sina föräldrar som styrde 
och ställde mycket i deras liv. Dessutom bodde de nära så de hade koll på allt.  
 
När Sabine var i sjunde månaden med deras första son, misshandlade han henne och slängde 
ut henne. Han kunde kalla henne för “fet kossa”, “hora” och dylikt. Hon åkte då hem till sina 
föräldrar och bodde där fram tills att barnet föddes. Hoppet om att han skulle förändras 
försvann rätt snabbt med barnets tillkomst. Det blev bara värre. I elva år pågick misshandeln, 
till slut fick hon nog, och i och med att de hade tre gemensamma barn var det inte enkelt att 
separera på grund av barnuppfostran, ekonomiska skäl, boende och hedern.  
 
Idag har Sabine ingen personlig kontakt med sitt ex mer än att det kan förekomma någon 
kommunikation gällande barnen. Hon är som hon själv beskriver det mycket starkare idag och 
hade samma sak inträffat idag säger Sabine; “hade aldrig gift mig med honom, och absolut 
inte gifta mig så ung.”.  
 
5.1.2. Gina 
Gina är ca 30 år gammal och är född och uppväxt i Sverige. Gina är singel och bor idag 
ensam. Hon är utbildad inom skönhet och hälsa och studerar idag på högskola. Hon fick 
uppleva en del saker under sin uppväxt. Mycket av det kommer hon inte ihåg i detalj, men det 
är för att hon enbart försökt förtränga minnena. Under Ginas barndom var pappan väldigt 
aggressiv och mycket av misshandeln riktades mot mamman. Så fort något var fel hemma, var 
det mammans fel, gjorde Gina något fel fick mamma ta stryk och ibland även hon. Mycket 
handlade om att folk pratar: ”vad ska folk säga? Tjejer fick inte bete sig på det viset, vad ska 
folk tycka? Fick inte gå ut sent om kvällarna, tjejer går inte ut så sent, bara män gör det”.  
 

De gångerna jag fick ta emot misshandeln i form av fysisk och psykisk har det berott 
på att jag är tjej som antingen svarar emot mannen i huset, eller att jag kommit hem 
för sent som tjej. Kunde vara att jag inte hjälpte till hemma och att jag var en dålig 
dotter på det sättet. Det kunde vara ALLT möjligt som sagt, och det landa nästan alltid 
på att jag var tjej och vad skulle folket säga om min dotter som inte lyder eller som 
beter sig på det sättet enligt pappa mestadels dåra.  

- Gina, 30 år.  
 
Gina berättar att hon fick se mycket fysiskt och psykiskt våld mest mot sin mamma och 
oavsett vem som gjorde något fel var det oftast mamman som fick ta emot våldet. Hon 
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berättar även att hon tillsammans med sina systrar fick se mycket våld under sin barndom och 
även om det inte alltid var riktad mot dem så var det ändå plågsamt, det upplevdes som 
hopplöst att inte kunna hjälpa eller förhindra det.  
 
5.1.3. Fiona 
Fiona är ca 30 år gammal. Hon har en universitetsexamen och har arbetat inom vården i några 
år. Några intressen är bland annat att träna, kolla på TV-serier och umgås med familj och 
vänner när tillfälle ges. Under hennes uppväxt var det mycket förtryck mot kvinnor i 
allmänhet speciellt av den enda mannen i hushållet, pappan. Han kunde ha kontroll över allt 
som systrarna gjorde även om han inte var riktigt intresserad i deras utveckling, alltså allt med 
skola och intressen visste han inget om, det berörde honom inte, om inte det påverkade hans 
egna tidsramar. Inget utöver det “vanliga” i hans värld var acceptabelt.  
 
Fiona säger även att om de gjorde något som inte stämde överens med pappans uppfattningar 
var det våld som gällde och oftast då på mamman. Mamman fick stå ut med mycket fysiskt 
och psykiskt våld. Än idag står hon ut med en hel del. ”Vad vi än gjorde, var det mammans 
fel. Hade han gjort något dumt och förstört något så var det mammans fel och där kom alla 
möjliga glåpord, svordomar, kränkningar och fysisk misshandel”.   
 
Fiona berättar att hon velat fly från våldet i hemmet men inte kunde förmå sig att göra det, 
dels för att mamma och systrar skulle drabbas men också för att ”jag inte kunde beskydda 
dem om jag inte var nära”. Det förekom att jag fick stryk, jag fick absolut inte vara 
“uppkäftig” och det kunde ske alltför enkelt, vad jag än sa var fel och inte acceptabelt 
beteende av en tjej i vår kultur.  
 
Idag lever Fiona själv och har relativt nära till familjen. Det förekommer inte våld men 
psykisk misshandel är något som hennes mamma än idag får leva med och det är något som 
påverkar henne än idag trots att hon inte bor under de omständigheterna.    
 
5.1.4. Raya  

      Raya är en kvinna på ca 40 år, bosatt i Stockholm. Föräldrarna och Raya kom till Sverige när 
hon var sju år gammal. Familjen flyttade från Göteborg till Stockholm när hon var nio år för 
att ha närmre till släktingarna som då bodde i Stockholm. Under sin uppväxt fick hon ständigt 
höra hur det var fel att bete sig på ett visst sätt, bara killar gör sådana saker. Hon kände sig 
ständigt kontrollerad av sin far som ville ha koll på vart hon varit och dylikt, vilket är en syn 
på hedersrelaterat våld på en psykisk nivå.  
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Den senaste tiden har Raya arbetat som barnmorska på en ungdomsmottagning och det säger 
hon att hon trivs väldigt bra med. På fritiden tillbringar hon helst tid med familjen och myser 
till en film.   
 
Tidigare har Raya arbetat inom vården och då var hon gift med en man som kommer från 
samma kultur som hon gör, där hedern spelade en stor och betydelsefull roll i deras liv.  
 
5.1.5. Berta 
Berta är 35 år och är intresserad av musik, att sjunga och skriva låtar. Hon jobbar idag som 
fritidspedagog och som musiklärare. Parallellt med sitt arbete har Berta läst gymnasieämnen 
på distans för att få ett slutbetyg i gymnasiet så att hon kan söka sig vidare till högskola. Innan 
hon gifte sig bodde hon hemma fram tills att hon var 28 år. Då flyttade hon ut med sin yngre 
syster. Under sin barndom säger hon att hon var ganska fri och hade en stor talan, gjorde lite 
det hon kände för. “Pappa var inte den pappan man önskade sig men trots 
omständigheterna så har han alltid givit oss ett hem, kläder och mat. Men han var inte den 
bästa mot vår mor.“ Berta gifte sig när hon fyllt 31 år, våldet började så fort de var gifta. Det 
var allt från örfilar till slag, men mest var det psykisk misshandel, alla glåpord som kunde 
tänkas: ”kossa, ingen vill ha dig din smuts, du är äcklig, fet, hora” och så vidare.  
 
Berta berättar även att de sällan gick ut, de fick inte många besök hem för han var inte särskilt 
social. Han stängde in sig i rummet och ville inte komma ut då familjen kom på besök. Han 
hade inget jobb så han levde på Berta och det hon tjänade. Saker och ting gick alltid sönder i 
lägenheten. Allt ifrån Bertas dator, TV, fönster och dörrar etcetera. ”Det är viktigt att berätta 
att det aldrig var något av hans ägodelar som förstördes utan enbart mina och han gjorde 
sällan något för att kompensera, utan det var mer det är du som fått mig att bli så arg att jag 
har sönder sakerna, sluta trigga upp mig på det sättet”. ”Berta säger även att det var ännu ett 
sätt att komma åt mig och göra mig ledsen”.  
 
5.2. Familj 
Två av kvinnorna som intervjuades för denna studie, Sabine och Raya, hade egna familjer vid 
separationen från sina exmakar som använde sig av hedersrelaterat våld i deras äktenskap. 
Raya med sitt barn och Sabine med sina tre barn berättar om hur de var tvungna att se till sina 
barns bästa vid beslutet om att lämna ett liv av hedersvåld.  
 
Mora menar i sin artikel att männen har ett bekräftelsebehov att de ska visa sig manliga i sin 
hederskultur, det kan visa sig bland de yngre männen i familjen som ska kontrollera 
kvinnorna i familjen, dvs. hur de beter sig, vem de umgås med, vilka personer de träffar etc. 
Följer de inte normerna kan detta leda till konsekvenser och då handlar det om hedersvåld i 
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olika former, hotelser, fysisk och psykisk våld, i värsta fall även hedersmord (Mora, 2009: 
499).  
 
Al-Baldawi skriver om fenomenet med familjen och definierar strukturen i hur familjen är 
uppdelad, i en familjestrukturmodell. Han skriver om att familjestruktur är det sätt en familj 
väljer att fördela sina positioner inom familjen, det vill säga rollfördelning. I bland annat 
mellanöstern finns den patriarkaliska familjestrukturen som innebär att det är mannen/pappan 
i familjen som bestämmer och som är familjens ansikte utåt i sociala sammanhang (Al-
Baldawi 2003: 110-111). Detta visas även i de unga kvinnornas uttalanden, här nedan berättar 
Sabine sin historia:  
 

Det var att man dagligen, blev kränkt och nedtryckt. Att man inte dög, man var tjock 
ful och inte kunde något. Utfryst av honom/hans familj hela tiden. Våldet började 
gradvis, när han fick utskällning av sina föräldrar och syskon att han inte kunde styra 
och bestämma över mig, han skulle visa att han var man. När det fattades pengar, från 
dagskassan så skyllde han på mig. Då kunde han komma hem och bråka och det 
började med örfilar... Min mamma sa till mig, skaffa barn han kanske blir bättre. Jag 
blev gravid vid 19 och det var bråk och kränkningar hela tiden. När jag var i sjunde 
månaden, blev jag misshandlad och utslängd hemifrån. Han sa till mig, gå till din 
mamma och nu får hon gråta för hon har inga söner. Bodde hos mina föräldrar, men 
gick tillbaka till honom med tvång pga. att folk inte skulle börja prata... och samma 
natt föddes min äldsta son. 

 
Men det blev aldrig bättre, blev grovt misshandlad och utslängd och så var jag gravid 
med mitt andra barn också, polisen var inblandad, och hamnade på en kvinnojour. 
Men våra präster och så var inblandade, och det var skam då på den tiden att skilja sig 
så försökte igen och gick tillbaka. Det var ganska lugnt ett tag, men man blev kränkt 
och så hela tiden men jag hade lärt mig att stänga av. Fick ett barn till. Men det var 
mycket problem igen, en anhörig till mitt ex hade gått bort och de skyllde allt på mig 
och min familj. 

- Sabine, 40 år 
 
Raya berättar sin historia om hur hon en dag inte stod ut mer med våldet utan enbart ville ha 
en familj där barnen skulle få en bra uppfostran och uppväxt med kärlek och ingen våld, inte 
hemifrån i alla fall. 

 
Jag insåg värdet av mig själv och vad jag vill av livet. Antingen skulle jag dö 
Som en trasig själv och som en slagpåse utan något att leva för. Eller så kunde  
jag ta mig själv i kragen och kämpa mig ur det livet för att rädda mig själv och  
ge mig själv en chans i livet. Jag kunde klara ett liv och få vara lycklig. Få  
njuta av det goda i livet, för det vet jag att det fanns. Människor kunde prata om  
vad de gjort i helgen och då lyste hela deras ansikten upp och de pratade med 
något som såg ut som glädje. Jag gav livet en chans. 

- Raya, 40 år 
 
Raya förklarar att hon “gav livet en chans”, med detta menas att livet hon levde under sin 
uppväxt med alla förhinder och restriktioner inte förutsatte för ett tryggt och säkert liv. Hon 
mår bra idag men det betyder inte att hon inte ibland kan tänka tillbaka och känna sorg och 
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ånger för att hon växte upp i sådan kultur där våld mot kvinnor får förekomma och att det är 
en norm, en hedersnorm.  
 
Här nedan berättar Sabine hur processen att lämna det förtryckta livet bakom sig, främst för 
sina barns skull.  
 

Det var en lång process, eftersom vi hade barn var det 6 mån betänketid. Och jag var 
mammaledig, hade inget fast jobb så jag var tvungen att bo kvar i lägenheten. Men 
mitt ex ville inte flytta ut, utan plågade mig och mina barn varje dag med 
hot/misshandel/kränkningar... Och det värsta var att hans föräldrar bodde i samma 
våning. Stod ut med de i ca ett år. De hotade hela tiden mig att de skulle göra något 
stort med mig. Och han/de gjorde det. Han bråkade, misshandlade mig framför barnen, 
så att alla grannar hörde och hans mamma kom också upp och slog mig. Grannen 
ringde polisen och jag lämnade lägenheten. 

- Sabine, 40 år 
 
Sabine och Raya berättar hur de valde en framtid framför ett liv i dagligt våld och förtryck av 
sina respektive dåvarande män. De beskriver ur ett perspektiv där de valde barnens bästa i 
förhållande till vad som erbjöds, ett liv med hedersrelaterat våld.  
 
5.3. Skuld och skam av en kontrollerad vardag 
Kvinnorna hade gemensamt att de var unga och lämnat livet av hedersvåld bakom sig. Detta 
innebär att inte alla hade samma upplevelser. Kvinnorna återkommer dock till det faktum att 
hedern är det centrala i anledningen till den psykiska och/eller fysiska misshandeln de fått 
genomlida.  
 

Jag var liten och minns det knappt. Men en dag så frågade jag mamma om jag fick gå 
ut med vännerna från skolan. Och det var alltid mamma man frågade om lov, pappa 
var det aldrig tal om. Och jag frågade om jag fick gå ut, då sa hon att du får gå så 
länge du kommer hem innan pappa kommer hem och han kom hem varje dag samma 
tid från jobbet, vi var vana vid tidpunkten då huset skulle vara knäpptyst, nästintill 
obebott. Hade missat tunnelbanan hem och skulle bli sen, vi hade inga mobiltelefoner 
på den tiden heller så kunde inte meddela mamma om detta. Pappa kom hem och då 
blev han självklart rasande och började misshandla mamma. Jag kom hem och 
försökte smyga in i mitt rum, men det gick inte såklart och skärpet kom fram och det 
var slag efter slag, mamma var hjälplöst sittandes på soffan själv slagen och 
mörbultad. Emellan slagen hörde jag hur pappa skrek ut hur man som tjej inte går ut i 
det klockslaget (observera klockan var då 19:00) bara män går ut den tiden, vad ska 
folket säga?! Vad ska folket tro!? Därefter minns jag bara att jag vaknade dagen efter 
ganska mör i kroppen. 

- Fiona, 30 år 
 
Här förklarar Fiona hur hennes upplevelser var och hur hennes föreställningar om den 
hederskultur hon levde i påverkade hennes uppväxt. Detta kan kopplas till hur Watts förklarar 
att män som använder våld, exempelvis i form av hot vill helst inte erkänna detta beteende. 
Mäns hot kan ibland uttryckas genom våld mot andra män och detta förklarar författaren kan 
ske på grund av att männen vill behålla sin dominans och visa sig manlig inför de andra 
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männen. Med detta vill alltså männen bekräfta sin dominans som den manliga rollen 
medföljer. Att få sin manlighet bekräftad av andra män på olika sätt samt att bevara sin 
maktposition i familjen eller samhället är någonting som män strävar efter för att hålla den 
manliga traditionen vid liv (Watts, 2010: 202 ff.). En annan kvinna förklarar denna aspekt av 
att mannen vill få bekräftelse på att han just är man, på följande vis:  
 

Kultur som matar in i oss hur man ska behandla och behandlas vare sig det är rätt eller 
fel i vårt demokratiska samhälle. Män som bestämmer över kvinnan, kvinna som inte 
har så mycket talan. Jag blev misshandlad av min man för att han skulle visa för sin 
familj och min familj, vem som bestämmer. Han ville gärna veta att han var en man, 
och då är det mannen som styr och ställer.    

- Berta, 35 år 
 
Berta beskriver såsom Sabine hur hon flertalet gånger försökt hjälpa sin exmake och hur hon 
misslyckats, trots hoppet om att kunna rädda honom och deras förhållande. Hennes upplevelse 
går att kopplas till hur en man ska uppfattas maskulin och manlig, samt behålla sin heder för 
att inte kollektivet inom samma kultur ska misstycka.  
 

Ju mer tiden gick och vi hade gått fram och tillbaka till varandra jag var tvungen att 
inse att jag kunde inte hjälpa honom, inte ändra honom det var försent för han och inte 
min plikt längre, jag gjorde allt i min makt för att hjälpa en människa som var för sjuk 
för att kunna hjälpas samt inte ville bli hjälpt. Jag blev lite starkare efter att jag gått 
igenom en rättegång mot min egen man där han riskerade minst 1,5 år fängelse men 
jag drog mig ur men trots bevisen blev han åtalad för olaga hot, och eftersom han 
redan satt häktad i 30 dagar kunde han gå fri samma dag efter andra rättegångsdagen. 
Jag vet inte jag fick väl lite mer på näsan trots att jag blev hotad i åratal om hur han 
skulle döda mig med hjälp av polis eller inte. 

- Berta, 35 år 
 
En välbärgad man vars dotter uppför sig ”fel” kan förlora sin heder och dessutom skriver 
Björktomta i sin studie om att varken dotter eller son får gå på disco, men enbart flickan 
riskerar något om hon gör det och det är ett dåligt rykte. För en flicka från en hedersladdad 
kultur är det inte en positiv sak att få med sig i bagaget (Björktomta, 2005:20). Watts antyder 
att män har en anledning till sitt beteende gentemot kvinnorna i deras liv. De får en attityd på 
grund av kvinnans beteende. Dock är hon medveten om att mannen är den överordnade vilket 
bekräftas då kvinnan backar undan så fort mannen visar en attityd (Watts, 2010: 204). Fiona 
berättar hur hennes pappa behandlade henne annorlunda för att hon var en tjej och inte 
uppfyllde de regler som råder i familjen, utan betedde sig enligt pappan som en pojke, vilket 
inte var tillåtet menar Fiona. Hon berättar hur hon levde under en strikt och kontrollerad 
vardag, där hennes pappa var den som bestämde. Hon fick inte bryta mot de regler som gällde 
i hemmet och skulle detta inträffa som ovanstående citat beskriver skulle konsekvenser 
uppstå. Raya är en annan kvinna som beskrev hedersvåld på följande sätt och därefter 
förklarade hon hur hon själv påverkats av det.  
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Hedersrelaterat våld för mig är en situation där jag lever i konstant rädsla. Där jag 
känner mig ensam och övergiven trots att jag är omringad av tiotals människor som 
egentligen ska stå mig närmast och stötta mig i alla de olika val jag väljer att göra. För 
mig innebär det en situation där jag inte får lov att vara mig själv och där jag alltid 
måste tänka mig för innan jag pratar. En relation till min familj där jag förväntas att 
respektera och lyda utan att få något tillbaka. Det är en situation där jag känner att jag 
inte har något annat val än att följa de satta reglerna, och trots min inre önskan om att 
vara fri, ändå begränsas och tvingas följa dem. Hedersrelaterat våld för mig handlar 
om att min rädsla tar över och att jag låter andra tycka, tänka känna och bestämma åt 
mig. Jag erkänns inte som en respektabel och förnuftig människa som är kapabel nog 
att fatta rätt beslut själv. Hedersrelaterat våld för mig innebär också att behöva ta emot 
både verbala hot, kränkande och nedvärderande kommentarer och i viss mån även 
fysiskt våld. 

- Raya, 40 år 
 
 
Raya berättar hur hon fått leva i en kultur där hon hindras från att själv få fatta beslut och 
bestämma över sitt liv. Fatta stora som små beslut i sitt liv. Det hon även säger är att kulturen 
kontrollerar hur hon måste bete sig och där är det självfallet att mannen har övertaget och 
bestämmer uppfostran och hur livet ska se ut för en tjej. Detta skriver Watts om, att män som 
brukar våld, i form av hot vill helst inte kännas vid detta beteende (Watts, 2010: 203). 
 

      Pojkar har en annan form av utsatthet då de ofta tvingas vara med och kontrollera 
tjejerna i familjen och det finns även press på dem att ingå äktenskap med en tjej som 
föräldrarna valt och accepterar. Mycket av familjen heder är knuten till tjejers 
sexualitet, framförallt deras oskuld. 

-   Raya, 40 år 
 

 
Raya menar att både pojkar och flickor kan drabbas av hedersvåld inom en hederskultur, men 
det skiljer sig dock i vilken utsträckning. Pojkarna förväntas kontrollera flickorna i familjen 
där pappan inte kan.   
 
5.4. Självbild och självkänsla 
I samband med föregående tema skuld och skam kommer detta tema som en fördjupning i hur 
de utsatta kvinnorna upplever sig själva. En annan faktor som återspeglades i samtliga 
informanters berättelser är känslan av skuld och skam, de förklarade hur denna känsla uppstod 
och varför de kände så, samt på vilket sätt det påverkade dem. 
 
Hirdman talar om hur kvinnan accepterar mannens överordnade roll och bidrar därför till 
skapandet av dessa könsmönster (Hirdman, 1993: 74-80). Detta går att se i vissa kvinnors 
uttalanden som svar på “Beskriv hur din självkänsla var under denna period.”. 
 

Under en sten, lika med noll, vadå självkänsla? Hade jag haft det hade jag inte stannat 
en timme. 

- Berta, 35 år 
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Min självkänsla var i botten, han hade sänkt den helt.  

- Sabine, 40 år 
 

Vilken självkänsla. Vem var jag!? 
- Fiona, 30 år 

 
Skit. Jag mådde skit. Var inte värd något. Slagpåse. Allt jag var duglig till var att  
stå och ta emot våld.  

- Raya, 40 år 
 

Jag kämpar än idag med min självkänsla. Den var riktigt kass. 
- Gina, 30 år 

 
Hedersrelaterat våld tillhör den kultur där hedern har sin prägel på individen, alltså att 
kulturen bestämmer samt kontrollerar hur den enskilde ska leva. Våldet är baserat på den 
kultur individen tillhör. Det är alltså familjen och/eller släkten som individen, som beslutar 
om våldet ska användas för att återuppta den förlorade hedern. Det problematiska i detta 
sammanhang är att barnet saknar ett skyddsnät, och blir överkörd av de äldre/överordnade 
(Wikan, 2003: 84). Här nedan berättar Sabine hur hon blev kontrollerad av sitt ex: 
 

Det var dagligen tjat om pengar, fast jag jobbade med honom så fick jag ingen lön 
eller beröm. Jag vill tillägga, att jag dock bara var 17 år gammal när jag gifte mig och 
han var mer än 11 år äldre. 

- Sabine, 40 år 
 
Detta visar tydligt på hur hennes ex ville ha kontroll över Sabines liv, där han ska veta allt 
hon gör om dagarna. Hon fick ingen lön, vilket innebär att hon var tvungen att be om pengar 
för att kunna köpa något eller dylikt. Sabine menar att han gjorde det för att visa sig manlig 
inför sin egen familj, där han uppvisar ett kontrollerat beteende, där mannen råder i hushållet. 
 

Han ljög mycket, om allt och mycket om var alla hans pengar hade tagit vägen. För 
han gav alltid sin handkassa till sina föräldrar. Och om det fattades något, skyllde han 
på mig och sa att det var jag som slösade och gav allt till mina föräldrar. 

- Sabine, 40 år 
 
Även Berta berättar hur hennes före detta make ville kontrollera henne. I nedanstående citat 
förklarar hon hur maken ville veta vad hon fick i lön för att kunna besluta mer trots att han då 
inte hade något arbete och därmed ingen inkomst.   
 

Jag försökte gå hans väg för att inte orsaka mer bråk, men eftersom jag har en stark 
personlighet och starka åsikter kunde jag inte hålla käften, jag käftade emot, jag höjde 
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rösten. men ju mer tiden gick höll jag mig från att berätta vad min lön låg på, vad jag 
hade kvar och var jag var eller vad som hänt för att undvika hans humör. 

- Berta, 35 år 
 
Här är det tydligt hur Berta undviker att berätta vissa saker så hennes ex inte får övertaget och 
kontrollerar henne. Detta visar hur tydligt det är att mannen känner det behovet av att äga sin 
maka men också hur hedern spelar en betydande roll. Det förklaras på följande sätt att män i 
hederskulturer inte har den kunskap som behövs för att förstå samhällets uppbyggnad. Hade 
de å andra sidan förstått hur dagens samhälles levnadsnormer ser ut och förstått hur de skiljer 
sig från hedersnormer, hade de med stor sannolikhet ändrat sitt beteende menar Vandello 
(Vandello m.fl., 2010: 162 ff.).  
 
5.5. Strategier för att underlätta vardagen inom en hederskultur 
En aspekt som är en naturlig påföljd vid hedersrelaterat våld är ”flykten”, det vill säga att 
flickan/unga kvinnan som drabbas av våldet vill fly misshandeln som pågår hemma. Det vi 
kunde se i kvinnornas berättelser var allt från det uppenbara att offret verkligen flyr vardagen 
och får skyddad identitet av statliga organisationer och beblandas med myndigheter som 
kvinnojouren med mera (Riksorganisation GAPF C, 2015-12-21). Sedan finns det den 
aspekten att offret flyr sin vardag med diverse strategier att klara av vardagen för att inte “gå 
under”, detta förklaras djupgående i detta avsnitt. 
 

…/Bråk varje dag med misshandel/kränkningar. Så efter ett stort bråk med båda 
familjerna fick jag nog. Och sa till mitt ex, antingen väljer du mig och dina barn och vi 
flyttar från alla och börjar om på nytt. Men han ville inte utan valde att vara med sin 
familj. Så då bestämde jag att skilja mig, så jag tog kontakt med en advokat. 

- Sabine, 40 år 
 

Jag undvek att svara emot även om jag visste och kände hur rätt jag hade. Bästa var att 
vara tyst och undvika alla hastiga rörelser för att inte trigga igång det våldsamma 
beteendet. Det var oftast mamma som fick ta det mesta. Jag valde att flytta hemifrån 
för att studera, det var enda sättet att komma hemifrån.  

- Fiona, 30 år 
 
Dessa kvinnor har två skilda strategier på hur de var tvungna att “fly sin vardag”. Fiona 
undvek ett visst beteende medan Sabine fick nog och lämnade livet av hedersvåld bakom sig 
genom att ta hjälp av andra hjälp organisationer och personer. Berta är kvinnan som utmärker 
sig i denna aspekt, där hon berättar att hennes starka personlighet inte var lätt att inte hävda: 
 
Berta försökte gå hans väg för att undvika att bråk skulle uppstå, det funkade inte alla gånger 
menar hon, ”ibland brast man”. Gina beskriver sin upplevelse som att hon försökt lämna det 
livet många gånger men att det inte varit enkelt, och även fast hon nu inte lever under 
liknande omständigheter har hennes upplevelser etsat sig fast i minnet och det är en kamp att 
inte tänka på det dagligen.  
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Jag sitter här idag för att jag bestämt mig för att kämpa mot ett bättre liv nu när jag 
även valt att plugga och skaffa mig en utbildning. Jag vill bli självständig och inte 
förlita mig på någon annan så mycket att jag faller så fort det inte går lika bra för mig. 
Jag bröt mig loss genom att börja tänka egoistiskt och tänka på att bygga min framtid 
och blocka allt negativitet som sker runtomkring en. 

- Gina, 30 år 
 

Lära mig att överleva. Stå på mina egna ben. Klara mig utan en man som ska våldföra 
sig på mig. Utan våld i mitt liv. Lära mig älska mig själv. Att om jag vill leva ett  
”normalt” liv krävs det att jag tar tag i situationen nu. Inte vänta, inte hjälpa och  
underlätta, det är inget fel på mig utan det är jag som måste ställa krav och få det jag  
verkligen förtjänar.  

- Raya, 40 år 
 

Både Gina och Raya berättar hur de ville blicka framåt och skapa sig en framtid. Ett liv utan 
våld och förtryck. Kvinnorna berättar ur olika perspektiv hur de ville bli självständiga och 
leva sina egna liv utifrån egna val och mål.  
 
5.6. Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag kunnat se hur dessa kvinnors upplevelser skiljer sig åt. Trots att 
berättelserna är unika på sitt sätt, går det ändå att utläsa vissa likheter i hur de mår och vad de 
vill av livet för att ta klivet ut i ”frihet” från hedersvåld. Raya och Sabine som har barn tänker 
utifrån barnens bästa och därför vill förändra sitt liv och ”ge livet en chans” (Raya, 40 år).  
 
Gina och Fiona beskriver i vilken utsträckning hedern spelat en stor roll i deras uppväxt och 
hur deras mamma varit deras anledning till att inte lämna det livet. De har velat beskydda 
henne från att bli drabbad av våldet från pappan i familjen. Berta är den enda av de fem 
kvinnorna som genomgått en rättegång mot sin före detta make som hon säger har gjort henne 
starkare, för att lämna honom. När det kommer till strategier för att underlätta vardagen kunde 
likheter utläsas, där kvinnorna ville undvika konflikter med förövaren, och därför försökte de 
i bästa mån tillmötesgå mannen.  
 

6. Diskussion och slutsatser 
Denna uppsats hade som syfte att analysera unga kvinnors upplevelser och erfarenheter av 
hedersrelaterat våld i familjen. Med följande problemfrågeställning: Vilka uppfattningar och 
erfarenheter uttrycker kvinnorna om hedersrelaterat våld i familjen? Totalt har fem intervjuer 
genomförts på unga kvinnor som vid något skede i livet varit med om hedersrelaterat våld. 
Under studiens gång har jag fått ta del av några kvinnors berättelser och upplevelser, det har 
lärt oss vilken syn- och inställningen de har av hedersrelaterat våld. Dessutom har jag också 
uppfattat varför de valt att stanna kvar en lång tid trots att kvinnorna insett att förhållandena 
inte varit bra. 
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Empirin har visat olika perspektiv på hedersrelaterat våld, såsom tidigare studier också 
uppvisar två grupper: ena gruppen är flickan/unga kvinnan som växer upp med hedersvåld i 
hemmet och under sin uppväxt, och den andra är den som gifter sig in i ett äktenskap där 
hedersrelaterat våld uppstår. Vad gäller den första gruppen som består av den yngre 
generationen, flickan/unga kvinnan, handlar det om den kontroll pappan har över sin dotter. 
Liksom i denna aspekt kan andra manliga anhöriga i släkten inflika i hur uppfostran ska se ut 
för flickan/unga kvinnan. I många fall är det kollektivet som påverkar och uppmanar till att 
använda sig av hedersvåld, det vill säga männen i den rådande hederskulturen. Den andra 
gruppen som består av den gifta kvinnan/sambon som upplever hedersrelaterat våld i 
äktenskapet av sin make, handlar om den kontroll maken vill ha över sin kvinna. Han vill 
bekräfta sin manlighet för sin familj, att han har kontroll över sin kvinna och sitt hushåll. Det 
handlar med andra ord om att bevara sin heder, hedern som man visar upp för släkten, folket 
och omgivningen. Det handlar mer om vad folket ska säga än hur familjens välmående ser ut.  
 
Att det finns två grupper som drabbas av hedersrelaterat våld innebär också att våldet sker på 
olika nivåer av misshandel. Det visade sig att flickan/unga kvinnan som växer upp med en 
kontrollerande anhörig, pappa, har svårt att lämna det livet på grund av att det var en annan 
familjemedlem, i detta fall mamman som de kände ett ansvar för. Den struktur som råder 
inom familjen pressar den yngre att känna att de behöver ”ta hand om” om någon annan i 
familjen. Detta i sin tur leder till att den drabbade inte anser att konsekvenserna är värda ett 
liv bortom förtrycket. Den andra gruppen är den som gift sig med eller är sambo med 
förövaren. Utifrån empirin upptäckte jag en tredje grupp, den som hunnit bilda familj. Där 
hamnar barnets bästa i fokus, vilket innebär att det försvårar situationen avsevärt, där barnen 
hamnar i kläm. Eftersom mamman inte vill förvärra livet för barnet/barnen och relationen 
barnet/barnen har till sin far.   
 
En annan aspekt som empirin visar på är de likheter som kvinnorna har gemensamt, dels har 
samtliga kvinnor en uppfattning om att ett liv under hedersrelaterat våld inte bringar en bra 
framtid, därför har de valt att lämna det livet. Det förekommer i resultatavsnittet att två av 
kvinnorna har barn med mannen som utförde hedersrelaterat våld vilket i sin tur försvårat 
processen av separationen. Däremot har barnen varit den centrala anledningen till att de 
lämnat det livet, då de vill ge sina barn en bättre framtid, ett liv utan våld i hemmet, och ett liv 
utan förtryck med strikta regler och kontroll. En kvinna, Raya uttryckte sin känsla ”jag ville 
ge livet en chans”. Detta tolkar jag som att hon inte ansåg att det livet hon levde med 
hedersrelaterat våld bäddade för en bra framtid, eller någon framtid alls. Det är därför av 
betydelse att känna till att i samband med hedersrelaterat våld förekommer en flykt och/eller 
strategier för att underlätta vardagen. Samtliga kvinnor delade med sig av sina strategier och 
det gemensamma var att undvika konflikter med förövaren, de undvek att svara emot eller 
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göra något de visste skulle trigga igång det våldsamma beteendet. En annan likhet var då de 
berättade om hur deras självkänsla var under den perioden, och samtliga uttryckte hur de 
kände sig allt från hopplösa, rädda, ledsna och bar på en massa ilska då de inte kunde göra 
något åt situationen de levde i.  
 
Samtliga kvinnor berättar hur de upplevde perioden av det hedersrelaterade våldet som en 
påfrestande period, där de hade blandade känslor, av skuld och skam. Skuld i hur de på grund 
av sitt beteende orsakat problem i familjen, och skam för att de inte vetat vad de skulle göra 
och att de fått skämmas för sitt beteende. Ett beteende som talar för vem de är och hur de vill 
leva sitt liv. Det är blandade känslor som uppstått under denna period, kvinnorna berättar även 
hur de kände sig hopplösa. Hopplösa i situationen: Vad kunde de göra? Varför drabbades 
dem? Hur kunde ingen göra något? De psykiska och fysiska påfrestningar som kvinnorna fått 
uppleva från denna period ledde till att de kände sig ovärdiga, de hade låg självkänsla och 
trodde inte på att de skulle klara sig på egen hand. Dessa förklaringar tyder på den skamliga 
känslan som uppstod av att de hade en förövare som kontrollerade allt dem gjorde.  
 
Olikheterna å andra sidan fanns också, och dels var det att kvinnorna hade olika anledningar 
till att stanna kvar i förhållandet den långa tiden. Fiona och Gina hade sin mamma som 
anledning till att behärska sitt beteende och det faktum att de stannade kvar under dem 
förutsättningarna. Sabine och Raya som tidigare nämnt hade barn med deras före detta makar. 
Berta var den enda som utmärkte sig från informanterna på det sättet att hon hade genomgått 
en rättegång mot sin make och som hon säger gjorde henne starkare, det är dock centralt att 
veta att Berta tog tillbaka sin anmälan. Att hon tog tillbaka sin anmälan är av intresse, detta 
tolkar jag som att hon var rädd för vad maken kunde göra. Hon hade blivit hotad av honom 
under äktenskapet, hotelser gentemot henne och hennes familj. Den rädslan anser jag tog över 
det ”rätta” beslutet av att behålla sin anmälan mot honom. Eftersom det framkommer av 
Amnesty att det finns ett stort mörkertal i hur många som faktiskt anmäler förövarna, tror jag 
att ett arbete för att underlätta en sådan anmälan är betydelsefull.  
 
Ytterligare en tolkning av materialet var att kvinnorna återkom till det faktum att 
hedersrelaterat våld beror på att mannen vill känna sig manlig i sin familj och maktfull 
framför sin egen omgivning av släkt och vänner. Kvinnorna berättade hur mannen ville 
kontrollera deras liv och beteende, allt från att Sabines exmake inte gav henne lön trots att 
hon arbetade för honom, till att Fionas pappa jämförde hennes beteende med pojkar och inte i 
någon positiv bemärkelse. Det hennes pappa syftade på var att hon inte betedde sig som en 
flicka och bör därför straffas med konsekvenser till hennes beteende. Kontrollen som styrde 
dessa kvinnors liv i hur de fick bete sig, vad de fick göra eller dylikt. Detta visar på att 
mannen vill kunna styra en aspekt av sitt liv som han i detta läge ser som den underordnade. 
Även att mannen ser sin kvinna som sin ägodel som han kan göra vad han vill med och för att 
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det är tillåtet av kollektivet är det inte brottsligt i männens uppfattning. Mannen upprättar 
enbart de normer som gäller för hederskulturen.   
 
En annan slutsats som kunde utgöras utifrån studiens empiri med koppling till de utvalda 
teorier och tidigare studier var att samtliga kvinnor uttryckte hur ett liv i en hederskultur är 
förtryckande gentemot flickor/unga kvinnor i familjen. De menade att som kvinnor i en 
hederskultur finns det inte mycket eller något utrymme alls för att leva ett självständigt liv. 
Det är alltså den patriarkala familjestrukturen som råder i familjen och äktenskapet, vilket 
påverkat kvinnorna negativt i den aspekten att de drabbats av hedersrelaterat våld. Däremot är 
det av betydelse att känna till hur andra kvinnor i omgivningen accepterar hur strukturen ser 
ut och vad de som kvinnor i en hederskultur får leva i för restriktioner, där sexualiteten är det 
primära, det vill säga deras kyskhet att flickorna ska vara oskulder men också hur de ska 
anpassa sig till mannens beteende och regler. Ett exempel på detta från empirin är att Sabines 
mamma försökte hjälpa henne i hennes äktenskap efter problem med exmakens våldsamma 
beteende, att skaffa barn till familjen, ”då kanske han lugnar ner sig” säger Sabine. Detta 
påvisar på att Sabines mamma har accepterat hur den patriarkala familjestrukturen ser ut och 
att mannen har den bestämmande rollen i hushållet. Det handlar här om att få mannen att bli 
nöjd, så att kvinnan får det bra med honom, oavsett vad kvinnan själv vill egentligen.  
 
Sabine uttryckte även att hon inte hade gift sig så ung om hon visste bättre, detta kan kopplas 
till Grubers studie i hur skolan arbetar för att lära sig mer om hederskulturer. Det är något 
skolan arbetar på, att lära sig mer om hederskulturer och hur barn i hederskulturer drabbas. 
Detta fenomen, hedersrelaterat våld, uppmärksammades på 00-talet i samband med 
hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal. Sverige har stiftat en lag som säger att 
hedersrelaterat våld inte får förekomma, och är en straffbar handling. En slutsats som går att 
utgöras av detta är att olika myndigheters arbete ska lära personalen som kommer att arbeta 
med frågor gällande hedersrelaterat våld. Detta för att arbeta för att förhindra att 
hedersrelaterat våld förekommer i hederskulturer. Alla barn ska få möjligheten till ett liv i 
”frihet”, i denna bemärkelse att barnet ska ha rätt till att bestämma och fatta beslut helt själv i 
hur de vill leva sitt liv och vem de ska älska.  
 
De tidigare studier som använts för denna studie har inte studerat ämnet hedersrelaterat våld 
ur samma perspektiv eller tid, vilket kan påverka att direkta kopplingar med studiens empiri 
inte blir trovärdiga. Däremot har jag klargjort att enbart ett försök till koppling görs i den mån 
det är möjligt. Syfte och frågeställning har besvarats i studiens resultat- och analysavsnitt, 
enbart utifrån kvinnornas egna upplevelser och erfarenheter av hedersrelaterat våld.  
 
Idag är hedersrelaterat våld ännu ett omdiskuterat ämne som inte har konkreta fasta 
ståndpunkter och trots att myndigheter kan väldigt mycket behövs det vidare studier för att 
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förstå problemet på ett mer nyanserat sätt. Med detta menas att kvinnorna visade diverse 
synsätt på hederskultur och hedersrelaterat våld kan förekomma på olika sätt. Nu när dessa 
grupper har definierats är det av betydelse att diskutera ämnet vidare. 
 
6.1. Reflektion och kritik 
Denna uppsats berör endast fem unga kvinnors berättelser av hedersrelaterat våld, och det går 
tyvärr inte ge en överblick av fenomenet trots vikten av deras upplevelser. Uppsatsen har 
enbart fokuserat på kvinnans egna upplevelser och erfarenheter och ingen annans synvinkel 
har tagits upp. Det finns alltså flera perspektiv att undersöka, såsom resten av familjen, 
förövaren och myndigheter som arbetat för att förhindra att hedersrelaterat våld inträffar. Det 
finns en del som går att tolka som kontroll, men eftersom inte konkreta frågor ställts vad 
gäller om de kände sig kontrollerade eller dylikt, kunde inte ett sådant tema kodas enskilt. 
Eftersom tiden inte fanns till för denna uppsats vill jag gärna se att vidare forskningar bygger 
på just det som inte hanns med i denna studie. Dessutom går det inte att se en helhetsbild av 
varför hedersrelaterat våld ännu inträffar i Sverige trots uppmärksammandet och trots att en 
lag stiftats för att förhindra att sådant ska inträffa. Jag hoppas att denna studie inspirerar till 
fortsatta studier som bygger vidare på problemområdet hedersrelaterat våld, dels för att 
uppmärksamma och informera, men också för att i sin tur lära dagens pedagoger i skolmiljö 
och socialarbetare att arbeta på ett förebyggande sätt av hedersrelaterat våld.   
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BILAGOR  
 
Bilaga 1 - Intervjuguide/frågor 

Vem är kvinnan: 
·   Vem är du? Berätta lite om dig själv. 
·   Vad har du för intressen? 
·   Vad är din högsta utbildning? Vad arbetar du med idag? 
·   Har du arbetat med något annat tidigare? Vad? 
·   Hur såg din familjesituation ut då? 

 
Upplevelserna: 
·      Vad är hedersrelaterat våld för dig? 
·      Hur skulle du beskriva hedersrelaterat våld? 
·      Hur såg familjesituationen ut då hedersvåldet pågick? 
·      När började våldet/misshandeln? 
·      Var det något särskilt som inträffade? Kom våldet plötsligt eller gradvis? Förklara. 
·      Hur var våldet då det började? Berätta. 
·      Hur var våldet då du lämnade det livet? Berätta. 
·      Hur mådde du under den våldsamma perioden? Psykiskt, mentalt och fysiskt. 
·      Hur såg din vardag ut? Beskriv en bra respektive en dålig dag. 
·      Vilka strategier använde du dig av under denna period? 
·      Hur upplevde du ditt beteende under denna period? Ändrade du på något?    

Varför/Varför inte? 
 

Kvinnans välmående: 
·      Vilka känslor uppstod hos dig under våldet? 
·      Vilka beslut har du fått fatta? Vad var det som gjorde att du sitter här idag? 
·      Hur länge pågick våldet? 
·      Vad var det som fick dig att stanna kvar? 
·      Beskriv hur din självkänsla var under denna period. 
·      Hur anser du att våldet har påverkat dig? Varför? 
·      Vilka känslor uppstod under denna period?   
·      Har du försökt lämna detta? När? 
·      Varför sitter du här idag? Berätta hur du äntligen bröt dig loss. 
·      Nu i efterhand, kan du peka på vad det var som fick dig att stanna kvar trots våldets 

eskalering? 
 



 

 

Hur mår kvinnan nutid: 
·      Hur mår du idag? 
·      Hur länge sen var det du lämnade det livet? 
·      Hur ser din familjesituation ut idag? 
·      Vilka strategier har du använt dig av för att ”återhämta” dig? 
·      Har du kunnat gå vidare helt, eller är detta fortfarande en del av din vardag?         

Varför/varför inte? 
·      Hur lever du ditt liv idag? Beskriv en bra dag respektive dålig dag? 
·      Hur tror du att du hade hanterat om situationen uppstod idag med din erfarenhet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


