
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180hp

"Förbrukade kvinnor" och förlorad kyskhet

- Ett hot mot männens heder i den kollektiva
hederskulturen

Anna Bir och Esma Olander Yildizhan

Sociologi (61-90) 15hp

Halmstad 2014-05-26



1 
 

Abstrakt 
Hedersproblematik är ett omdebatterat ämne i media och de senaste åren har en stor del av 

debatten rört diskussionen kring kulturrelativism. Uppsatsens syfte är dels att förklara 

kollektivets betydelse i hederskulturen samt lyfta fram hur denna kommer till uttryck, men 

även att förklara vilka brister kulturrelativismen har haft på myndigheters arbete kring 

hedersrelaterat våld och förtryck samt vilka konsekvenser dessa brister har bidragit till. Vi har 

tillämpat en kvalitativ metod och samlat in vår empiri i form av semistrukturerade intervjuer 

med ett narrativt förhållningssätt. I vårt teoriavsnitt har vi använt begrepp så som kultur, 

panoptikon, patriarkatet och etisk relativism. Dessa begrepp har utgjort en grund för analysen 

av vår empiri som vi har delat upp i olika kategorier utifrån dessa. Slutligen kom vi fram till 

att kollektivet har en stark betydelse inom hederskulturen, där heder och skam genomsyrar 

och påverkar allt ifrån övervakning, till kvinnors kyskhet. 

Nyckelord  
Kollektivet, kyskhet, skam, heder, kulturrelativism 
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Abstract  
Honour-related problems are a well-debated topic in the media and in recent years a big part 

of the discussion of the debate has focused on cultural relativism. The purpose of this paper is 

partly to explain the meaning of the collective in the honour based culture and to highlight 

how it is expressed, but also to explain which deficiencies this cultural relativism has had on 

authorities work with honour-based violence and oppression, and which consequences these 

oppressions has led to. We have applied a qualitative method and have been collecting our 

material using semi-structured interviews with a narrative perspective. In our theoretical 

chapter we have used notions such as culture, panopticon, patriarchy and ethical relativism. 

These notions have been a good basis for the analysis of our material, which we have divided 

in different categories from these. Finally, we concluded that the collective has a strong 

meaning within the honourbased culture, where honour and shame pervades and affects 

everything from monitoring, to womens chastity. 

Keywords 
Collective, chastity, shame, honour, cultural relativism 
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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till alla informanter som har bidragit till att göra skrivandet av denna 

uppsats möjlig. Ett särkilt tack till Eva Ohlsson, Mariam Taheri, Soleyman Ghasemiani och 

Anette Olsson, som har delat med sig av värdefull kunskap och information, samt till de 

kvinnor som har delat med sig av sina berörande livsberättelser. 

Vi vill även tacka Falkenbergs kvinnojour samt föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. 

Förutom våra informanter, vill vi även tacka vår handledare Eva Schmitz som har väglett och 

hjälpt oss under uppsatsens gång.  

Anna Bir och Esma Olander Yildizhan, maj 2014 
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1. Inledning 

Vi har i vår uppsats, som handlar om hederskulturen, valt att utgå ifrån två frågeställningar. 

Den första frågeställningen handlar om hur den kollektiva strukturen, i hederskulturen, 

påverkar de individer som lever inom detta kollektiv och hur detta kommer till uttryck. Vår 

andra frågeställning lägger fokus på hur myndigheter, som arbetar med hedersproblematik, 

påverkas av ett kulturrelativistiskt synsätt.  

Grutzky och Åberg talar om hur hederskulturen genomsyras av tankar kring upprätthållandet 

av heder och ära och menar att kvinnor i mycket större utsträckning är utsatta än vad män är. 

Dessa tankar kring heder och ära är av betydelse för att förstå vår första frågeställning. 

Tankesättet kring heder härstammar från en mansdominerad och patriarkalt styrd kultur, där 

det till största delen är männen som står för merparten av det fysiska och psykiska våld som 

kvinnor upplever i sitt vardagliga liv. Hederskulturen innefattar inte enbart de fall där risk för 

mord föreligger, utan den involverar även begränsningar i kvinnors vardagliga liv, förtryck 

samt våld utan dödlig utgång, menar författarna (Grutzky & Åberg:2013;27).  

Vi vill vara tydliga och klargöra att trots att vi lyfter fram att hederskulturens tankebanor 

härstammar ifrån mansdominerad och patriarkalt styrd kultur, drabbar den inte alla som tillhör 

en specifik nationalitet, etnicitet eller religion. Ahmadi & Lewin skriver om att hedersmord 

inte har med religion att göra. Mäns kontroll av kvinnor uttrycks i lokalt accepterade termer 

och kan sedan utövas av människor med olika religiösa bakgrunder. Det västerländska 

samhället är mer individinriktat än flertalet andra kulturer och i medelhavsområdet är 

skamkulturer mer framträdande än i Nordeuropa (Ahmadi & Lewin:2003;144).   

Tack vare boken “Heder och samvete”, skriven av Grutzky och Åberg (2013) fick vi 

inspiration till att undersöka hur kulturrelativismen påverkar myndigheters arbete. Vår andra 

frågeställning som handlar om kulturrelativismens påverkan på myndigheter är intressant med 

tanke på att samhällsdebatten, kring hederskultur, är uppdelad i två olika ståndpunkter. Där 

hävdar den ena gruppen att det inte existerar någon specifik hederskultur, utan att det våld och 

förtryck som den innebär endast är en del av det allmänna våld mot kvinnor som existerar i 

samhället. Den andra gruppen hävdar att det existerar en sådan kultur, eftersom den är unik på 

grund av sin kollektiva prägel.  
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Ytterligare något som är relevant för vår andra frågeställning är hur Gemzöe skriver om 

patriarkat i relation till kultur i det svenska samhället och hur frågan om kön och etnicitet 

framför allt har aktualiserats i invandringspolitiken. Efter mordet på Fadime Sahindal uppstod 

två ståndpunkter som försökte förklara och förstå det inträffade. En av dessa menade att 

hedersmord inte kan förklaras utifrån specifika kulturella faktorer. Det är istället ett uttryck 

för ett patriarkat som ser annorlunda ut i olika delar av världen. Den andra ståndpunkten 

hävdade att vi måste se den specifika kultur som möjliggör hedersmord, för att förstå och 

kunna förhindra det. Gemzöe menar dock att Fadime mördades både för att hon var kvinna 

och för att hon tillhörde en viss kultur. De som menar att hederskulturen endast är ett uttryck 

för ett patriarkat som ser olika ut i olika delar av världen, anklagas för att vara 

kulturrelativister (Gemzöe:2003;156-159). 

Hederskulturen och kulturrelativismen som vi väljer att undersöka är intressanta och 

sociologiskt relevanta på grund av den starka kollektiva betydelsen och kulturella aspekten. 

Dessutom går det att diskutera kring sociologiska begrepp så som kön och kultur. För oss är 

det viktigt att inte enbart lyfta fram hedersmord som fenomen, utan vi vill upplysa den som 

läser om att det även existerar begränsningar och förtryck på vardaglig nivå, det vill säga 

mildare begränsningar, vilket senare kan leda till mord.  

  

Vi har tillämpat kvalitativ metod i genomförandet av studien och använt oss av 

semistrukturerade intervjuer som är influerade av ett narrativt förhållningssätt. Anledningen 

till att vi har valt att tillämpa kvalitativ metod är att vi vill lyfta fram tankar och känslor hos 

informanterna vilket är nödvändigt för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte i uppsatsen är att studera hedersproblematiken utifrån två frågeställningar, där vi 

genom huvudfrågan vill ta reda på hur den kollektiva betydelsen kommer till uttryck inom 

hederskulturen. Hederskulturen är starkt kollektivt präglad och vi vill visa hur dess vilja 

prioriteras framför den enskilda individens rättigheter. I den andra frågeställningen sätter vi 

fokus på hur kulturrelativismen påverkar myndigheters arbete kring hedersrelaterade fall och 

vilka brister den orsakar. Vårt mål med uppsatsen är att, med hjälp av vår första 

frågeställning, förklara hur hederskulturens kollektiva prägel gör den unik. Detta i sin tur är 

en mycket viktig faktor att ta hänsyn till och utgå ifrån vid arbetet med hedersrelaterade fall 
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på myndighetsnivå. Vi kommer att lyfta fram och ge svar på våra frågeställningar genom våra 

informanters upplevda erfarenheter och livsberättelser. 

1.2 Frågeställning 

1. Hur kommer kollektivets betydelse till uttryck i den så kallade hederskulturen? 

2. Hur påverkar kulturrelativism myndigheters arbete kring hedersproblematik och vilka 

brister leder den till?  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel nämner vi hur Darvishpour, Lahdenperä och Lorentz (2010) förklarar den 

rådande hedersproblematiken och vad den innebär. Vi diskuterar även hur 

hedersproblematiken i Sverige debatteras utifrån två olika ståndpunkter; dels de som hävdar 

att det hedersrelaterade förtrycket och våldet tillhör den allmänna kategorin "mäns våld mot 

kvinnor" och dels de som menar att den har en kollektiv prägel, vilket gör den unik. Vi 

beskriver även hur denna delade debatt påverkar politikers åsikter och myndigheters arbete. 

2.1 Hederskulturens inre struktur 

I rapporten "Hedersrelaterad problematik i skolan" skriven av Mehrdad Darvishpour, Pirjo 

Lahdenperä och Hans Lorentz på uppdrag av staten, Sveriges riksdag, skriver författarna om 

den rådande hedersproblematiken. De skriver om hur kvinnors sexliv är föremål för sträng 

övervakning inom hederskulturen och att det är männens uppgift som familjeöverhuvuden att 

vaka över familjens heder, men även situationer som i förlängningen kan förknippas med 

sexuella händelser kan betraktas som "oanständigt" beteende. Männen har som uppgift att 

"försvara" sin frus, sina döttrars eller sina systrar sexualitet gentemot "främmande män" och 

hedersförtrycket handlar om kontrollen av kvinnors sexuella beteenden. Författarna menar att 

familjeordningen vanligtvis kan illustreras med en pyramid, där mannen befinner sig i toppen 

och flickorna längst ner i pyramiden, där sönerna alltid har högre status än sina systrar (SOU 

2010:84). 

 

2.2 Kulturrelativism och debatten i Sverige  

Grutzky och Åberg menar att det finns vissa forskare och politiker som anser att 

hedersrelaterat våld inte skall ses som något speciellt och avvikande, utan att det är ungefär 

som vilket patriarkalt våld som helst (Grutzky & Åberg:2013;28). När de diskuterar detta 

problem använder de sig av begreppet kulturrelativism, vilket även vi kommer att lyfta fram 

och använda oss av i vårt examensarbete. Författarna menar att de som företräder 

multikulturalistiska idéer gärna hävdar att de bekämpar främlingsfientlighet och rasism, men 

att det i själva verket är denna multikulturalism som ofta har kommit att bli ett stöd för de 

konservativa krafter som vill kontrollera sina egna revir (Grutzky & Åberg:2013;32). De 

citerar följande: "Multikulturalismen vill göra politik av det självklara faktum att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle. Genom att ge alla kulturer samma värde, och beskriva kritik som 

fördomsfull, fobisk eller rasistisk, har multikulturalismen i Sverige bidragit till samhällets 

acceptans av hedersförtrycket.” (Grutzky & Åberg:2013;81-82).  
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Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Mitthögskolan, är en av de som delar den 

kulturrelativistiska ståndpunkten, som Grutzky och Åberg talar om. I boken ”Debatten om 

hedersmord”, lyfter han sina åsikter och tankar kring fenomenet. Han menar att mordet på 

Fadime var ett typexempel på en urgammal patriarkalism som biter sig fast i dagens 

samhällen överallt i världen och att denna patriarkalism varken har att göra med kultur eller 

religion. Enligt honom generaliserar kulturmodellen våldet, eftersom den leder till en 

föreställning om att alla eller de flesta som kommer från ett visst ”kulturellt område” är 

produkter av en viss kultur och därmed benägna till att uppvisa liknande handlingsmönster 

och egenskaper. Detta anser han är rasistiskt, då sådana generaliseringar skapar ett ”vi och 

dom” tänkande och att kvinnoförtrycket lyfts bort från dess svenska sammanhang till att 

enbart gälla ”de andra” och deras kulturer. Detta innebär att den svenska kulturen frias från 

kvinnoförtryck, kvinnomord och kvinnomisshandel. Genom att gruppera mord utifrån 

förövarens eller offrets etnicitet och ”kulturella bakgrund” menar han att vi förstärker 

utanförskapet och diskrimineringen. Han menar att detta sker på grund av medias 

framställningar, eftersom den svenska kontexten och dess strukturer marginaliserar grupper 

med invandrarbakgrund (Kamali:2004;21-35).  

 

I "Maktens (o)lika förklädnader" uttrycker även De los Reyes, Molina och Mulinari sina 

kritiska funderingar när det gäller begreppet "hedersmord". De menar alla, likt Kamali, att 

debatten kring detta begrepp tydligt uppvisar hur könsförtrycket avgränsas, definieras och 

förklaras inom ramen för kulturella rum, vilket de är kritiska mot. När problemet benämns 

som "hedersmord" innebär det att könsförtrycket konstrueras som en kulturell handling och 

avgränsas till vissa specifika kulturer, för att på så vis ligga till grund för föreställningen om 

att patriarkaliska strukturer endast existerar inom vissa kulturella ramar. Genom denna 

benämning betraktas kvinnoförtrycket i Sverige snarare som ett undantag, medan det 

förutsätts vara en legitim handling i andra kulturer, vilket författarna menar är problematiskt. 

De påpekar att föreställningen om att endast invandrarkvinnor är offer för patriarkala 

värderingar från sina ursprungsländer är en täckmantel för rasistiska och patriarkala strukturer 

i Sverige (De los Reyes et al:2003;24-25). 

 

Sara Mohammad, människorättsaktivist och en av grundarna till riksorganisationen Glöm 

aldrig Pela och Fadime delar dock inte Kamalis eller De los Reyes, Molina och Mulinaris 

tankar. Hon menar istället att det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste förstås utifrån 



11 
 

specifika kulturella faktorer, medan både Kamali och De los Reyes, Molina och Mulinari 

förnekar att våldet är kulturellt betingat. Enligt Mohammad bär kulturrelativister moralisk 

skuld till kvinnoförtrycket i Sverige eftersom de inte väljer att se problematiken 

(http://www.sr.se). Hon menar att det är vanligt förekommande att den som arbetar med och 

kritiserar våld och kränkningar mot individer inom hederskulturen ofta betraktas som rasist. 

Vi måste skilja på det våld som svenska män utsätter sina kvinnor för och det våld som 

bottnar i hederskulturen, för att kunna bekämpa det hedersrelaterade våldet, menar hon 

(http://www.gp.se).  

 

I boken ”Ungdom, kulturmöten, identitet” lyfter Ahmadi & Lewin fram advokaten Elisabeth 

Massi Fritzs åsikter om hedersrelaterat våld och förtryck och hon arbetar med denna 

problematik. Hon menar att det är stor skillnad på svenska flickor och flickor med 

invandrarbakgrund vad gäller könsförtryck. Enligt henne är båda grupperna offer, men hon 

anser att en del flickor med invandrarbakgrund har en annan kultur och andra normer, där de 

inte har lika stora rättigheter som pojkar med samma bakgrund. Genom detta kan vi se att hon 

delar samma ståndpunkt som Mohammad. Fritz kritiserar även en debattartikel skriven år 

2000 av Margareta Winberg och Mona Sahlin, där de hävdar att våld inte är kulturellt betingat 

och att det enbart kan fördömas genom mäns våld mot kvinnor. Denna artikel skrevs innan 

Fadime Sahindal blev mördad år 2002 (Ahmadi & Lewin:2003;140-141). I ”En fråga om 

heder” nämner Unni Wikan att Mona Sahlin efter Fadimes död medgav att hon svek henne. 

Hon uttalade sig på följande vis efter mordet: ”Jag svek genom att vara rädd för att ge näring 

åt rasism. Jag hade osynliggjort dem och deras problem.” Med ”dem” syftade hon då på 

flickor med invandrarbakgrund och denna förståelse för vad som ligger bakom hederskulturen 

medger hon slog henne när hon bevittnade rättegången kring Pela och såg hennes systers 

insats (Wikan:2004;51). 

  

Sammanfattningsvis går det att se att hederskulturen har en unik kollektiv prägel och att 

kvinnors sexliv är föremål för sträng övervakning, där männen tilldelas rollen som bevakare 

över familjens heder. Det går att urskilja starka patriarkala strukturer inom både hedersvåldet 

och det allmänna våldet mot kvinnor. Dock har hederskulturen en stark kollektiv påverkan 

och är en del av ett specifikt kulturellt sammanhang, till skillnad från det allmänna våldet som 

enbart är patriarkalt strukturerat. Hedersdebatten i Sverige är uppdelad i två olika läger, där 

respektive grupper har starka åsikter kring vilka termer hedersproblematiken ska förstås 

utifrån. Några av de som delar den kulturrelativistiska ståndpunkten är Kamali och De los 
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Reyes, Molina och Mulinari medan Mohammad och Fritz istället anser att problematiken 

måste förstås utifrån specifika kulturella faktorer. 
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet hänvisar vi till tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar som är av 

relevans för båda våra frågeställningar, men även vetenskaplig litteratur som diskuterar 

problematiken. De belyser vad hederskulturen innebär och hur den kollektiva strukturen är det 

centrala, vilket är vårt huvudsakliga fokus med uppsatsen. Dessutom lyfter de fram sådant 

som är relevant för att vi ska kunna förklara vilka konsekvenser kulturrelativismen bidrar till 

för personer som är utsatta i våldet och även vad eventuella brister kan bero på. 

 

3.1 Män har heder och kvinnor har skam i kroppen 

Wikan, professor i socialantropologi har skrivit en bok som heter ”En fråga om heder”, där 

hon behandlar hedersproblematiken. Hon menar att i Europa och i Mellanöstern, men även 

andra regioner, har hedersbegreppet inneburit att männens heder till stor del varit beroende av 

kvinnans sexuella beteende. Istället för att knyta sitt eget beteende till sin heder, har de genom 

att ha knutit kvinnans beteende till sin heder, skapat problem för sig själva. Med detta menar 

Wikan att de har utvecklat ett hedersbegrepp som gjort männen sårbara inför kvinnans 

levnadssätt (Wikan:2004;57). Kvinnor i hederskulturen måste följa vissa normer för att inte 

vanhedra familjens och släktens heder. I boken citerar Wikan, Fadime, där hon säger; ”Jag är 

deras ansikte utåt. I allt jag gör måste jag tänka på männen i min familj, för allt jag gör 

påverkar dem.” Detta citat visar hur männen knyter an kvinnans beteende till sig själva och 

hur deras heder värderas utifrån detta. Vidare säger Fadime; ”Jag har trampat på deras 

heder, jag har tagit ifrån dem allt de har, jag har förstört hela släktens liv… Att döda mig är 

det enda sättet de har att få tillbaka sin heder, sin stolthet.” (Wikan:2004;62). Med 

hedersmord avses mord som utförs i syfte att återvinna hedern för ett kollektiv och inte bara 

för en individ. Mord som begås i hederns namn grundar sig i uppfattningen om att kvinnor 

tillhör familjen och att hela hennes värde bedöms utifrån att vara sexuellt ren och ärbar 

(Wikan:2004;90). 

 

I samhällen med hederskod handlar heder om respekt, det vill säga en man med heder kräver 

respekt och det är en rättighet han har, då han följer samhällets krav. Omgivningen är skyldig 

att behandla honom med respekt. Samhället i detta sammanhang är hedersgruppen som också 

följer samma hederskod. I de samhällen där hederskod existerar är det allmänheten som ska 

bedöma hedern och det handlar om gruppens värderingar av en person istället för personens 

egna moraliska kvaliteter. Heder är någonting som ligger i det yttre, det vill säga i hur något 
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upplevs. Därför får rykte en betydande roll, eftersom det som omgivningen säger kan 

ödelägga en familjs heder och ära. Vanhedern ligger inte i den specifika handlingen, utan i 

omgivningens reaktioner. Kollektivets intresse prioriteras framför individens, eftersom namn 

och rykte betyder allt. Skam är inte hederns motsats, trots att det många gånger uppfattas vara 

två sidor av samma mynt. Att ha skam i kroppen är att vara ärbar, det vill säga, det är heder 

snarare än dess motsats. Kvinnor har ingen heder, då heder betraktas som något manligt och 

därför har män heder, medan kvinnor har skam i kroppen. Utan skam i kroppen kan kvinnor 

förstöra hela släktens rykte och heder, vilket uppstår på grund av omgivningens värderingar. 

Skam blir dock ingen verklighet förrän handlingen kommer till allmänhetens kännedom, 

eftersom skammen ligger i andras blickar (Wikan:2004;66-72). 

 

3.2 Den förlorade oskulden smutsar ner familjens heder 

Eldén har skrivit avhandlingen ”Heder på liv och död” och genom denna ställs frågan om hur 

rykten, oskuld och heder aktualiseras i tolkningar av kvinnors konkreta liv och på olika sätt 

kopplas till kultur och religion (Eldén:2003;6-7). 

 

I de första analyserna av avhandlingens empiriska material framstod rykten, oskuld och heder, 

som ofta var tydligt sammankopplade till kultur och religion, som centrala teman. Hon 

förklarar att en kvinna ska behålla sin oskuld till bröllopsnatten och alltid ha sitt rykte i åtanke 

för att inte smutskasta familjens heder. Vidare menar Eldén att en kvinna som förlorar sin 

oskuld, riskerar att förlora sitt liv. Ett sexualliv utanför äktenskapet är otänkbart och om en 

kvinna som har befunnit sig på ett ställe som kan sammankopplas till sex, exempelvis ett 

diskotek, kan hennes rykte förstöras. Eldén menar att de kvinnor som lever i en vardag där de 

riskerar att drabbas av dåligt rykte om de bildligt eller bokstavligt förlorar sin oskuld, är rädda 

för att utsättas för hot och våld i hederns namn. Exempel på hur hon kopplade begreppet 

oskuld till kultur eller religion framgår utifrån att informanterna talar om hur de exempelvis 

måste vara oskuld när de gifter sig med hänsyn till religionen eller hur en informant nämnde 

att “alla arabiska kvinnor måste tänka på sitt rykte” (Eldén:2003;15-18). 

 

Eldén nämner Fadime Sahindal i sin avhandling och menar att hon gav ”kurdiskt” ett innehåll, 

som innebär kollektivets företräde framför individen. Detta menar hon låter positivt när 

Fadime berättar om gemenskapen de hade i Turkiet, men när hon berättar om livet i Sverige, 

blir gemenskapen något negativt som istället innefattar tvång och individens underkastelse. 

Fadime ger även ”svenskt” ett innehåll, som handlar om självständighet. I hennes familj är 
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”svenskt” associerat med något negativt och det jämförs med avsaknad av kultur, moral och 

respekt för familjelivet, fria sexvanor och så vidare. Fadime upplevde misshandel och hot 

ifrån sin far och viljan av att leva ”svenskt” innebar för hennes liv kontroll, hot och våld av 

manliga släktingar.  

Kultur kopplas här samman med erfarenheter av våld. Kulturen kopplas även till kulturella 

föreställningar om kön, då Fadime bildligt och bokstavligt förlorade sin oskuld och genom 

detta betraktades som en dålig flicka. Eldén tolkar detta som att en kvinna antingen är en hora 

eller oskuld och hon kan varken vara båda eller inget alls. I Fadimes fall sätts likheter mellan 

hora och svensk och i manliga släktingars ögon är kvinnan en hora om hon lever svenskt. 

Genom detta förblir hon en hora och inte en orörd oskuld. För att familjens heder skall 

återupptas måste hon utfrysas eller dö. Fadimes val att leva som en ”svensk hora” innebar att 

hon aldrig skulle kunna bli en ”kurdisk oskuld” igen, menar Eldén. Därmed menar Eldén att 

hon i Fadimes berättelse har kopplat samman kultur, kön och våld med bland annat oskuld 

och föreställningar om kön (Eldén:2003;73-77). Eldén visar i sin uppsats hur svensk och 

arabiskt/kurdiskt kan förstås som kontrasterande kulturer och kopplar kontrasten till 

föreställningar om splittrad kvinnlighet, det vill säga kontrasten mellan hora och oskuld. Hon 

menar att föreställningar om att en “svensk hora” aldrig kan bli mer än en “kurdisk oskuld” 

blir kroppsliga och konkreta genom våldserfarenheter (Eldén:2003;88-89). 

I sin avhandling lyfter Eldén även fram, Schlytters (2002:55) tankar kring våldsutövande män 

som offer för sin kultur. Hon menar att hedersmord är en produkt av ett manligt kollektiv och 

av en kultur, där männen är skyldiga att bestraffa de kvinnor som har förlorat sin oskuld 

(Eldén:2003;84). 

3.3 Hedersbaserat våld 

Författarna Gill och Brah diskuterar i den vetenskapliga artikeln ”Interrogating cultural 

narratives about „honour‟-based violence” (2013), hur hedersbaserat våld omfattar all form av 

våld som begås mot kvinnor som lever inom ramarna för patriarkala familjestrukturer. Gill 

och Brah menar att begreppet heder är en symbolisk och retorisk konstruktion vars innebörd 

ständigt är ifrågasätt, då det förmedlar olika saker i olika kontexter. Heder omfattar inte 

endast den enskilda individens uppskattning av det egna värdet, utan även andra människor 

har möjlighet att erkänna och avgöra om han eller hon är av värde och har rätt till att känna 
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stolthet över sig själv. Heder är starkt förknippat med stolthet, respekt, dygd, rykte och 

anseende, menar dem.  

De hänvisar till Wikan (2008) som menar att begreppet skam är mer upplysande eftersom 

individer i hederskontexten inte endast motiveras av att uppnå och bibehålla heder, utan även 

bryr sig om att undvika att bli förknippade med skam. Författarna anser att medan begreppet 

heder har att göra med hur individer i en viss gemenskap förväntas bete sig, är skam istället 

associerat med överträdelser mot dessa givna förväntningar. Dock innebär både heder och 

skam olika praktiska konsekvenser för män respektive kvinnor. Kvinnor spelar en stor roll i 

bevarandet av heder då de måste undvika skamligt beteende och även övervaka hur andra 

kvinnor gör detta för att säkerställa att de uppfyller sin uppgift. Män, å andra sidan, har krav 

på sig om att upphålla familjens och den sociala gruppens heder genom att försäkra sig om att 

kvinnorna i familjen undviker att bli förknippade med skam. I samhällen med hedersbaserade 

värdesystem är heder ofta likställt med kontrollen över kvinnors sexualitet.  

3.4 Hedersmord och dess orsaker 

I vetenskapliga artikeln ”Honour killings” (2006) skriven av Smartt, lyfter hon fram Amnesty 

International som definierar begreppet hedersmord, som något som begås av manliga 

familjemedlemmar mot kvinnor i familjen, då de ansetts dra skam över familjen genom en 

viss handling. I en del samhällen är heder definierat som något som berör hela den sociala 

gruppen som åläggs kvinnor i syfte att upprätthålla och bevara männens överlägsenhet.  

I de flesta ”våld i hemmet fall” upplever kvinnor övergrepp av män och denna typ av våld 

brukar beskrivas som en form av känslomässig och psykisk våld som pågår i många år. Idag 

finns det i stort sett en gemensam medvetenhet i västerländsk civilisation om våld i hemmet 

och dess konsekvenser. En gemenskap som sammanlänkar våld med hedersbrott är det faktum 

att kulturvärden samexisterar inom normerna i ett nytt samhälle som de kvinnliga offren lever 

i. En av de viktigaste faktorerna som skiljer hedersbrott ifrån sedvänligt våld i hemmet är att 

kvinnliga familjemedlemmar eller äldre kvinnor som ingår i kollektivet, ofta har en betydande 

del i anstiftan eller att dölja sådana brott. Det som även skiljer dessa två brott åt är följande: 

hedersmord innebär att kollektivet har tagit ett beslut i frågan, inklusive mammor eller andra 

kvinnor i kollektivet som har en ledande roll. Familjer ger sitt tillstånd för användning av våld 

i hemmet på sina döttrar, eftersom kvinnor anses tillhöra kollektivet och betraktas inte som 

enskilda individer. Hedersmord är en djupare fråga än våld i hemmet, eftersom de familjer 
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som kommer till länder i väst är oförberedda på den förändrade kulturella miljö. Därför har 

unga kvinnor problem med att klara av den konflikt som uppstår mellan de två kulturer som 

de lever i. 

3.5 Det finns ingen heder i genomförandet av hedersmord 

I artikeln ”There is nothing ‟honourable‟ about honour killings”: Gender, violence and the 

limits of multiculturalism” (2007) diskuterar Meetoo och Mirza kring hederskultur och 

kulturrelativism. I England anses hedersmord begås bland specifika etniska grupper och såväl 

hedersmord som våld har i den brittiska multikulturella kontexten blivit förknippat med vissa 

etniciteter.  

Det går inte att påstå att det är själva mångkulturalismen som fenomen som orsakar våld i 

hemmet, men däremot underlättar det för det hedersrelaterade våldets existens när det talas 

om respekt för kulturella skillnader och av denna anledning undviker att blanda sig in i 

minoriteters livsstilar. Med detta menar författarna att respekten för kulturella skillnader, 

bidrar till existensen av hederskulturen. Vidare menar de att detta resulterar i att kvinnor blir 

osynliggjorda. Deras behov ignoreras och deras röster tystas. De anser att liberal 

mångkulturalism på så vis tenderar att prioritera ras och etnicitet framför kön. Eftersom 

mångkulturalismen handskas med problem mellan olika kulturer och inte fokuserar på 

problem inom kulturer lyckas den inte uppmärksamma de ojämlika maktfördelningarna inom 

etniska grupper. Denna mångkulturalistiska diskurs leder till att kvinnor osynliggörs och de 

fastnar i den privata sfären där könsförtryckande religiösa och kulturella sedvänjor utspelar 

sig. De menar även att den mångkulturalistiska diskursen förutsätter kulturell homogenitet i 

samhället där var och en av dessa kulturer är rumsligt segregerade. Begreppet 

mångkulturalism används i den politiska diskursen för att bejaka den tydlighet, unikhet och 

individuella giltighet av olika kulturer, grupper eller samhällen. Dessutom uppmärksammar 

den även vikten av att erkänna och vara tillmötesgående mot dessa olika kulturers skillnader. 

Meetoo och Mirza diskuterar även kring hur våldet inte enbart handlar om relationen mellan 

män och kvinnor, utan det är ett sammansatt system av makt med flera berörda parter. Med 

andra ord finns det alltså även ett kvinnligt deltagande i detta system av patriarkalt våld inom 

hederskulturen. I vissa fall är det inte maken utan kvinnans ursprungliga familj som förväntas 

ta itu med eventuell bestraffning eftersom hennes handlingar skambelägger dem först och 

främst. 



18 
 

3.6 Kvinnan är mannens egendom och symbol för familjens heder 

I rapporten ”Honor crimes” (2013) skriver författarna Elakkary m.fl. om hur hedersbrott är en 

av de typer av våld som utövas i störst utsträckning mot kvinnor och hur olika studier har 

olika definitioner av hur det ska förklaras. Hedersvåld utförs vanligtvis av en kvinnas manliga 

släktingar som finner det nödvändigt att återställa familjens "heder". Kvinnan betraktas som 

mannens egendom och anses vara en symbol för hans och familjens heder. Hedern utgörs av 

kvinnans sexualitet och familjeroll som är styrda av kulturella normer och traditioner. Dock 

har termerna hedersbaserat våld och hedersbrott blivit kritiserade bland flera och anledningen 

till detta är att begreppet heder döljer det faktum att det är ett överlagt brott samt att kvinnan 

som tar brottet på sig. Vissa forskare har anammat kategorin "kvinnomord- det 

kvinnofientliga dödandet mot kvinnor av män", då de anser att de vill fördöma alla 

kvinnomord, oavsett motiv. 

Enligt en forskare ska detta fenomen definieras som ett slags våld mot kvinnor och därför ska 

begreppen "hedersrelaterade brott" och "hedersmord" inte användas. Detta med motivet att det 

inte finns något hederligt i hedersbrotten och att begreppen i sig underminerar offret. 

Ytterligare en invändning framförs och författarna baserar denna på att brott mot kvinnor 

utförs av män och därför är termen "heder" mindre relevant i sammanhanget, eftersom män i 

alla patriarkala samhällen eftersträvar politisk och kulturell auktoritet över kvinnor. 

Författarna dock argumenterar kring hur det hedersbaserade våldet i detta sammanhang inte 

endast kan utföras av en manlig partner, utan även av andra familjemedlemmar såsom 

farbröder, fastrar och kusiner eller syskon. 

Dessutom finns det hos omgivningen ett stöd och en förståelse att man begår denna typ av 

våld för att återupprätta familjens heder. Eftersom kvinnan fördoms utifrån sina avvikelser när 

det gäller de traditionella normerna i kulturen anser de att fenomenet borde kategoriseras som 

hedersrelaterat.  

3.7 Hedersrelaterade traditioner i Sverige  

Följande forskningsrapport ”Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext - en studie av 

omhändertagna flickor” (2008), skriven av Linell och Schlytter, har utförts inom ett projekt 

vid namn "De professionellas möte med ungdomar som utsätts för kränkningar i hederns 

namn". Syftet med projektet var att öka kunskaperna inom socialtjänsten i frågor som rör 

framförallt unga flickor i familjer som lever i en hederskontext.  
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I rapporten lyfter forskarna fram att tidigare forskning har uppvisat att det finns 

otillräckligheter både i lagstiftningen och i socialtjänstens förhållningssätt och metoder 

gällande hedersrelaterade fall. När det gäller arbetsmetoden har socialtjänsten ett synsätt kring 

att konflikter mellan ungdomar och deras föräldrar normalt sett ska lösas genom dialog och 

medling, men en intervjuundersökning med handläggare inom Stockholms län under år 2005 

visar att socialsekreterarna upplevde en rädsla i att göra fel i dessa ärenden. Det uppdagades 

att det inte fanns metoder när det gällde att möta minderåriga på grund av svårigheter med hur 

de skulle förhålla sig till föräldrarna. Ett annat område där det fanns brister handlade om 

osäkerhet kring hur och när det fanns en skyldighet att tala om för familjerna om att de hade 

kontakt med ungdomen. Socialsekreterarna uttryckte att de hade svårigheter med att urskilja 

mellan hedersrelaterat våld och förtryck och en "vanlig tonårsrevolt".  

Linell och Schlytter diskuterar även i sin sammanfattande analys vad som kännetecknar 

situationen för flickor som lever i en hederskontext i jämförelse med de som har en annan 

social problematik och den mest påfallande skillnad de lyfter fram är vårdnadshavarens 

aktivitet i fråga om kontroll och bestraffning. Medan föräldraskapet är passivt/abdikerat i 

kategorin "icke-heder", är det aktivt och kontrollerande i hedersrelaterade fall och här är 

föräldraskapet dessutom kollektivt 

Författarna gör en granskning kring ett avslag av ett fall angående en 17-årig flicka som är 

utsatt för begränsningar i sin tillvaro. Hon får inte ha pojkvän eller umgås med killkompisar, 

hennes mobil är beslagtagen av hennes pappa och hon är ständigt övervakad och kontrollerad 

när hon befinner sig utomhus. När rätten resonerar kring reglerna omskriver de dem på ett sätt 

som förminskar inslaget av kontroll, menar författarna. Flickan har en pojkvän och pappan 

och hans fru vill veta vem det är, men länsrätten kommenterar inte att pappan är beredd att 

kasta ut dottern om han inte tillåts godkänna pojkvännen eller om hon inte berättar vart hon 

tar vägen efter skolan. De menar istället att dessa regler är ett utslag av vanlig föräldraomsorg, 

vilket författarna menar tyder på ett kulturrelativistiskt resonemang. Inte heller det faktum att 

hon har utsatts för verbala kränkningar av pappan kommenteras och de ifrågasätter inte varför 

pappan ska ha kontroll över vem hon är tillsammans med. 

Socialtjänsten beskriver flickans situation som hedersrelaterat i tre av 18 ärenden, vilket även 

gäller i sju ärenden där andra aktörer har bedömt våldet som hedersrelaterat. Med andra ord 

väljer socialtjänsten medvetet i dessa fall att inte framställa flickans situation som 
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hedersrelaterat, vilket kan förstås som ett uttryck för att handläggarna försöker vara neutrala 

och icke-diskriminerande, men istället blir de kulturrelativistiska, menar Linell och Schlytter. 

Några av de konkreta exempel i rapporten som sammanfattar hur socialtjänsten brister är att 

våldet inte förstås och beskrivs som hedersrelaterat, att den kollektiva aspekten och det 

faktum att det finns flera förövare i familjen inte lyfts fram samt att riskbedömning eller 

handlingsplan inte har gjorts eller använts. Sammanfattningsvis menar de att socialtjänsten 

saknar tillräckliga metoder och instrument för att kunna avgöra och förstå om en flicka 

befinner sig i ett hedersrelaterat sammanhang, vilket är en följd av dels svagheter i 

lagstiftningen, men även orsakat av svagheter i det sociala arbetets synsätt och metoder. 

Sammanfattningsvis kan vi, utifrån vår tidigare forskning, se hur hederskulturen genomsyras 

av en stark skamkänsla, där kvinnans sexualitet är ett ärende för hela kollektivet som består av 

familj, släkt och bekanta. Vi kan även se hur det går att urskilja det hedersrelaterade våldet 

och förtrycket ifrån det allmänna våldet mot kvinnor. Dessutom uppdagas det hur ett 

kulturrelativistiskt synsätt förhindrar utvecklingen av arbetet kring hedersrelaterat våld och 

förtryck. Både Smartt (2006) samt Linell och Schlytter (2008) diskuterar kring den kollektiva 

aspekten i hederskulturen, vilket de menar är en viktig faktor som åtskiljer hedersbrott ifrån 

allmänt våld och ”vanliga tonårsrevolter”. Dessa författare lyfter fram att det finns en 

kollektiv aspekt i hederskulturen i form av flera förövare i familjen samt att det är kollektivet 

som tar beslut vid ett eventuellt hedersmord. Vi ser även likheter mellan Gill och Brah (2013) 

samt Wikan (2004), där de talar om begreppet skam och menar att individer i hederskulturen 

bryr sig om att undvika att bli förknippade med skam, samt att skam är associerat med 

överträdelser mot hederns givna förväntningar. Det går även att urskilja ytterligare likheter 

där dessa författare betonar på kvinnans avgörande roll för hederns upprätthållande. De menar 

att heder ofta är likställt med kvinnans sexualitet och hennes värde bedöms utifrån detta. Även 

Elakkary m.fl. (2013) menar, likt ovanstående, att hedern utgörs av kvinnans sexualitet, där 

hon betraktas som mannens egendom och är en symbol för hans och familjens heder. 

Slutligen ser vi hur det inom hederskulturen inte finns några privata angelägenheter, utan 

kollektivets vilja prioriteras alltid framför individen. Dessutom får vi en klarare bild av hur 

kulturrelativismen osynliggör den specifika kultur som uppmuntrar till hedersrelaterat våld 

och förtryck.  

Med tanke på vad vår tidigare forskning fokuserar på och lyfter fram som utmärkande för 

hederskulturen har vi inspirerats till att ta fram specifika teorier och begrepp. Dessa teorier 
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och begrepp fokuserar på den kollektiva aspekten samt skam, kvinnors sexualitet och 

övervakningen av denna och slutligen den relativism som förhindrar förståelsen för vad som 

är specifikt för hederskulturen.  
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4. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel redovisas sociologiska teorier och begrepp som är relevanta för vår analys av 

resultatet. De som vi har valt att använda oss av anser vi är kopplade till hederskulturens inre 

struktur. Dessa är följande: kultur (gruppbaserade sociala gemenskaper), panoptikon, 

patriarkatet samt etisk relativism.  

4.1 Kultur 

Deniz och Lidskog definierar kultur som ett menings- och normsystem, bestående av idéer, 

värden, symboler och sedvänjor, som en grupp delar. Enligt dem är kulturen viktig i den 

process där sociala band utvecklas, normer och förpliktelser införlivas och medlemskap samt 

identiteter tilldelas och skapas. Människans självförståelse, identitet och värderingar utvecklas 

i ett specifikt kulturellt sammanhang. Därmed föds hon in i meningsvävar bestående av vad i 

livet som anses meningsfullt att göra och sträva efter. Dessa består av klassifikationssystem; 

till exempel manligt och kvinnligt, maktförhållanden; exempelvis synen på privat och 

offentligt, sociala band; vilka relationer som individen bör ingå i, samt moraliska 

förpliktelser; det som förväntas att individen ska göra och ansvara för (Deniz & 

Lidskog:2011;36-37). De moraliska förpliktelserna innebär krav och förväntan på hur 

kulturens medlemmar ska tänka, känna och handla. Den som handlar på sätt som strider mot 

kulturen kan utsättas för nedsättande behandling och sociala sanktioner, vilket författarna 

menar kan yttra sig i form av allt ifrån social utestängning till mord i sitt mest extrema fall 

(Deniz & Lidskog:2011;40-41). 

Vi ser ett klart och tydligt samband mellan kulturens betydelse för identitetens skapande samt 

de moraliska förpliktelserna som Deniz och Lidskog (2011) talar om och den gruppbaserade 

kulturen som Ahmadi och Lewin (2003) talar om nedan. I den gruppbaserade kulturen är 

kultur med andra ord en stor del av identiteten. 

Ahmadi och Lewin skriver om att den samhälleliga kontrollen i hederskulturen sker genom 

gruppen. Många samhällen bygger på att gruppen går före individen och en del individer har 

fostrats in i kulturer av detta slag, där det är självklart att individen är en del av något större 

och måste inordna sig i det. I en del extrema fall är gruppens överlevnad viktigare än 

individens överlevnad. Skillnaden på individ- och gruppbaserade kulturer är skuld- och 

skamkulturer. Skuldkulturen står för att individen har ett personligt ansvar för sina handlingar. 

Den sociala kontrollen har byggts in i individen och personen styrs av samvete och skräcken 

för den ångest som skuld skapar. Inom skamkulturen innebär det att den sociala kontrollen 
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ligger utanför individen, det vill säga i gruppen. Det är av vikt att inte tappa ansiktet inför 

andra, menar författarna (Ahmadi & Lewin:2003;151-152). Vidare menar Ahmadi & Lewin 

(2003) att traditionella koder drar kollektiva gränser och genom detta frias individen ifrån eget 

ansvarstagande. I samhällen grundade på gruppbaserad lojalitet är sexualiteten ett ärende för 

många fler, det vill säga för släkten och ibland för hela den etniska gruppen. Kvinnor 

förväntas bevara sin oskuld med hänsyn till familjens heder och detta är en gruppbaserad 

lojalitet (Ahmadi & Lewin:2003;154-155). 

För att förstå vad som urskiljer hederskulturen ifrån andra kulturer har vi valt att använda oss 

av tankar kring individ- och gruppbaserade sociala gemenskaper som begrepp. Kvinnors 

kyskhet är en av de centrala aspekterna i hederskulturen, eftersom den är ett ärende för den 

gruppbaserade kulturen och dess kollektiv. Männens heder bedöms utifrån kvinnliga 

familjemedlemmars kyskhet och ärbarhet. Därför anser vi att ovan nämnda begrepp är av 

relevans i vår uppsats. 

4.2 Panoptikon 

Inom hederskulturen använder kollektivet stark övervakning för att kunna kontrollera 

kvinnliga familjemedlemmar och detta väljer vi att koppla till Foucaults teori om 

övervakning. Foucault hävdar att panoptikons huvudsakliga verkan är att göra fången ständigt 

medveten om att man kan se honom. Makten fungerar automatiskt, eftersom fångarna är 

medvetna om att de är övervakade. Makten är inte heller kontrollerbar eftersom fången inte är 

avsedd att veta om han är iakttagen i ett bestämt ögonblick, men samtidigt bör han vara säker 

på att han alltid kan bli iakttagen. Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i 

sin handling är diskontinuerlig, och makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas. Den 

arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett maktförhållande 

som är oberoende av den som utövar den, det vill säga fångarna är inneslutna i en 

maktsituation som de själva uppbär (Foucault:2004;202).  

Innerst inne i alla disciplinära system finns en straffmekanism. Detta system besitter en sorts 

rättskippningsprivilegium, som har sina egna lagar, sina specifika brott, sina särskilda 

strafformer och sina egna domstolsinstanser (Foucault:2004;179). Det går att pröva olika 

straff på de fångna, allt efter deras brott och karaktärsegenskaper, och se efter vilka som är de 

mest effektiva. Panoptikon är ett sätt att fånga kropparna i rummet, att fördela individerna i 

förhållande till varandra och att upprätta en hierarki (Foucault:2004;204-206).   
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Då all kontroll inom hederskulturen sker genom övervakning i olika former, anser vi att denna 

teori är av relevans. Panoptikon handlar om att upprätta en hierarki och inom hederskulturen 

finns det tydliga hierarkistrukturer, där olika familjemedlemmar har olika viktiga (mindre 

viktiga) roller i familjen och kollektivet. Teorin handlar dock även om att göra fången ständigt 

medveten om att man kan se honom. Inom hederskulturen används detta system i samma 

syfte. 

4.3 Patriarkatet 

Övervakningen inom hederskulturen existerar eftersom kvinnors sexualitet skall vara 

kontrollbar och därför är det främst de som är den drabbade gruppen inom kulturen. Denna 

övervakning och kontroll är en del av ett starkt patriarkalt system. Wetterberg och Jansdotter 

definierar patriarkatet som en uppsättning relationer mellan män som har en materiell bas. 

Även om patriarkatet kan bestå av hierarkier förenas dessa män genom sitt gemensamma 

dominansförhållande gentemot kvinnorna då de är beroende av varandra för att upprätthålla 

denna dominans och vidmakthålla sin kontroll över kvinnorna. De menar att patriarkatets 

materiella bas har sin innersta grund i mannens kontroll över kvinnans arbetskraft, en kontroll 

de bevarar genom att bland annat begränsa kvinnans sexualitet och utestänga kvinnorna från 

väsentliga produktionsresurser, exempelvis jobb med lön. Detta kan de göra tack vare det 

monogama heterosexuella äktenskapet och kontrollen över kvinnors tillträde till olika resurser 

och deras sexualitet möjliggör mannens kontroll över kvinnans arbetskraft, både i syfte för 

barnuppfostran och för att betjäna männen. De talar även om hur kvinnor är socialt 

definierade och erkända som underlägsna männen, medan männen sällan syns i hembilden 

och att barn som uppfostras på detta vis lär sig normalt sin plats i könshierarkin väl 

(Jansdotter & Wetterberg:2004;64-68). 

I den manliga dominansen skriver Bourdieu om hur den manliga dominansen har alla 

förutsättningar att utövas utan problem, eftersom dess företräde kommer fram i objektiva 

sociala strukturer och i produktiva och reproduktiva verksamheter som är grundade på en 

könslig fördelning. Därför ger det sociala produktions - och reproduktionsarbetet mannen den 

bästa lotten, menar han (Bourdieu:1999;47). Vidare skriver han att hela den sociala ordningen 

vilar på förhållandena vid produktion och reproduktion av symboliskt kapital, där det centrala 

är äktenskapsmarknaden. Här betraktas kvinnorna endast som objekt, eller symboler, vars 

funktion är att bidra till att bevara eller öka männens symboliska kapital (Bourdieu:1999;56). 

Han talar även om differentieringsförfaranden, som hos varje man eller kvinna, ska 
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uppmuntra de praktiker som passar hans eller hennes kön och samtidigt förbjuda eller 

avskräcka från beteende som anses opassande, speciellt i förhållandet till motsatt kön 

(Bourdieu:1999;38). 

Trots att den kollektiva strukturen är av stor betydelse inom det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket och urskiljer den ifrån det allmänna våldet mot kvinnor, anser vi att det är av 

relevans att lyfta fram patriarkatet. Detta eftersom patriarkala strukturer tydligt går att urskilja 

i hederskulturen, på grund av de ojämlika maktförhållanden som råder. Det som gör 

patriarkatet relevant för vår studie är att det inom hederskulturen finns en dominans och 

kontroll över kvinnorna, vilket Wetterberg och Jansdotter menar kännetecknar patriarkatet. 

Dessutom existerar det tydliga differentieringsförfaranden inom hederskulturen som Bourdieu 

talar om, där vissa beteenden uppmuntras till eller förbjuds i synnerhet i förhållande till 

motsatt kön. 

4.4 Kulturrelativism 

Trots att hederskulturens åsikter och värderingar kommer till uttryck i ett specifikt kulturellt 

sammanhang finns patriarkala strukturer ständigt närvarande, då det finns en kontroll av 

kvinnans sexualitet. Problematiken ligger dock i att kulturrelativister enbart väljer att se den 

patriarkala strukturen och inte det kulturella sammanhang, där heder existerar. 

Deniz och Lidskog skriver om kulturella oenigheter och vilka konsekvenser interkulturella 

möten kan resultera i. På grund av skillnader i värderingar och sociala praktiker finns olika 

synsätt på bland annat offentligt och privat, man och kvinna och familjens ansvar. (Deniz & 

Lidskog:2011;44-46). Kulturkonflikter är mer svårlösta än kulturkrockar då dessa innebär att 

de berörda har motsatta uppfattningar om vad som är rätt respektive fel och sådana konflikter 

grundar sig i motsättningar och inte missförstånd. Därför går det inte att förstå varandras 

perspektiv och detta blir tydligast vid möten med grupper som inte är intresserade av att 

uppföra en dialog överhuvudtaget (Deniz & Lidskog:2011;160-161). 

Inom moralfilosofin och etiken talas det om etisk relativism vilken hävdar att alla moraliska 

omdömen är knutna till kulturella och sociala sammanhang och leder till att individen inte får 

möjlighet att kritiskt bedöma andra kulturer än den egna, eftersom varje kultur bestämmer vad 

som är gott och ont. Ett exempel på relativism är om en person anser att könsstympning är 

moraliskt försvarligt eftersom det för vissa grupper är en kulturell sedvänja som bör 
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respekteras. Enligt författarna behövs det istället för relativism en etik som vågar granska 

andras kulturer kritiskt, samtidigt som den inser att kulturer har olika syn på vad som är ett 

gott liv (Deniz & Lidskog:2011;164). 

Dessa tankar kring relativism och kulturkonflikter anser vi är goda analysverktyg till vår 

andra frågeställning då vi i den vill fokusera på hur myndigheter på grund av rädsla för 

kulturkonflikter och på grund av ett kulturrelativistiskt perspektiv inte lyckas ta problematiken 

på allvar. 

Slutligen anser vi att dessa teorier och begrepp tillsammans skapar ett analysverktyg för att 

kunna förstå hederskulturen och dess kollektiva betydelse. De olika teorier och begrepp som 

vi har valt att använda oss av kompletterar varandra och underlättar för förståelsen av 

hederskulturens inre struktur. På så vis skapar de en sammanhållen begreppsapparat. Tackvare 

panoptikon går det att urskilja att det finns en starkövervakning inom hederskulturen, medan 

patriarkatet underlättar för förståelsen av hur kvinnor inom hederskulturen är underordnade 

männen och kontrollerade av dem. Med hjälp av begreppen kring kultur går det att förstå den 

specifika kultur som kulturrelativister talar om.  
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5. Metod   
Vi kommer i detta kapitel lyfta fram det hermeneutiska perspektivet som vi har använt, hur 

vår förförståelse har påverkat studien, vilken metod vi har tillämpat, samt hur vi har gått 

tillväga, behandlat material och förhållit oss till etiska aspekter.  

5.1 Förförståelse  
Sjöberg och Wästerfors menar att vi alltid möter, det vi möter, med en viss förförståelse. Vid 

uppsatsskrivandet, är det tack vare denna förförståelse, som intresset uppstår och vi kan 

fördjupa oss i uppsatsen, menar de (Sjöberg & Wästerfors:2008;104-106). När det gäller vårt 

ämne anser vi att vi har haft en viss förförståelse för hederskulturens innebörd och därför 

väcktes vårt intresse i att fördjupa oss i ämnet. För vår del uppstod denna förförståelse efter att 

mordet på Fadime Sahindal år 2002 kom till allmän kännedom. Eftersom media flitigt 

rapporterade kring denna händelse kunde vi genom att följa dessa rapporteringar skapa oss en 

bild av vad hederskulturen innebär. Det vi har velat se och förstå i hederskulturen är vilken 

betydelse den kollektiva strukturen har i kulturen samt hur den kommer till uttryck.  

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vilket innebär att det 

betonas mycket på både förförståelse och delar i relation till helheten. Vi har genomfört vår 

tolkningsprocess i termer av en spiral (Sjöberg & Wästerfors:2008;103). Vi har valt att utgå 

ifrån kollektivet inom hederskulturen som en helhet och lyft fram hur den kollektiva 

strukturen kan urskiljas i dess olika delar, så som övervakning, begränsningar och kyskhet. 

Genom att vi har satt dessa delar i relation till kollektivet, för att sedan återvända till delarna, 

har vi fått en djupare förståelse kring hur kollektivets betydelse ständigt är integrerad i dessa 

delar, men även förstått hur dessa delar är integrerade med varandra för att sedan uppnå en 

helhet. Vi har tack vare det hermeneutiska perspektivet förstått att den kollektiva strukturen 

underlättar övervakningen av kvinnors sexualitet och hur denna är en kollektiv angelägenhet. 

När vi har tolkat informanternas berättelser har vi kodat och delat upp återkommande, 

centrala begrepp i olika kategorier, där var och en av dessa har kunnat återknytas till 

kollektivet, det vill säga helheten. 

När det gäller den andra frågeställningen som berör kulturrelativismen och myndigheters 

arbete har förförståelsen och intresset uppkommit efter att ha läst boken “Heder och samvete” 

av Grutzky och Åberg (2013). Genom att ha följt medias rapporteringar kring 

kulturrelativismen har vi förstått att detta utgör en problematik för människor som lever i 

hederskulturen då de utsätts för diskriminering, våld och förtryck. Kulturrelativismen är även 
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en del av helheten, det vill säga kollektivet och därför har tolkningsprocessen gett oss en 

förståelse till hur denna del är integrerad i helheten, eftersom kulturrelativister väljer att bortse 

ifrån den kollektiva aspekten. Av dessa anledningar vill vi lyfta fram problematiken kring 

hederskulturen och visa på hur den är strukturerad.  

5.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär att forskaren påverkas av tolkningssynsätt och vill uppfatta den 

sociala verkligheten så som informanterna gör och av denna anledning strävar forskaren efter 

en nära relation till informanterna. Därmed är det informanternas perspektiv som forskaren 

ska utgå ifrån (Bryman:2008;361-362). Vi valde kvalitativ metod som ansats, eftersom det 

ämne som vi har valt att studera endast kan undersökas genom djupintervjuer. På så vis får vi 

en uppfattning av verkligheten inom hederskulturen, genom informanternas perspektiv och 

tack vare djupintervjuerna kan vi förstå de beteenden, värderingar och åsikter som existerar i 

hederskontexten. På grund av ämnets komplexitet går det endast att tillämpa kvalitativ metod, 

eftersom det enbart är med hjälp av denna som vi kan förstå informanternas tankar och 

känslor. Vi vill undersöka hur den kollektiva strukturen yttrar sig i hederskulturen samt hur 

personal som arbetar med hedersproblematik upplever att kulturrelativism genomsyrar 

myndigheters arbete kring detta. Därmed har vi fått ut information på ett sätt som vi inte hade 

kunnat få om vi hade använt kvantitativ metod istället. Det är tack vare djupintervjuer som vi 

har fått informanterna att öppna upp sig och vi har genom detta besvarat våra frågeställningar. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Bryman beskriver hur målinriktat urval innebär att forskaren väljer informanter som är 

relevanta för forskningsfrågorna, det vill säga att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

urval och forskningsfrågor. Det finns generella tillvägagångssätt i detta urval, vilket är 

snöbolls- och kedjeurval och denna metod innebär att forskaren är beroende av de sociala 

kontakter som informanterna har med andra individer för att få tag på ytterligare informanter 

(Bryman:2008;434-437). I vår studie har vi medvetet använt oss av målinriktat urval, då vi 

har valt ut informanter som vi vet är relevanta för forskningsfrågorna. Resultatet hade inte 

blivit tillförlitligt om vi inte hade intervjuat personer med en anknytning till ämnet och då 

hade det inte heller sambandet mellan urval och forskningsfrågor stämt överens. Dock har vi 

inte medvetet valt att intervjua yrkesverksamma som inte delar den kulturrelativistiska 

ståndpunkten, utan vi hade ingen kännedom om deras ställning i frågan. Det enda som var av 

vikt för oss i vår urvalsprocess var att de på något sätt arbetar med hedersproblematik, vilket 
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vi i förväg hade tagit reda på och därmed blev urvalet målinriktat. Vi har gått tillväga på olika 

sätt för att kunna kontakta informanterna och till största del har vi hört av oss till dem via 

mejl. Eftersom vårt ämne är väldigt känsligt och det av denna anledning kan vara svårt att få 

tag på informanter, som levt inom hederskulturen, har vi tack vare våra första informanter, 

som arbetar med hedersrelaterade fall, kommit i kontakt med nya informanter. Detta hade inte 

varit möjligt om inte våra första informanter hade haft det sociala nätverk de har. 

Vi har tillämpat semistrukturerad intervju som val av intervjumetod. När vi formulerade 

intervjuguiden valde vi frågor som utgick ifrån specifika teman och var lämplig för respektive 

informant. Dock var vi samtidigt beredda på att det kunde bli aktuellt att formulera nya frågor 

under intervjuernas gång, vilket även visade sig vara fallet, då vi vid flera intervjutillfällen 

fick ta eget initiativ till nya frågor. Informanterna gav oss aspekter vi inte hade räknat med 

och därför uppstod nya frågor. Eftersom de hade stor frihet till att tala öppet, besvarade de 

ibland flera frågor i ett enda svar och därför behövde vi inte strikt förhålla oss till 

intervjuguiden och följa dess egentliga ordning. Det vi har nämnt ovan diskuterar även 

Bryman då han berättar att semistrukturerade intervjuer, med andra ord djupintervjuer, 

innebär att forskaren har en lista över specifika teman i intervjuguiden som skall beröras. 

Informanterna har samtidigt en stor frihet att utforma svaren som de själva vill, frågor som 

inte finns med i guiden kan ställas och de frågor som redan finns kan komma i en annan 

ordning än vad som står i intervjuguiden. Ytterligare en anledning till att semistrukturerad 

intervjumetod är att föredra när det finns fler än en forskare är för att säkerställa 

jämförbarheten i intervjuandet (Bryman:2008;315). Sammanlagt har vi genomfört sju 

intervjuer. Vi spelade in alla intervjuer, för att sedan kunna transkribera allt informanterna 

sagt.  

Vi vill även tillägga att vi har formulerat olika intervjuguider till våra informanter förutom två 

av de utsatta kvinnorna. En av de utsatta kvinnorna vi intervjuade fick fler frågor än de andra 

två kvinnorna, eftersom hon fortfarande lever i utsatthet. De yrkesverksamma informanterna 

har fått olika intervjuguider, eftersom de arbetar med hedersproblematik i olika sammanhang. 

Syftet med detta var att få reda på hur de arbetar med hedersproblematik i sina respektive 

yrkesroller som skiljer sig från varandra. Både de utsatta kvinnorna och de yrkesverksamma 

informanterna blev tillfrågade om vad hederskulturen innebär och hur den kommer till 

uttryck. Dock fick de sistnämnda informanterna även frågor som besvarar vår andra 

frågeställning kring kulturrelativism, på grund av deras yrkeserfarenhet. 
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5.4 Behandling av material 

I våra intervjuer har vi tillämpat ett narrativt förhållningssätt, vilket Bryman menar innebär att 

forskaren ber informanterna berätta sina historier när intervjun inleds. Samtidigt är 

uppföljningsfrågor viktiga för att stimulera flödet av detaljer och intryck, trots att det går att få 

igång informanterna genom att låta de själva återge sin bild av det som hänt. Denna form av 

analys betonar på informanternas historier och kan tillämpas på data som skapts utifrån 

semistrukturerade intervjuer (Bryman:2008;534). Vi har genom det narrativa 

förhållningssättet ställt uppföljningsfrågor i intervjuerna för att låta olika aspekter komma till 

uttryck, som informanterna själva kanske inte hade nämnt eller tänkt på om vi inte hade ställt 

dessa frågor. Trots att vi låter de själva berätta kring sin bild av vad som skett, är det sannolikt 

att vi har andra infallsvinklar och perspektiv på fenomenet i sig, eftersom vi studerar ämnet 

hederskultur och på så vis ser flera aspekter av kulturen. Eftersom vi har låtit informanterna 

tala fritt och öppet i intervjuerna och utforma svaren precis som de ville, har intervjuernas 

narrativa och berättande karaktär förstärks. Vid behandlingen av data har vi i efterhand 

lyckats urskilja ett starkt samband mellan informanternas historier. Det har aldrig varit så att 

någon av informanterna har uttryckt information som har motsagt det en annan informant har 

uttryckt, utan de har istället kompletterat varandras historier och en del av våra informanter 

har kommit med ytterligare infallsvinklar tack vare sin kompetens eller erfarenhet.  

Efter att ha genomfört transkriberingarna har vi skrivit ut dessa i pappersform och strukit 

under de ord som återkom i transkriberingarna och var av relevans för vårt ämne. Genom 

detta fann vi koder som vi sedan sorterade och grupperade, exempelvis skam, heder, kollektiv, 

kyskhet och övervakning. Alla våra informanter återkom ständigt till att tala om kyskhet och 

kollektivet bland annat. Därmed kunde vi ange egenskaper hos hederskulturen som socialt 

fenomen och analysera utifrån dessa. När vi hade kodat och grupperat alla transkriberingar 

kunde vi bygga fram kategorier såsom kollektivets betydelse, ryktesspridning och 

övervakning, kyskhet, begränsningar och makt samt samhället och hedersproblematik. Denna 

process beskriver Sjöberg och Wästerfors som öppen kodning, vilket innebär att forskaren tar 

hjälp av koder för att sortera och gruppera den obearbetade informationen. På så vis anges 

egenskaper hos intressanta sociala fenomen utifrån informanternas egna ord. Efter att 

forskaren har klassificerat ihop hörande begrepp utifrån egenskaper, kan begreppen 

tillsammans sammanfattas av olika kategorier som grupperingarna bildar (Sjöberg & 

Wästerfors:2008;121-122). 
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5.5 Studiens precision 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp att ta hänsyn till i sin studie för att uppnå en hög 

precision, det vill säga korrekthet, menar Denscombe. Han talar även om innehållsvaliditet, 

vilket innebär att forskaren väljer kunniga informanter inom området. Dessutom menar han att 

när forskaren lyckas mäta det som avsetts att mäta förhöjs validiteten (Denscombe:2004;123-

127). Vi har lyckats mäta hur den kollektiva strukturen tar sig uttryck i hederskulturen samt 

kulturrelativismens påverkan på myndigheters arbete i hedersrelaterade fall. Detta tack vare 

att det informanterna talade om var av relevans för våra frågeställningar och ständigt lyfte 

fram den kollektiva strukturen samt kulturrelativismens inflytande. Dessutom har vi hög 

innehållsvaliditet, då vi har valt ut kunniga informanter inom området. Vi har medvetet valt ut 

mycket kunnig och erfaren personal som arbetar med hedersproblematik. Även de kvinnor 

som har intervjuats är kunniga tack vare sina personliga erfarenheter, därför har vi lyckats 

mäta det vi avsett att mäta. Denscombe talar om att begreppsvaliditeten som höjs om studiens 

sammanhang överensstämmer med tidigare forskning (Denscombe:2004;123-127). Eftersom 

vår data och våra förklaringar överensstämmer med den tidigare forskning vi har lyft fram, 

anser vi att vi har hög begreppsvaliditet. 

Dock finns det säkert de som hade kunnat ifrågasätta validiteten i vår andra frågeställning, 

eftersom det finns de som hävdar att någon hederskultur inte existerar, utan istället bottnar i 

det allmänna våldet mot kvinnor och därför blir detta en tolkningsfråga. Däremot går det inte 

att förneka att de brister som myndigheter har orsakat vid arbetet med hedersrelaterade fall 

beror på kulturrelativism och bristande kunskap. Å andra sidan har vi belyst tidigare forskning 

som hävdar att kulturrelativism är en bidragande orsak till att det förekommer brister i 

myndigheters arbete kring hedersrelaterade fall. Även detta är en tolkningsfråga, då det 

säkerligen finns tidigare forskning som vinklar hedersvåldet som en del av det allmänna 

våldet och inte som ett kollektivt och kulturellt betingat fenomen. 

Vi har även en hög reliabilitet i vår studie, eftersom vårt resultat är mycket lik den tidigare 

forskning som har genomförts kring ämnet och som vi har valt utifrån våra frågeställningar 

samt som vi har belyst i vår uppsats. Med andra ord har resultatet inte varierat trots att det 

istället är vi som studenter som har genomfört studien och trots att vår studie har genomförts 

flera år efter en del av den forskning vi har lyft fram. Detta talar även Denscombe om när han 

menar att reliabilitet handlar om att forskningens resultat ska vara detsamma oavsett vid vilket 

tillfälle den genomförs eller beroende på vilken forskare som genomför den. Därmed menar 
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han att reliabiliteten är hög om dessa krav uppfylls (Denscombe:2004;123-127). Dock vet vi 

inte huruvida forskning kring ämnet kommer att generera i samma eller mycket liknande 

resultat om den genomförs av andra forskare om exempelvis 10 eller 20 år, eftersom det finns 

en chans att en förändring sker inom hederskulturen och dess kollektiva betydelse. Vi anser 

att likheterna mellan vår studie och tidigare forskning även rör sig på ett teoretiskt plan, då de 

teorier och begrepp som vi har tagit fram är influerade av tidigare forskning. Det är tack vare 

de olika aspekter av hederskulturen som den tidigare forskningen lägger fokus på, som vi har 

kunnat finna lämpliga teorier och begrepp. Angående vår första frågeställning vill vi visa 

ytterligare på hur starkt kollektivet är och hur den genomsyrar hela hederskulturen, men det är 

framförallt med vår andra frågeställning som vi vill bidra till ökad kunskap. Detta eftersom 

det finns ytterst lite forskning kring kulturrelativismens konsekvenser för hedersutsatta, 

samtidigt som det ofta diskuteras i media att myndigheter brister vid arbetet med 

hedersrelaterade fall.  

5.6 Etiska aspekter 
Vi anser att vi har tagit stor hänsyn till etiska aspekter i vårt uppsatsskrivande, då vi ständigt 

haft deltagarnas rättigheter och intressen i åtanke och varit ärliga och öppna kring uppsatsens 

syfte, vilket Denscombe skriver om (Denscombe:2004;216-218). Han nämner att deltagarna 

inte ska påverkas negativt genom deltagandet, samt att insamlad data ska hanteras 

konfidentiellt och inte får spåras, vilket användandet av skyddad identitet i form av 

pseudonymer underlättar för (Denscombe:2004;212). Några av våra informanter har varit 

väldigt utsatta för hederskulturens normer och strukturer, vilket vi har fått ha i åtanke vid 

intervjutillfällena. Därför har vi inte påtvingat dem att berätta alltför privata angelägenheter, 

utan istället låtit dem berätta saker och ting i den mån som kändes bra för dem. Våra 

informanter som arbetar med hedersproblematik har inte fått fingerade namn i uppsatsen, då 

de inte ansåg att deltagandet skulle utgöra en fara för dem. De informanter som är eller har 

varit utsatta för hederskulturen, har å andra sidan fått fingerade namn i form av pseudonymer. 

För att försäkra oss ytterligare om att vår data har hanterats konfidentiellt har vi sett till att 

radera alla ljudfiler efter genomförda transkriberingar. För att få ta del av en del kvinnors 

berättelser, har vi även fått skriva på papper om tystnadsplikt. 

Denscombe nämner även att informerat samtycke är en viktig etisk riktlinje att utgå från, 

vilket innebär att deltagaren ska informeras om alla väsentliga aspekter av vad som kommer 

att inträffa, samt att beslutet i att delta ska vara frivilligt och fritt ifrån tvång 
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(Denscombe:2004;221-222). Vi har i början av intervjutillfällena meddelat alla informanter, 

kvinnor och arbetare, om att de har rätt att avbryta intervjuerna, samt att de inte måste besvara 

alla frågor om de inte vill det. 

Sammanfattningsvis kan vi medge att vår förförståelse har påverkat studiens struktur då vi har 

haft en ganska stark sådan. Tack vare våra intervjuer och insamlingen av material har vi dock 

fått ta del av intressanta aspekter och infallsvinklar. Intervjuerna har gått bra och vi känner att 

vi fått ut mycket av respektive informant, samtidigt som vi lyckats kompromissa i de fall där 

vi på grund av avstånd och tidsbrist inte kunnat genomföra fysiska intervjuer, utan istället 

kunnat genomföra dessa via telefonsamtal.  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi, med hjälp av vår insamlade empiri, att lyfta fram kollektivets 

betydelse i hederskulturen och visa hur denna tar sig uttryck.  

Presentation av informanter 

Vi inleder kapitlet med att ge en kort presentation av informanterna som har bidragit med 

empiriskt material genom sina erfarenheter. Våra informanter består av fyra personer som 

dagligen kommer i kontakt med hedersproblematiken, samt tre kvinnor som på ett eller annat 

sätt levt i en tillvaro präglad av hedersrelaterat våld och förtryck. 

Soleyman Ghasemiani arbetar som socialsekreterare på Familjehemsenheten, men är även 

författare och poet. På sin fritid är han engagerad i riksföreningen Glöm aldrig Pela och 

Fadime. Han har varit engagerad i hedersproblematiken sedan han kom till Sverige i mitten av 

80-talet och hans engagemang grundar sig i att han brinner för människors lika värde, 

jämlikhet mellan könen. 

Mariam Taheri är engagerad i riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime och är ansvarig 

för arbetsgruppen i Malmö. Hon har varit engagerad i problematiken i mer än 15 år och kom i 

kontakt med det tack vare andra föreningsaktiviteter. Hon anser att GAPF är en av de 

föreningar som gör det mesta för att förhindra det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 

Anette Olsson arbetar som verksamhetsansvarig på kvinnojouren i Falkenberg. Hon började 

arbeta på kvinnojouren år 2005 och året därpå började de även fokusera på 

hedersproblematik. År 2008 gick hon en spetskompetensutbildning i hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Eva Ohlsson har i många år arbetat med hedersproblematik. Idag bedriver hon olika projekt, 

berörande problematiken, i förebyggande syfte. Hon föreläser i frågan samt arbetar med olika 

fall kring hedersrelaterat våld runtom i landet. Hon har arbetat med hedersproblematik sedan 

år 2005. 

Laura är en kvinna som idag lever med skyddad identitet på grund av det hot som finns ifrån 

familjen och hennes före detta partner. Hon har under hela sin barndom och tonårstid blivit 

utsatt för hedersrelaterat förtryck, då hon bland annat blev bortgift mot sin vilja med en man 

ifrån hemlandet.  
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Maria lever idag ett liv utan hedersrelaterat förtryck, men under sin uppväxt har hon fått dölja 

delar av sitt liv, på grund av att hennes far haft starka åsikter vad gäller heder och skam. Idag 

har Maria inte längre någon kontakt med honom. 

Sara är en kvinna som har levt under hedersrelaterat förtryck, men idag lever hon ett liv som 

är betydligt mer fritt ifrån begränsningar än vad hon gjorde då hon bodde med sin familj. Hon 

är idag gift och för henne har äktenskapet medfört större frihet och ett utökat 

handlingsutrymme. 

Laura, Maria och Sara är fingerade namn. Dessa kvinnor heter egentligen något annat. 

6.1 Kollektivet- det lojala sammanhanget 

I detta avsnitt lyfter vi fram hur informanterna talar om kollektivets betydelse. De som arbetar 

med problematiken förklarar vad det kollektiva handlar om och hur kvinnans liv är en 

kollektiv angelägenhet, medan de kvinnor som själva har varit utsatta för hederskulturens 

förtryck delar med sina erfarenheter kring kollektivets starka påverkan. 

Eva Ohlsson ser ett mönster efter flera års arbete med hedersproblematik och nämner att det 

kollektiva handlar om gruppens normer, värderingar och ser att det finns många förövare som 

är delaktiga i korrigeringen av normbrytaren. Hon menar att individerna redan som små 

uppfostras till att vara lojala med sitt sammanhang, det vill säga sin familj eller sin kontext. 

Om kollektivet finns närvarande innebär det social kontroll och reglerna sätts då av dem 

istället. Vid eventuella normbrytningar kan föräldrar behöva söka sig till någon person, inom 

kollektivet, som är högt uppsatt i hierarkistrukturen, i syfte för att få stöd och råd. När 

allvarliga åtgärder krävs, som exempelvis mord, är det vanligt att ett familjeråd träffas och tar 

beslut i frågan, menar Eva. Men ett beslut om mord kan även tas av enskilda personer, utan 

familjens samtycke. Allt som sker ska stanna inom gruppen på grund av lojalitet och 

obehöriga individer utifrån får inte blandas in i familjära angelägenheter.  

Hederskulturen är oerhört hierarkisk och fadern står för de beslut som tas inom familjen, 

nämner Soleyman Ghasemiani. Denna makt förskjuts sedan vidare till farbröderna, sedan 

sönerna, därefter modern och sist till döttrarna som står längst ner i hierarkiskalan. Även Eva 

ser tydliga hierarkistrukturer, både hos kvinnor samt män, där de äldre har mer makt än yngre. 

I hierarkistrukturer förekommer det även att äldre män förtrycker yngre män, exempelvis kan 

yngre män känna sig tvungna till att inordna sig i den patriarkala strukturen. En del av den 
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sociala kontrollen är även att killar och män bevakar varandra och den som inte anses sköta 

sin roll, riskerar att hamna i ett utanförskap.  

Mariam Taheri nämner att det inte enbart är manliga medlemmar som bestämmer reglerna, 

utan det finns även väldigt många mödrar som är bevakare av hederskulturen. Mödrarna 

uppfostrar bland annat sina söner till att bli övervakare och med detta utsätts dem för 

olyckliga situationer. En sådan situation kan till exempel vara att de misshandlar eller mördar 

kvinnliga familjemedlemmar. Även Eva beskriver hur kvinnor aktivt är en del av det 

patriarkala systemet, eftersom det är kvinnor som könsstympar flickor och oftast är motorn 

bakom äktenskapet och bevarandet av oskulden. På så vis menar hon att kvinnor är starka 

bärare av traditioner som förtrycker kvinnor. Laura talar om en erfarenhet av det Eva 

beskriver när hon berättar om hur det i hennes fall har varit hennes mor som har varit den 

drivande parten, då hon blev bortgift och hennes mor tog beslutet åt henne. Laura fick en 

vecka på sig att bestämma, men efter tre dagar talade hennes mamma om för henne att hon 

redan hade tackat ja till äktenskapet. 

Kollektivets starka betydelse bekräftas även av Maria när hon berättar om sin far som var den 

som utövade hedersrelaterat psykiskt våld och förtryck i familjen, genom att sätta starka 

begränsningar och förbud på kvinnliga familjemedlemmar. Vidare menar hon att det är 

omgivningen som sätter prägel på vad normen är. Hon tror inte att hederstänk enbart handlade 

om hans egen vilja, utan hon tror att påtryckningar utifrån om hur en kvinna ska bete sig 

påverkade hans värderingar eftersom hans roll som man bedöms utifrån hennes beteende. Vid 

eventuella misstag ifrån hennes sida hade omgivningen kritiserat hans förmåga till att vara en 

hederlig man och betraktat honom som misslyckad i sin roll som uppfostrare. I Marias familj 

har det ansetts vara skamligt med tjejer som har samlag utanför äktenskapet, då faderns rykte 

som en bra man är beroende av kvinnliga familjemedlemmars anständighet. Marias bröder 

däremot har inte haft lika starka åsikter som sin far, men hon berättar hur de försökte ge ett 

intryck av detta inför kollektivet och när de befann sig i släktens närvaro: 

"Ehm, nej jag tror att för mina bröder var det nog samma sak lite. Att dom kände sig väl till 

hälften som svenskar, och till hälften ja.. Så, jag tror att vi alla levde i en dold värld, om du 

förstår vad jag menar. Att vi utåt sett höll en image, men vi var på ett annat sätt.” 

Sara berättar också om hur ens val och handlingar påverkar omgivningens sätt att betrakta en. 

Föräldrarna förbjöd henne att gå ut sent när hon bodde hemma med den motiveringen att det 
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kommer att vara en skam för familjen, eftersom alla då får reda på det och kommer att tala illa 

om familjen. Med alla syftar hon på allt ifrån kusiner, till släktingar och vänner. Även Laura 

talar om skam i samband med hur hon blev sexuellt utnyttjad som barn av en manlig släkting i 

flera år. På grund av kollektivets starka makt och betydelse samt det faktum att det rörde sig 

om en släkting till henne vågade hon inte berätta om händelserna inför andra släktingar eller 

inför sin egen familj. Om hon hade gjort det tror hon att de hade sagt att hon får skylla sig 

själv och påpekat att det inte hade skett om hon inte hade klätt sig eller betett sig på ett visst 

sätt. I hennes familj har det funnits väldigt starka tankar och åsikter kring skam och heder och 

därför kan hon än idag känna skuldkänslor och skam inför det som skedde.  

6.2 Ryktesspridning och övervakning  

De erfarenheter som Mariam har fått genom sitt engagemang i GAPF är att det främst är 

männen i familjen som tilldelas rollen som bevakare. De fostras tidigt in i rollen och genom 

den ska de agera så att de kvinnliga familjemedlemmarna anpassar sig till de normer och krav 

som finns. Med andra ord finns det en stark press från omgivningen på att dessa män ska 

uppfylla sina roller som bevakare för att bevara och upprätthålla kulturen och traditionen, 

menar hon.  

Kollektivet har även en stor påverkan i form av ryktesspridning. Sker det något som anses 

vara olämpligt ser inblandade till att sprida vidare denna information för att korrigera 

eventuella fel.  Ryktesspridningens omfattning kan även te sig globalt, berättar Eva och 

nämner ett exempel som inträffade i en svensk ort där en flicka hade blivit sedd när hon stod 

och pratade med en killkompis utanför en butik. En manlig bekant som körde förbi och 

bevittnade denna händelse ringde till sina egna släktingar i hemlandet och talade om detta. 

Eftersom hans släktingar är grannar med flickans släktingar i hemlandet, gick hans släktingar 

över gatan och talade om för hennes släktingar vad de hade hört. Hennes släktingar i sin tur 

ringde till flickans familj i Sverige för att ifrågasätta händelsen och menade på att sådant inte 

får ske. Soleyman menar att konsekvensen av ryktesspridning kan bli att familjer känner sig 

vanhedrade, vilket kan innebära att kvinnor behöver straffas med döden för att skammen skall 

tvättas bort.  

Sara och Maria berättar om hur de har blivit utsatta för ryktesspridningens konsekvenser på 

grund av att de har ägnat sig åt sådant som, inom hederskulturen, anses vara olämpligt och 

normbrytande. Maria blev påkommen en gång när hon gick ut till krogen i smyg. Någon som 
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hade sett henne ute den kvällen talade om detta för hennes far samma kväll. Händelsen 

resulterade i en enorm utskällning och förbud i att bland annat umgås med vänner under 

väldigt lång tid. Individerna som hade meddelat hennes far ingick i det kollektiv som utövade 

social kontroll. Att äta lunch i skolan med manliga kompisar, har även lett till ryktesspridning 

i Saras fall, där hennes föräldrar har blivit informerade och menat på att mötet med den 

manliga kompisen inte sett så oskyldigt ut. De anklagade istället Sara för att ha en intim 

relation med mannen ifråga.  

För att upprätthålla hedern och kunna sprida information om normbrytare använder sig 

omgivningen av stark övervakning och kontroll. Syftet med detta är att kunna försäkra sig om 

att kvinnor infinner sig innanför ramarna gällande vad som är acceptabelt eller inte. Soleyman 

berättar om hur det inom hederskulturen finns en ständig kontroll över kvinnors beteende och 

att övervakning är en viktig del av detta system. Allt ifrån hur de klär sig till vilka de umgås 

med kontrolleras och även att hälsa på män är i många fall förbjudet.  

Övervakningen kan fortfarande finnas närvarande i en kvinnas liv trots att hon har försökt 

bryta sig loss ifrån hederskulturen, berättar Anette. Hon har i sitt arbete på kvinnojouren 

kommit i kontakt med kvinnor inom hederskulturen som har valt att fly ifrån kollektivet och 

trots detta fortsatt blivit bevakade av männens kollektiv. Detta har i flera fall resulterat i att 

kvinnan har valt att gå tillbaka, eftersom hon har känt en otrygghet i att leva i ovisshet kring 

hur omfattande kontrollen är.  

Bland de informanter vi har intervjuat som har levt i en tillvaro av hederskulturens förtryck 

och begränsningar kan informanterna intyga att det har funnits en tydlig övervakning i deras 

liv. I Marias fall har det funnits en stark kollektiv övervakning och hennes far har inte behövt 

ringa henne och kolla vart hon har befunnit sig, menar hon, eftersom det redan automatiskt 

har funnits en ständig kontroll omkring henne, så att hennes fader kunde meddelas vid 

eventuella misstag. I Lauras fall däremot, har kontrollen och övervakningen varit mycket 

stark, men eftersom hennes far gick bort tidigt tog mamman på sig rollen som bevakare.  

6.3 Kyskhet- ”Förbrukade tjejer” och förlorad heder  

Våra informanter intygar ett starkt behov av att kontrollera kvinnors sexualitet inom 

hederskulturen, vilket är en angelägenhet för hela kollektivet. Både de som har blivit utsatta 

och de som har arbetat med problematiken intygar kontrollen av kvinnors sexualitet, när de 
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talar om kvinnors kyskhet och dömandet av kvinnors sexualitet samt begränsningar och 

orättvisor mellan män och kvinnor kring detta. Mariam Taheri berättar att kvinnor inte räknas 

som egna personer och ägs av manliga och även äldre kvinnliga medlemmar av klanen. Hon 

nämner även att flickor uppfostras till att anpassa sig efter kulturen.  

För en kvinna är det strikt förbjudet att ha en sexuell relation innan giftermål, påpekar 

Soleyman. Han menar att grundbulten i kulturen är flickornas kyskhet innan bröllopsnatten. 

Detta innebär att flickor skall vara ”orörda”, det vill säga att de inte har haft något sexuellt 

umgänge innan de överlämnas till brudgummen den avtalade natten. Hela hedern hänger på 

en intakt mödomshinna, som egentligen inte finns. 

I hederskulturen har män inte samma regler när det gäller sexualitet som de har på kvinnorna i 

sin omgivning, exempelvis systrar. Därmed finns det en orättvisa i handlingsutrymme mellan 

kvinnor och män vad gäller sexualitet, berättar Eva. Hon la märke till de normer och 

värderingar kring kvinnors sexualitet som är typiska för hederskulturen, under sitt arbete med 

ungdomar. Ord som hon ofta hörde av killarna var: ”Förbrukade tjejer”, om tjejer som inte var 

oskuld. De var väldigt måna om att deras systrar absolut inte skulle ha någon partner innan de 

ingick i ett äktenskap, annars skulle de döda sina systrar. I en del sammanhang ligger fokus på 

kvinnans oskuld, medan det i andra sammanhang läggs mer fokus på exempelvis 

könsstympning i syfte att hålla kvinnans sexualitet under kontroll, menar hon. I Saras liv har 

det funnits tydliga inslag av ojämlikhet vilket hon förklarar på följande vis:  

”En kille får vara ute hur länge han vill utan att… Dom bryr sig, men dom är inte lika rädda 

om killen för han kan inte bli våldtagen.” 

Bevarandet av oskulden har varit viktig för hennes föräldrar och hon fick hemlighålla sitt 

förhållande med sin nuvarande man i två år innan hon kunde offentliggöra det. Om hon skulle 

ha en pojkvän var kravet att det skulle vara ett seriöst förhållande som sedan skulle resultera i 

ett äktenskap. Om ett giftermål inte var planerat hade förhållandet inte accepterats. 

Vid ett tillfälle fann Marias far preventivmedel i hennes nattduksbord och ifrågasatte om hon 

fortfarande var oskuld. Detta resulterade i att Maria tvingades gå till läkaren och införskaffa 

ett falskt läkarintyg som kunde bekräfta hennes oskuld. Bevarandet av oskulden fram tills 

bröllopsnatten hade en stor betydelse även för Laura som levde upp till detta krav och 

tvingades bevisa att det fanns blod på sänglakanet dagen efter bröllopet. Hon fick innan 



40 
 

äktenskapet inte heller ägna sig åt vissa sporter såsom ridning, fotboll och konståkning på 

grund av mammans rädsla över att det skulle innebära att hennes mödomshinna inte längre 

skulle vara intakt.  

6.4 Begränsningar och makt- Ett liv i familjens händer  

Hederskulturen är fylld av begränsningar och kontroll. Begränsningarna kan yttra sig på en 

mängd olika vis, vilket vi lyfter fram i detta avsnitt. Linell och Schlytter (2008) diskuterar om 

hur flickor som lever i en hederskontext, har ett begränsat och kontrollerat livsutrymme. Detta 

menar de innebär att det sociala livet är mycket begränsat och att många utsatta lever väldigt 

isolerat. 

Den sociala kontrollen som råder, kan inom kulturen, upprätthållas genom att det sätts upp en 

mängd olika begränsningar och förbud. Det som anses vara normbrytande för flickor inom 

kulturen, enligt Eva är att de skriker högt, röker, dricker alkohol, är ute sent på fel platser, är 

respektlös mot äldre och pratar offentligt med killar då detta anses vara ”lösaktigt”. Det är inte 

enbart flickor som gifts bort, utan även pojkar kan begränsas i detta.  Rent psykiskt kan det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket yttra sig i form av utfrysning och bojkott, menar 

Mariam. Eva berättar att det psykiska våldet även kan yttra sig i form av djävulsutdrivning, 

bortgifte samt uppmaningar till självmord så att familjen själva slipper utföra mord. Hon 

berättar om hur stening används som bestraffningsmetod mot de som bryter mot normerna. 

När Lauras fader gick bort, fick hennes då 11-åriga lillebror inta rollen som ”mannen i huset”. 

Hon poängterar även att kvinnor i hennes familj stått för skötseln av hushållet och barnen, 

medan männen ansetts vara försörjare. Trots att Lauras föräldrar bestämt lika mycket hemma, 

har de uppfostrat sina barn till att det är männen som bestämmer. Laura uttrycker ett starkt 

förakt mot hederskulturen; 

”… I och med att jag är uppväxt med det å jag vet hur det fungerar så kan jag förstå det men 

ändå inte förstå det… Jag förstår det men jag accepterar det inte rättare sagt å det är 

verkligen nånting som verkligen är väldigt, väldigt förtryckande mot kvinnor. Kvinnor är inte 

värda ett skit i hederskulturen.” 

6.5 Brister hos myndigheter och kulturrelativism  

I Sverige präglas debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck av två läger. Antingen 

förnekas hederskulturen som ett specifikt fenomen och den anses istället vara en del av det 
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patriarkala våld som redan utövas mot kvinnor runtom i världen, oavsett kulturell tillhörighet, 

eller så anses den vara unik på grund av sin kollektiva prägel vilket gör att den skiljer sig ifrån 

det allmänna våldet. De förstnämnda anklagas ofta för kulturrelativism, medan de som står 

fast vid hederskulturens existens riskerar att bli utpekade som främlingsfientliga.  

Mariam Taheri menar att varken hon eller GAPF är kulturrelativistiska när de arbetar med 

hedersproblematiken. Hon anser att kulturrelativister är rädda att bli rasiststämplade av de 

grupper som utövar hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Eva är det ett faktum att 

kulturrelativismen bidrar till brister i myndigheters arbete, då detta synsätt bidrar till att de 

upprätthåller, legitimerar och godkänner gruppers rättigheter på bekostnad av individers 

rättigheter. För henne står kulturrelativism som en slags legitimering av mer våld, förtryck 

och kränkningar. Många gånger saknas det bra riskbedömningar, berättar hon och nämner ett 

exempel på ett fall där det inte gjordes någon riskbedömning överhuvudtaget vilket ledde till 

att kvinnan i fråga blev mördad. Eftersom polisen och socialtjänsten inte förstod allvaret i 

hennes sammanhang gjorde de heller ingen bedömning kring allvaret i hennes situation, vilket 

resulterade i mord. De ställde inte relevanta frågor till kvinnan och därför fick hon inget stöd i 

att skydda sig själv. Dessutom ställde de inte rätt frågor till hennes barn heller, vilket innebar 

att hon kände ett stort ansvar för deras bästa. Även Mariam berättar om ett familjeproblem 

som utspelade sig i en hederskontext för ett par år sedan, där problemet inte togs på allvar 

trots att kvinnan i fråga berättade om hotbilden för både polis och socialtjänst. Mannen 

lyckades fly utomlands med parets son och än idag har kvinnan ingen aning om vart sonen 

befinner sig.  

Soleyman anser att även länsstyrelserna, som har ansvaret för förebyggande insatser, brister i 

vissa fall då de inte väljer att se hedersvåldet som ett specifikt problem. Detta innebär då att 

grundproblemet inte kommer fram, eftersom de tillämpar allmänriktade insatser, vilket i sin 

tur inte kommer att lösa hedersproblematiken. Han liknar vid hedersvåldet med en sjukdom, 

vilket han även gör med det allmänna våldet mot kvinnor och menar att man inte kan ordinera 

samma medicin för olika sjukdomar enbart för att båda kan döda en människa. Därför kräver 

de olika problemen olika insatser. Även han lyfter fram hur han har sett att problematiken 

kring att allvaret i den utsattas hotbild inte bedöms, vilket har lett till att flickor har skickats 

tillbaka till sina hemländer och blivit bortgifta mot sin vilja. Han menar att det största 

problemet ligger i hur hotbilden bedöms. Okunskap anser han är ett stort problem och detta 

yttrar sig i hur myndigheter går tillväga vid kontakten med familjerna. Trots att 
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utgångspunkten är hedersproblematik kan myndighetspersonal inte se på alla familjer med 

samma ögon, säger han. 

Sammanfattning 

Genom sammanställningen av empirin kan vi se att den kollektiva strukturen ständigt finns 

närvarande i hederskulturen och den kommer bland annat till uttryck genom övervakning och 

kontroll av kvinnors sexualitet. Kvinnors kyskhet är en oerhört viktig förutsättning för ett gott 

rykte och flera av våra informanter intygar att om kvinnor gör något som anses vara 

olämpligt, kan de drabbas av skam och förstöra familjens goda rykte. Det är av stor betydelse 

att oskulden bevaras till bröllopsnatten, så att familjens rykte inte skambeläggs. För att 

förhindra att något sådant ska kunna inträffa används olika övervakningsmetoder och männen 

i den närmsta omgivningen uppfostras till bevakare. Rykten sprids fort tack vare kollektivet 

och alla händelser som betraktas som olämpliga rapporteras omedelbart. Syftet med detta är 

att kunna korrigera eventuella fel. Dessutom går det att urskilja ojämlika handlingsutrymmen 

och maktstrukturer mellan kvinnor och män. Enligt våra informanter är det uppenbart att 

kulturrelativismen påverkar myndigheter till att inte ta hedersproblematiken på allvar och det 

råder även okunskap kring ämnet. Det ligger dessutom en problematik i att myndigheter inte 

väljer att se hedersvåldet som ett specifikt problem, utan istället tillämpar allmänriktade 

insatser. Därför är det viktigt att urskilja hedersrelaterat våld ifrån allmänt våld mot kvinnor. 
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7. Sociologisk analys 
Med hjälp av de teoretiska begrepp och den tidigare forskning vi har valt, kommer vi i detta 

kapitel analysera utifrån utvalda kategorier för att besvara våra två frågeställningar. Vi har 

valt att dela upp analyskapitlet i tre olika kategorier. Centralt för alla våra kategorier är att det 

kollektiva kommer till uttryck i var och en av dessa, vilket innebär att de är sammankopplade, 

vilket vi tycker är viktigt för att få ett helhetsbegrepp om fenomenets struktur. Förståelsen av 

fenomenets struktur kan därför endast förstås om dessa kategorier betraktas i sin helhet.  

7.1 Skamkultur och kvinnors underordning 

Precis som Ahmadi och Lewin (2003) skriver om individ- och gruppbaserade sociala 

gemenskaper kan vi se starka gruppbaserade gemenskaper inom hederskulturen. I denna 

kultur går gruppen före individen, där individen måste inordna sig i samhörigheten. 

Individerna fostras in i denna inordningsprocess tidigt. Detta överensstämmer tydligt med vad 

Eva nämner om den kollektiva strukturen, där gruppens normer och värderingar är de mest 

betydelsefulla. Redan som små, menar hon att individerna fostras till att vara lojala med sitt 

sammanhang och flera är delaktiga i korrigeringen av de som bryter mot gruppens normer. 

Eftersom gruppen inom den gruppbaserade gemenskapen går före individen, måste Marias far 

inordna sig i dess samhörighet. Hennes far riskerar att fördömas av hela kollektivet om han 

inte uppfyller den sociala gemenskapens krav på hur en god man ska agera. Detta kan ske om 

hans döttrar går emot hederskulturens normer och krav och därmed påverkas hans rykte av 

vad hans kvinnliga familjemedlemmar gör, då de är en produkt av honom. Tankarna kring 

heder och ära är så pass starka att omgivningen sätts framför ens egna barn. I artikeln nämner 

Smartt, 2006, att familjer inom hederskulturen tillåter våld mot sina döttrar, eftersom 

kvinnorna är en kollektiv angelägenhet och inte en egen individ. 

Deniz och Lidskog (2011) talar om moraliska förpliktelser som är en del av specifika 

kulturella sammanhang. Dessa förpliktelser handlar om vad individen skall göra och ansvara 

för. Därmed innebär förpliktelserna krav och förväntan på hur kulturens medlemmar skall 

tänka, känna och agera. Strider kulturens medlemmar mot kulturen genom sina handlingar, 

kan de utsättas för nedsättande behandling och sociala sanktioner. Dessa moraliska 

förpliktelser kommer till uttryck i Marias berättelse kring hur hennes bröder tvingades 

upprätthålla en fasad inför sina släktingar, det vill säga kollektivet och är därför en stor del av 

den gruppbaserade kulturen. Detta gjorde hennes bröder trots att de i själva verket inte delade 

deras åsikter fullt ut, eftersom de inte ville bli bestraffade socialt.  
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I gruppbaserade kulturer kan gruppens överlevnad i extrema fall vara viktigare än individens 

överlevnad, hävdar Ahmadi och Lewin (2003), vilket Eva bekräftar detta då hon berättar om 

hur det förekommer att familjeråd kan träffas och besluta kring huruvida en korrigering i form 

av mord är nödvändig. Inom hederskulturen är hedern av så stor betydelse att den utsattas 

familj kan tillåta ett familjeråd bestående av släktingar, bestämma vilket öde deras barn ska gå 

till mötes. Skillnaden på individ- och gruppbaserade gemenskaper är skuld och skam, menar 

Ahmadi och Lewin (2003). Skuldkulturen står för att individen har ett personligt ansvar för 

sina handlingar, den sociala kontrollen finns inom individen som styrs av samvete. Den 

sociala kontrollen i skamkulturen existerar istället utanför individen, det vill säga inom 

kollektivet. Denna skamkultur kommer till uttryck i Saras berättelse kring hur hennes 

föräldrar förbjöd henne att gå ut sent. Detta gjorde de av den anledningen att det hade varit en 

skam för familjen, eftersom kollektivet hade kunnat få kännedom om detta och då talat illa 

om dem. Den starka skamkulturen som Ahmadi och Lewin (2003) talar om, där det är av vikt 

att inte tappa ansiktet inför andra, gör sig påmind när Sara talar om hur familjen kommer att 

skambeläggas inför andra om hon går ut sent. I hennes berättelse uppenbarar sig de 

differentieringsförfaranden som Bourdieu (1999) menar förbjuder eller avskräcker från 

beteenden som anses opassande för respektive kön. På grund av det faktum att hon är kvinna 

förbjuds hon till att gå ut sent, eftersom det anses opassande för kvinnor inom hederskulturen. 

Detta beteende kan medföra att familjen drabbas av ryktesspridning om att de har en dotter 

som begår opassande handlingar. 

Ahmadi och Lewins tankar om skamkulturen samt den information vi har fått ta del av tack 

vare våra informanter, bekräftar vad Wikan (2004) berättar om skam. Enligt henne har män 

heder i kroppen, medans kvinnor har skam och skammen ligger i andra blickar. Även Gill och 

Brah (2013) diskuterar detta när de menar att heder och skam innebär olika praktiska 

konsekvenser för respektive kön. Medan kvinnor förväntas bevara hedern genom att undvika 

skamligt beteende, är det männens uppgift att upphålla familjens och den sociala gruppens 

heder. Saras berättelse ovan uppvisar detta tydligt, därmed går det att se ett starkt kollektiv 

och ett tydligt hederstänk som är representativt för den skam- och gruppbaserade kulturen. 

Laura talar också om skam när hon berättar hur hon av denna anledning undvek att tala om för 

någon att hon som ung blev sexuellt utnyttjad. Denna händelse har medfört att hon än idag 

känner skam gentemot sin familj på grund av deras starka tankar kring skam och heder. Det 

går att urskilja ett samband mellan vad Deniz och Lidskog (2011) berättar om hur människans 

identitet är beroende av ett specifikt kulturellt sammanhang och kvinnornas starka 
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skamkänsla, då deras identiteter och värderingar är utvecklade i hederskulturens 

sammanhang. Denna skamkänsla visar på hur identitetens kulturella förankring existerar även 

utanför individen, eftersom de påverkas så pass starkt av hur omgivningen kommer att 

uppfatta deras beteende. 

Wetterberg och Jansdotter (2004) talar om hur kvinnor är socialt definierade och erkända som 

underlägsna männen och att barn som uppfostras med dessa värderingar lär sig sin plats i 

könshierarkin väl. Detta kommer till uttryck i Saras berättelse när hon talar om att föräldrar 

inom hederskulturen inte bryr sig lika mycket om att deras söner är ute sent, eftersom de anser 

att killar inte kan bli våldtagna. Därmed har Sara uppfostrats med värderingar kring att killar, 

men inte tjejer får vistas utomhus sent, vilket visar att kvinnor inom kulturen har en lägre plats 

i könshierarkin och är underlägsna männen. Laura berättar om hur det har varit kvinnorna i 

hennes familj som har fått stå för skötseln av hushållet och barnen, medan männen intagit 

rollen som försörjare. I hennes familj har de lärt sig att det är männen som bestämmer och 

efter faderns bortgång intog hennes broder rollen som ”mannen i huset”. Detta kan vi koppla 

till Jansdotters och Wetterbergs (2004) teori om patriarkatet, där de menar att mannen tack 

vare det heterosexuella äktenskapet får kontroll över kvinnors tillträde till olika resurser. På 

grund av detta möjliggörs mannen kontroll att kontrollera kvinnans arbetskraft både i syfte för 

barnuppfostran och för att betjäna honom. Dock krävs det inte ett äktenskap inom 

hederskulturen för att män skall få kontroll över kvinnors tillträde till olika resurser, utan 

denna kontroll kan även tilldelas föräldrar, bröder samt manliga släktingar. 

Även Bourdieu (1999) talar om äktenskapet och lyfter fram hur äktenskapsmarknaden är det 

centrala i hela den sociala ordningen som vilar på förhållandena i produktion och 

reproduktion av symboliskt kapital. Han menar även att kvinnor betraktas som objekt eller 

symboler och att deras funktion är att bidra till att bevara eller öka männens symboliska 

kapital. Med andra ord gynnar det heterosexuella äktenskapet produktionen och 

reproduktionen av männens symboliska kapital. Detta ser vi tydligt i Lauras berättelse, där 

hon talar om hur det var kvinnorna som hade uppgiften att ta hand om barn och hushåll. 

Samtidigt som det heterosexuella äktenskapet ger män kontroll över kvinnors tillträde till 

olika resurser, vilket Jandotter och Wetterberg (2004) talar om, gynnar det produktionen och 

reproduktionen av männens symboliska kapital. 
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I de samhällen som är grundade på gruppbaserad lojalitet är kvinnans sexualitet ett ärende för 

alla, exempelvis för kollektivet, hävdar Ahmadi och Lewin (2003). En del av den 

gruppbaserade lojaliteten är att kvinnan förväntas behålla sin oskuld till bröllopsnatten och 

gifta sig med föräldrarnas samtycke av hänsyn till familjens heder. Med andra ord är kvinnans 

kyskhet centralt inom hederskulturen, då det är utifrån denna som männens heder bedöms. 

Soleyman talar om denna kyskhet när han berättar om hur hela familjens heder hänger på 

kvinnans mödomshinna, som egentligen inte finns, och som måste vara intakt då bruden 

överlämnas till brudgummen på bröllopsnatten. Han menar även att detta är bland det centrala 

inom hederskulturen. Laura har upplevt kyskhetens betydelse, då hon på bröllopsnatten var 

tvungen att bevisa sin oskuld, genom att visa det blodiga sänglakanet för sin mor som sedan 

bekräftade det för kollektivet. Även Maria levde med en ständig medvetenhet om hur viktig 

bevarandet av oskulden var och när hennes far fann hennes p-piller i hennes rum beordrades 

hon att bekräfta sin oskuld med ett läkarintyg och hon införskaffade sedan ett falskt sådant. 

Eftersom kvinnans sexualitet är ett ärende för flera och inte bara för hon själv, agerade hennes 

pappa direkt och krävde ett läkarintyg, då han misstänkte att hon inte längre var oskuld. 

Eva talar om hur unga killar som hon har kommit i kontakt med i sitt yrkesliv har talat om 

”förbrukade tjejer”, en benämning de använder på tjejer som har förlorat sin oskuld. I Saras 

och Marias fall har det betonats starkt på bevarandet av oskulden för tjejer, men de båda 

upplever att det inte har varit i närheten av samma starka begränsningar och smala 

handlingsutrymme när det gäller killars sexualitet. Detta kan vi tydligt knyta an till hur 

Jansdotter och Wetterberg (2004) talar om hur män begränsar kvinnors sexualitet och har 

kontroll över denna. Även Bourdieu (1999) talar om differentieringsförfaranden som hos 

varje man eller kvinna skall uppmuntra de praktiker som passar hans eller hennes kön och 

samtidigt förbjuda eller avskräcka från beteenden som anses vara opassande, speciellt i 

förhållande till motsatt kön. Dessa ”förbrukade tjejer” uppvisar ett beteende som anses vara 

opassande i förhållande till det motsatta könet och därför benämns det i negativa termer, det 

vill säga som ”förbrukade”. Den starka betoningen på bevarandet av oskulden som Sara och 

Maria har upplevt visar på hur dessa differentieringsförfaranden uppmuntrar till praktiker som 

passar kvinnans kön. 

7.2 Ryktesspridning och övervakning 

Övervakningen inom hederskulturen och dess omfattning samt struktur kan kopplas samman 

med Foucaults (2004) teori om panoptikon/ övervakning. I hederskulturen tilldelas männen en 
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bevakarroll, där de tidigt fostras in i denna roll för att bevara och upprätthålla kulturen och 

traditionen. Omgivningen använder sig av stark övervakning och kontroll av kvinnliga 

familjemedlemmar för att kunna upprätthålla hedern. Detta görs bland annat genom 

ryktesspridning, vilket sker för att eventuella fel skall kunna korrigeras om något olämpligt 

har skett eller om misstankar om det finns. Ett negativ rykte i omgivningen kan ödelägga en 

familjs heder och ära.  

Foucaults tankar om att makten fungerar automatiskt och att fångarna ständigt är medvetna 

om att de är övervakade går att se i Marias fall, där hon en gång blev påkommen när hon 

ansågs begå en olämplig handling, då hon gick ut på krogen i smyg. Händelsen kom till 

kännedom för fadern via kollektivet i form av vänner och detta visar på hur pass stark 

övervakningen är samt hur makten fungerar automatiskt, eftersom Marias far fick reda på 

händelsen utan att själv aktivt övervaka. Att det blev så självklart för omgivningen att 

meddela kring detta ”misstag”, visar på hur makten inom hederskulturen är så fullkomlig att 

den inte alltid behöver utövas aktivt. Därmed blir övervakningen permanent i sin verkan, som 

Foucault menar. Kollektivet runt hennes fader var som en slags maskin som Foucault menar 

skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som utövar makten. 

Maria själv bar upp denna maktstruktur som hon var en del av. Hennes rädsla bidrog till att 

hon omedvetet accepterade det rådande maktförhållandet. Även situationen som Eva nämner 

om ryktesspridning är ett gott exempel på hur makten fungerar automatiskt. Situationen som 

Eva nämner handlar om en kvinna som blev utsatt för ”global” ryktesspridning, eftersom hon 

talade med en man som var främmande för kollektivet. Denna händelse rapporterades 

omedelbart till hemlandet och sedan tillbaka till Sverige. På så vis fick hennes familj 

kännedom om händelsen.  

Makten och dess övervakning som Foucault (2004) talar om kan vara så pass stark i 

hederskulturen att den kan finnas kvar i en kvinnas liv även om hon har försökt bryta sig loss 

ifrån hederskulturen. Anettes berättelse kring kvinnor inom hederskulturen, som har valt att 

bryta sig loss ifrån gruppen och trots detta fortsatt blivit bevakade av mannens kollektiv, visar 

hur stark och fullkomlig övervakningen kan vara. Ytterligare en faktor som visar på hur starkt 

panoptikon är och hur central övervakningen är i hederskulturen är att män har uppsikt över 

varandras bevakarroll. Detta är en del av den sociala kontrollen, då den som inte anses sköta 

sin roll som bevakare tillräckligt bra riskerar att hamna i ett utanförskap, säger Eva.  
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Ett syfte med panoptikon, menar Foucault (2004) är att upprätta en hierarki och fördela 

individerna i förhållande till varandra. Detta går tydligt att urskilja inom hederskulturen som 

är oerhört hierarkisk, där makten förskjuts från män till kvinnor och äldre till yngre. Detta 

innebär att makten är ojämnt fördelad och beroende på ålder samt kön har inte alla lika 

mycket talan och rätt till självständighet, menar Eva. 

Foucault beskriver hur det finns en liten straffmekanism inom alla disciplinära system. Detta 

system som besitter en sorts självutnämnd privilegium att avgöra vad som är rätt eller fel, har 

sina egna lagar, brott och strafformer. Inom hederskulturen innebär dessa lagar att det sätts 

upp en mängd olika begränsningar och förbud. Dessa begränsningar och bestämmelser kring 

vad som är acceptabelt eller inte har som syfte att kontrollera kvinnors kyskhet och 

handlingsutrymme. När det gäller strafformerna inom hederskulturen kan dessa yttra sig både 

fysiskt och psykiskt. Allt ifrån tvångsgifte till könsstympning, isolering, djävulsutdrivning 

och stening förekommer, menar Eva. Det här är ett tecken på att lagen inom kollektivet tas i 

egna händer och om de berörda är bosatta i ett land som inte genomsyras av hederskulturens 

moral och värderingar bortser de från detta lands lagar. Med andra ord förlitar de sig på sitt 

disciplinära system och dess självutnämnda privilegium till rättsskipning, som Foucault 

(2004) talar om. 

7.3 Kulturrelativismens inflytande på myndigheter 

Trots patriarkatets dominans i både hederskulturen och inom det allmänna våldet mot kvinnor, 

handlar inte hederskulturen enbart om detta. Den handlar även om en specifik kulturell 

kontext med ett starkt kollektivt sammanhang, vilket den tidigare forskning vi har belyst 

tydligt uppvisar och likaså informanternas berättelser. Denna stora skillnad väljer dock 

kulturrelativister att bortse ifrån, vilket vi kommer att tala om i följande kategori. Deniz & 

Lidskog (2011) lyfter fram hur moralfilosofin och etiken talar om etisk relativism. Detta 

begrepp innebär att individen inte kan bedöma andras kulturer kritiskt och kanske anser att 

vissa sedvänjor bör respekteras på grund av kulturella skäl, även om andra inte anser att de är 

moraliskt försvarliga. På grund av samhällsdebatten kring kulturrelativismens inflytande på 

myndigheter anser vi att detta begrepp är av relevans i relation till vår studie. Anledningen till 

detta är att respekten av vissa sedvänjor och oförmågan till att bedöma andras kulturer kritiskt 

kan medföra brister i arbetet med hedersproblematik. 
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Linell och Schlytter (2008) berättar om hur rätten inte tog fallet kring en 17-årig flicka på 

allvar och intog ett kulturrelativistiskt resonemang. I den 17-åriga flickans fall ansåg de att 

faderns starka begränsningar och förbud var ett utslag av vanlig föräldraomsorg. 

Socialsekreterarna som har intervjuats menar att de har svårigheter med att urskilja 

hedersrelaterat våld och förtryck från en ”vanlig tonårsrevolt” samtidigt som de upplevde en 

rädsla i att göra fel kring hedersrelaterade ärenden. Författarna menar att socialtjänsten brister 

när det gäller hedersrelaterade fall där våldet inte förstås och beskrivs som hedersrelaterat. 

Den kollektiva aspekten och det faktum att det finns flera förövare i familjen lyfts inte fram. 

Sammanfattningsvis brister de i dessa fall på grund av svagheter i det sociala arbetets synsätt. 

Med andra ord förhindrar den etiska relativismen socialsekreterarna ifrån att kritiskt bedöma 

och granska andra kulturer. En konsekvens av etisk relativism är kulturkonflikter, där en 

rädsla för dessa skapar brister hos myndighetspersonal. Enligt Deniz och Lidskog (2011) 

handlar kulturkonflikter om att de berörda har motsatta uppfattningar om vad som är rätt 

respektive fel och denna typ av konflikt grundar sig i motsättningar. Detta är anledningen till 

att det inte går att förstå varandras perspektiv, menar de och detta märks tydligt hos grupper 

som inte är intresserade av dialog överhuvudtaget. 

Även Soleyman talar om hur han har bevittnat att myndighetspersonal inte inser allvaret i 

hotbilden, vilket bland annat kan leda till att flickor skickas till sina hemländer och motvilligt 

blir bortgifta. Enligt honom ligger problemet i hur hotbilden bedöms och hur personal går 

tillväga vid kontakt med berörda familjer. I artikeln av Linell och Schlytter (2008) menar de 

att det finns en arbetsmetod som utgår ifrån att konflikter mellan ungdomar och deras 

föräldrar normalt sätt skall lösas genom dialog och medling. Soleyman talar om att det inte 

går att tillämpa allmänriktade insatser vid hedersproblematik, eftersom detta inte kommer att 

lösa konflikten och då kommer inte heller grundproblemet fram. Enligt honom kräver de olika 

problemen olika insatser. Länsstyrelserna som har ansvaret för förebyggande insatser brister i 

vissa fall, då de väljer att inte se hedersvåldet som ett specifikt problem. Även här kommer 

den etiska relativismen till uttryck, som Deniz och Lidskog (2011) talar om, då 

myndighetspersonal inte väljer att särskilja hedersvåldet ifrån det allmänna våldet. Därmed 

missar de att hedersvåldet är ett specifikt kulturellt fenomen.  

Elakkary m.fl. (2013) argumenterar kring de stora skillnader som finns mellan hedersvåld och 

allmänt våld mot kvinnor. De menar att det hedersrelaterade våldet inte endast utförs av en 

manlig partner, utan även av andra familjemedlemmar och släktingar samt att det hos 
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omgivningen finns ett starkt stöd och en förståelse för att detta våld sker i syfte att 

återupprätta familjens heder. Dessa skillnader mellan de olika typer av våld bekräftar hur 

Soleyman menar att det är två olika problem som kräver olika insatser. 

7.4 Avslutande sammanfattning och reflektion  

Analysen av empirin visar att hederskulturen är oerhört beroende av kollektivet, eftersom den 

inte kan existera utan den sammanhållna gruppen. Kvinnors sexualitet står i fokus inom 

hederskulturen samt dess kollektiv och är en angelägenhet för alla inom den. Det är genom 

kontrollen av sexualiteten som männen i kollektivet kan försäkra sig om att deras heder 

upprätthålls. Deras heder bedöms av omgivningen utifrån kvinnliga familje- och 

släktmedlemmars beteenden och handlingar. Att hederskulturen är oerhört hierarkisk går 

tydligt att urskilja och makten förskjuts från män till kvinnor och äldre till yngre. Vi kan även 

se att kvinnor inom hederskulturen har en underordnad position, då de har en låg plats i 

könshierarkin inom denna patriarkalt styrda kultur. Inom hederskulturen betraktas kvinnan 

som en ägodel, tillhörande kollektivet. Även unga män kan vara utsatta om de inte korrekt 

lever upp till bevakarrollen eller delar kollektivets värderingar, då kan de bestraffas med ett 

utanförskap. Eva menar att äldre män förtrycker yngre män, där dessa unga män känner sig 

tvungna till att inordna sig kulturens patriarkala system. Detta stärker vad Eldèn (2003) lyfter 

fram om Schlytter (2002:55) som menar att våldsutövande män är offer för sin kultur, där de 

är skyldiga att bestraffa de kvinnor som har förlorat sin oskuld eftersom hedersmord är en 

produkt av ett manligt kollektiv och en kultur. 

Begreppet skam genomsyrar hederskulturen, vilket även begreppet heder gör. Hederskulturen 

är en skamkultur som existerar utanför individen, det vill säga inom kollektivet. Det är 

kvinnor som drabbas av skam genom sina icke accepterade handlingar och männens heder 

drabbas till följd av detta, vilket Ahmadi & Lewin (2003) talar om. Ett av de sätt som den 

starka kollektiva betydelsen kommer till uttryck på är stark övervakning och kontroll över 

kvinnliga familje- och släktmedlemmar, för att hedern inte skall vanäras. Ett negativt rykte 

kan innebära att en familjs heder och ära kan ”smutsas” ner. 

När det gäller vår andra frågeställning, har en del av våra informanter berättat om brister i 

myndigheters arbete med hedersrelaterade fall. Utifrån vad de har berättat samt vad tidigare 

forskning belyser, är rädslan från myndigheters sida för kulturkonflikter, förmodligen en stor 

bidragande orsak till att myndigheter inte vill inse allvaret i problematiken. Detta talar även 
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Deniz och Lidskog (2011) om och det är troligtvis en konsekvens av kulturrelativismens 

inflytande. Enligt våra informanter präglas hederskulturen av kollektivet och obehöriga 

individer får inte blandas in i familjära angelägenheter. Av denna anledning kan det vara så att 

föräldrar i hederskulturen inte är intresserade av en dialog med myndighetspersonal. 

Samtidigt som de grupper Deniz och Lidskog (2011) pratar om, i det här fallet hedersgruppen, 

inte kan förstå myndigheternas perspektiv, eftersom de själva har så starka och djupt inrotade 

värderingar som är delar av deras identitet. Myndighetspersonal kanske har kännedom om 

dessa svårföränderliga åsikter från gruppens sida och genom detta uppstår det en rädsla hos 

dem för kulturkonflikt. En del av problematiken ligger i att myndighetspersonal tillämpar en 

metod där konflikt mellan ungdom och förälder ska lösas genom dialog och medling, vilket 

inte alltid fungerar i hedersrelaterade fall. Dessutom har flera som arbetar med dessa fall svårt 

att urskilja hedersvåldet från det allmänna våldet mot kvinnor och därför behövs fler 

utbildningar i detta, anser vi. Tillämpas allmäninriktade insatser vid hedersproblematik går 

konflikten inte att lösa och därför måste detta fenomen betraktas som ett specifikt, särskilt 

problem. Sammanfattningsvis går det att se att brister i myndigheters arbete kring 

hedersrelaterade fall påverkas stort av kulturrelativismen, men beror även på bristande 

kulturell kunskap. 

Jämför vi vår studie med den tidigare forskning som vi har belyst, finner vi många likheter, 

men inga större skillnader framkommer. Detta tror vi beror på att vi har använt samma 

utgångspunkt som tidigare forskning och fokuserat på kollektivet, vilket även Smartt samt 

Gill och Brah bland annat har gjort. Eftersom hederskulturen som ämne, enligt oss, är väldigt 

konkret där ren fakta framgår, går det inte att förneka att kollektivet har stor påverkan på 

individen och att kvinnans sexualitet är ett ärende för hela gruppen. Dessutom har vi i vår 

studie, likt tidigare forskning, valt att utgå ifrån kvinnors perspektiv i den bemärkelsen att vi 

främst har lyft fram dem som offer för den kollektiva hederskulturen. Genom att enbart ha 

intervjuat utsatta kvinnor och inte män, kan vi tydligare knyta an till tidigare forskning som 

betonar starkt på kontrollen av kvinnors sexualitet. Vi har på djupet lyft fram hur den 

kollektiva aspekten i hederskulturen kommer till uttryck genom allt ifrån övervakning av 

kvinnor till kontrollen av deras kyskhet, vilka är allmänna angelägenheter. Angående 

kulturrelativismen har det förmodligen tydligt framgått vilken ståndpunkt vi delar och en del 

av våra informanter har med sina erfarenheter kunnat bekräfta vad exempelvis Linell och 

Schlytter (2008) skriver om ämnet. Eftersom vi personligen betraktar kulturrelativism som ett 

hinder för myndigheters arbete kring hedersrelaterat våld och ser problematiken som ett rent 
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faktum, har vi samma utgångspunkt som Linell och Schlytter. Trots att vi har valt samma 

utgångspunkt som tidigare forskning anser vi att vi har bidragit med något nytt, eftersom det 

finns ytterst lite forskning kring kulturrelativism och hedersproblematik. 
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Bilaga  

Intervjuguide 1  
 

1.  Vill du berätta lite om vad du sysslar med idag? 

 

2. Anser du att det sättet du lever på idag skiljer sig märkbart jämfört med hur det såg 

ut för 7-8 år sedan? 

 

3. Hur i så fall? 

 

4. Hur har man inom din familj ställt sig till självständighet och egna valmöjligheter? 

 

5. Hur har man inom din familj betraktat det svenska samhället, där frihet och egna 

valmöjligheter är en självklarhet? 

 

6. Kan du berätta lite om när du började uppleva att ditt liv inte var som svenska 

familjer? När började du bli begränsad i ditt eget handlande? 

 

7. Hur gammal var du när detta började bli uppenbart för dig? 

 

8. Har du på något vis känt dig övervakad av din familj/släkt? 

 

9. Har du någon gång medvetet tvingats dölja vissa delar av ditt privatliv för din 

familj och släkt på grund av rädsla? 

 

10.  Har du varit med om att någon i din familj/släkt försökt påverka eller förbjuda ditt 

val av partner? 

 

11.  Upplever du att det finns/fanns förtryckande normer/ regler inom din familj/ släkt 

som man förväntas lyda och följa utan att säga emot? 

 

12.  Om ja, vad i så fall? 

 

13.  Kan du berätta vilka uttryck dessa begränsningar innebar i ditt liv? 

 

14.  Vad har du haft för relation till de som har utövat begränsningar och förtryck mot 

dig? 

 

15.  Vad innebär begreppet heder i din familj? 
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16.  Vad innebär begreppet skam i din familj? 

 

17.  Har bevarandet av oskulden fram till bröllopsnatten haft någon betydelse inom din 

familj/släkt? 

 

18.  Finns det någon eller några specifika saker du har gjort som enligt din närmsta 

omgivning har ansetts vara skamligt? 

 

19.  Om ja, vill du i så fall berätta vad? 

 

20.  Har du någonsin känt skuldkänslor för dessa handlingar? 

 

21.  Har de begränsningar som du har upplevt medfört att du har känt dig utanför det 

svenska samhället på något vis? 

 

22.  Har du någonsin varit med om att det har spridits rykten om dig som har gjort att 

du blivit ifrågasatt av din familj/släkt? 

 

23.  Upplever du att det i din närhet har funnits någon tydlig orättvisa mellan män och 

kvinnors möjligheter till att bestämma över sitt eget liv? 

 

24.  Hur har denna orättvisa yttrar sig i så fall? 

 

25.  Anser du att det finns någon slags maktstruktur i din familj/släkt? 

 

26.  Har du blivit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld av någon i din familj/släkt, i 

hederns namn? 

 

27.  Finns det någon specifik händelse i ditt liv som har varit en vändpunkt och fått dig 

att vilja ta avstånd från hederskulturen? 

 

28.  Vad var det som fick dig att bryta dig loss ifrån förtrycket?  

 

29.  Vad innebar det för dig att bryta dig loss ifrån detta?  

 

30.  Anser du att det har funnits inslag av heders tänket har präglat vissa normer och 

värderingar i din familj/släkt, oavsett grad? 

 

31.  Har du idag någon kontakt med din familj/ släkt? 

 

32.  Om nej, har du någon gång känt att du vill återuppta kontakten med din familj?  
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33.  Om ja, vad var det som fick dig att vilja göra det?  

 

34.  Vill du berätta mer om din situation? 

 

35.  Varför är du på flykt? 

 

36.  Har du fått den hjälp du har behövt av myndigheterna? 

 

37.  Vad innebär hederskultur för dig? 

 

Intervjuguide 2 
 

1. Vill du berätta lite om dig själv och vad du sysslar med idag? 

 

2. På vilket sätt har du engagerat dig i hedersproblematiken? 

 

3. Vad innebär hederskulturen? 

 

4. Vad är det centrala i hederskulturen? 

 

5. Vad är normen för kvinnor, respektive män inom hederskulturen? 

 

6. Gynnar hederskulturen vissa grupper mer än andra, hur i så fall? 

 

7. Drabbar hederskulturen även killar och män? 

 

8. Om ja, hur i så fall? 

 

9. Finns det några hierarkistrukturer inom hederskulturen?  

 

10. Om ja, hur ser de ut? 

 

11. Finns det ett kollektivistiskt familjesystem i hederskulturen? 

 

12. Om ja, hur ser den ut? 

 

13. Hur pass stor påverkan har kollektivet, det vill säga släkten i hederskulturen? 

 

14. Tror du att även släkten som bor utomlands kan ha en påverkan? 

 

15. Om ja, hur i så fall? 
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16. Finns det även sanktioner mot män som inte lyckas bevaka och kontrollera kvinnliga 

familjemedlemmar? 

 

17. Är det vanligt med övervakning i hederskulturen? 

 

18. I så fall, hur ser denna process ut? 

 

19. Hur ser man på homosexualitet inom hederskulturen? 

 

20. Hur yttrar sig hedersrelaterat våld och förtryck både psykiskt och fysiskt? 

 

21. Skulle du kunna ge några konkreta exempel på vad som sker med den som bryter mot 

hederskulturen? 

 

22. När anses en person, som lever inom hederskulturen, ha brutit mot dess normer? 

 

23. Vad innebär det för en utsatt person att bryta sig loss ifrån hederskulturen? 

 

24. Vad finns det för åtgärder i samhället för de som lever inom hederskulturen? 

 

25. Hedersdebatten i Sverige präglas av två läger. Dels de som förnekar hederskulturens 

existens och menar att den är en del av det patriarkala våld mot kvinnor som utövas av 

män världen runtom, och dels de som menar att hederskulturen har en unik 

kollektivistisk prägel vilket gör att den skiljer sig från det allmänna patriarkala våldet 

mot kvinnor. De som förnekar hederskulturen betraktas som kulturrelativister. Tror du 

att kulturrelativism bidrar till brister i myndigheters arbete? 

 

26. I så fall, när och var har du uppmärksammat dessa brister? 

 

27. Hur tänker du kring kulturrelativism? 

 

28. Finns det hedersrelaterade fall du arbetat med där myndigheter brustit i sitt arbete som 

sedan varit en fara kvinnan? 

 

29. Finns det något annat du tycker brister i myndigheters arbete kring hedersrelaterat våld 

och förtryck? 

 

30. Om ja, vad tror du att dessa brister beror på?  

 

31. Vad var det som fick dig att engagera dig i hedersrelaterad problematik? 

 

32. Hur länge har du arbetat med detta? 

 

33. Finns det något du vill lägga till? 
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Intervjuguide 3  
 

1. Vad innebär hederskulturen? 

 

2. Vad är det centrala i hederskulturen? 

 

3. Vad är normen för kvinnor, respektive män inom hederskulturen? 

 

4. Gynnar hederskulturen vissa grupper mer än andra, hur i så fall? 

 

5. Drabbar hederskulturen även killar och män? 

 

6. Om ja, hur i så fall? 

 

7. Finns det några hierarkistrukturer inom hederskulturen?  

 

8. Om ja, hur ser de ut? 

 

9. Finns det ett kollektivistiskt familjesystem i hederskulturen? 

 

10. Om ja, hur ser den ut? 

 

11. Hur pass stor påverkan har kollektivet, det vill säga släkten i hederskulturen? 

 

12. Tror du att även släkten som bor utomlands kan ha en påverkan? 

 

13. Om ja, hur i så fall? 

 

14. Finns det även sanktioner mot män som inte lyckas bevaka och kontrollera kvinnliga 

familjemedlemmar? 

 

15. Är det vanligt med övervakning i hederskulturen? 

 

16. I så fall, hur ser denna process ut? 

 

17. Hur ser man på homosexualitet inom hederskulturen? 

 

18. Hur yttrar sig hedersrelaterat våld och förtryck både psykiskt och fysiskt? 

 

19. Skulle du kunna ge några konkreta exempel på vad som sker med den som bryter mot 

hederskulturen? 

 

20. När anses en person, som lever inom hederskulturen, ha brutit mot dess normer? 
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21. Vad innebär det för en utsatt person att bryta sig loss ifrån hederskulturen? 

 

22. Vad finns det för åtgärder i samhället för de som lever inom hederskulturen? 

 

23. Vill du ge oss en sammanfattning av GAPF som förening? 

 

24. Vill du berätta kort om din roll i verksamheten? 

 

25. Hur länge har du arbetat med hedersproblematik? 

 

26. Vad var det som fick dig att vilja bli engagerad i GAPF? 

 

27. Hur arbetar ni aktivt med hedersrelaterade fall? 

 

28. Hur arbetar ni i förebyggande syfte mot hedersrelaterat förtryck? 

 

29. Hur synliggör ni de utsattas situation i samhället?  

 

30. Hedersdebatten i Sverige präglas av två läger. Dels de som förnekar hederskulturens 

existens och menar att den är en del av det patriarkala våld mot kvinnor som utövas av 

män världen runtom, och dels de som menar att hederskulturen har en unik 

kollektivistisk prägel vilket gör att den skiljer sig från det allmänna patriarkala våldet 

mot kvinnor. De som förnekar hederskulturen betraktas som kulturrelativister. När ni 

arbetar med frågan, lägger ni då fokus på kulturen som problematisk eller på mäns 

våld mot kvinnor? 

 

31. Tror du att kulturrelativism bidrar till brister i myndigheters arbete? 

 

32. I så fall, när och var har du uppmärksammat dessa brister? 

 

33. Hur tänker du kring kulturrelativism? 

 

34. Finns det något annat du tycker brister i myndigheters arbete kring hedersrelaterat våld 

och förtryck? 

 

35. Om ja, vad tror du att dessa brister beror på?  

 

36. Har du enbart märkt av bristerna i de fall du personligen har varit engagerad i eller har 

det även rört sig om fall rent allmänt där du har hört talas om att myndigheterna har 

brustit i sitt arbete?  

  

37. Har det någonsin funnits någon hotbild mot dig personligen på grund av ditt 

engagemang eller på grund av att du hjälp en tjej/kille? 
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Intervjuguide 4 
 

1. Vad innebär hederskulturen? 

 

2. Vad är det centrala i hederskulturen? 

 

3. Vad är normen för kvinnor, respektive män inom hederskulturen? 

 

4. Gynnar hederskulturen vissa grupper mer än andra, hur i så fall? 

 

5. Drabbar hederskulturen även killar och män? 

 

6. Om ja, hur i så fall? 

 

7. Finns det några hierarkistrukturer inom hederskulturen?  

 

8. Om ja, hur ser de ut? 

 

9. Finns det ett kollektivistiskt familjesystem i hederskulturen? 

 

10. Om ja, hur ser den ut? 

 

11. Hur pass stor påverkan har kollektivet, det vill säga släkten i hederskulturen? 

 

12. Tror du att även släkten som bor utomlands kan ha en påverkan? 

 

13. Om ja, hur i så fall? 

 

14. Finns det även sanktioner mot män som inte lyckas bevaka och kontrollera kvinnliga 

familjemedlemmar? 

 

15. Är det vanligt med övervakning i hederskulturen? 

 

16. I så fall, hur ser denna process ut? 

 

17. Hur ser man på homosexualitet inom hederskulturen? 

 

18. Hur yttrar sig hedersrelaterat våld och förtryck både psykiskt och fysiskt? 

 

19. Skulle du kunna ge några konkreta exempel på vad som sker med den som bryter mot 

hederskulturen? 

 

20. När anses en person, som lever inom hederskulturen, ha brutit mot dess normer? 
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21. Vad innebär det för en utsatt person att bryta sig loss ifrån hederskulturen? 

 

22. Vad finns det för åtgärder i samhället för de som lever inom hederskulturen? 

 

23. Hur länge har du arbetat med hedersproblematik? 

 

24. Vad fick dig att vilja bli engagerad i hedersrelaterade frågor? 

 

25. Vill du berätta om hur du aktivt arbetar med hedersproblematik? 

 

26. Har du något projekt på gång som är relaterat till hedersproblematik? 

 

27. Hur arbetar du i förebyggande syfte mot hedersrelaterat förtryck? 

 

28. Hur synliggör du de utsattas situation i samhället?  

 

29. Hedersdebatten i Sverige präglas av två läger. Dels de som förnekar hederskulturens 

existens och menar att den är en del av det patriarkala våld mot kvinnor som utövas av 

män världen runtom, och dels de som menar att hederskulturen har en unik 

kollektivistisk prägel vilket gör att den skiljer sig från det allmänna patriarkala våldet 

mot kvinnor. De som förnekar hederskulturen betraktas som kulturrelativister. När ni 

arbetar med frågan, lägger ni då fokus på kulturen som problematisk eller på mäns 

våld mot kvinnor? 

 

30. Tror du att kulturrelativismbidrar tillbrister i myndigheters arbete? 

 

31. I så fall, när och var har du uppmärksammat dessa brister? 

 

32. Hur tänker du kring kulturrelativism? 

 

33. Vill du berätta om ett konkret fall du arbetat med där myndigheterna inte utfört sitt 

arbete korrekt och som sedan varit en fara för kvinnan? 

 

34. Finns det något annat du tycker brister i myndigheters arbete kring hedersrelaterat våld 

och förtryck? 

35. Om ja, vad tror du att dessa brister beror på?  

 

36. Har du enbart märkt av bristerna i de fall du personligen har varit engagerad i eller har 

det även rört sig om fall rent allmänt där du har hört talas om att myndigheterna har 

brustit i sitt arbete?  

 

37. Har det någonsin funnits någon hotbild mot dig personligen på grund av ditt 

engagemang eller på grund av att du hjälp en tjej/kille? 
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Intervjuguide 5  
 

1. Vill du berätta kort om din roll i verksamheten? 

 

2. Hur länge har du arbetat med hedersproblematik? 

 

3. Vad var det som fick kvinnojouren i Falkenberg att arbeta med den här typen av 

problematik? 

 

4. Hur arbetar ni aktivt med hedersrelaterade fall? 

 

5. Vilka är åtgärderna för de utsatta? 

 

6. Har ni upplevt några hinder/ problem med myndigheter? 

 

7. Om ja, vad i så fall? 

 

8. Hur upplever du det stöd och de åtgärder som myndigheter erbjuder? 

 

9. Skulle detta kunna förbättras och i så fall hur? 

 

10. Har någon tjej upplevt att hon inte fått tillräckligt med stöd från någon myndighet? 

 

11. Är det vanligt förekommande att de utsatta går tillbaka till familjen/ partnern? 

 

12. Om ja, vad tror du att detta beror på? 

 

13. Hur diskuteras hedersproblematiken på jouren? 

 

14. Har ni förståelse för hedersproblematiken? 

 

15. Tycker du att hedersproblematiken har med kultur att göra eller har det med mäns våld 

mot kvinnor att göra? (Det vill säga: ligger fokus på kulturen eller mäns våld mot 

kvinnor när ni arbetar med denna problematik?) 

 

16. Kan du nämna några konkreta exempel på vad som har lett till att de utsatta har sökt 

sig till er? 

 

17. Har det någonsin funnits någon hotbild mot dig personligen på grund av ditt 

engagemang, eller på grund av att du har hjälp någon utsatt tjej? 

 

18. Fanns det någonting som brast i myndigheters arbete i de fallen du arbetat med? 
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19. Hur går det till när en tjej söker skydd på kvinnojouren? 

 

20. Vill du berätta om ett konkret fall du arbetat med där myndigheterna inte utfört sitt 

arbete korrekt och som sedan varit en fara för kvinnan? 

 

21. Övriga tankar...  
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