
1 
 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Kursansvarig: Linde Lindkvist 

Kandidatuppsats på Mänskliga rättigheter 

Plats: Enskilda Högskolan i Stockholm  

HT 2018  

 

 

 
       Maryam Nilsson 

          ”Hederskultur” 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://hds.imgix.net/7tgcWgdYsJRvj6Ic5oEToE1zsAU.gif?w%3D980%26fit%3Dcrop%26crop%3Dfaces,entropy%26h%3D588%26auto%3Dformat%26q%3D60&imgrefurl=https://www.sydsvenskan.se/2012-01-22/mordet-som-vackte-ett-land&docid=5nU_CGt16JxblM&tbnid=VImyy8K_aQJM_M:&vet=12ahUKEwjqypjtsaPdAhWFBSwKHVO2DBs4ZBAzKE4wTnoECAEQUQ..i&w=980&h=588&bih=603&biw=1280&q=hedersmord&ved=2ahUKEwjqypjtsaPdAhWFBSwKHVO2DBs4ZBAzKE4wTnoECAEQUQ&iact=mrc&uact=8
http://www.ehs.se/


2 
 

 

Innehållsförteckning  

      Förkortningar                                                                                                                                                      4 

      Sammanfattning                                                                                                                                                  5  

1.  Inledning                                                                                                                                                               6 

       1.1   Bakgrund                                                                                                                                                    9 

       1.2   Den svesnka lagstiftningen                                                                                                                       10 

       1.2.1 Hederskultur enligt polisen                                                                                                                     10 

       1.2.2 Socialstyrelsen s rapport om hedersrelateretvåld                                                                                 10                                                  

       1.3 Syfte och frågeställningar                                                                                                                           11 

       1.4  Avgränsning                                                                                                                                                11 

      1.5  Metod & material                                                                                                                                        11 

     1.5.1 Etiskt ställningstagande                                                                                                                             13 

    1.5.2  Dataorganisering och analys                                                                                                                      13  

2.  Teori                                                                                                                                                                      14                                                  

      2.1 Centrala begrepp                                                                                                                                          15 

      2.1.1 Kultur                                                                                                                                                         15 

      2.1.2 Maskulin och patriarkat                                                                                                                           16 

      2.1.3 Sexualitet och hedersvåld                                                                                                                         17 

3. Tidigare forskning                                                                                                                                                18 

     3.1 Dominerande skillnadsförståelse om våld                                                                                                   19 

     3.2 ”NCK” och ”Origo” om hederskultur                                                                                                         22 

    3.3 Disposition                                                                                                                                                       22 

4.  Kvinnojourer och min studie om hederskultur                                                                                                23      

     4.1 En presentation av kvinnojourer/resurscentrum som har deltagit i denna studie                                  23                           

5. Resultat och analys                                                                                                                                               27 

 

 

 



3 
 

 

 

6. Slutdiskussion                                                                                                                                                       31                                                                                                                                

5. Käll-och litteraturförteckning                                                                                                                            36 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Förkortningar  

 BrB                              Brottsbalken 

 EKMR                         Europakonventionen om skydd för de mänskliga    

                                                 rättigheterna och grundläggande friheterna         

 Hdrv                             Hedersrelaterat våld          

 FN                                Förenta nationerna 

 CEDAW                      Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering och  

                                     våld mot kvinnor 

 NCK                             Nationellt centrum för kvinnofrid    

 Brå                               Brottsförebyggande rådet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Sammanfattning 

Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på 

alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som 

ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata 

eller offentliga sfären.   

Det hedersrelaterade systemet är ett komplext system som är väldigt strukturellt och 

organiserat. Denna karaktär innehåller olika former av förtryck och anses inte som enskilda 

och isolerade händelser utan dessa bör ses i tidsföljd och ingår i ett större organiserat 

sammanhang. De komponenter som förekommer i en hederskontext är: tradition, kultur, 

religion, könsmaktsordning, utanförskap, individuella/ psykologiska komponenter1. 

Här i Sverige finns unga personer som lever med tanken att de aldrig får dra skam över 

familjens heder vilket leder till ett ständigt hot i deras vardag. När man pratar ”hdrv” så är det 

inte enbart en man som misshandlar en kvinna utan oftast planeras detta av hela familjen som 

utövas både av släktingar utanför (män och kvinnor) eller enbart av den närmaste familjen2. 

Syftet med denna studie är att jag ska försöka ta reda på så mycket information och fakta för 

att kunna förstå olika diskurser kring hedersförtryck, hedersvåld och förhoppningsvis kunna 

nyansera hederskultur i relation till kultur, normer och religion. 

Nyckelord 

Familj, äktenskap, sexualliv, våld, hot, ära, skam och skuld. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Stockholms stad, rapport 2009, ”Heders relaterat våld och förtryck”. S, 2  
2 Socialstyrelsen ”vänd dem inte ryggen, 2014. S, 12  
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1. Inledning 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Erkännandet av det 

inneboende värdet tillhör alla människosläktet och de är obestridliga, universella och odelbara 

enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

Men dessa rättigheter är mycket svårare att praktiseras i verkligheten, eftersom det fortfarande 

finns kvinnor och barn som utsätts för våld varje dag. Detta trots att de har rätt till skydd och 

säkerhet enligt FN: s konventioner då de är generellt mest utsatta för våld.  

När det gäller hedersrelaterat våld och våld i nära relationer måste man först stärka de 

enskilda människors rätt genom att staten ska se till att dessa rättigheter tillämpas i 

verkligheten så gott som möjligt. Det innebär att det ska finnas ett fungerande rättsväsende, 

lagstiftning, utbildning och undervisning samt sociala stöd för människor som utsätts för våld.  

Trots dessa grundläggande rättigheter utsätts kvinnor och barn för våld dagligen och det 

legitimeras genom en hänvisning till kultur och religion. Medvetet tar man avstånd från våld, 

samtidigt är våld ett stort bekymmer för samhället och det anses som en manlig angelägenhet. 

Eftersom det är män som står för nästan all våldsbrottslighet3. 

Hedersrelaterat våld blev uppmärksammat i Sverige under 1990-talet efter att två unga tjejer 

”Fadime och Sara” blev mördade av sina respektive familjer på grund av att de hade 

vanhedrat traditionen enligt familjen genom att välja ett liv med frihet. Dessa mord väckte 

starka känslor i svenska samhället och man försökte förstå detta och förhoppningsvis hitta 

förklaringar om varför ”heder” som alltid har tolkats positivt och upphöjande här i Sverige, 

har helt annan snäv innebörd i andra länder. Detta ledde till att samhället blev utsatt för ett 

nytt problem som aldrig tidigare existerat här vilket påverkat både svenska domstolar och 

lagstiftningen för att se över lagar. Sedan dess har mycket gjorts vilket har resulterat till att 

nya kvinnojourer öppnats, hdrv har blivit mer aktuellt genom olika debatter i samhället. 

Frågor om hur dessa offer omhändertas och vad samhället gör för att bekämpa våldet i nära 

relation, har aktualiserats i svenska samhället och därmed har kvinnojourer riktat in sig på hur 

de kan hjälpa dessa offer på bästa sätt. Det har också handlat om hur man kan förebygga hdrv 

utan att skapa stereotyper och stigmatisering för minoritetsgrupper i samhället.  

                                                             
3 Eliasson, M, Mäns våld mot kvinnor, 2011. S, 16  
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Enligt Stefan Koch, är hederskultur en kultur och en kod för hur människor uppför sig samt 

hur sociala umgänget fungerar i samhället. Denna bild kan bli helt felaktig i västvärlden 

eftersom heder inte har samma innebörd enligt västvärlden. Här i Sverige bedöms ens 

värdighet utifrån den ekonomiska situationen och utbildningen man har vilket skiljer sig från 

den utländska innebörden som bedömer ens värdighet utifrån familjens heder. När familjens 

heder är i fara innebär detta en sänkning av affärer, arbete och försörjning för hela familjen. 

Då blir det aktuellt att upprätthålla heder till varje pris4. 

Enligt Wikan handlar heder om traditioner och normer som har så stor betydelse i människors 

medvetande, eftersom heder i vissa samhällen är väldigt nödvändig, för att kunna uppnå 

välfärd, social status. Staten betraktas som en motståndare då är det ytters viktigt att klanen, 

släkten eller kollektiven besitter makt och styrka. Inom denna kontext är individens intresse 

underordnade kollektivets, vilket gör det att namn och rykte betyder allt5. 

Den antropologiska definitionen av heder konstaterats av Julian Pitt-Rivers 1965: 

Heder är som ett värde i personens egna och andras ögon. Det innebär hans värdering, hans 

krav på stolthet, men det är också samhällets erkännande av detta krav och dess accepterande 

att ha rätt till detta anseende och stolthet6. 

”Heder” definieras av FN och den svenska regeringen som ”en traditionell familj-ideologi, 

vilken dikterar villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll. Identiteter och handlingar som 

bryter mot dessa normer, exempelvis otrohet, sex föreäktenskap, kan ge upphov till starka 

reaktioner och även dödligt våld”7 

Hedersvåld grundar sig främst i det kulturella patriarkala samhället, där kvinnor anses som ett 

objekt vilket ska kontrolleras av män. Det har sina rötter långt tillbaka i historien som har 

drabbat kvinnorna hårt på grund av deras uppförande och synder samt otrohet. Det innebär 

dock inte att ”hdrv” inte förekommer i det moderna samhället.  Detta kulturförtryck 

förekommer bland alla människor med olika bakgrund och religioner så det finns inga 

geografiska gränser då det händer mer eller mindre i alla länder.  

                                                             
4 Koch, Stefan: Från tvångsäktenskap till balkongmord. Stockholm, 2008. S, 52–54 
5 Wikan, 2003. S,67 
6 Ibid. S, 68 
7 http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hedersrelaterat-vald-och-
fortryck/ Hämtad den 20-09-2018  

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
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Hedersvåld begås främst av män med vissa kulturmönster och har sin grund i patriarkala 

makten. En heder och en vilja att kontrollera kvinnors sexualitet som blir en viktig komponent 

i de flesta fallen. Att bekämpa detta våld skulle kunna leda till en förminskning av problemet 

och en stigmatisering av vissa grupper i befolkningen8.  

Maria-Pia Boëthius och Maria Lindhgren, i Antipatriarkalistiskat manifesto, ett metasystem 

som alltid funnits i nästan alla mänskliga grupper. Detta system består av ett vagt men ett 

starkt maktställningstagande när det gäller män. Man kan säga så att män alltid har haft lättare 

att ta den kortare vägen till maktpositioner, vilket kan förklara en hel del om uppkomsten av 

hederskultur 9. 

I och med att ”heder” anses betyda så mycket för vissa grupper krävs fortfarande något mer 

för att bli tvungen att tvätta bort skammen genom att använda våld.  Eftersom män är 

huvudansvarig i familjen och att de inte får visa svagheter under några omständigheter kan 

detta leda till att man använder våld för att upprätthålla sitt anseende. Det här visar hur viktig 

den sociala miljön är som gör att vanheder inte ligger i handlingen, enligt Wikan10. 

En av de främsta experterna på hederskultur i Sverige, Mehrdad Darvishpour, använder 

termen ”hederskultur” för att hänvisa till övervakning av kvinnors sexualitet och skyldighet 

inför mannen i en familj för att hedra familjens ära. Han ser hedersmord som en extrem och 

våldsam handling enligt den kollektiva rätten för att kunna kontrollera kvinnan. Vi placerar 

hedersmord inom den bredare rubriken av ”hdrv” som innefattar olika lösningar, som hot, 

våld, tvångsäktenskap eller mord som sista utväg. Morden på dessa utsatta unga tjejer 

uppmärksammades i det svenska samhället vilket ledde till en syn på invandrarfamiljer som 

bärare av en kultur och olika normer oavsett var de bodde i världen11. 

Hederskultur och förtryck förknippas så lätt till vissa etniska och kulturella grupper och det 

anses vara ett specifikt fenomen som tillhör bara vissa grupper med olika bakgrund och 

kultur. Det finns därför anledning att undersöka hedersbegreppet i förhållande till kultur och 

normer samt om det finns kopplingar mellan hdrv och religion. I min studie kommer jag med 

hjälp av intervjuer med olika kvinnojourer och resurscentrum undersöka hedersrelaterat våld, 

                                                             
8 Brå, polisens utredningar av hedersrelaterat våld, 2012. S, 7  
9 Koch, Stefan: ”Från tvångsäktenskap till balkongmord”. Stockholm, 2008. S, 43 
10 Wikan Unni: ”En fråga om heder”, Stockholm 2003, s. 65 
11 Ibid 
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och vad det står för och hur det uppkommer. Vidare är av intresse att nyansera hdrv i relation 

till kultur, normer och religion. 

1.1  Bakgrund 

Enligt FN sker upp till 5000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är stort. Två 

miljoner riskerar för att utsättas för detta våld varje år. I Sverige sker det uppskattningsvis fem 

hedersmord per år, dessa mord kan dessvärre registreras som ett självmord eller olyckor på 

grund av bristande bevisning12. 

Att kartlägga ”hdrv” och den exakta omfattningen är väldigt svårt eftersom detta våld och 

förtryck förekommer inom det privata och hemmets fyra väggar. Dessutom genom ett 

förekommande förhållningssätt inom hederskontextens system att inte involvera utomstående 

i familjens problem. Socialtjänstnämndens studie i form av en enkätundersökning som 

genomfördes bland ett urval av skolungdomar (ca 2800 elever) i årskurs 9 i både kommunala 

och fristående skolor under vårterminen 2008, har undersökt ungdomarnas vardag i hemmet 

(denna studie har genomförts från skolor så väl i inner-som ytterstadsområden). Studien har 

påvisat hur flickors och pojkars liv och aktiviteter begränsas genom olika restriktioner av 

olika kulturella/ religiösa eller annat skäl för att inte tillåtas att delta i alla skolans ämnen. Ca 

10% av samtliga elever har sådana restriktioner eller begränsningar enligt studien13. 

Okunskap och ovilja att inte anpassa sig efter nya kulturmönster gör det hela svårare medan 

det uppstår nya påfrestningar i den sociala enheten som till ex: när den yngre generationen 

kan tillgodogöra sig olika typer av information genom utbildning och språk och därmed får de 

en starkare ställning än föräldragenerationen14.  

De kollektivt sanktionerade hedersmorden saknas i tidigare svensk historia, enligt Marie 

Lindstedt Cronberg, och hederskultur har sina rötter långt bak i tiden. Det gäller de som 

saknade heder utav olika skäl till ex. homosexuella, kvinnor som fick barn utanför äktenskap 

eller om en kvinna var lösaktig så skulle hon anses ovärdig och oren.  I vissa fall kunde 

kvinnan inte stå ut med denna skam och valde att ta sitt eget liv15.  

                                                             
12 http://gapf.se/rapporter-och-statistik/  Hämtad den 11-09-2018 
13 Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholmsstad rapport 2009. S, 1 
14  Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholmsstad rapport 2009. S, 2  
15 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jWGze/hedersfortryck--en-gammal-svensk-
tradition%20%20Hämtad%20den%2020-09.2018   Hämtad den 20-09-2018  
 

http://gapf.se/rapporter-och-statistik/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jWGze/hedersfortryck--en-gammal-svensk-tradition%20%20Hämtad%20den%2020-09.2018
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jWGze/hedersfortryck--en-gammal-svensk-tradition%20%20Hämtad%20den%2020-09.2018
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Det finns olika grunder för hedersrelaterat våld vilket kommer att analyseras mer detaljerat 

med hjälp av kvinnojourer/ resurscentrum som jag har varit i kontakt med i senare avsnitt.  

1.2 Den svenska lagstiftningen   

Det finns ännu ingen specifik lag som relegerar ”hdrv” i Sverige, utan detta åtalas genom 

tillämpningar i BrB, dock tolkas detta som mord eller dråp enligt BrB 3 kap. 1–2§§, samt 29 

kap. ”Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 

eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett 

allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Lag (2010:370).” 

1.2.1 Hederskultur enligt polisen 

För att ”hdrv” ska bli synligt för polisen och åklagaren krävs en definition, som gör att det kan 

motarbetas och åtgärdas i framtiden. Denna definition är också en vägledning inom 

rättssystemet. Definitionen lyder så här:  

”Hedersrelaterade brottslighet är brott riktade mot någon- ofta en släkting- som, enligt 

gärningsmannen och övriga släktens uppfattning, riskerar att vanära eller vanärat 

gärningsmannen, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern skadas eller 

förloras alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.” 

(Rikspolisstyrelsen 2009)  

Polisen specificerar vidare att man med heder menar det värde en person eller en familj har i 

andras ögon. Detta är en definition som ”Brå” har utgått med i sitt arbete.  

1.2.2 Socialstyrelsens rapport om hedersrelaterat våld 

Våldet uttalas av kollektivet, ett sätt att straffa kvinnors olydnad för att bevara heder och 

gamla traditioner för släktesöverlevnad. Just denna typ av våld brukar planeras av kollektivet 

för att inte riskera en sanktionering och uteslutning, och att förövaren beskyddas av resten av 

kollektivet. 
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Heders relaterat våld kan drabba både män och kvinnor som stödjer eller beskyddar den som 

inte fogar sig och blir aktuellt först när flickor blir könsmogna, dvs från ca tolv-tretton års 

ålder. Våldet handlar om framförallt:             

 Psykiskt (kränkning, skuld- och skambeläggning, förödmjukelser, nedvärdering, undandragen 

kärlek och omsorg, förföljelse, hot)  

 Socialt (isolering, förbud att delta i normala aktiviteter i samhället, tvång till avvikande 

klädsel, avvikande beteende, ekonomisk nöd, ofrivilligt bortförande)  

 I förlängningen är våldet ofta även sexuellt (tvång till oönskat sex med okänd/oönskad person 

genom ofrivilligt äktenskap)  

Fysiskt (från örfil till mord) 16 

1.3  Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att kunna nyansera hederskultur och dess koppling till kultur, 

normer och religion. Denna nyansering kommer främst göras med hjälp av mina intervjuer 

med olika kvinnojourer och resurscentrum för att kunna ta del av deras förståelse kring detta 

fenomen.  Syftet kommer att besvaras genom mina frågeställningar: 

Hur är kvinnojourens/ resurscentrumets förståelse om hedersrelaterat våld och förtryck i 

relation till normer, kultur och religion?  

Hur  hanteras hedersnormer i samhället?  

1.4 Avgränsningar 

Då uppsatsens fokus kommer att ligga på en nyansering på ”hederskultur”, dess innebörd och 

förekomst, kommer jag inte analysera svenska lagstiftningen särskilt detaljerat. Jag kommer 

dock nämna vissa relaterade lagar för att uppnå syftet i min uppsats. Jag kommer inte heller 

fördjupa mig i hederskultur om hotet mot män utan uppsatsen kommer att begränsa sig för en 

analys enbart om våldet mot kvinnor.   

1.5 Metod & material  

Efter ett noga övervägande har jag använt en kvalitativ metod eftersom det är mest lämpligt 

för att kunna uppnå syftet i min uppsats. En kvantitativ undersökning faller inte lämpligt här 

då det inte lämnar utrymme för egna berättelse och erfarenheter, eftersom frågorna då ställs i 

form av enkätstudie med färdiga frågor. För en nyansering om hederskultur i relation till 

                                                             
16 Hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholmsstad rapport 2009. S, 10 
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kultur, normer eller religion behövs en kvalitativ undersökning då den är speciellt lämpad för 

att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor17. 

En intervjuform som en kvalitativ metod ska kunna hjälpa till med en nyansering genom att 

ge insikt om personens egna erfarenheter inom detta område. Detta i sin tur kan öppna upp 

ämnet för nya aspekter som kan ge mer förståelse av hederskultur 18. 

Forskningsprocessen är induktiv då jag har utgått från min teori som hypoteser för att kunna 

komma fram till en nyansering av hederskultur19. För att analysera det empiriska 

datamaterialet har jag valt ett semistrukturerat tillvägagångsätt som baseras på enskilda 

intervjuer för att kunna fokusera sig på en djupare tolkning. För att uppnå detta syfte har jag 

använt mig av ljudinspelning och sedan transkriberat intervjuerna vilket innebär att återge 

dessa upplevelser i textform för att i bästa möjliga mån kunna tolka dessa upplevelser på ett 

korrekt sätt20. 

Målet var att träffa informanter som direkt utsattes för hedersrelaterat våld för att få höra 

deras upplevelser kring hedersproblematiken, men detta skulle orsaka oro och rädsla hos 

informanterna vid direkt kontakt. Detta skulle även påverka processens validitet därför har jag 

bestämt mig för att intervjua personal som jobbar direkt med utsatta kvinnor. Det gjordes ett 

urval av tillgängliga informanter som ville samverka.  

Efter samtycke och ett muntligt godkännande träffade jag personal på kvinnojouren ”Unizon”, 

”Somaya” och resurscentrum ”Origo”. Mina intervjuer har genomförts både på plats och via 

telefon, detta på grund av tidsbrist.  

En datainsamling genomförts främst genom intervjuundersökning, därefter har jag använt mig 

av relevant litteratur och olika källor vilka har refererats noga. Det har också tagits del av 

rapporter och artiklar för att uppnå en nyansering av hedersbegrepp i relation till kultur, 

normer och religion.  

Fyra informanter som jobbar med utsatta kvinnor för hdrv på olika sätt, har deltagit i min 

studie. Samtalen med två personer från ”Unizon” har skett på deras arbetsplats, det har tagits 

ca 45 minuter var och intervjun har sammanfattats i intervjuavsnitt. Dessa samtal har spelats 

in efter informanternas samtycke. Jag har också gjort två telefonintervjuer med ”Somaya” 

                                                             
17 Dalen, Monica, intervju som metod (2015). S, 14 
18 Ibid. S, 15 
19 Ibid. S, 54-55  
20 Ibid. S,35-38 
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kvinnojouren och resurscentrumet ”Origo” som har efter samtycken kunnat spela in samtalen. 

Det har tagit ca 30 minuter och delar av svaren har kompletterats senare via mailkontakt.  

Studien kring denna nyansering har försvårats eftersom en del av kvinnojourerna har tackat 

nej till en intervju. Men de fyra informanterna jag har intervjuat har relevant kunskap om 

hedersrelaterat våld eftersom de omhändertar och hjälper kvinnor som utsätt för våld i nära 

relation på olika sätt.  

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer utifrån samma 

frågeställningar och informanterna har haft utrymme för utveckling av sina tankar och 

diskussion under intervjuerna. Jag har ställt frågorna på ett sätt att informanterna har kunnat 

öppna upp sig och med egna ord berättat det de har upplevt vad de har sett och hört hos sina 

klienter. Detta eftersom säkerställa att frågorna är tydliga så att informanterna har uppfattat de 

rätt21. 

1.5.1 Etiskt ställningstagande  

Enligt etikprövningslagen (2003:460) om forskning som avser människor, ska man behandla 

personuppgifter enligt följande principer: krav på samtycke, krav att bli informerad och 

konfidentialitet, skydd för de berörda samt hänsyn till socialt svaga grupper22.  

Informanterna har upplysts om att det är helt frivilligt att ställa upp för denna forskning och 

de har även informerats att de kan avbryta intervjun när som helst. Informanterna ska känna 

sig säkra under intervjun och all uppgift som har lämnas ut ska sekretess behandlas. Ingen får 

ta skada av att delta i studien. Det är viktigt att författare bemödar sig om att informanterna 

får vara anonyma när resultatet presenteras vilket innebär att ingen känslig information får 

läckas ut. Det är ytterst viktigt att författaren inte har några dolda meningar bakom sin 

studie23. 

1.5.2 Dataorganisering och analys  

Efter att jag har grundligt kontrollerat både mina inspelningar och utskrifter mot varandra och 

läste noga genom materialet, har jag sammanfattat intervjuerna för att få en helhetsbild av 

dessa möten. Analys av det insamlade materialet har genomförts med hjälp av en 

                                                             
21Dalen, Monica, intervju som metod (2015). S,35-36   
22 Ibid. S, 25 
23 Ibid. S, 24-28  
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öppenkodning som är viktig i denna analysprocess. Detta eftersom kodning har till huvudsyfte 

att identifiera olika ämne som kan ingå i olika kategorier24.  

Efter analysen som görs i form av en öppenkodning, presenteras resultatet i form av 

kategorier och underkategorier vilken förhoppningsvis hjälper till en nyansering inom 

hederskultur.  

2. Teori 

För att kunna göra en nyansering, faller det naturligt att fördjupa sig i olika teorier om hdrv, 

och dess kontext samt det förekommande samhällsproblemet. För att möjliggöra detta 

behöver jag analysera de viktiga centrala begreppen som kopplas ihop till detta fenomen. Men 

först tar jag del av Darvishpour´s teori om hur människor identifiera sig med samhället genom 

etniska identitets principer. Därefter kommer jag ta del av andra relevanta författare under 

teoriavsnitt.  

Enligt Darvishpour ett klass-eller könsidentitet och etniska identiteter är sociala 

konstruktioner som formar sig med olika värderingar, normer och traditioner. Dessa 

egenskaper gör att personen kan manifestera och identifiera sig i sociala sammanhang. Dessa 

etniska identiteter utspelar sig på fyra olika nivåer: de individuella, gruppmässiga, 

samhälleliga eller kontextuella nivåerna. Individuella identitetsprincipen handlar om sin egen 

självdefinition av hur man uppfattar sig själv i relation till sin omgivning. Etniska 

grupptillhörighetsprincipen speglar ett mänskligt socialt samspel mellan egna individer och 

olika grupper emellan. Samspelet kan innebära vissa maktstrukturer samt en social dominans 

för en inkludering inom olika sociala grupper. Detta eftersom människor får sin sociala 

trygghet genom olika sociala band, lojalitet, gemenskap och samhörighet. 

Samhällsidentitetsprincipen är produkten av samhällets strukturella och kulturella utmärkande 

drag som existerar och påverkas av en global omgivning. Den sista viktiga aspekten  

”kontextuella identiteten” innebär att de kontextuella banden som spelar en stor roll för så väl 

individen-som gruppen- och samhällsnivå.  Dessa ovannämnda principer utgör starka källor 

till gemenskapen, motivation och kollektivt beteende för att visa hur människor kan 

tillhandhålla sig vid känslan av hot som kan skada dess sociala interaktion25. 

                                                             
24 Dalen, Monica, intervju som metod (2015). S, 79 
25 Darvishpour, M. (2008) migration och etnicitet, perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. S, 61-76 
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Gottzéns syn om mäns relation till våld innebär en könsmaktsordning som betonas på idén om 

en strukturell obalans där våldet används för att kontrollera kvinnans underordning i 

samhället.  I ljuset av historia har alltid män haft kontrollen över kvinnor vilket har lett till att 

kvinnor ansågs vara mindre värdiga26. 

Abu-Lughod s teori om hedersrelaterat våld, innebär att man måste fördjupa sig in i olika 

system av kön, makt och moral om man vill förstå vad våldet inom nära relationer och 

hedersbrott innebär. Därför att man vill se själva motivet utan några juridiska eller religiösa 

ursäkter för att rättfärdiga dessa brott. Men för att kunna förstå hur ”hdrv” fungerar, 

provoceras och regleras måste man först inse att moraliska uppfattningar skiljer sig från 

kulturer och de kan förändras med tid och rum. De är smidda i religioner och kopplas till 

former av sociala organisationer beroende på status i samhälle. Det krävs en analys av dessa 

moraliska system och dess kopplingar till olika former av ekonomi och samhälle för att 

utveckla en skarp förståelse av det sociala och kulturella livet. Myndigheternas roll inom detta 

område är också övervägande eftersom genom de politiska och juridiska institutionerna 

påverkar man individens roll i samhället27. 

Utifrån det filosofiska perspektivet resonerar Judith Butler om hedersmord och könet som 

performativt. Det vill säga hur vissa tal fungerar precis som handling och hur språk kan skapa 

mening. Könet, liksom äran är resultatet av denna uppsättning som avgör vilka vi är, detta 

endast i kraft av själva görandet. Görandet är extra viktigt för att avgöra vad omvärlden 

förväntar sig av oss. Hedersmord verkar existera inom samma ram eftersom man vill betona 

sin storhet genom våld och i värsta fall mord för att bevara sin heder, detta blir aktuellt när 

oviljan finns hos offret för att anpassa sig efter nytillkomna krav28. 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Kultur  

Magnus Ölander, redaktör för Bruket av kultur som är lektor och verksam som lärare samt 

forskare för institutionen för språk och kultur vid Södertörnshögskolan. Han beskriver kultur 

som någon form av betydelse för individen. Kultur ges innehåll som kan jämföras med 

varandra vilket skiljer dem åt också. Vad innehållet innebär kan variera beroende på vad som 

                                                             
26 Gottzén, L (2008). Maskulinitet och mäns våld mot kvinnor. S, 97-98  
27 Abu-Lughod, Lila, Seduction of “honor Crime”, article, 2011.S, 50-52 
28 Johansson, Kenneth & Ekström, Simon, ”Vad mord vill säga”, 2005. S, 20-21 
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jämförs med vad. Innebörden av kultur kan vara diffus och mångbetydlig vilket gör det 

svårare att förstå det, men den kan definitivt förtydligas utifrån sin föränderlighet och 

komplexitet, samt med dess utgångspunkt i sociala och ekonomiska omständigheter29. 

Thomas Hylland Eriksen, författare beskriver kultur som ett levnadssätt och en världsbild som 

medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt, och dessa egenskaper skiljer de från 

andra grupper. Världsbilden och levnadsättet kan trots allt skilja sig även om man tillhör 

samma folkslag.30 

Kultur kan ärvas från generation till generation, enligt Darvishpour. Det innebär olika 

livsmönster som inkluderar språk, religion, klädsel, mat, moraliska normer och värderingar 

samt beteendemönster. Kultur förknippas även till etniska tillhörigheter eller en grupp med ett 

gemensamt språk, lands tillhörighet eller gemensamma kulturella traditioner och seder. Det 

kan förändras ständigt mellan olika individer och grupper. Kontakten med den nya världen, 

nya upplevelser, normer och traditioner samt värderingar kan påverka ens tankesätt och 

attityder31. 

Dessa normer och traditioner som är dolda i det så kallade kultur kan påverka människors 

handlingsmöjligheter, utbildningsval, kamratrelationer, skolprestationer för att tillgodogöra 

sig en adekvat utbildning och kunskap. Mäns och killars livs kvalité påverkas mycket av dessa 

strukturer och normer32. 

2.1.2 Maskulin och patriarkat  

Patriarkat handlar om ett system där män har den ekonomiska, juridiska och politiska makten. 

Denna syn kan påverka samhällssystem och strukturer så att det förstärker heteronormativa 

föreställningar, vilket kan manifesteras på många olika sätt. Patriarkala strukturer skapar en 

ojämlikhet mellan könsdelningen och mannen framstår som den förnuftiga och kloka varelsen 

medan kvinnor ses som det motsatta. Detta synsätt får som konsekvens att män anses bäst 

lämpade för att ha den ekonomiska, politiska och juridiska makten33. 

I ett patriarkalt samhälle finns en kollektiv uppfattning om vad som är tillåtet och inte tillåtet. 

Heder är ett avgörande fenomen som är mannens värde, status och acceptans för att tillhöra 

                                                             
29 Ölander, M (2005), kulturbegreppets användningar och sociala betydelse 
30 Eriksen, Thomas, Hylland (1999) Kultur terrorismen:en uppgörelse med tanken om kulturell renhet. S, 20 
31 Darvishpour, M. (2008) migration och etnicitet, perspektive på ett mångkulturellt Sverige. S, 370-372 
32 Stockholmstads program mot våld nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (Origo)2017–2020. 
S,17 
33 https://www.genus.se/ord/patriarkat  Hämtad den 17-12/2018 

https://www.genus.se/ord/patriarkat
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gruppen, vilket kan både höja och sänkas genom vanära och påverka familjens status inför 

andra. Det finns ett normsystem som är djupt rotat som ger alla individer i denna kontext en 

roll beroende på kön, ålder, sexuella läggning och status. Ett system som sanktioneras och 

kontrolleras av de högst uppsatta (oftast de äldre). Kontrollen utövas av individer som lever i 

en patriarkal maktstruktur där heder är en avgörande faktor34. 

Gottzén förklarar könsroller som en ” kompulsiv manlighet”, vilket innebär att det skapas ett 

tvångsmässigt behov att uppvisa sin manlighet genom att distansera sig från kvinnorollen 

eftersom den anses ha lägre status. Denna distansering visar sig genom ett destruktivt 

beteende och våld när mannen känner sin position hotad på grund av äganderätt eller 

svartsjuka. Detta könsmaktperspektiv utgår från att mäns våld inte beror på en psykologisk 

störning utan det beror på det patriarkaliska samhället  som präglas av ojämlikhet och ett 

generellt förtryck mot kvinnor35 

2.1.3 Sexualitet och hedersvåld  

I artikel ” Honour, Crimes, paradigms and violence against women från Lynn Welchman och 

Sara Hossain kopplas hedersbrott till ”female virginity” och kvinnors oskuld som skäl för 

hedersbrott och därmed våldshandlingar. Våldet som begås i det dolda i form av hdrv, oftast 

män mot kvinnor generellt, men det finns även män och kvinnor som utövar våld mot 

kvinnor, har sin grund i normer och kulturella föreställningar. Just våldet mot kvinnor har 

oftast med könsfördomar, makt och sexualitet att göra. Kyskhet och oskulden står i fokus. Det 

gäller familjens rykte och anseende som är beroende av flickors beteende och deras umgänge 

med det sociala livet. Det uppstår ett behov av att kontrollera t.ex. flickors och kvinnors 

klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet samt livsval som utbildning, jobb och äktenskap. 

De blir mer och mer begränsade i samhället och denna begränsning kan leda till hot, våld och 

ibland mord. Detta kan som sagt även drabba killar och män med annan sexuell läggning 

(bisexuella eller homosexuella) som befinner sig i familjer med snävt kulturellt utryck vars 

rykte och anseende spelar stor roll inför andra. Inom hederskulturen ses mord som en sista 

utväg för att få slut på detta så kallade ”problemet” 36. 

Fredrik Ljungqvist förklarar hdrv i  ”heder och sexuellt våld”, att i många kulturer, främst 

bland muslimska länder i mellanöstern – och medelhavet, kopplas hederskodexen till religion. 

                                                             
34 Heders relaterat förtryck och våld i Stockholms stad, rapport 2009. S,18  
35 Gottzén,L (2008). Maskulinitet och mäns våld mot kvinnor.  S, 98–99 
36 Socialstyrelsen ”vänd dem inte ryggen,2014. S, 18-19 
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Därför att detta kännetecknar mannens heder genom kvinnans sexualitet och en 

kontrollkultur. Det leder till att kvinnan tvingas följa en kyskhetkod som reglerar deras 

beteende, umgänge för att föräldrarna och släkten inte vanhedras på något sätt37.    

 

       Samhället med en standardnorm                                   Samhället med hedersnormer”              

För att kunna förstå dessa normer har jag återskapat en illustration av hur samhället  med och utan 

heders normer kan se ut.” 

3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning för att undersöka hedersvåldet i det svenska 

samhället, förekomsten och hanteringen av detta fenomen. Astrid Schytter, docent i juridisk 

sociologi, hävdar att socialarbetare tenderar att se invandrarfamiljer som en kulturell enhet 

med egna regler isolerade från resten av samhället. Efter att Fadime blev huvudfokus i 

Sverige har 180 miljoner kronor blivit budget för att bekämpa ”hdrv” i skolor och genom 

utbildningsprogram. Kicki Ähre Älgamo en expert inom detta område utsågs av regeringen år 

2002 för att hjälpa polisen med dessa frågor. Men tyvärr blev hon avsatt efter en tid eftersom 

                                                             
37 Johansson, Kenneth & Ljungqvist, Charpentier, Fredrik, ”heder och sexuellt våld”, 2005. S, 47  
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det förväntades att polisen skulle kunna hantera dessa frågor själv på egen hand. Det finns 

dock en tveksamhet och skeptisk om polisens förmåga38. 

3.1 Dominerande skillnadsförståelse om våld  

Åsa Eldén förklarar hur förståelse på våldet mot kvinnor (Heder på liv och död. Våldsamma 

berättelser om rykten, oskuld och heder) skiljer sig utifrån ett svenskt perspektiv. 

Enligt en svensk forskning om mäns våld mot kvinnor har länge dominerats av 

individualpsykologiska perspektiv där detta våld analyseras som en social avvikelse, vilket 

handlar om enstaka brott som begås av störda män. Dessa män saknar alltså förmågan att 

hindra en biologisk aggressivitet som grundar sig i en psykologisk störning. Det kan 

förstärkas med olika sociala förhållanden som missbruk eller arbetslöshet. När det handlar om 

ett icke -svenskt våld då kopplas detta ihop till migrationskontext, segregation, flyktingskap 

och utanförskap. Hon fortsätter att det finns en nygammal skillnadsförståelse som dominerar 

den mediabilden av morden som har begåtts i hedersnamn som använder kultur som en 

avvikande förklaring till dessa mord. Svenska män anses vara normala och inte våldsamma 

och hedersmord är något för ”dem” och inte ”vi”39. 

Åsa Eldén förklarar, hdrv som ett feministiskt perspektiv där kultur, kön och våld är inom 

samma kategori och sammankopplade. I ett svenskt feministiskt/genusvetenskapligt 

sammanhang är de kulturella förklaringarna till hdrv väldigt omdiskuterade. Hon illustrerar i 

sin avhandling ”Heder på liv och död” om hur hedersvåld är en del av det generella våldet 

mot kvinnor som existerar i alla samhällen och kulturer40. Våldet som begås av män i 

hedersnamn betraktar förövaren som styrd av sin kultur medan en svensk man troligen skulle 

ha betraktats som en individ vars handlingar ses i ljuset av individuella förklaringar såsom 

psykisk sjukdom41. 

Utifrån ett psykosocialt perspektiv hävdar Stefan Koch att hederskultur inte har sitt ursprung i 

människors ondska eller om att människor inte älskar sina barn, utan det handlar om en 

överlevnads känsla och skäl, vilket handlar om strikta regler och traditioner som alltid måste 

                                                             
38 Hellgren, Zenia & Hobson, Barbara. 2008. Cultural dialogues in the good society: The case of honour killings 
in Sweden. S, 22–23 
39 Eldén, Åsa (2003), Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala 
universitet. S, 80—83  
40 Eldén, Åsa (2003), Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala 
universitet. s.89 
41 Eldén, Åsa (1998) “’The killing seemed to be necessary’:Arab cultural affiliation as an extenuating 
circumstance in a Swedish verdict” i NORA. Vol 6(2), s. 89–96 
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upprätthållas. Under vissa ekonomiska och sociala omständigheter räknas hdrv om inte en 

effektiv lösning, så åtminstone en konstruktion sådan som människor har skapat för att kunna 

överleva i en giftig socioekonomisk miljö.  

Samhällens modell utifrån hederskultur 

 Avsaknad av välfärd  

 En patriarkalisk kontext 

 Brist på kunskap och utbildning 

 Svagdelaktighet i upplysningen 

 Religion 

Samhälles roll genom att motverka hederskultur är väldigt övergripande eftersom detta 

handlar om kulturella föreställningar vilket kan förändras med hjälp av upplysning och 

delaktighet samt genom utbildning42. 

Så beskriver Astrid Schlytter och Hanna Lindell att hdrv kan finnas i ett samhälle med 

endogami som blir ett avgörande sätt för gruppen att äktenskap begås inom egna gruppen. 

Detta blir nödvändigt för gruppens existens, därför är det mer vanligt att kontrollera 

flickor/kvinnors sexualitiet och barnafödande. De starka band mellan kvinnors sexualitet och 

gruppens överlevnad gör det berättigat att kontrollera och begränsa kvinnors 

handlingsutrymme43. 

Ewa Östberg hänvisar i sin bok ”heder, hat och förtvivlan” till en rapport att från 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Skåne, att hedersvåld traditionellt ansetts 

vara kopplat till invandrargruppen. Med så är det inte, utan enligt denna rapport förekommer 

hedersvåld i alla slags familjer, utan någon kulturtillhörighet. Detta våld kopplas främst till 

sexualitet och inte begränsat till vissa religiösa eller kulturella grupper. Hon fortsätter att 

hederstänkandet finns även i den svenska kulturen44. 

Åsa Eldén och Jenny Westerstrand hävdar att våldet mot kvinnor måste lyftas fram mer 

kraftfullt, och i ett helhetsperspektiv som inte isolerar det slutliga dödliga våldet. Man kan 

                                                             
42 Koch, Stefan. S, 42 
43 Schlytter, Astrid,  Lindell, Hanna (2008:2), hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext, 
forskningsrapport. S, 22 
44 Ibid. S, 176 
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inte hänvisa Saras och Fadimas kamp till en grupptillhörighet och kultur och därmed tappar 

fokuset på själva våldet. Vilket gör att våldet blir mer isolerat och svårbegripligt, anser de45. 

Vidare hänvisar jag till Simon Ekström, som markerar hedersvåldet till en kulturspecifik form 

av våld vilket skiljer sig från andra former av familjevåld/ mord som gör att frågor om 

förtryck och övergrepp hänvisas till kulturella drag hos den invandrade befolkningen och 

deras barn. Det som också leder till en glorifierande överlägsenhet bland svenskar som tycks 

ha egna jämställdhetsfrågor i samhället. Dock i verkligheten finns mycket att önska. 

Naturligtvis är inget fel att tala om den kulturella mönster med dess starka drag men kultur 

finns överallt, även i Sverige. Han är därmed kritisk mot hur man använder hedersbegrepp i 

form av en kulturföreteelse som tillhör invandrare gruppen och deras barn på ett sådant sätt att 

Sverige och svenskar hamnar utanför denna kategori. Det som bör lyftas upp i samhället 

handlar inte om hedersmordens vara eller icke-vara utan detta är ett exempel på striden om 

verkligheten46. 

Ekström fortsätter att mordet på Fatima, Pela och Sara användes i olika debattartiklar som ett 

redskap för att presentera kultur som en dominerande förklaring till dessa övergrepp och 

mord. Sammantaget utnyttjades alltså de här tre kvinnorna för andra syften än att motverka 

hdrv genom konkreta lösningar som är mest adekvat47. 

Samtidigt i Sverige har som de flesta västeuropeiska samhällen blivit allt mer etniskt och 

kulturellt heterogent under de senaste åren, enligt Zenia Hellgren. Invandrarpolitiken som 

numera kallas för integrationspolitik har varit i fokus väldigt länge, men denna politik lyckas 

när både majoritetsbefolkning med de etniska minoritetsgrupperna samarbetar för att 

tillsamman bygga upp en gemenskap utanför diskriminering och fördomar48.  

Seyla Ben Habib kritiserar det hon kallar för stark eller ”mosaik” mångkulturalism där 

tendera att betrakta kulturer som harmoniska enheter. Detta leder till att man förbise det 

faktum att de flesta kulturer präglas av motstridiga synsätt vilket är ifrågasättande enligt 

henne. Då vissa traditioner och normer inom olika etnicitet /minoritetsgrupper inte kan vara 

nyttiga för sitt eget folk. Det därför leder till stereotyper och ett felaktigt synsätt som kan 

                                                             
45 Johansson, Kenneth & Östberg Ewa, Heder, hat och förtvivlan, 2005.S, 172 
46 Johansson, Kenneth & Ekström, Simon, ”vad mord vill säga”, 2005. S, 38  
47 Ibid. S,39 
48 Hellgren, Z & Darvishpour & Westin (Red.), Myten om det mångkulturella samhället.  Migration och etnicitet, 
perspektiv på ett mångkulturellt Svergie.S, 81 
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stigmatisera minoritetsgrupper. Det kan också legitimera våldet mot kvinnor i samhället 

genom att man hänvisar till vissa kulturdrag vilket kan leda till ett lindrigare straff49 

3.2 ”NCK” och ”origo” om hederskultur 

NCK förklarar hdrv, där våldet inte är isolerat till vissa grupper men en del grupper kan vara 

särskilt utsatta till följd av sin utsatthet och konsekvenser kring det samt personer som inte har 

möjlighet att ändra sin situation. Hdrv har ingen koppling till en specifik religion och det 

förekommer bland många religioner och kulturer. En central tanke är att olika maktroller som 

grundar sig på genus, sexuell orientering, etnicitet, klass, ålder och funktionalitet som formar 

sig efter olika samhällsmaktordningar, vilket leder till förtryck och våld mot det utsatta. 

utifrån den kontexten och miljön avgörs hur det utsatta kan påverka sin situation och göra 

detta våld synligt, det är extremt viktig att våldet inte generaliseras för att dessa strukturer är 

komplexa och förhållningsättet kan skiljas åt50. 

Enligt Origo bygger hdrv framförallt på traditioner och normer. Det kan finnas ett samband 

mellan religiositet och bevarande av hedersnormer, dock finns inget samband mellan en 

specifik religion och våldsutövandet. Det förekommer inom olika etniska och religiösa 

grupper. Överträdelser av dessa normer och traditioner straffas genom utfrysning av den 

sociala kontexten, tvångsäktenskap och olika former av våld eller i värsta fall hedersmord. 

Straffet används också för att statuera exempel för andra yngre barn, kusiner och släktningar. 

Detta våld och förtryck anses som en legitim och oundviklig handling för att straffa offrets 

olydnad, i syfte att bevara familjens och släkters heder. Hdrv är kollektiv sanktionerat och 

ibland kollektivt utövat51. 

3.3 Disposition 

Uppsatsen har inledningsvis informerat om hdrv generellt i bakgrundavsnitt. Därefter har jag 

genom teori och tidigare forskning argumenterat för en nyansering om hedersvåld och dess 

koppling till kultur, normer och religion. Under ”teori” rubriken har jag analyserat olika 

centrala begrepp som kopplas samman till hedersbegrepp. 

I metodavsnitt har jag förklarat mitt tillvägagångsätt för att kunna uppnå syftet och därmed 

förmodligen besvara frågeställningarna. Genom en kvalitativ undersökning baserad på 

                                                             
49 Hellgren, Z & Darvishpour & Westin (Red.), Myten om det mångkulturella samhället.  Migration och etnicitet, 
perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. S, 88–89 
50 NCK Nationellt Centrum för kvinnofriden, våldsutsatthet och särskild sårbarhet 
51 Stockholm program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld, 2017–2020  
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intervjustudie, framgår en redovisning av det insamlade empiriska materialet, som kommer att 

presentera ett resultat under resultatavsnitt. Det har även tagits del av de mest 

uppmärksammade hedersmorden för att kunna analysera hedersmord i förhållande till kultur 

och religion. Uppsatsen genomför avslutningsvis en analys på framförande resultat genom 

diskussion och en slutsats.  

4. Kvinnojourer och min studie om hederskultur 

Jag har varit i kontakt med kvinnojourerna Unizon (Annfrid), Somaya och resurscentrum 

Origo. Där har jag genomfört enskilda samtal med fyra olika informanter från 

personalgruppen varav två av de tillhörde Unizon jour. Målet med dessa samtal var att kunna 

lyfta upp olika synpunkter och teorier om de viktiga elementen som ingår i hedersnormer och 

dess kultur. Samtalen har varit individuella med samma typ av frågor, men beskrivningen har 

sammanfattats för att kunna ge en helhetsbild. Dessa informanter jobbar dagligen med 

kvinnor och flickor som har utsatts för hederskultur därför antas informanterna ha stor 

kunskap om det valda undersökningsområdet.  Intervjuerna har tagit mellan 20 upp till 50 

minuter och ett muntligt samtycke har lämnats in vid intervjutillfället. Samtliga 

personuppgifter är konfidentiella på grund av sekretess. Vid platsintervjun har det varit extra 

viktigt att informanterna känner sig trygga liksom telefonintervjun. Informanterna har fått 

tillkännage om sin rätt att avbryta samtalet när de vill eller att inte alls svara på frågan vid 

minsta känslan av obehag.  

4.1 En presentation av kvinnojourer/ resurscentrum som har deltagit i denna 

studie 

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för 

ett jämställt samhälle fritt från våld. Deras ansvar är att skydda, stötta, påverka och förebygga 

våldet utifrån kunskap, genus och makt. Deras arbete bygger främst på att skydda de 

våldsutsatta kvinnor och deras barn samt ungdomar.                                                

Somaya är en förening som med sin långa erfarenhet erbjuder skydd till tjejer/ kvinnor som 

upplever våld i nära relation. De är  specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta 

för hedersrelaterat våld. Kvinnojouren tar emot över 4000 samtal och 50 placeringar årligen. 

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som är ett samarbete mellan 

kommunerna i Stockholms läns landsting. De består av olika yrkeskategorier som arbetar 

under ett och samma tak. Inom denna organisation jobbar kuratorer, barnmorskor och polis 
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för att erbjuda sitt stöd och rådgivning. Origo är Sveriges första resurscentrum mot 

hedersrelaterat våld och förtryck där flera myndigheter samarbetar52. 

Följande frågor har ställts: 

1. Vilken funktion har begreppet kultur och normer i relation till hedersproblematik? 

”Det handlar om, när man lever i någon form av kollektiv, grupp där förekommer gamla normer och 

värderingar inom en kultur som kan påverka gruppens syn på en. Familjen är väldigt viktig inom 

hederskultur och man måste försöka bevara det goda anseende till varje pris” (Unizon) 

 ”kultur sammankopplas inte på samma sätt till hedersnormer utan det handlar om värderingar och 

traditioner som människor i samma grupp har gemensamt. Däremot finns kultur som bär med sig 

gamla värderingar och traditioner som leder till kollektivtänkande där män har makten över 

hemmet.”(Somaya) 

” Normer och kultur är olika fenomen. Normer är något man socialiseras in i eller man föds med, och 

alla föds i ett eget normsystem. Kultur är däremot ett begrepp som har missbrukats i sin definition 

vilket har fått en essentialistisk och statisk beskrivning som innebär att alla inom samma kultur 

reagerar på samma sätt. I och med att bilden av kultur har förvrängts på grund av medier och debatter 

där man pratar om hederskultur som något alla i samma grupp skulle reagera på samma sätt. Därför 

använder vi begreppet hedersnormer i stället för hederskultur.” (Origo) 

2.Hur skulle du beskriva heder? 

”Det är ganska brett begrepp som innebär både förtryck och våld. Det kommer från patriarkala 

strukturer som anser män som högst uppsatt i en familj och våldet arrangeras inom det kollektiva 

samfundet. Det kretsar mycket kring flickors oskuld och deras kyskhet men även pojkar kan vara 

utsatta både som förövare och som offer. Det förekommer samma konsekvenser även i det moderna 

samhället än idag” (Unizon) 

”Heder handlar om en kontrollkultur med mycket snäva värderingar i grund. Det innebär att män får 

ett ansvar att kontrollera kvinnor/ tjejer i sin familj. Där ligger fokuset på kyskheten och att hålla 

familjens anseende inför gruppen. Kvinnors sociala umgänge, klädval och val av partner kontrolleras 

noga” (Somaya)   

”Heder är något positivt i olika sammanhang. När det gäller hedersnormer så handlar definitivt om 

något negativladdat. Detta eftersom det vill upprätta sin heder och ta bort sin skam genom 

våldshandlingar. Heder handlar inte enbart om kollektivets sanktionerande utan det kan handla om en 

                                                             
52 www.Origosstockholm.se Hämtad den 5/12–2018  
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enda individ som utsätter någon i sin familj för hedersvåld, dock det fokuseras på den kollektiva 

skammen. Heder generellt handlar om fler än två personer, alla behöver inte vara inblandade i själva 

våldshandlingar men det blir mer emotionellt.” (Origo) 

3.Flickor som söker hjälp hos er, hur upplever de det med heder? FÖLJD FRÅGA: vet de 

vad det innebär? 

”De flesta som vi möter, har inte förstått att det handlar om heder. Det uppfattas oftast som våld nära 

relation. Efter flera samtal blir det tydligare just motivet bakom våldet. Det kan kännas jobbigt 

eftersom man inte vill se det värsta hos sin nära och kära vilket leder till ett frivilligt omedvetande för 

att man inte vill acceptera det.” (Unizon) 

”Det finns en kluvenhet. Vissa av de sätter ord på det och är medvetna att de har utsatts för hedersvåld 

men det finns en del av tjejer som inte kan definiera det förrän de har blivit äldre. Att kapa band för 

dessa offer är väldigt svårt då det finns starka band emellan.” (Somaya)  

” Både män och flickor utsätts för hedersvåld, men våldet skiljer sig inte åt. Vi brukar inte använda 

ordet heder med en gång utan vi pratar om andra relaterade saker som skam, oskuld, kontrollbehovet 

inom familjen. Reaktionen blir stark eftersom man vill gärna förtränga det onda hos sin familj därför 

blir det lättare att identifiera sig med innebörden av hedersnormer.” (Origo) 

4.Vad tror du heder beror på?  

”Det kommer från olika maktstrukturer som legitimerar mannen som högt uppsatt inom familjen, och 

därmed blir de ansvariga för hur flickor/kvinnor uppför sig inom den sociala kontexten. Inom detta 

system bildas olika maktpositioner. Äldre bestämmer över de yngre och mannen har huvudansvaret för 

hela gruppen som sköter kollektivet enligt gamla normer och traditioner. Det skapas en 

maktrangordning som bestämmer vilka som har rätt att utöva makt över de andra inom gruppen. Att 

upprätthålla heders anseende inför gruppen blir viktigt.” (Unizon) 

”Detta fenomen förekommer oftare i kollektivistiskt samhälle än individualistiska. Ett sådant samhälle 

baseras på kollektivismens önskemål för sin överlevnad och det kan drabba olika grupper utan att 

tillhöra en specifik folkgrupp.” (Somaya) 

”Tron på mödomshinnan (d.v.s. myten om mödomshinnan) har gjort att män kontrollerat kvinnors 

sexualitet. Heder beror inte enbart på kvinnors sexualitiet utan det handlar om en tradition, en norm, 

som har funnits med i familjen/släkten länge, eller som tillkommer för att nya livssituationer ”kräver” 

det, som till exempel vid migration. Genom migrationen hamnar många människor i utsatt position 

(förlorar jobb, status, ekonomi, makt i allmänhet) och kan då använda olika metoder för att upprätta 
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makt/heder/status. Heder handlar också om att bibehålla familjens och släktens goda rykte. Familjens 

heder får inte vanäras. För att upprätthålla eller återställa heder kan man ta till våld.” (Origo) 

5.Vad innebär religion i relation till hederstänkande? 

”Man kan misstolka att religion kan vara orsaken till hedersbrott, dock får man inte bortse att 

maktstrukturer finns bland olika länder och samhällen. De kan vara insmorda med andra kulturella och 

religiösa uppfattningar, dock innebär detta inte att alla inom samma kultur eller religion uppfattar 

heder på samma sätt. Om vi tar ett exempel från det svenska samhället ser man att även maktstrukturer 

finns här. Det finns många olika sekter och religiösa grupper i Sverige där folk använder sig av makt 

på olika sätt för att förtrycka kvinnor.” (Unizon)  

”Eftersom man gärna vill klassificera och kategorisera människor för att det blir lättare att dra alla 

över en kam, vilket kan leda till en negativ inställning och fördomar i samhället. Heder har med 

värderingar att göra och är inte relaterad till en särskild religion. Däremot religion kan utnyttjas som 

ett verktyg och maktmedel för att förtrycka individer.” (Somaya) 

”Vi träffar många olika individer med olika bakgrunder, troende och -icke troende. Det finns både 

religionsrelaterade hedersnormer och hedersnormer baserad på traditioner. Hedersnormer kan 

förstärkas när de förknippas med en religion oavsett vilken religion som helst. När personer lever med 

hedersnormer och är religiösa så blir oftast dessa hedersnormer starkare men religionen är inte 

grunden för detta fenomen.” (Origo) 

6.Flickor som söker hjälp, vilka är de?  

”De är väldigt olika, vissa är födda i Sverige medan andra tjejer har bott här bara några år. När det 

gäller inrikes födda flickor handlar mer om sekter och dess kontrollerande kultur. Flickor/kvinnor som 

är här genom ett äktenskap eller annat isoleras från samhället för att inte kunna lära sig om sina 

rättigheter. Deras umgänge med andra begränsas, möjligheten till utbildning och andra sociala 

interaktioner begränsas eller utesluts helt för att kunna isoleras från samhälle så gott som det bara 

går.” (Unizon) 

”Status varierar. Vi hjälper många olika tjejer/ kvinnor med olika bakgrund. Flickor/tjejer i 

gymnasieålder och tjejer som jobbar eller andra studier. Deras bakgrund varierar, de flesta har 

utländskt påbrå men det finns också de som är födda och uppvuxna här. Hdrv kan börja redan i tidig 

ålder men en anmäla blir aktuellt först när våldet och förtrycket ökar.” (Somaya) 

”Vi ansvarar för ungdomar som utsätts för hdrv, hälften är födda i Sverige. Dessa ungdomar har levt 

med heder väldigt länge. De har gått i skolan och är medvetna om sina rättigheter men lever i ett 

dubbelt liv med hemmet där det råder andra regler.” (Origo) 
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5. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat genom kategorier och underkategorier som visar 

kvinnojourens uppfattning om hederskultur i relation till kultur, normer och religion, samt hur 

detta fenomen hanteras i samhället. Därefter genomförs en analys utifrån tidigare forskning 

och teori i uppsatsen. 

Sammanställer Kvinnojourens bedömning och beskrivning av hdrv här nedan: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Av studien framgår att hdrv beror på gamla normer och traditioner som lever kvar i en kultur. 

Där kollektivens anseende blir viktigt och det möjliggörs genom att skapa en maktposition i 

det patriarkala samhället, som gör att man måste bevara sin heder till varje pris. Genom våld, 

förtryck och kontroll över kvinnor i samma familj försöker man uppnå kollektivens krav. Att 

använda begreppet ”hederskultur” kan vara misstolkande då kultur har fått en essentialistisk 

och statisk beskrivning, tyckte en av informanterna. Detta eftersom man ska undvika att skapa 

förvirring och fördomar för olika folkgrupper och minoritetsgrupper. I tidigare 

kulturbeskrivning i teoriavsnitt, handlar kultur om ett levnadssätt och en världsbild som 

medlemmar av samma grupp har gemensamt, men denna bild och levnadssätt kan trots allt 

skilja sig även man tillhör samma folkslag, enligt Hylander. Magnus Ölander beskriver också 

kultur som någon form av betydelse med innehåll för individen, det kan jämföras med 

varandra vilket skiljer dem åt också och det ändras med tid och rum. Varför bör man använda 

termen hedersnormer istället för hederskultur är relevant här för att kunna bekämpa våldet på 

rätt sätt. Här hänvisar jag till Åsa Eldén som förklarar att hedersvåld är en del av det generella 

våldet mot kvinnor som existerar i alla samhällen och kulturer. Våldet som begås av män i 

Kategorier                                       Underkategorier  

Heder                                            Normer och traditioner som lever kvar i  kultur. 

Makt                                             Könsroller och Sexualitiet. 

Patriarkala föreställningar         Maktrangordning med män som ledande figur. 

Religion och hedersnormer        Kan förstärka hedersnormer på ett negativt sätt. 
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hedersnamn betraktar förövaren som styrd av sin kultur medan en svensk man troligen skulle 

ha betraktats som en individ vars handlingar ses i ljuset av individuella förklaringar såsom 

psykisk sjukdom. 

Informanten beskriver så: 

- Hdrv kommer från olika maktstrukturer som legitimerar mannen som högt uppsatt inom 

familjen, och därmed blir de ansvariga för hur flickor/kvinnor uppför sig inom den sociala 

kontexten. Inom hedersnormer ligger fokuset på kyskheten och att hålla familjens anseende 

inför gruppen. Kvinnors sociala umgänge, klädval och val av partner kontrolleras noga. 

Förutom makt, sexualitiet och normer samt traditioner som lever kvar i en kultur, kan heder 

handla om nya omständigheter som tillkommer, enligt informanten. 

- Heder handlar om sexualitet och genus samt olika traditioner, normer som har funnits med i 

familjen/släkten länge, eller som tillkommer för att nya livssituationer ”kräver” det, som t.ex. 

vid migration. Genom migrationen hamnar många människor i utsatt position (förlorar jobb, 

status, ekonomi, makt i allmänhet) och kan då använda olika metoder för att upprätta 

makt/heder/status.”  

Detta påstående stämmer bra med Stefan Kochs hävdande i tidigare forskningsavsnitt. Hdrv 

har inte sitt ursprung i människors ondska eller om att människor inte älskar sina barn, utan 

det handlar om en överlevnads känsla och skäl, vilket handlar om strikta regler och traditioner 

som alltid måste upprätthållas. Hederskultur kan innebära mycket mer än att just skammen 

över vanheder. Det kan handla om en lösning som människor har skapat för att kunna 

överleva i en giftig socioekonomisk miljö, hävdar han. 

Informanterna tycker också att heder är något som förekommer bland alla människor med 

olika bakgrund. Statusen hos kvinnor är mycket varierande men oftast hedersproblematiken 

börjar väldigt tidigt, men när kontrollen ökar såsom förtrycket så söker dessa tjejer hjälp.  

I och med att hederskultur finns i alla länder i form av olika sekter och religiösa grupper där 

folk använder sig av makt på olika sätt, är det relevant att inte förknippa hdrv till vissa 

folkgrupper. Informanterna tycker inte att kultur kan vara orsaken till hedersnormer utan 

denna norm och tradition finns fortfarande kvar i en kultur. När det gäller religionens roll 

inom hedersproblematik, uttryckte informanterna att religion inte har någon direkt koppling 

inom hdrv men normer och traditioner kan vara dolda i religion så väl kultur. Detta kan därför 

orsaka starka känslor när det gäller heder.  
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Informanten beskriver att: 

- Hedersnormer kan förstärkas när de förknippas med en religion oavsett vilken religion som 

helst. När personer lever med hedersnormer och är religiösa så blir oftast dessa hedersnormer 

starkare men religionen är inte grunden för detta fenomen. 

 Informanten tyckte att hedersnormer handlar om både religiösa och-icke religiösa normer. 

Därför att religion blir en aspekt som kan förstärka individens känslor inom 

hedersproblematik. Vidare berättar hon att enligt hennes erfarenheter är denna typ av hdrv är 

mycket allvarligare än heder utan religiös anknytning. Dock specificerar sig det inte till en 

viss religion eller grupp.   

Enligt Stockholms rapport 2009, har religion, enligt historia, använts för att kontrollera 

sexualitiet som anses som en potentiell kaoskraft av en religiös företrädare. Religion anses 

som ett symbolspråk som upprätthåller starka känslor och olika motivationer hos individer 

vilket leder till att man formulerar sin  föreställningsvärld med sådana uppfattningar eller 

motivationer. Dock finns inga direkta kopplingar mellan religion och hdrv, däremot utövandet 

av ens trosuppfattning är en tolkningsfråga och är därmed individuell53. 

Wikan Unni konstaterar att hdrv förekommer inom olika kulturer och religioner såsom bland 

muslimer och kristna, hinduer samt icke-troende människor. Hon menar att hedersmord inte 

beror på religionen utan snarare på urgamla traditioner och makt samt normer. Dessa 

traditioner och urgamla kulturmönster kan skapa samhälles regler gällande sexualiteten, 

äktenskap och maktfördelning genom århundraden som blir grunden för hederskod54.  

Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att förstå ”hdrv” generellt. Det handlar om 

kollektivens överlevnad och när detta hotas på något sätt då innebär att dess normer och 

traditioner måste återställas till vilket pris som helst. Detta handlar om någon form av 

kollektivt samhälle där en handling kan påverka de andra inom denna kontext, de val man gör 

är viktigt för resten av kollektivet. Familjen står i fokus och dess anseende är minst lika 

viktigt för gruppen. Hdrv handlar inte om någon religion eller kultur utan det handlar om en 

norm och en tradition som kan vara dold inom olika kulturella föreställningar. Hedersnormer 

kan finnas bland sekter, grupper  med både religiös och – ickereligiösa bakgrund som har en 

konservativ syn på sexualitiet och kvinnor. Enligt informanternas erfarenhet är 

hederstänkandet enormt inom kretsar med mindre samhälle där det finns maktstrukturer, 

                                                             
53 Stockholms stad, rapport 2009, ”Heders relaterat våld och förtryck”. S, 25–26  
54 Wikan 2003, s. 80, 92 
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därmed spelar kyskhet och oskuld en stor roll i flickors liv som gör att heder och familjens 

anseende hänger på det. Hedersnormer med religiösgrund kan uppfattas allvarligare då det 

handlar om starka känslor och motivation. 

Enligt tidigare undersökningar, har det visat sig att ”hdrv” har flera definierade faktorer som 

kan påverka våldet vilket är förknippat till kvinnans sexualitet, livsval och familjens anseende 

samt dess heder. Detta handlar om en kontrollkultur som inte har med någon religion eller 

kultur att göra vilket är en utgångspunkt för vidare resonemang.  

 

 

 

Enligt diagrammet har anmälningarna ökats stadigt sedan mitten av 70-talet. Detta skulle kunna bero på flera 

olika saker. Det jag tror, är att medvetenheten har ökats inom polis och andra relevanta myndigheter. Det kan 

också handla om befolkningen som har ökat bland etnisk födda svenskar och utländsk födda 

För att återställa den förlorade hedern krävs en publik enlig Koch. Det kollektiv sanktionerade 

våldet utövas både av män och kvinnor vilket skiljer det från annan typ av kvinnovåld55.  

Vidare hävdar Awla att relatera hedersvåld till specifik religion och förklara detta fenomen 

genom en kulturavvikelse har varit mycket diskutabelt. Detta eftersom majoritet av människor 

på jordklotet tror att hedersnormer har med en specifik religion att göra. Man kan inte förklara 

hedersnormer och hänvisa det till kulturella och religiösa föreställningar. Att döda en 

                                                             
55 Koch, Stefan: Från tvångsäktenskap till balkongmord. Stockholm, 2008. S, 40 
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familjemedlem har ingenting med islam eller kristendom att göra. Ett sådant brott är lika stor 

synd enligt de flesta religioner, utrycker hon56. 

Abu- Lughod förklarar att ”Hdrv” inte enbart varit begränsat till Mellanöstern- och 

Medelhavet (muslimska samhällen). Detta eftersom hedersvåld inte har konstaterats i islamisk 

lag och någon religiös myndighet. Men varför associeras detta våld om och om igen till islam 

och invandrargrupper. Hon menar att hedersbrott förklaras som ett beteende hos en viss etnisk 

eller kulturell gemenskap, och normer och traditioner i en kultur är orsaken till våldet mot 

kvinnor. Tyvärr är det så att i det västländska samhället, syns muslimer som mest bristfälliga, 

bakåt och benägna för våld, vilket dessvärre har skapat en fientlighetkänsla gentemot 

invandrare och en stigmatiserat samhälle57. 

Det anmärkningsvärda är att fördomar kring invandrare, deras traditioner och kultur är en 

omdiskuterad debatt. Hedersmord och liknande situationer väcker främlingsfientligheter och 

attityder mot minoritetsgrupper. Det är viktigt att sådant våld inte generaliseras till alla 

medlemsgrupper med samma etniska bakgrunder. Enligt Zenia Hellgren i ” cultural conflict 

and cultural dialogues in the good society: the case of honor killing in Sweden” det finns en 

tunn linje mellan ett sådant erkännande och stigmatisering av en gruppidentitet och den 

enskilda individens egna värderingar och önskemål. I svenska samhället krävs mer debatt och 

diskussion där enskilda invandrare gruppen kunde uttrycka sina åsikter, vilket är positivt för 

att visa det enorma heterogenitet bland dessa människor om kön och mångkultur. Sverige har 

den mest öppna politiken när det gäller människor med annan bakgrund och kultur fast dessa 

människor är märkta som invandrare och behandlas som sekundära. Enligt flera arbetssätt på 

arbetsmarknaden visar att etnisk diskriminering och en dold vardaglig rasism är utbrett 

fenomen i det svenska samhället58. 

6. Slutdiskussion 

Som det framgått i denna studie finns det flera aspekter som påverkar hedersproblematiken i 

ett samhälle. Fattigdom och brist på resurser och materiella framgång skapar en miljö där folk 

inte förstår sina rättigheter och möjligheter. Här hänvisar jag till Koch som hävdar att bristen 

på utbildning och kunskap för att lära sig om egna rättigheter och förstå vem man egentligen 

är, och därmed ta del av sina rättigheter, kan motverka hedersnormer. Det mänskliga 

                                                             
56 Johansson, Kenneth & Rasool, Awla, “hedersmord och Islam”. S,126  
57 Abu-Lughod, Lila, Seduction of “honor Crime”, article, 2011.S, 17-18 
58 Hellgren, Zenia, ”cultural conflict and cultural dialogues in the good society: the case of honor killing in 
Sweden.  
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samhället kräver ordning och regler för att fungera, men denna ordning kan styras av 

traditioner och sedvänjor i fattiga samhällen i avsaknad av materiella värden samt en vilja att 

integreras för att ersätta gamla snäva normer och traditioner med nya59.  

Vidare tycker Koch att hederskultur inte har sitt ursprung i människors ondska eller om att 

människor inte älskar sina barn, utan det handlar om en överlevnads känsla och skäl, vilket 

handlar om strikta regler och traditioner som alltid måste upprätthållas. Detta eftersom man 

vill överleva i en giftig socioekonomisk miljö. 

Simon Ekström hävdar att drivkraften bakom de så kallade hedersmorden kan vara det sociala 

trycket från samhället, som gör att man bestämmer sig för att agera, och återuppta den 

förlorade hedern. För många människor som lever i en kulturell kontext spelar heder en stor 

roll som kan påverka familjens liv på ett negativt sätt när det hotas. Detta innebär dock inte att 

alla tar den tragiska slutpunkten på sin familjekonflikt, utan detta hotet blir allvarligare när 

man redan har prövat andra drastiska lösningar. Dödandet blir aktuellt när man syftar på att 

återupprätta både självrespekten och omgivningens förtroende för individen. Enligt 

antropologiska förklaringar handlar dödandet inte enbart om heder längre, utan för att kunna 

fortsätta leva som en respekterad man60. 

Enligt denna studie som baserades på en nyansering om hederskultur i relation till kultur, 

normer eller religion har jag kommit fram till att hederskultur förknippas lätt med kulturella 

föreställningar, normer och i vissa fall religion, vilket kan leda till stigmatisering av vissa 

minoritetsgrupper. Att döda en dotter, syster eller hustru för att rentvå sig från skam hon 

dragit över familjen händer i sällsynta fall där normer för hedersmord är väldigt starka. Hdrv 

existerar som tradition (i en juridisk mening) i en del av samhället. Fadima och Pela mördades 

inte av ett så kallat hedersmord utan det handlar om en mördare som var besatt av 

föreställningen om heder och skam, enligt Wikan61. Hon ger vidare en bild på hur media 

försökte återspegla dessa mord genom att kultur blev skälet till dessa brutala mord. Denna 

bild föreställde kultur som ett misslyckat fenomen som inte hade kunnat anpassa sig till det 

moderna samhället. Det handlade om en kulturkrock som alla utom svenskar skulle bära detta 

med sig. Egenskaper och traditioner hos grupper som inte var svenska. 

                                                             
59 Koch, Stefan: ”Från tvångsäktenskap till balkongmord”. Stockholm, 2008. S, 53 
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61 Wikan, 2003. S, 18 
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Därför blir en nyansering på hederskultur och vidare forskning kring detta fenomen i 

fortsättningen nödvändig då det handlar om att bekämpa hdrv på rätt sätt utan att skapa 

stereotyper i samhället. I och med att hederskultur existerar i alla samhällen och kulturer bör 

detta inte hänvisas till en specifik kultur eller religion. Jag hänvisar till Åsa Eldén som 

förklarar att våldet som begås av män i hedersnamn betraktar förövaren som styrd av sin 

kultur medan en svensk man troligen skulle ha betraktats som en individ vars handlingar ses i 

ljuset av individuella förklaringar såsom psykisk sjukdom62.   

Dessutom finns en svensk forskning om mäns våld mot kvinnor som har påvisat att störda 

män som saknar förmåga att hindra en biologisk aggressivitet, har lättare att påverkas av 

sociala omständigheter så som missbruk eller arbetslöshet. I ett icke svenskt perspektiv kan 

migration, utanförskap och flyktingskap spela stor roll i det sociala livet. Åsa Eldén fortsätter 

att det finns en nygammal skillnadsförståelse som dominerar den mediabilden av morden som 

har begåtts i hedersnamn som använder kultur som en avvikande förklaring till dessa mord. 

Svenska män anses vara normala och inte våldsamma och hedersmord är något för ”dem” och 

inte ”vi”63. 

Risken med att bedöma hdrv genom en hänvisning till kultur och religion i en svensk och 

modern kontext är att samhället inte längre kan motverka det viktiga problemet. Eftersom 

man tillåter vad som helst inom en kultur som legitimerar lagbrott och en kränkning av 

mänskliga rättigheter, tycker jag. Vidare hänvisar jag till Hyllander, som förklarar att en 

acceptans av snäva normer och traditioner är brott mot mänskliga rättigheter, vilket bör 

förnyas och förändras med tiden64. Vidare är relevant att förknippa detta med Abu-Lughod s-

teori som nämndes tidigare i teoriavsnitt om hedersrelaterat våld som innebär att man måste 

fördjupa sig in i olika system av kön, makt och moral om man vill förstå vad våldet inom nära 

relationer och hedersbrott innebär. Detta eftersom man vill se själva motivet utan några 

juridiska eller religiösa ursäkter för att rättfärdiga dessa brott. Men för att kunna förstå hur 

”hdrv” fungerar, provoceras och regleras måste man först inse att moraliska uppfattningar 

skiljer sig från kulturer och de kan förändras med tid och rum. De är smidda i religioner och 

kopplas till former av sociala organisationer beroende på status i samhälle65. 

                                                             
62 Eldén, Åsa (1998) “’The killing seemed to be necessary’:Arab cultural affiliation as an extenuating 
circumstance in a Swedish verdict” i NORA. Vol 6(2), s. 89–96 
63 Eldén, Åsa (2003), Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala 
universitet. S, 80—83  
64 Eriksen, Thomas, Hylland (1999) Kultur terrorismen:en uppgörelse med tanken om kulturell renhet. S, 29–30  
65 Abu-Lughod, Lila, Seduction of “honor Crime”. 
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Därför bör samhället våga ifrågasätta snäva kulturella föreställningar och traditioner utan en 

klassificering av etniska grupper. Detta eftersom man inte vill dra alla över en kam vilket i 

längden kan skapa en vi och dem känsla i samhället, där kan man vidare tro att hedersnormer 

är något för dem och inte vi, enligt min studie. 

Det är också viktigt att man försöker anpassa sig efter nya modeller utan att ge upp sin 

kulturella och etniska tillhörighet. Det kan vara meningsfullt att med hjälp av en 

inkluderingspolitik och genom en gradvis integrering motverka gamla normer och traditioner, 

enligt Hyllander66.  

Hdrv anses som ett allvarligt förekommande problem i samhället vilket kan orsakas av en 

segregation och utanförskap bland annat. Det är relevant här att hänvisa till Darvishpour 

under tidigare teori avsnittet och hans teori om ”kontextuella identiteten” som innebär att de 

kontextuella banden som spelar en stor roll för så väl individen-som gruppen- och 

samhällsnivå. Som individ gör man allt man kan för att tillhöra gemenskapen för att överleva 

vilket kan tillhandhålla sig vid känslan av hot som kan skada dess sociala interaktion 67. 

Därför är det ännu viktigare att öka förståelsen kring hederskonceptet i områden som är i 

utsatthet och utanförskap.  

Avslutningsvis har jag i denna studie kommit fram till att hdrv är en kollektivsanktionerade 

handling som skapas i det patriarkala samhället, som baseras på maktstrukturer. Detta 

fenomen förstärks genom kulturella och religiösa föreställningar, dock är kultur och religion 

inte grundorsaken till hdrv. Det är ytters viktigt att samhället och mediabevakningen av dess 

aspekt ger en rätt bild av hederskultur för att inte skapa en vi och de känslan som kan 

stigmatisera vissa folkgrupper.  

Det jag inte lyckats med i min studie är framförallt att jag inte kom i direkt kontakt med 

våldsutsatta kvinnor, vilket kunde bidra till ytterligare förståelser kring hederskultur. 

Samtidigt syftet med denna studie var att kunna hjälpa dessa offer genom att öka förståelsen 

kring hederskultur. Därför kunde ett direkt möte med dessa offer framkalla nya trauma och 

därmed orsaka mer skada, enligt mina sekundära informanter (kvinnojourer och 

resurscentrum). Jag har inte heller kunnat träffa fler kvinnojourer eftersom några tackade nej 

till en intervju.  
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Det jag anser efter denna studie är att det behövs mera forskning kring rättsprocessen och 

huruvida det rättsliga systemet bör bekämpa hdrv framöver, vilket har avgränsats då en 

nyansering var mer relevant i min studie. En vidare studie om varför en inkorporering av 

CEDAWS: bestämmelser är nödvändig för att kunna skydda våldsutsatta kvinnor i nära 

relation, vilket man också har gjort både med barnkonventionen och EKMR. Slutligen faller 

det relevant att man undersöker, hur Sverige lever upp till FN:s relevanta konventioner som är 

till för att skydda och försvara kvinnor och barn i utsatta situation.  
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