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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur unga människor upplever att leva i en hederskultur i ett 

land där majoritetskulturen tar avstånd från hederskultur, är sekulär och starkt individualiserad 

kultur. 

Arbetet beskriver framförallt om hur det är att leva med hederskultur i Sverige, om man känner 

gemenskap eller utanförskap, detta görs med hjälp av intervjuer med personer som lever i eller 

har levt med hederskultur. Arbetet innehåller även intervjuer med två personer som arbetar i 

en kvinnojour där de dagligen stöter på unga kvinnor som flyr hederskulturen. 

I intervjuerna beskriver det hur flickor/unga kvinnor känner att de behöver leva dubbelt liv. Att 

de vill känna samhörighet med bland annat klasskamrater men att de inte kan det eftersom att 

de inte får vara med på alla aktiviteter som skolan eller klassen anordnat. De ljuger antingen 

för sina vänner och kommer på ursäkter till varför de inte kan vara med, eller så ljuger de för 

föräldrarna om var de är, vad de ska göra.  

Heder i Sverige ser inte likadant ut som i andra länder. Heder i många länder baseras på kvinnas 

sexualitet och kvinnans oskuld, en hel släkt kan bli drabbad om en kvinna anses vara ”oren” på 

grund av handlingar som bryter mot samhällets kulturella normer. 

 I Sverige var heder mer att invånarna ska göra rätt för sig, betala räkningar, inte begå brott, 

dock har Sverige nu många invånare med ett annat ursprungsland och med det har de tagit med 

sig sina traditioner. I intervjuerna med flickorna berättar de att de inte får gå ut sent eller umgås 

med pojkar, då ens rykte kan förstöras.   

Uppsatsen förklarar vad hedersvåld är samt hur det kan uppstå, den innehåller även två 

fallstudier där det står utförligt vad hederskultur innebär. 

Nyckelord: hedersvåld, kvinnor, samhälle, förtryck, våld  

  



 
 

Abstract 

The essay describes what honor-related violence is and means. There is a perception that honor-

related violence only involves physical violence, but the truth is that the physical is only a 

fraction. In Sweden, there is two big cases of honor killings, Fadime and Pelas. The essay 

describes how it is to live with honor culture in Sweden, if you feel included or excluded in the 

Swedish society. This is done through interviews with people who live or have lived with honor 

culture. The work also includes interviews with two people working in a shelter where they 

daily encounter young women fleeing honor culture.In the work it is about Fadime and Pelas 

backround, how they grew up and straying toward the culture of honor which then led to their 

death.Honours in Sweden did not look like the honors in the other countries. Honours in many 

countries is based on the woman's sexuality and the woman's innocence. An entire family can 

be affected if a woman is considered "unclean".The aim is to highlight how young people 

experience of living in a culture of honor in a country where the majority culture repudiates 

honor culture and secular and highly individualized culture. 

Keywords: ”honour violence, women, society, oppression, violence” 
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1. Inledning 
 

Syftet med detta arbete är att uppmärksamma hur det är att leva i hederskulturer för unga 

människor och hedersrelaterat våld och förtryck. Många har svårt att prata om detta ämne då 

det är väldigt känsligt men om det inte talas om problemet kommer man inte att hitta lösningar.  

Det är flera hundratals unga personer som lever med att alltid behöva tänka på familjens heder 

och är under hot för att inte göra något som anses skamfullt enligt familjens traditioner, men 

som i det svenska samhället är alldagligt och inte skamfullt.  

I det svenska samhället är sex innan äktenskap, att ha pojk- och flickvän eller fritidsaktiviteter 

någonting som anses vara normalt. Detta arbete ska ta reda på hur det är för unga personer att 

leva med dessa kulturella skillnader i Sverige och vad som händer om man bryter 

familjens/släktens krav och normer (Socialstyrelsen, 2014).  

När det kommer till hedersrelaterat våld är det inte enbart en man som slår en kvinna eller 

tvärtom, det är oftast flera personer inblandade och något som är planerat av bland annat 

släktningar. Det kan vara både männen och kvinnorna som anser att flickan/den unga kvinnan 

har vållat skam över släkten. En kvinna i släkten kan vara rädd för att en släktings ”dåliga” 

handlingar ger dåligt rykte för släkten vilket kan leda till att hennes egen dotter inte kommer 

att kunna gifta sig då släkten har dåligt rykte. Det är både män och kvinnor som kan utsättas 

för hedersrelaterat våld (Socialstyrelsen, 2014).  

Många anser att hedersvåld är att det sker ett mord på en kvinna eller att en kvinna blir slagen 

men egentligen handlar det om mycket mer än så. En person som lever under hederskultur har 

inte rätten att ta beslut om sitt egna liv. Det är många gånger psykiskt påfrestande att leva under 

regler som många andra i det svenska samhället inte efterlever. Att inte få gå på skolutflykter, 

inte få gifta sig med personen man blir förälskad i, inte få klä sig som man själv vill och ibland 

inte ens få cykla för att det kan ta sönder mödomshinnan som anses vara väldigt viktig eftersom 

den bekräftar en kvinnas oskuld under bröllopsnatten. En kvinna måste alltså blöda under 

bröllopsnatten för att det ska bekräftas att hon är oskuld, Trots att det är vetenskapligt bevisat 

att det inte finns någon mödomshinna (Länsstyrelsen, 2008). 

En person som utsätts för hedersrelaterat våld är någon som är begränsad, lever under hot att 

inte skämma ut familjens eller släktens heder. Flickan eller pojken får inte fritt välja partner 

själv utan det är släkten eller familjen som har valt ut en partner. Någon som går emot dessa 

normer straffas både psykiskt och fysiskt, det kan gå så långt att den unga personen blir mördad. 

Straffen sker för det anses vara ett sätt för att familjen eller släkten ska få tillbaka sin heder. 

Personerna som utövar våld är ofta, släktingar, familjemedlemmar eller andra medlemmar i 

kollektivet (Socialstyrelsen, 2013). 

I en enkätundersökning som gjordes av en Ungdomsstyrelse i samarbete med socialtjänsten 

2009 kom det fram till att ungefär 70 000 personer som var i åldern 16-25år i Sverige känner 

att det finns gränser i förhållande till äktenskap eller/ och att familjen har krav för val av partner. 

Undersökningen visade att 6,6 % var unga kvinnor och 3,8 % var unga män. Det är mycket 

vanligare att familjer med utländsk bakgrund är inblandade i partnersvalet hos en ung person 

än vad det är hos familjer med helsvensk bakgrund. De som har det värst är flickor med 
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utländsk bakgrund. Det många inte vet är att hedersvåld har en koppling till kultur och religion, 

dock är det ingen specifik religion våldet har ett samband med (Socialstyrelsen, 2013). 

Många undrar varför de som blir utsatta för hedersrelaterat våld inte rymmer utan väljer att gå 

tillbaka till sina familjer som utsätter de för dessa hemska brott, detta är en del av vad arbetet 

ska utforska. 

Sommaren 1999 mördades Pela inte bara av en person utan av flera. Inte av främlingar utan av 

sin egen släkt. Inte ute i en skog eller i en källare utan hemma hos sin släkt inför sin syster.  

År 2002 mördades Fadime även här av en närstående, hon blev mördad av sin far. Fadimes fall 

fick stor uppmärksamhet i Sverige, nästan som en kall dusch. Folk började inse att det sker 

våld och mord i hederns namn i Sverige. (Bremer m.fl., 2006). 

Unga kvinnor med utländskbakgrund försöker leva som de andra i Sverige, de vill vara med på 

samma aktiviteter i skolan och även vara med på fritidsaktiviteter, tyvärr har inte alla flickor 

den möjligheten. Familjen tillåter de inte att vara med på vissa aktiviteter, detta beror på att 

människor från samma ursprungsland eller släktingar kan börja tala illa om dem. De kan få ett 

rykte efter sig, rykten som att hon är en hora. Dessa rykten kan leda till stora konsekvenser för 

unga kvinnor (Bremer m.fl., 2006). 

Det som arbetet vill upplysa är att hedersvåld inte är enbart en person som utövar fysiskt våld, 

utan det är flera personer oftast släktingar. Hedersvåld är inte enbart fysiskt våld utan påbörjas 

med ett psykiskvåld där skräck oftast används som metod. Många unga lever inom hederskultur 

i Sverige. Det kan vara allt ifrån att inte få ha pojkvän eller att flickan måste skynda sig hem 

för att föräldrarna kontrollerar när hon slutar skolan eller jobbet. (Bremer m.fl., 2006). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur unga människor upplever att leva i en hederskultur 

i ett land där majoritetskulturen tar avstånd från hederskultur och är sekulär och starkt 

individualiserad kultur.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vad är hedersrelaterat våld/ hedersmord? 

• Varför utövar någon hedersrelaterat våld? 

• Hur är det att leva med hederskultur i ett land som Sverige?  

• Vilket stöd kan en kvinna få som lever i hederskultur? 
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1.3 Avgränsning 
Hederskultur och hedersvåld är ett uppmärksammat ämne som påverkar många människor. I 

denna uppsats har skribenten uteslutit att studera pojkars situation och upplevelser av att leva i 

en hederskultur eller att studera hur homosexualitet blir bemött inom hederskultur.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med syfte och frågeställningar följt av ett bakgrundsavsnitt samt tidigare 

forskning kring hedersrelaterat våld och förtryck, svensk politik och samhällets förhållningssätt 

till hederskultur/hedersvåld. Därefter följer ett avsnitt om hederns innebörd, teoriavsnitt, 

metodavsnitt där beskrivningen av tillvägagångssätt kommer att ges.  

En redovisning av det insamlade empiriska materialet, under rubriken resultat och analys 

kommer att presenteras med hjälp av den valda teorin och tidigare forskning. Uppsatsen 

avslutas med diskussion och slutsats. 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1 Omfattning av hedersvåld 
 

I detta avsnitt om tidigare forskning presenteras en svensk studie om flickor i 13-18års åldern 

som lever i hederskultur samt om de olika rädslor som finns inom en hederskultur. 

Det sker ungefär 5,000 hedersmord varje år runt om i världen. Hedersrelaterat våld innebär 

konstanta hot, psykiskt, fysiskt våld och det kan gå så långt att det begås mord. Detta sker när 

flickor/kvinnor bestämmer sig för att bryta normen eller misstänks att bryta normen. Detta har 

som tidigare nämnt väldigt hårda konsekvenser. Våldet sker oftast mot kvinnor och utövas av 

de närmaste familjemedlemmar eller väldigt nära släkt. Inom hederskodexen finns det många 

viktiga aspekter som exempelvis en kvinnas oskuld, familjens lojalitet och bland det viktigaste 

är att ha ett bra rykte i samhället. Om någon (speciellt en kvinna) skulle göra något som skulle 

anses vara icke hederfullt kan det (ska det) tillämpas våld/ mord för att familjen ska kunna få 

tillbaka sin heder. De ska alltså eliminera det/ de som skadar släktens heder. Att skada eller 

begå ett mord i hederns namn anses inte vara skamfullt utan tvärtom det är en bra handling, en 

handling som anses vara hederfullt (Kortewege, 2013).  

Hedersrelaterade våld ökar och utvecklas i europeiska länder, bland annat i Sverige och därför 

har det blivit allt viktigare att öka förståelsen och kunskapen om hedersrelaterat våld inom 

Europa (Kortewege, 2013).  

Det finns inte tillräckligt med svenska studier om hedersrelaterat våld. Anställda som jobbar 

med hedersrelaterat våld som intervjuades för denna studie berättade att en del kvinnor har 

ångest och känner sorg över att över hederskulturen samt att de är rädda över att någon ska få 

reda på att de tar hjälp av kliniken (Kortewege, 2013).  

En annan svensk studie gjorde en analys av 37 fall som har tagits till domstol i Stockholm. I de 

olika fallen är det flickor mellan 13-18år som är inblandade. 13 av de 37 fallen ansågs vara 

hedersrelaterade. Flickorna som hade varit med om hedersvåld hade större sannolikhet varit 

offer för psykiskt våld, varit isolerade samt att de hade fått mindre hjälp av socialen jämfört 

med de andra fallen. Ingen av de flickor som hade varit med om hedersrelaterat våld ville vittna/ 

se sina föräldrar i rättegången (Kortewege, 2013).  

Rädsla är en viktig aspekt av hederskultur. Utifrån intervjuerna som gjordes för studien av 

Anna Kortewege visade sig att olika familjemedlemmar var rädda för olika saker men alla var 

rädda för något. Studien visade även att relationen mellan flickorna och föräldrarna var 

oharmonisk. I rapporterna står det om flickornas sorg. Många av de unga flickornas rädsla var 

att förlora sina föräldrar och att hamna i fosterhem på grund av att familjens konflikter hade 

nått socialen. Flickorna beskrev att under barndomen var det brist på tillit och de kände sig inte 

säkra. Flickorna hade mycket låg tillit för sina föräldrar, syskon och även för myndigheterna 

(Kortewege, 2013).  

Föräldrarna och barnen hade en bra relation fram till att flickorna hamnade i puberteten. 

Flickorna försökte under puberteten bilda en egen identitet samt att de började få en attraktion 

för pojkar och ville inleda förhållanden. Detta ledde till stora problem för familjerna, bland 

annat började flickorna och föräldrarna att bråka. I en del fall skedde det att ju mer flickorna 

gjorde tvärtemot föräldrarnas vilja desto striktare blev föräldrarna. I rapporterna som användes 
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i Anna Korteweges (2013) studie står det om familjernas dåliga kommunikation och om 

svårigheterna om att förstå varandras perspektiv. 

För många flickor blir det en inre kamp samtidigt som de vill lämna hemmet och ha sin frihet 

så är de rädda att förlora människor som de älskar och sin bakgrund. För några av flickorna 

som valde att lämna familjen var det inte ett svårt beslut eftersom de inte kände någon trygghet 

eller någon kärlek för familjen. De hade inte heller starka känslor för mammorna. De ansåg att 

mamman i familjen valde pappans parti och inte brydde sig om sina döttrar. Flickorna hade 

från tidig ålder känt förtryck samt begränsningar i livet. De kände sig även förödmjukade och 

därav dragit sig undan från föräldrarna (Kortewege, 2013). 

Som tidigare nämnt har de olika familjemedlemmarna olika rädslor. Mammorna växte upp i en 

annan miljö än sina döttrar. När flickorna hamnade i puberteten blev mammornas rädsla stor 

då de inte visste hur de skulle hantera det eftersom att de själva inte upplevde samma sorts 

tonårskriser som sina döttrar. Mammorna har inte den erfarenheten och har en rädsla för att 

döttrarna ska bryta mot familjens normer samt att de är rädda att förlora sina döttrar på grund 

av Sveriges ”öppenhet”. De är rädda för att det svenska samhället ska få sina döttrar att ta fel 

beslut och att de felaktiga besluten ska förstöra flickornas framtid. Mammorna kände att 

flickorna inte lyssnade på dem och att de tappade kontrollen över dem. Detta gör att mammorna 

blir striktare för att försöka återta kontrollen. En annan rädsla som de har är att flickorna ska 

ge sig in i romantiska/ sexuella förhållanden. Anledningen till att de har rädsla för just 

förhållanden är att detta skapar väldigt lätt rykten och det leder till att familjens rykte 

vanhedras. Mammorna är upplärda att de har ansvaret för familjens rykte och de ska 

upprätthålla inte bara sitt eget beteende utan även döttrarnas. Det finns en stor risk för att 

mamman får all skuld för flickornas dåliga beteende utifrån den hederskultur de tillhör. Skulle 

en flicka gifta sig utan att vara oskuld är det moderns fel att hon inte har uppfostrat flickan rätt. 

Mammorna var även rädda för att det skulle spridas rykten om flickorna så kan de skadas 

allvarligt och ibland även mördas. Intervjuarna som gjordes med mammorna visade att de även 

förstod att de kunde förlora sina döttrar genom att vara hårda och strikta mot dem. En av 

mammorna berättade att hon bestämde sig för att skydda sin dotter genom att själv ta ansvaret 

och bli offret om männen skulle försöka skada hennes dotter. Det är flera mammor som ändrade 

sina åsikter och bryter mot normerna som de själva har växt upp med för sina döttrars skull 

trots att det många gånger kan få stora konsekvenser (Kortewege, 2013). 

Intervjuerna som gjordes med papporna i Anna Kortewages (2013) studie visade att de hade 

andra rädslor. Pappornas största fasor var att förlora hedern samt social exkludering. Rädslorna 

var kopplade till döttrarnas revolt under tonåren som krockade mot normerna som papporna 

var uppväxta med. De är väldigt rädda för att det ska anses att de misslyckades som förälder. 

Papporna förklarade oron över att bli dömda av både det svenska samhället och av släkten i 

hemländerna. Papporna kände sig förödmjukade och vanhedrade på grund av sina döttrars 

beteende. De berättade även om rädslan för att tappa kontrollen och känslan för att bli 

förminskade som män. Papporna kände sig orättvist dömda av svenskar vilket gör att de känner 

ilska. För papporna är ansiktet utåt väldigt viktigt, folk ska inte kunna tala illa om dem eller 

om familjerna. De vill inte att någon ska kunna se ner på dem utifrån ett hedersperspektiv 

samtidigt vill de inte att svenskar i det svenska samhället ska anse att de är dåliga människor.  

Enligt artikeln kan det ske en förändring hos papporna som kommer från hederskultur men det 

tar lång tid. Förändringarna som kan ske är att de slutar tänka utifrån traditionella 
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hederskoncept och anpassar sig till det svenska samhället och svenska normer. (Kortewege, 

2013)  

Många flickor, både de som bor kvar hemma och de som har valt att lämna familjen känner en 

stor ensamhet. Många är rädda för att aldrig få någon frihet, få uppleva de saker de vill, resa, 

utbilda sig samtidigt som de har en extremt stor rädsla för att förlora sina nära och kära. 

Flickorna som har lämnat familjen känner sig otrygga och är rädda för att bli mördade trots att 

de har bytt identitet och får hjälp/skydd från myndigheter. En av flickorna berättade att när hon 

fick skyddad identitet kände hon sig bortglömd. Hon fick ingen hjälp att bearbeta sina känslor 

och saker hon har upplevt. Mammorna är de som får ta mycket av skulden för vad som händer 

i familjen, väljer dottern att lämna familjen så skyller släkten på mamman. De anser att hon 

inte har gjort sitt jobb som mor, att hon inte kunde uppfostra sina barn rätt. Mammorna kände 

ofta ansvar över att de inte kunde skydda sina döttrar samt att de inte kunde disciplinera utifrån 

hederskulturens normer. Papporna till flickorna som valt att lämna familjen kände stor skam, 

förlorad heder och de skäms över att de har förlorat ledarrollen samt kontrollen. Föräldrarna 

försökte anpassa sig till det svenska samhället samtidigt som de försöker behålla de viktiga 

aspekterna från sina ursprung. De vill inte att någon ska kunna tala illa om sina barn, varken 

från svenskar/ svenska samhället och inte heller personer från hemlandet (Kortewege, 2013).  

 

2.2 Svensk politik och samhällets förhållningsätt till hederskultur/hedersvåld 
I detta avsnitt ska den politiska satsningen beskrivas. Vilka insatser som har gjorts för att 

förhindra hedersvåld.  

De senaste åren har politiker i västländer och FN lyft fram hedersrelaterad våldsproblematik. I 

Sverige har politiker främst riktat sig till unga kvinnor som har varit utsatta för hedersrelaterat 

våld. Målet har varit att göra deras röster hörda, att ge de möjligheten att tala. Syftet med 

studien gjort av Maria Carbin 2014 är att undersöka hur flickornas berättelse används inom den 

svenska politiken.  

I Sverige har hedersrelaterat våld ansetts som ett invandrar, integration och jämställhets 

problem. Anledningen till att Sverige vill bekämpa hedersrelaterat våld handlar om Sverige vill 

bibehålla bilden av att det är ett jämställt land. Den svenska staten har varit mån om att inte 

koppla hedersrelaterat våld till religion utan som ett problem mot kvinnovåld i samhället. 

(Carbin, 2014) 

Under början av 1900-talet fanns det knappt några politiska insatser för hedersrelaterat våld. 

Tio år senare var det ett omdiskuterat ämne bland politiker. Anledningen till att hedersrelaterat 

våld börjades ta på stort allvar var på grund av morden på Pela och Fadime. Under denna tid 

fick det svenska språket även nya ord som hedersrelaterade problem, hedersbegränsningar, 

hederskonflikter och hedersrelaterat familjeliv. Det centrala temat bland politikerna var hur de/ 

samhället hade misslyckats med att skydda flickorna som var utsatta för hedersrelaterat våld 

eller/och från deras patriarkala familjer. Politikerna ansåg att Sverige inte hade tagit våldet mot 

flickorna allvarligt och därmed förrått dem. När svenska myndigheter hade insett allvaret ville 

de lösa problemen och förbättra livssituationen för våldsutsatta. Ett sätt att göra detta var att 

hot, kontrollerande beteenden av familjemedlemmar mot unga kvinnor togs på mycket större 

allvar. Boenden öppnades för unga flickor som var våldsoffer samt att de inte skickades tillbaka 

till sin familj eller andra släktingar (Carbin, 2014). 
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När flickor som levde under hederskultur fick möjligheten att tala och informera politiker om 

problemet var det både bra och dåligt. Flickorna fick en röst och fick andra former av rättigheter 

samtidigt fick politikerna leta efter flickor som ville tala och alla flickor/ unga kvinnor som var 

från mellanöstern blev som representanter för hederskultur och uppmanades till att berätta om 

sina upplevelser. Många drog alltså alla flickor från mellanöstern över en kam.  

Trots att all forskning om hederskultur visar att både flickor och pojkar kan vara offer för 

hedersvåld är det enbart flickorna som det talas om som offer eller ses som offer. Detta är ett 

politiskt problem där pojkar/ män inte ses som offer. Kvinnor har lättare att få offerrollen och 

framförallt ses de inte lika lätt som någon som kan utsätter någon för våld (Carbin, 2014). 

Politikerna i Sverige hade en stor efterfråga efter personer med mellanöstern bakgrund som 

kunde tala om hur det var att leva under hedersförtryck. Men det är många som valde att vara 

tysta. Det är svårt att tala om något som andra inte har förståelse för även om personerna vill 

ta lärdom av det. Kvinnornas berättelser om hederskultur inte är det ultimata sättet att forska 

om hederskultur men det ska inte heller avfärdas. Det är även viktigt att hot, våld och förföljelse 

inte blir grunden till feminism. 

Genom att inte tala med utsatta offer utan som en fri individ kan det göra att personen i fråga 

talar mer öppet och talar om sin sårbarhet. När personen som har varit med om hedersvåld ses 

som en individ blir det även lättare för personen att tala om händelser då allt inte ses som en 

kulturell stereotyp (Carbin, Maria, 2014). 
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3. Hederns innebörd 
 

Här förklarar skillnaden mellan hedersvåld och annat våld mot en kvinna. Avsnittet beskriver 

även hur hederskultur är uppbyggt och vad som krävs för att det ska vara hederskultur. Syftet 

är att få bakgrundsfakta och få inblick på paternalism, vilket, hederskultur är uppbyggt på.   

Heder kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang det är och vilken kultur, 

personen kommer från. Heder i Sverige är annorlunda än heder i andra länders eller andras 

kulturers syn på heder. I Sverige är heder exempelvis att en person är en god medborgare, är 

ärlig och någon som inte begår brott (Jarl-Åberg, 2009) 

I många andra länder är hedern förknippad med en persons sexualitet och många gånger om en 

kvinnas oskuld. Om kvinnorna i en släkt gör något som anses vara otillåtet förstör det hela 

släktens ära och detta är innebörden av heder. Vad en person gör med sin sexualitet påverkar 

hela släktens rykte, stabilitet och framgång. Även i Sverige kan en person bli kritiserad för sin 

sexualitet eller sexuella läggning men då är det enbart den personen som kritiseras för sina 

handlingar och inte hela släkten (Jarl-Åberg, 2009). 

För att det ska kunna vara hederskultur måste det vara patriarkalt samhälle. Patriarkat betyder 

faders- och eller husbondevälde och i ett sådant samhälle är det männen som har makten. I en 

familj är det fadern som bestämmer och därefter sönerna. Det är även sönerna eller framförallt 

äldsta sonen som ärver egendom och status som familjens överhuvud efter faderns död (Jarl-

Åberg, 2009)  

Hederskultur är inte förknippad med någon religion utan har med kultur att göra och är starkast 

i länder som är religiösa (Jarl-Åberg, 2009) 

Det finns kvinnor med svensk bakgrund som lever under våld. Skillnaden med det våldet är att 

det är en man som slår sin partner och samhället är mot detta och anser att mannens handling 

är avskyvärd. Handlingen är oftast inte planerad och sker på grund av passion eller svartsjuka. 

När det kommer till hedersvåld är det inte en person som utför våldet utan det är ett kollektiv. 

Kollektivet har förståelse för att våldet sker om en person har vanhedrat släktens namn. I detta 

kollektiv är det inte enbart män som bestämmer utan även kvinnor. Alltså beslutas 

konsekvenserna för en persons handlingar i grupp. Våldet eller mordet brukar även vara 

planerat under en längre tid. (Jarl-Åberg, 2009) 

Enligt rikskriminalen är det omkring fyra hedersmord som sker i Sverige under ett år. Det kan 

vara många fler då de förklarar bort morden med bland annat självmord eller olyckor. Detta 

sker oftast när en ung flicka kommer in i puberteten eller om personen kommer ut med att vara 

homosexuell (Jarl-Åberg, 2009) 
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3.1 Hedersförtryck 
Hedersförtryck handlar om mycket mer än hedersmord. Hedersmordet är det sista steget och 

sker enbart om en person väljer att inte följa normerna och för att få bort skammen från släkten. 

Det finns hundratals personer som lever under hedersförtryck som inte leder till mord eller 

något annat straff om de följer kulturen och normerna. Hedersförtryck kan vara att inte få lära 

sig att simma, inte få vara med på aktiviteter i skolan som sker utanför skolan, att personen 

måste skynda sig hem direkt efter skolan då föräldrarna kontrollerar schemat, att bli tvingad att 

bära slöja eller inte få ha på sig de kläder som man själv vill ha, att inte få ha ett förhållande, 

att inte få välja sin egen partner, eller inte få välja sexuella läggning. Detta är enbart en liten 

del av vad hedersförtryck innebär, det finns egentligen så mycket mer. Hedersmord hotar 

ungefär 200 personer i Sverige men det är ungefär 100 000 personer som lever under 

hedersförtryck (Jarl-Åberg, 2009) 

 

3.2 Dominans, föräldrar och generation 
För att anses som en riktig man inom hederskultur förutsätter två viktiga aspekter. Den första 

är att en man ska kunna dominera och kontrollera kvinnan och den andra är förmågan att utöva 

våld. Kvinnor anses som svaga i patriarkala samhällen, har en man svårt att kontrollera sin 

kvinna sker det tvivel kring hans manlighet och för att undvika eller motbevisa detta kan en 

man utöva våld mot kvinnan. Detta är den grundläggande anledningen till att hedersrelaterat 

våld sker. På grund av att den manliga dominansen inte är stark i Europa känner männen att de 

behöver hävda sig, detta leder till att det utövar mer våld mot kvinnan i Europa än vad de hade/ 

har gjort i hemlandet (Magdalena A Grzyb, 2016)  

 När män som lever i en hederskultur anser att kvinnorna i familjen/släkten blir för 

västerländska använder de sig av våld och hot för att skrämma kvinnorna för att förhindra dem 

till att förändras eller anpassas till det västerländska samhället. Skulle en kvinna (fru, dotter) 

anses som västerländsk ses mannen i hushållet som svag och han förminskas som man i andras 

ögon. Faktum är att denna ångest gör att det är större sannolikhet att dessa män kommer ta till 

våld i de nya länderna än i ursprungsländerna (Wikan, 2008). 

Det är många unga flickor som blir offer för hedersvåld på grund av att de integrerar sig lättare 

i det nya samhället än vad föräldrarna gör. När flickorna får lära sig om samhällets normer och 

värderingar vill de inte följa föräldrarnas hierarkiska, patriarkala ordning. (Magdalena A Grzyb, 

2016)  

Studier från Sverige och andra nordiska länder visar att familjer som fortsätter att leva i 

hederskulturer efter att ha immigrerat till Sverige, förstörs möjligheterna för barn och kvinnor 

att integreras i det nya samhället. Ett av de största konsekvenserna för unga kvinnor är att de 

riskerar hamna i utanförskap om de inte får vara med på alla  aktiviteter i skolan.  

Föräldrarna vill bevara flickans oskuld och rykte till varje pris därför får barnet inte vara med 

på aktiviteter där båda könen samspelar. Det finns även fall där föräldrarna tvingar barnen till 

äktenskap där föräldrarna har valt ut partner (Magdalena A Grzyb, 2016).  

Det är oftast tre generationer som lever i samma hushåll. De äldre männen bestämmer över de 

yngre männen och de äldre kvinnorna bestämmer över de yngre kvinnorna. Kvinnorna gifts 

bort väldigt unga och det är väldigt vanligt att de gifts bort till en kusin från sin pappas sida.  

Kvinnan flyttar in hos mannen eller mannens hushåll tillsammans med hans familj efter att de 
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har gift sig. Den viktigaste ägodelen för den unga kvinnan är hennes oskuld, utan den kan hon 

inte gifta sig. Kvinnor som har växt upp i en hederskultur blir upplärda att hedern är det 

viktigaste att bevara och bryter någon mot normerna har man rätt till att straffa den personen, 

därför är det inte ovanligt att kvinnor också begår eller är med på att utöva hedersvåld och 

hedersmord (Magdalena A Grzyb, 2016).  

När fadern i familjen använder våld är det oftast för att bestraffa barnet för en specifik händelse. 

Modern däremot använder våld oftare men bestraffningen anses inte lika hård. Modern står för 

större delen av det psykiska våldet, men pappan, syskon och andra släktingar är också 

bidragande faktorer till psykiskt våld (Magdalena A Grzyb, 2016). 

Innebörden psykiskt våld inom hedervåld är bland annat hot från familj och släkt, utfrysning 

av familjen, att barnens behov inte uppfylls utan baren är till för att uppfylla de vuxnas krav 

och behov, att isolerar ifrån samhället, social kontakt eller annat som är anpassat till barnet/ 

ungdomens ålder och mycket mer (Magdalena A Grzyb, 2016). 

Mental eller psykiskt våld är väldigt vanligt inom hedersförtryck, det är oftast flera 

familjemedlemmar som står för våldet. Karaktäristiska dragen för psykiskt våld när det handlar 

om heder är hot om att skickas tillbaka till hemlandet eller att skickas bort för att bli bort gift, 

flickorna kallas för horor, att de är en skam för familjen. Flickorna blir även hotade att bli 

mördade (Magdalena A Grzyb, 2016). 

Flickor som är drabbade av hedersförtryck/hedersvåld har ett mycket mindre stöd än flickor 

som är drabbade av annan form av våld. De flickor som har blivit drabbade av annan sorts 

våld har oftast en vuxen person i sin omgivning som kan visa ett gott omdöme. Flickor som 

kommer från hedersförtryck är så pass isolerade att de inte har något riktigt kontaktnät och 

därför kämpar de oftast själva och känner sig väldigt ensamma (Magdalena A Grzyb, 2016). 
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4. Teori 

I detta avsnitt beskrivs teorier som kan kopplas till hedersproblematiken att komma. 
 

4.1 Normer och värderingar ur ett sociologiskt perspektiv 
Basen för alla kulturer är de idéer och perceptioner som definierar det som betraktas viktigt, 

värdefullt och önskvärt. Dessa värderingar ger människor i ett samhälle vägledning i den 

sociala verkligheten. Innebörden av detta är att i varje samhälle finns det vissa normer och följs 

inte dessa normer betraktas personen som avvikande. Ett exempel på en värdering i 

västerländska länder är monogami, att enbart gifta sig med en person och vara denne trogen.  

Normerna och värderingarna går hand i hand för att forma hur medlemmarna av en kultur beter 

sig i sina respektive miljöer. I en del kulturer är utbildning viktigt, de kulturella normerna 

uppmuntrar elever till att lägga ner sin energi på studier och föräldrarna uppoffrar allt för att 

sina barn skall kunna utbilda sig. Både värderingar och normer varierar markant mellan olika 

kulturer. En del kulturer värderar individualism medan andra anser att gemensamma behov är 

viktigare (Goffman, 2006). 

  

Värderingarna i ett samhälle kan också skilja. Om samhällets normer är att leva ur ett 

traditionellt/religiöst perspektiv kan det finnas vissa personer som lever i det religiösa 

samhället som istället förespråkar vetenskapen. Dessa personer avviker från samhällets normer. 

Kulturella normer och värderingar ändras oftast med tiden. Det är många normer som vi tar för 

givet i västerländska länder, som möjligheten att ha ett samboförhållande. De kulturella 

normerna och värderingarna sitter djupt rotade därför kan det ta decennier innan en förändring 

sker (Goffman, 2006). 

  

Om människor tidigare har levt i ett samhälle där det är män som styr och bestämmer eller att 

de kommer från ett religiöst samhälle och sedan flyr till ett land som Sverige där det talas om 

kvinnans rättigheter och där religionen inte spelar lika stor roll, kan det bli kulturkrockar. De 

som har flytt från det tidigare samhället kan ha svårt med att anpassa sig och förstå 

värderingarna i det nya samhället. Från att ha haft stränga direktiv i hur man förväntas leva sitt 

liv till att få valmöjligheter och uppleva frihet. Föräldrar kan känna att de tappar kontrollen 

över sina barn, de är ovana då de själva inte växte upp på ett sätt där barn känner till sina 

rättigheter, där kvinnor själva får bestämma om sina liv och själva bestämmer vilken partner 

de vill vara med. Detta kan leda till att föräldrarna som inte har växt upp i det svenska samhället 

inte vet hur de ska förhålla sig till situationen. 

  

4.2 Socialisation 
Kultur är aspekter av samhället som vi är inlärda med och inget vi har ärvt. Socialisation går 

ut på att barn eller nya medlemmar i ett samhälle lär sig normerna, livsstilen i samhället.  

Människobarnet är väldigt hjälplöst speciellt fram till 5 års ålder. Barnet klarar sig inte själv 

till minst den åldern. Socialisation utgör i och med det den process varigenom barnet blir 

medveten om, lär sig kunskaper och får skickligheter som är anpassade till den kulturen barnet 

blivit fött (Goffman, 2006).  
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Socialisation innebär inte någon form av ”kulturell programmering” utan barnet är en aktiv 

varelse redan från dagen den föds. Barnet har behov och formas utifrån sina behov samt utifrån 

personen som har hand om barnets behov i samband med samhällets kultur (Goffman, 2006).  

Socialisation ska uppfattas som en livslång process där människans beteende formas 

kontinuerligt utifrån det sociala samspelet. Enligt sociologer finns det två faser som ingriper 

ett antal socialisationsagenter. Den första är Primära socialisationen som uppstår under 

barndomen och här uppstår den starkaste perioden av kulturell inlärning, barnet lär sig språk 

och grunden till beteendemönstret som utgör basen för framtida lärande. Familjen är den 

primära socialisationsagenten under denna fas. Den andra fasen följer efter den tidiga 

barndomen och längre fram i livet. Andra socialisationsagenter tar här över det ansvar som 

familjen tidigare haft, skola, vänner, organisationer och senare arbetsplatser. Det sociala 

samspelet i dessa sammanhang hjälper människor att lära sig normer, värderingar och 

uppfattningar som finns i den aktuella kulturen (Goffman, 2006). 

Problematiken här kan vara att om föräldrarna är födda i ett annat land och flyttat till Sverige 

som vuxna, kommer att ha en helt annan socialisation än deras barn som kanske är födda i 

Sverige. Barnen kommer ta till sig föräldrarnas normer och kultur men också det som de blir 

upplärda på förskolan och senare i skolan. Om de olika kulturerna krockar, kan det vara väldigt 

besvärligt för ett barn att anpassa sig till eller att känna samhörighet då de hamnar mellan två 

olika kulturer. När barnet blir äldre kan de behöva välja vilken kultur de känner att de hör ihop 

med. Om de väljer den svenska kulturen kan det ske hedersproblematik om familjen anser att 

det är fel (Goffman, 2006).  

4.3 Identitet  
Den kulturella miljön en individ föds och växer upp i influerar vårt beteende, det betyder dock 

inte att vår fria vilja eller individualitet tas ifrån individen. Människans personlighet påverkas 

från den dagen vi födds tills vi dör med hjälp av samspel med andra, våra värderingar ändras 

beroendes på vilka vi samspelar med (Goffman, 2006). 

Identitet kan inom sociologin analyseras på många lika sätt, en generell uppfattning om 

identitetens betydelse är att människor har en uppfattning om vilka de är och vad som är 

meningsfullt för dem. Uppfattningarna formas utifrån grundval av vissa kvaliteter eller attribut 

som är viktigare än andra källor av mening. En del av de viktigaste identitetskällorna är bland 

annat kön, sexuell läggning, nationalitet eller etnicitet (Goffman, 2006). 

Sociologer talar ofta om två typer av identitet, social identitet och personlig identitet. 

Identitetstyperna är analytiskt sätt olika men ändå förknippande med varandra (Goffman, 

2006). 

Social identitet berör kännetecken som andra tillskriver en viss identitet, dessa spår kan ses 

som markörer som i en huvudsaklig bemärkelse anger vem personen är samtidigt som den 

relaterar personen i fråga till andra personer som uppvisar samma likheter exempel på sociala 

identiteter är, läkare, mamma, student, katolik, muslim, gift och ogift (Goffman, 2006).  
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En individ har en social identitet som inrymmer flera attribut, till exempel en person kan vara 

lärare, pappa, kristen och vara medlem i feministiska samrådet (Goffman, 2006). 

Denna mångfald av sociala identiteter kan vara en möjlig källa för konflikter, därför organiserar 

de flesta människorna sina erfarenheter och sin mening i livet kring en primär identitet 

(Goffman, 2006). 

Social identitet ingriper en kollektiv dimension och ger andra känslan av att en individ är som 

andra. Gemensamma identiteter som baserar sig på en uppsättning förenade mål, värderingar 

eller erfarenheter kan utgöra en viktig grund för den sociala utvecklingen. (Goffman, 2006). 

Den personliga identiteten handlar om en utvecklingsprocess genom vilken vi formulerar en 

upplevelse av oss själva som unika varelser som har unika relationer till omgivningen. Idén om 

en personlig identitet grundar sig i den symboliska interaktionismen. Det är individens ständiga 

samspel och förhandling med andra människor i samhället som bidrar till personens 

upplevelser av sig själv. Individens samspel med samhället bidrar till att koppla samman 

individers privata och offentliga tillvaro. Trots att den kulturella och sociala omgivningen är 

väldigt betydelsefull när det kommer till formandet av personliga identiteter, är personens 

handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter grunden (Goffman, 2006). 

Då våra värderingar ändras beroende på vem eller vilka vi samspelar med, kan det vara en av 

anledningarna till att de flickor som lever i en hederskultur inte alltid får samspela med de 

andra. De får skynda sig hem och inte vara med på alla aktiviteter i eller utanför skolan. 

Föräldrarna som lever i en hederskultur kan vara rädda för att samspel med barn och vuxna 

som inte kommer från eller inte har en hederskultur samt inte har samma värderingar som sig 

själva, kan påverka sina barn så att de istället har ett västerländskt tankesätt (Goffman, 2006). 

Detta kan leda till att barnen som lever i en hederskultur känner sig utanför, de andra barnen 

får gå på aktiviteter med och utanför skolan medan de själva måste skynda sig hem. Denna 

form av utanförskap kan leda till att barnet antingen knyter kontakter med de som har det som 

sig själva eller att de väljer att avvika från familjens regler, de ljuger om var de är för 

föräldrarna (Goffman, 2006). 
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5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer metod, urval, tillvägagångssätt samt de etiska övervägande att 

presenteras. 

 

5.1 Metodval 
Författaren valde att använda sig av kvalitativa intervjuer för detta arbete. Anledningen till 

metodvalet var att genom intervjuer får man en djupare förståelseför om hur det är att leva i en 

hederskultur i Sverige samt en förståelse och en annan form av kunskap genom att höra 

personer berätta om sina liv och hur de har upplevt olika situationer.  

De unga kvinnorna som intervjuades fick frågan om att medverka i intervjuerna genom en 

tjejgrupp de själva har startat i en förort i en större kommun. Gruppen hittades genom en bekant 

som arbetar inom socialtjänsten, hon är själv utbildad socionom som har försökt hjälpa de unga 

flickorna. Flickorna gav samtycke om att författarens bekanta fick lämna ut information om 

tjejgruppen. Det var väldigt få som ville bli intervjuade. De som godkände medverkan i 

intervjuerna ville få deras röst hörda, men det var oerhört viktigt för dem att ingen skulle få 

reda på deras identitet samt att ingen skulle få reda på om denna grupp av tjejer.  

Intervjuerna skedde i en lokal där tjejgruppen brukade ha sina möten och där de pratar om hur 

det är att leva som ung kvinna i Sverige vars familj lever i en hederskultur. Lokalen påminde 

lite om en blandning av ett klassrum och en fritidsgård. Rummet där intervjuerna genom fördes 

fanns det stora kuddar man kunde sitta på och med hjälp av kuddar och filtar hade de unga 

kvinnorna gjort en cirkel där de brukar ha sina samtal och även där gjordes intervjuerna. 

Rummet var ganska mörkt men hade en del tända ljus. Det kändes som en trygg plats att prata 

och det var tanken bakom den harmoniska inredningen. Intervjuerna med de unga kvinnorna 

skedde individuellt.  

Inför intervjuerna hade skribenten förberett frågor att ställa, frågorna var en bas för ledande 

följdfrågor utifrån svaren som skulle ges. Intervjufrågorna som hade förberetts var även frågor 

som var viktiga för att kunna besvara syftet för arbetet. Anledningen till att de unga kvinnorna 

intervjuades var för att få deras perspektiv på hur det är att leva i en hederskultur i Sverige, 

Ingen annan än de som har levt eller lever i det kan förklara/ beskriva det på bättre sätt och det 

är viktigt att få deras röster hörda.  

Det gjordes även en till intervju med två personer som arbetar i en kvinnojour där de dagligen 

stöter på unga kvinnor som går igenom någon form av heders problematik. Denna intervju 

gjordes i grupp, där skribenten ställde frågor och de svarade. De som arbetade i kvinnojouren 

var väldigt kunniga inom ämnet och det var uppenbart att de har haft en del fall som har 

involverat heder. Syftet med att intervjua dem var för att få en inblick i hur det är att arbeta 

med unga kvinnor som har upplevt hedersvåld men även att få reda på hur samt få en inblick 

på hur mycket samhället/kommunen/ socialtjänsten gör för de unga flickorna. 

Intervjuerna med flickorna i tjejgruppen tog ungefär 30–35 minuter per intervju. Intervjun med 

kvinnojouren tog ca en timme. Alla som deltog i intervjuerna gav samtycke till att låta 

intervjuerna spelas in. Samtycket samt informationen om sekretess spelades in. När alla 

intervjuer var klara transkriberades intervjuerna.  
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Skribenten har även använt sig av ett så kallat snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att en 

informant leder vidare till nästa informant som därefter leder vidare till nästa informant och så 

vidare. (Esaiasson m.fl., 2015).   

  

Detta gjordes bland annat när skribenten behövde vetenskapliga artiklar. Utifrån en 

vetenskaplig artikel hittades en annan som var lämplig för denna uppsats, detta gjordes 

genom att söka upp referenserna som den första vetenskapliga artikeln hade (Esaiasson m.fl., 

2015). 

 

För att få en bakgrund och historier om flickor/kvinnor som har levt i hederskultur och gått 

igenom hedersvåld lyssnades det på podcast som berättar om Pelas och Fadimes liv. Pelas och 

Fadimes nära och kära berättar detaljerat om vad de gick igenom samt tjänstemän som berättar 

om deras fall och hur det var att arbeta med dessa unga kvinnor. I Podcasten med Fadime hör 

man även henne berätta hur hon har fått leva sitt liv i förtryck och rädsla. Innan Fadime blev 

mördad var hon aktiv inom media att berätta om hedersvåld. Hon ville få sin röst hörd, utbilda 

samhället samt hjälpa andra som var i hennes situation. Syftet med att ta med dessa fall var för 

att de som läser denna uppsats ska få en grundlig förståelse till vad hederskultur är och hur det 

börjar samt varför det uppstår. I dessa fallen beskrivs det grundligt heders våld från början till 

slut.  

Genom att använda sig av universitets biblioteksdatabas fick författaren fram vetenskapliga 

artiklar som behövdes för studien. Sökorden som användes var ”honour violence, women, 

society, oppression, violence”. Det var ungefär 20 000 träffar efter att funktionen ”peer 

reviewed” markerades, funktionen gör att endast de artiklar som är vetenskapligt granskade.  

Därefter gjordes fler avgränsningar som år, ämne och språk vilket ledde till färre artiklar. 

 

5.2 Reliabilitet och Validitet 
Uppsatsen är en kvalitativ studie då författaren söker efter förståelse (Thurén T, 2007). Det 

utförs genom hur författaren tolkade de svar som intervjupersonerna gett under intervjuerna.  

Tolkning är ingen säker källa utan är beroende av de som tolkar svaren. Vidare är det alltså 

inte intersubjektivt testbart då det är beroende av ens värderingar, förförståelse och kontexten 

i sammanhanget (Thurén T, 2007). 

 Skribenten försöker så gott det går att inte tolka svaren utifrån egna förväntningar som hjälp 

användes teorierna som stöd i analys och slutsats delen (Thurén T,2007). Validiteten anses 

vara god då intervjufrågorna som ställts enbart handlat om personernas upplevelser kring 

ämnet. Svaren som icke var relevanta till syftet av arbetet filtrerades bort eftersom arbetet 

skulle bli för brett och inte besvara syftet (Thurén T, 2007). 
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5.3 Urval 
Totalt intervjuades 5 personer. Alla som intervjuades var kvinnor. Det var 3 unga kvinnor som 

har levt eller lever i hederskultur som blev intervjuade. De unga kvinnorna var i åldern 20–26. 

Anledningen till att de blev intervjuade för detta arbete var för att deras livserfarenhet gjorde 

en stor nytta till denna studie.  

Det var två kvinnor som intervjuades vid ett separat tillfälle. De arbetar i en kvinnojour och 

hade stor erfarenhet om hedersvåld. Syftet med att intervjua dem var att veta hur samhället och 

de i jouren arbetar för att hjälpa de unga kvinnorna som blivit utsatta för våld.  

 

5.4 Etiska aspekter 
En del av viktiga aspekter kring etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att de som medverkar 

i studien är medvetna om vad syftet med studien är och att de när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att de deltagande beslutar över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter behandlas med sekretess, det vill säga att 

ingen ska kunna veta vilka personerna som blir intervjuade är. Nyttjade kravet innebär att all 

insamlad information enbart ska användas till för forskning (Bryman, 2008). Etik finns för att 

ge direktiv för rätt agerande samt att alltid ha i åtanke att inte kränka någons integritet. Innan 

intervjuerna inför denna studie påbörjades var skribenten noga med att utförligt förklara att 

deltagarna kommer vara anonyma, att få ett samtycke för att intervjuerna skulle spelas in samt 

förklara varför de spelades in och vilken användning materialet hade.  
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6. Två kända fall av hedersmord 
I detta avsnitt beskrivs Pelas och Fadimes fall grundligt. Anledningen till att uppsatsen 

innehåller dessa två fall är för att få en förståelse för hur hederskultur är samt hur hedersvåldet 

utvecklas från det psykiska till fysiska. Det som detta avsnitt också vill förmedla är hur flickor 

saknar sina familjer, så pass mycket att de riskerar sina liv för gemenskapen och kärleken. 

Informationen är tagen från P3 prodcast som beskriver utförligt vad som hände flickorna. 

 

6.1 Hedersmordet på Pela 
Under sommaren 1999 skedde mordet på den nittonåriga flickan Pela. Hedersmordet skedde i 

den kurdiska delen av Irak. På den tiden var begreppet hedersmord något nytt för det flesta i 

Sverige och Pelas mord blev ett ansikte för hedersmord. Pelas fall var även unikt fall eftersom 

ett hedersmord som har begåtts i ett annat land har aldrig tidigare prövats i svensk domstol. 

Pelas död gav ett ansikte för de som lever under hederasvåld och Brin som är Pelas syster är 

en stark röst för de utsatta.  

Pela blev skjuten i huvudet av sin farbror men det var inte enbart hennes farbror som var 

inblandad utan även hennes far och andra farbror. Det var Pelas farbror som hade bestämt att 

hon skulle mördas. Mordet skedde framför ögonen på Pelas yngre syster. De båda systrarna 

levde under strikta regler och anledningen till mordet var att Pela hade uttryckt sig om att vilja 

leva som sina vänner gör, att hon också ville ha den friheten. Detta ledde till att hon rymde ett 

par gånger. När Pela rymde gjorde hon något som anses skamfullt för släkten och för att få 

tillbaka sin heder ansåg de att de behöver eliminera personen som har skapat skammen mot 

släkten.  

Under rättegången i Kurdistan blev en av männen frikänd och den andra fick villkorlig dom. I 

Sverige påverkades/och diskuterades mordet på Pela bland de högst uppsatta politikerna. Pelas 

fall var även det första fallet i Sverige som var en rättegång för hedersmord.  

Pela och hennes pappa bråkade ofta hemma eftersom hon ville ha fritid efter skolan, fika med 

sina vänner och inte behöva springa hem direkt efter sista lektionen.  

Pela bestämmer sig för att rymma, första gången var hon borta i en vecka. Hennes farbröder 

var hemma hos familjen varje dag och pratade med hennes beteende. Att de var oroliga över 

henne och släktens heder. De gjorde en anmälan om hennes försvinnande men eftersom hon 

var myndig blev det ingen anmälan. Farbröderna började diskutera om att hon var sexuellt aktiv 

och att det var därför hon hade rymt men det visade sig att hon var hos en väninna.  

Pela hade varit hos Sociala myndigheter flera gånger innan mordet, men de ansåg inte att hon 

hade det tillräckligt dåligt för att få hjälp. Pela bestämde sig för att komma hem igen och hon 

bad om ursäkt till sin far. Han ansåg att hon skulle be om ursäkt till sina farbröder något Pela 

inte gick med på då hon ansåg att bara har skyldigheter för sin far. Pelas farbröder reagerade 

starkt på att Pelas far stod på sig och sa till dem att inte lägga sig i familjeproblemen som Pela 

och hennes familj hade. Farbröderna ville mörda Pela redan då men hennes mamma sa att det 

var en bättre lösning att åka till hemlandet och gifta bort Pela. Då skulle alla problemen bli 

lösta.  

Pela rymde en andra gång och det satte press på Brin då släkten trodde att de hade kontakt med 

varandra. Brin ville att Pela skulle tillbaka, hon förklarade i intervjun att hon själv hade blivit 
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hjärntvättad av traditioner och av familjens regler. Brin fick i efterhand höra att hennes pappa 

och farbröder hade köpt en pistol för 40 000 kr för att mörda Pela redan då. 

Pela upplevde en kamp mellan att vilja vara fri och saknaden av sin familj. Saknaden blev för 

stor vilket ledde till att hon valde att återvända till sin familj vilket senare ledde till hennes död. 

  

6.2 Hedersmordet på Fadime 
Fadime blev 26 år gammal. Hon blev skjuten i huvudet med två skott den tjugoförsta februari 

2002 i hennes systers lägenhet då hon valde att inte leva sitt liv genom att följa hennes familjs 

regler. Hennes far blev gripen samma natt. Mordet på Fadime fick Sverige att vakna till och 

inse allvaret med hedersmord. Fadime var den första som gick ut i media utan någon 

anonymitet, hon gjorde detta för att samhället skulle förstå och börja engagera sig för alla 

flickor och kvinnor som upplever hedersrelaterat våld och förtryck. Detta gjorde hon genom 

att berätta om hennes eget liv och erfarenheter året var 1998. Under en intervju säger Fadime  

”Vi tjejer representerar männen utåt, allt jag gör måste jag tänka på innan jag gör det. Jag 

måste tänka på männen i första hand.” 

Fadimes familj ville att hon skulle gifta sig med en kusin, genom att gifta sig med en släkting 

eller någon annan som familjen/släkten vill kan personen få komma till Sverige. Fadime ville 

inte gå med på att vara med om ett sådant arrangemang. Konsekvenserna för att inte följa 

släktens regler och vilja blev att hon förlorade hela sin släkt, alla hennes nära och kära samt att 

leva under dödshot. När Fadime fick frågan om hon verkligen trodde på att hon kommer leva 

under dödshot hela sitt liv svarade hos så här 

”Jag tror inte jag vet, det är jag helt säker på. Det är deras enda sättet de kan få tillbaka sin 

heder och sin stolthet.” 

Vid denna tid var hedersrelaterat våld ett nytt fenomen och begrepp och det var många i 

samhället som inte hade en aning om vad det handlade om, dock innebar det inte att tidigare 

hedersrelaterat våld inte skulle ha förekommit i Sverige innan. År 1996 i Umeå finns det ett 

känt rättsfall där en 15 årig flicka vid namn Sara hittades strypt. Det var två unga pojkar som 

blev anhållna för mordet när de själva valde att berätta vad de hade gjort för polisen. Den ena 

pojken var Saras bror och den andre var hennes kusin. Det visade sig senare att ett år innan 

mordet hade hennes far och farbror hållit ett möte där huvudfrågan var hur de skulle lösa 

”problemet Sara”. Dådet var ett typiskt hedersmord då det var många släktingar som var 

inblandade. Den svenska lagstiftningen fokuserar på de som har utfört dådet och det blev de 

minderåriga pojkarna som blev dömda för mordet. 

Fadimes familj följde fallet om Saras mord, ansåg att det var rätt att Sara blev mördad då hon 

hade vanhedrat sin familj.  

Fadimes vänner fick åka på klassresa och hitta på saker utanför skolan medan Fadime inte fick 

göra något av det för sina föräldrar. Detta ledde till att hon började tänja på sina gränser bland 

annat genom att komma hem senare än vad hon fick. Fadimes syster hjälpte henne alltid när 

hon smet ut för att vara med sina vänner eller när hon var ute och fikade. Hon hittade på lögner 

åt henne och/eller hjälpte henne att smita in. Fadimes syster beskrev sig själv som den tysta 

personen som inte vågade säga mycket medan Fadime var den modiga som vågade trotsa och 

smita ut.  
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När Fadime förälskade sig i en svensk kille, Patrik bestämde hon för att ta steget ut och lämna 

sin familj. I början av förhållandet träffades de i smyg, de var oftast i Patriks lägenhet och de 

vågade inte visa sig ute om det skulle vara någon som kände henne eller hennes släkt. Tiden 

gick och det var allt fler som började känna till hennes förhållande med Patrik men ingen 

berättade för Fadimes pappa. En dag råkade de träffa på hennes far utanför Mc Donalds, hennes 

far skrek, spottade på henne, kallade henne för hora och försökte slå henne ute bland folk. Det 

var då hon visste att hon inte skulle kunna ta sig hem mer, hon visste att de skulle döda henne 

om hon åkte hem. Dagen efter åkte hon hem när hon visste att hennes far var på jobbet. Hon 

åkte hem med två poliser för att vara på den säkra sidan.  

Sakta men säkert började fler och fler dra sig undan Fadime, inklusive mamman. Fadime 

älskade sin mamma och hon beskrev i en intervju hur fruktansvärt ont det gjorde när hennes 

mamma valde att dra sig undan och låtsades inte känna henne. Hon förstod inte att en kultur 

kunde vara så stark att en mamma bara kunde släppa sin dotter på ett sådant sätt. 

Sammanlagt blev det tre rättegångar mot Fadimes familj. Patrik och Patriks familj försökte 

förhålla sig till det traditionella sättet genom att Patrik och Patriks pappa åka till Fadimes 

familj. De åkte dit för att fråga Fadimes pappa om Fadimes hand. 

 Fadimes pappa gick med på att de skulle få gifta sig men sedan ingrep hela släkten för att de 

inte skulle få vara med varandra så det blev ett nej. Fadimes syster beskrev det som att hade 

det enbart varit föräldrarnas beslut hade det blivit ett ja även om de var emot det, men eftersom 

att det inte enbart var deras val blev det ett nej. Släkten hade att familjeråd där det skulle 

beslutas om Patrik fick gå med i släkten, det var enbart Fadimes far som kämpade för att de 

skulle få gifta sig. Han blev dock nedröstad av både de manliga och kvinnliga släktingarna. 

Anledningen till att de flesta inte ville tillåta äktenskapet mellan Fadime och Patrik var för att 

de inte ville att de andra flickorna i släkten skulle tro att det var något som var tillåtet att gifta 

sig med någon som inte släkten hade bestämt, oftast en kusin. 

Fadime vägrade gifta sig med en kusin och vara en handelsvara, det var därför alla problem 

uppstod. Fadime var öppen och berättade om vad som uppstod i hennes liv och om hur hennes 

uppfostran var. Hon ville berätta om hur det var att leva i en hederskultur och hennes mål var 

att hjälpa andra i samma situation, att få föräldrar att förstå vad de gör med sina barn när de 

tvingas leva under förtryck. Fadime var den första i Europa som berättade om sitt liv offentligt 

och som tog sin familj till rättegång. Hon visste om riskerna och att hon skulle leva under 

mordhot resten av livet och detta blev väldigt tydligt efter första rättegången.  

Patrik hamnar i en bilolycka och dör, Fadime är helt ensam kvar och hade ingen nu. En dag 

senare skulle hon prata med sin advokat om den andra rättegången. Efter mötet går hon runt i 

Uppsala där hennes bror ser henne och hon blir grovt misshandlad och åker i på sjukhus med 

ambulans. Hennes saknad av hennes systrar och mamma blir bara större trots att hennes 

mamma har uteslutit henne från sitt liv. Fadime började åka till Uppsala i hemlighet, hon 

besökte sin bästa vän. Hon försökte komma nära sin mamma och syster trots att hon hade en 

överenskommelse med sin far att aldrig sätta sin fort där,då skulle han inte röra henne. Men 

saknaden blev för stor, när hon trodde att det hade gått tillräckligt lång tid bestämde hon sig 

för att åka till Uppsala och träffa sin mamma och systrar innan hon skulle göra sin sista praktik 

i Kenya. Fadime trodde alltid att hoten kom från hennes broder och hon hade tagit reda på att 

han inte skulle vara i Uppsala när hon skulle dit.  
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Fadime åkte till sin syster, systern ringde till deras mor för att tala om att hon var framme. De 

pratar i koder så att ingen annan ska förstå att Fadime är i Uppsala. Mamman dyker upp i 

lägenheten, de låser dörren och kramas. De umgås och pratar ett tag, därefter plingar de på 

dörren i tron om att det är den yngsta systern. De visade sig vara hennes far, Fadime sa att hon 

kundegömma sig men de vågade inte släppa in honom. När det hade gått några timmar så ska 

Fadime blivit upphämtad av en kusin som skulle köra henne till sin bästa vän. När hon öppnar 

dörren står hennes far där med en pistol i handen. Han tar tag i hennes hår och skjuter henne. 

Han skjuter henne en gång i pannan och en gång i käken. Fadime dör av det första skottet och 

när hennes far skjuter henne skriker han hora till Fadime. Han greps dagen efter och han 

erkände att han hade mördat henne. Anledningen till mordet var på grund av att hon var en 

hora som hade skämt ut honom hans familj och smutsat ner familjens heder.  

Fadimes syster Songul var den enda som vittnade om vad som hade hänt i lägenheten, Fadimes 

mamma och syster valde att inte vittna. Songul tyckte det var viktigt att Fadimes röst blev hörd. 

Hon blev besviken på mamman som inte ville vittna, hon förstod inte hur hon kunde välja 

pappans sida.  

Trots att det var flera som var inblandade i mordet kunde man inte bevisa detta under 

rättegången, därför blev enbart pappan åtalad för mord. 
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7. Resultat 
Här kommer skribenten belysa den information som framställts genom de kvalitativa 

intervjuerna. Jag kommer att noggrant undersöka mitt resultat utifrån den framförda tidigare 

forskningen samt mina teoretiska utgångspunkter.  

 

7.1 Hederskultur, kontroll och instängdhet 
Hedervåld innebär att en individ lever bland annat i förtryck, hot, psykiskt och fysiskt våld. 

Hedersrelaterat våld är inte enbart förknippat med fysiskt våld som slag, misshandel, det är för 

det mesta dels det psykiska som förtär en individ. En ung kvinna har inte möjligheten att ta 

besluten om sitt egna liv, som vem hon ska gifta sig med. Redan i ung ålder var hon begränsad. 

När andra elever i skolan får vara med på fritidsaktiviteter var hon tvungen att skynda sig hem 

för att inte strida mot familjens regler.  

Den unga kvinnan hade ingen talan om sitt eget liv på grund att hon inte får följa sina känslor/ 

drömmar och mål. Hedersrelaterat våld har sin grund i kvinnans sekundära sociala status som 

håller ihop med samhällen som bevarar den patriarkala strukturen (Swanberg, 2003).  

Citat från de som blev intervjuade:  

”Jag fick inte vara med på aktiviteter där man skulle sova över någonstans och jag fick inte 

gå på skoldiscon” 

”De andra i klassen fick göra en massa saker som jag inte fick. Gå på aktiviteter som jag inte 

fick gå på. Det gjorde att jag hamnade utanför. De andra fick en annan sorts 

sammanhållning och jag var liksom utanför. De pratade om saker de hade hittat på under 

helgen, sleepovers och sånt ” 

De tre kvinnorna som intervjuades hade något gemensamt, att de var väldigt instängda och inte 

fick följa med på en del skol aktiviteter trots att de ville. De unga kvinnorna hade inte heller 

rätten till att välja vilken partner de ville vara med, utan det var inom familjens ramar. De skulle 

välja en partner medsamma religion eller kultur.  

”Nej, det måste vara någon med samma religion helst någon från samma land men det är 

inte lika viktigt som religionen. ” 

Många unga kvinnor lever i rädsla över att göra något eller att någon ska se dem göra något 

som anses vara skamfullt exempelvis synas med en person med ett annat kön. Många unga 

kvinnor lever ett dubbelliv och gör saker och ting i hemlighet vilket leder till att de lever i 

konstant rädsla.  

”Har jag ljugit ganska mycket för mina föräldrar sen har jag ljugit för mina vänner också 

om hur jag verkligen har det och om varför jag inte har kunnat följa med. Sen har jag följt 

mycket annars har inte kunna göra annat. Sen en gång rymde jag hemifrån och det 

förändrade mycket.” 

Hedersvåld kan leda till hedersmord om kvinnan väljer att inte lyssna och bryta mot 

hederskulturen. En av de unga kvinnorna svarade att hon säkerligen skulle bli slagen om hon 

skulle gått emot reglerna.  
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Alla dessa aspekter ingår i vad hedervåldsvåld innebär, att inte ha friheten till att välja eller ta 

beslut om sitt egna liv, att inte ha rätten att få gifta sig med den personen man älskar, att bli 

straffad om man har sex före äktenskap, till och med mördad. Att alltid leva i rädsla för att 

göra något fel eller att någon ska hitta på ett falskt rykte. Konsekvenserna för att bryta dessa 

kulturella normer kan vara mord, och då blir det ett hedersmord, alltså att ta någons liv i 

hederns namn. 

 

7.2 Bakomliggande faktorer för hedersrelaterat våld 
Varför utövar någon hedersrelaterat våld? 

Hedern är väldigt viktig i många familjer och släkter. Det är viktigt att andra utanför släkten 

inte har något illa att säga om någon speciellt om flickornas sexualitet. Kvinnorna i släkten ska 

betraktas som ”fina flickor”. Enda sättet att vara en fin flicka är genom att vara oskuld, klä sig 

bete sig enligt normera. Detta innebär bland annat att inte beblanda sig med det manliga könet 

mer än nödvändigt. Det som kan utlösa hedersrelaterat våld när en flicka eller kvinna inte följer 

de regler som finns i hemmet, eller i den så kallade hedersrelaterade kulturen (Swanberg, 2003).  

Skälet till att folk begår dessa brott motiveras många gånger med att kvinnan har gjort något 

som drar skam över släkten. Det är inte alltid enbart männen som anser att flickan/ kvinnan har 

skämt ut släkten. Fall som Fadimes är det även kvinnor som sitter med i möten som diskuterar 

hur en person har dragit skam över eller förstört familjens heder och vad det bör ske för 

åtgärden. Det räcker med ett falskt rykte för att en flicka ska fara illa ut (Swanberg, 2003).  

Under gruppintervjun med kvinnorna som arbetar i kvinnojouren ställdes frågan varför de tror 

att det begår hedersvåld i Sverige, kvinnorna spekulerade kring att det berodde på att det är 

väldigt segregerat i Sverige och att de som kommer hit inte känner en samhörighet och trygghet.  

”Det finns jättemånga anledningar i Sverige. En jättestor del av att det är kvar är för en 

jävligt dålig integration den suger rent ut sagt. Det är så segregerat i landet beroende på alla 

konstiga saker som färg, kroppen, utbildning eller nationalitet eller etisk tillhörighet, 

religion. Det är oerhörd stark grupp indelning i Sverige, värde sättande i varje grupp. Så det 

är ett absolut. Hade man fått bort det skulle det kännas tryggare för dom som kommer och då 

skulle man inte behöva, utan det skulle vara lättare att förändra sig om man skulle känna sig 

välkommen. ” 

Person 1,”Det är et skydd för att man inte känner sig inkluderad man förstärker sina 

värderingar som man har. Tror jag” 

Person 2, ”Jag håller med. Det är den största delen. Sen så är ju detta tusentals års av, jag 

tänker heders problematik i familjer. Det är inget som bara går att plocka bort”. 

För att kunna betraktas som en ”riktig” man inom hederskultur måste en man kunna dominera 

och kontrollera kvinnan. Kvinnor anses vara svaga i patriarkala samhällen, har en man då 

svårt att styra en kvinna sker det tvivelaktigheter kring hans manlighet. För att en man ska 

motbevisa detta utövar han våld mot kvinnan, det kan vara hans fru, syster eller sin dotter. 

(Magdalena A Grzyb, 2016)  
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När en familj immigrerar till Sverige kan männen känna att de tappar kontrollen då kvinnorna 

har en annan roll i det svenska samhället. Detta kan leda till att de utövarvåld eller förtrycker 

kvinnan. 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv är normer och värderingar en vägledning i den sociala 

verkligheten. Alltså finns det normer som bör följas, vilket annars leder till att en individ 

anses vara avvikande. Normer och värderingar formar människor av en kultur beroende på 

vart man befinner sig. Det finns samhällen där man följer normer ur traditionella eller 

religiösa perspektiv medan andra samhällen förespråkar vetenskap. (Magdalena A Grzyb, 

2016)  

 

Anledningen till att det finns människor som utövar hedersrelaterat våld utifrån ett sociologiskt 

perspektiv är att det varit människornas sociala verklighet och normer som man skulle följa för 

att passa in i samhället. Det handlade om hur de växte upp och lärde sig hur de förväntades 

vara.  

Socialisation handlar om att människan lär sig livsstilen sedan man var ett hjälplöst barn tills 

att barnet blir medvetet och lär sig anpassa sig till kulturen barnet blivit fött i. Familjen är den 

största påverkan under denna fas. Sedan påverkar skolan, vänner, organisationer och 

arbetsplatser individen. När människor växer upp i ett samhälle som lär in individer redan 

från födsel att hedersrelaterat våld är tillåtet och ett sätt att leva efter, anser dem det vara det 

rätta och försöker uppfostra sina barn efter likadana normer och värderingar. (Magdalena A 

Grzyb, 2016). 

 

7.3 Att leva med hederskultur i ett land som Sverige  
Att leva i Sverige med hederskultur är inte alltid lätt. De unga kvinnorna som deltog i 

intervjuerna beskrev sin ensamhet och sitt utanförskap. De andra skolkamraterna kunde prata 

med varandra om vad de hade gjort under helgen eller vad de skulle hitta på för aktiviteter 

under loven, medan de inte fick vara med.  

”Det var väldigt jobbigt för det kändes som att man blev exkluderad och man var alltid 

tvungen att förklara för andra varför man inte fick lov att göra vissa saker. Det var inte som 

att de man förklarade för kunde föreställa sig att vara i dina skor för de hade det inte på de 

sätet och det blev väldigt konstigt för dem. Men de var liksom vanligt för en själv för man 

levde i det men konstigt för de och på de sättet kände man sig väldigt utpekad.” 

Enligt det sociologiska begreppet Identitet influeras människan i den kulturella miljön 

individen växer upp i. Flickor som lever med hederskultur i Sverige kan känna en inre kamp 

då de vill rättfärdiga familjens regler och inte dra skam över dem, då flickorna har växt upp 

med de normerna hemma. Utanför hemmet har andra unga flickor andra levnadssätt, ett mycket 

friare, de har fria val får bestämma över vad de ska göra på sin fritid, om de vill ha en 

pojkvän/flickvän eller bara rätten till att få umgås med det motsatta könet utan att det ska 

sexualiseras. Flickorna som lever i en hederskultur hemma vill också ha samma rättigheter och 

frihet. Det är här den inre kampen börjar känslan av utanförskap. Hade dessa unga kvinnor växt 

upp i hemlandet hade de kanske inte känt utanförskap eftersom att alla unga kvinnor har samma 
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regler och följer samma normer. Det finns fler som förstår dem, fler de kan prata med om de 

skulle känna orättvisa.  

De unga kvinnorna som lever med hederskultur i Sverige ska enligt föräldrarna och släkten 

vara precis på samma sätt som de hade varit om de hade växt upp i hemlandet. Med denna 

innebär att de ska kunna laga mat, ta hand om hemmet, vara ”rena” alltså inte haft samlag innan 

äktenskap, bära familjens och framförallt pappans huvud högt.  

Många unga kvinnor väljer att följa reglerna, de känner en samhörighet med släkten och 

familjen, detta gör att de inte känner så påverkande av att inte passa in i det svenska samhället, 

eller så träffar de andra med samma bakgrund och finner samhörighet där. Här beskriver en av 

de unga kvinnorna som blev intervjuad inför arbetet om hur hon kände sig samt att hon fann 

andra som hade det som sig själv och strängare.  

”Jag kände mig ensam om det, trodde det enbart var jag som hade det så fram till gymnasiet. 

Där träffade jag andra som hade det som mig vissa hade det till och med strängare. En tjej 

fick inte gå utanför gården” 

I många fall börjar inte de unga kvinnorna bryta mot normerna förän de kommer in i tonåren 

eller blir äldre. De försöker hitta sin egen väg, hitta sin identitet. De unga kvinnorna beskriver 

i intervjuerna och i tidigare forskning att de aldrig kommer ifrån normerna de växt upp med. 

Att även om de vill göra vissa saker så känns det fel trots att de själva inte anser att det är något 

fel. Här är en del av intervjun med en av de unga kvinnorna, Denna del beskriver krocken 

mellan de olika kulturerna samt om utanförskapet som uppstår. 

Dessa unga kvinnor beskriver sitt utanförskap när de kom in i tonåren och dess upplevelse. 

”Aa, när jag kom i tonåren och gick i skolan så kunde jag inte göra som mina övriga 

klasskompisar fick göra, som att gå på fester eller vara ute till lite sent eller gå på bio, att 

resa det var inte OK” 

”[…] väldigt mycket. Jag ville också vara som alla andra och leva som alla andra men jag 

kunde inte det för att jag blev begränsad för att vissa saker inte var tillåtet för att det skulle 

dra skam över familjen och man representerar liksom sin familj och det gick bara inte.” 

Den unga kvinnan beskriver sin upplevelse av kulturkrocken som varit för henne och vilka 

begränsningar hon hade i familjen. 

När frågan om vad de unga kvinnors egna lösningar var för att kunna känna delaktighet i det 

svenska samhället samtidigt som de skulle fullbordade sin familj var svarar de följande:   

”Ja men det blev inte fören i senare ålder när jag ville studera på universitet och flyttade 

hem ifrån. Då flyttade jag hemifrån pga. studier och då kunde jag känna mig fri. Det var min 

största lösning.” 

”Det hände ibland att jag ljög om saker o ting för mina föräldrar med det var sällan.” 

Vad tror du konsekvenserna hade varit om de kom på att du ljög? 

”Jag tror att det hade blivit så att… de hade blivit strängare, att man hade fått bestämda 

tider. Alltså att man skulle komma hem direkt efter skolan eller att man helt enkel hade blivit 

förkastad” 
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Stöd för de som lever inom hederskultur 

Tidigare forskning visar att det inte finns tillräckligt med stöd för de som lever hederskultur. 

Många gånger för att de inte har förståelsen eller kunskapen om vad de unga kvinnorna går 

igenom andra gånger för att de är rädda för att lägga sig i, och bli betraktade som rasister. 

Kvinnorna som arbetar på kvinnojouren förklarade att socialtjänsten inte gjorde tillräckligt för 

att hjälpa till med fall med hedersvåld. De ansåg att de inte brydde sig tillräckligt samt att de 

enbart tog tag i de fall som de ansåg extrema.  

”Socialtjänster hittar ursäkter för att inte behöva se, men pappan som var så trevlig eller men 

flickan fick sminka sig tidigt och bära kjol. Flickan har ju inte slöja. De fattar inte att det inte 

ligger i det yttre.” 

Redan i den tidiga skolåren kan folk se tecken på att en elev eller ett barn lever i en 

hederskultur, detta går att se genom att barnet inte får vara med på alla skol aktiviteter som 

exempelvis att simma/ bada, ridning eller om skolan har anordnat en solaktivitet där de 

kommer övernatta. Lärare bör se eller förstå att det är något som inte stämmer om barnet inte 

får vara med på många aktiviteter. En del unga kvinnor som lever i hederskultur får inget 

betyg i gymnastiken då de inte får vara med på idrotten av föräldrarna eller att de inte får 

simma på grund av att de inte får vara lättklädda inför män/pojkar. Detta påverkar flickornas 

betyg, vilket senare kan leda till att de inte kommer in i de inte kommer in på den 

gymnasieskola eller universitet som de vill. (Kortewege, 2013) 

  

Några av de flickorna som blev intervjuade hade sökt hjälp på grund av hedersförtrycket, båda 

ansåg att de inte fick tillräckligt med hjälp. En av de unga kvinnorna besvarade frågan om hon 

hade sökt hjälp så här:  

”Ja, på sätt o vis när jag gick i grundskolan så hade jag kontakt med en kurator. Men det är 

svårt för professionella att sätta sig själv i den situationen för att de tänker väldigt svenskt 

och det passar inte alltid ihop med det man själv går igenom för att man vet redan hur 

systemet i Sverige fungerar men det är svårt att anpassa sig till den för att man har sin heder 

och man har sin kultur och tradition hem ifrån så man lever med en fot i det svenska 

samhället och den andra foten i sina egna traditioner och seder.” 

Precis som det står i den tidigare forskningen i arbetet förklarar hon att ett av problematiken 

för hjälpen hon sökte var att de inte förstår eller kan sätta sig in i situationen. Både i intervjun 

med kvinnojouren och en av intervjuerna med en av de unga kvinnorna så sas det att 

socialstyrelsen hade svårt att förstå och la ingen tyngd i problemet flickorna hade/ har. Här är 

en del av intervjun som beskriver problematiken i att söka hjälp hos socialen och i detta fall 

även hos en kvinnojour. 

Fick du den hjälpen du behövde? 

”Nej, jag sökte hjälp hos socialen men de förstod inte riktigt.” 

Vad var det de inte förstod? 

”Jag förklarade hur mina föräldrar var, men de tog det nog inte så allvarligt som de borde 

gjort.” 
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Fick du råd eller tips på vad du skulle göra? 

”Lite halvt, även om man förklara att det inte skulle hjälpa fattade de inte. Jag har sökt hjälp 

en annan gång också. En gång så sökte hjälp hos en kvinnojour för ungdomar då var jag 18 

år. Då förklarade jag för dem hur jag hade haft det hemma. Deras svar var att jag skulle 

prata med mina föräldrar för de hade ansvar över mig.” 

Förklarade du för dem att du inte kunde prata med dina föräldrar om detta? 

”Ja det gjorde jag och de svarade ändå att jag skulle prata med mina föräldrar då det är de 

som har ansvar över mig.” 

Socialstyrelsen rådde den unga kvinnan att prata med sina föräldrar, detta kanske skulle 

hjälpa en ung kvinna som inte levde i en hederskultur, däremot kan det leda till stora 

konsekvenser för en ung kvinna som gör det. Föräldrarna kan bli oroliga över att den unga 

kvinnan kan/ har börjat gå fel riktning i livet och det kan leda till att de gifter bort henne 

innan hennes/ familjens rykte är förstört. En annan konsekvens kan vara att föräldrarna blir 

striktare och stänger in henne ännu mer, så som i fallet med Pela. 

 

7.4 Valet att stanna kvar 
Många undrar varför dessa unga kvinnor väljer att vara kvar hos sina familjer. Vissa väljer att 

rymma men sedan att gå tillbaka till sina familjer trots allt de har gjort mot dem. Anledningen 

till att många går tillbaka är att de känner sig ensamma och otrygga i både att vara med sin 

familj och utan sin familj. Om de lämnar sin familj lever de under skyddad identitet och i 

ständig rädsla över att bli hittat samtidigt som de saknar sina familjer och syskon. I fallet med 

Fadime kunde hon inte hålla sig borta från sin mamma och syster trots de stora riskerna hon 

tog för att träffa dem på grund av att saknaden var för stor. 

Familjerna kan även ge löften för kvinnorna att de kommer bli bättre och att den unga 

kvinnan ska få ta egna beslut om sitt liv, bara hon kommer hem. Ibland sker detta som för en 

av intervjupersonerna.  

”… Sen en gång rymde jag hemifrån och det förändrade mycket…  

… Genom att mina föräldrar lät mig göra mer vad jag ville men inte helt hundra. Den dagen 

jag får göra helt som jag vill är när jag gifter mig och flyttar hemifrån”’ 

För andra kvinnor är det många gånger enbart tomma löften om att de kommer bli bättre. I 

tidigare forskning beskrivs det även hur en av de unga kvinnorna hade fått hjälp med att ta sig 

ifrån familjen men inte att bearbeta hennes känslor eller hjälpa henne med saknaden och 

tomheten. 
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8. Diskussion  
 Frågorna som ställdes i början av studien gav en del väntade svar och en del oväntade. Det 

fanns många frågor som dök upp under tiden studien gjordes och mycket att forska kring. Något 

som hade varit intressant att göra en efterstudie på är hur socialtjänsten arbetar med 

hedersfrågan och att intervjua personer som arbetar med heder i socialtjänsten. Då nästan 

samtliga personer uttryckte att socialtjänsten inte hjälper de som ansökt om hjälp på rätt sätt, 

hade det varit intressant att även ta del av hur de arbetar, vilka utbildningar de går eller vilka 

riktlinjer de följer.  

Intervjupersonerna förklarade hur det var att växa upp i en hederskultur i Sverige. Många 

beskrev en form av utanförskap då de inte fick vara med på alla aktiviteter utanför skolan men 

även i skolan. Det hade varit intressant att intervjua läraren eller annan skolpersonal som har 

bevittnat eller upplevt att en elev lever i en hederskultur. Hur skolpersonalen uppfattar sina 

skyldigheter.  De två som blev intervjuade och arbetade i kvinnojouren berättade att det hade 

gjort en skillnad om skolan hade gjort någonting i ett tidigt skede när de såg elever växa upp i 

en hederskultur. När de såg elever inte få vara med i gympan i skolan eller att de hade panik 

när lektionen drog över tiden. De förklarade att många är rädda för att de ska anses som rasister 

och därför vågar de inte lägga sig i. Det är viktigt att skolan tar sitt ansvar för sina elever. Att 

skolan gör en orosanmälan om de uppfattar en av sina elever fara illa eller må dåligt över sin 

situation hemma. Det är även viktigt att utbilda alla inte enbart män då forskningen visar att 

även kvinnor för vidare hederskulturen. (Swanberg, 2003).  

Enligt mig är det skolans skyldighet att undervisa om allas lika värde, om rätten att bestämma 

över sin egen kropp och framtid samt vart man kan vända sig om en är i behov av hjälp. Det är 

även socialtjänstens skyldighet att öppna en utredning/ hjälpa personer när de kommer och 

berättar att de lever i en hederskultur (socialtjänstlagen (2001:453). En av de unga kvinnorna 

som jag intervjuade blev uppmanad av socialtjänsten att prata med sina föräldrar om problemen 

som de hade hemma. Trots att den unga kvinnan berättat att hon inte kunde det. Enligt min 

åsikt är detta inte att hjälpa någon som ber om hjälp, utan detta hade kunnat förvärra flickans 

situation.  

En av frågorna som fanns inför denna studie var varför flickorna/kvinnorna valde att återgå till 

sina familjer när de var under en pågående insats. De som intervjuades uppgav att det handlade 

om att kvinnorna kände sig ensamma och otrygga. Att när kvinnorna kände sig ensamma blev 

saknaden för sin familj för stor.  Genom de som blivit intervjuade för denna studie kom svaret 

att familjerna lovade att det skulle bli bättre. Att de skulle få mer frihet bara de kom hem.  Det 

blev dock inte så när hon kom hem. Hennes syn på detta var att hon enbart kommer att bli fri 

när hon gifter sig och flyttar ut. Jag undrar dock om detta stämmer. Om hon har valet att gifta 

sig med den hon vill kanske hon blir fri från hedern. Men om hon enbart får gifta sig med någon 

som stämmer in på mallen hennes föräldrar har, kanske hon hamnar i samma situation fast i ett 

annat hem.  

Min uppfattning är att arbetet mot hedersrelaterat våld inte går framåt. Det finns mycket att 

göra och lära som undervisningar i skolan, fritidsgårdar och kanske även på föräldrar möten i 

skolan. Utifrån de svar jag fick på från intervjuerna slänger de olika menigheterna ansvaret på 

andra. Kanske för att de själva inte har den kunskap som krävs. Jag känner dock att arbetet med 

att hjälpa de som redan är utsatta blir bättre och ju fler år som går får de olika myndigheterna 

mer kunskap om att stötta de utsatta.  
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10. Slutsats  
Syftet med denna studie är att belysa hur unga människor upplever att leva i en hederskultur 

ett land där majoritetskulturen tar avstånd från hederskultur och är sekulär och starkt 

individualiserad kultur. Jag hade mina aningar om vad jag skulle få för svar men mycket av 

det som kom fram bland annat av intervjuerna var mycket oväntat. 

Det skribenten har kommit fram till i denna forskning är att hedersproblematiken är väldigt 

stor, det finns många faktorer som spelar sin roll i detta. Det finns inte tillräckligt med hjälp 

och resurser för de som är drabbade samt att många myndigheter eller skolor inte vågar lägga 

sig i eller hjälpa till. Jag anser att när lärare eller skolor ser att det finns ett hedersproblem hos 

en ung individ skall de försöka hjälpa till. Alla människor har rätten till att få leva ett liv där 

de själva får bestämma, ett liv där de inte blir exkluderade och ett liv där alla får bli kära i 

vem man vill/ välja den man vill vara i ett förhållande med.  

De flickor eller kvinnor som valt att lämna sina liv och familjer för att få leva ett fritt liv ska 

få hjälp inte bara med att lämna, utan även efteråt. De ska få hjälp med att bearbeta och få 

hjälp med att bygga upp sina liv. Detta kan göras med hjälp av bland annat terapi eller ett 

stödsystem. De unga kvinnorna som blev intervjuade inför detta arbete har själva startat en 

grupp där de kan känna samhörighet och få hjälp av varandra, men alla kanske inte finner 

någon som har samma problem, eller har möjligheten att starta en grupp. Ingen människa ska 

behöva känna sig ensam eller utanför i ett samhälle och detta har blivit ett så pass stort 

problem i Sverige där det bör ske åtgärden. Alla som arbetar inom socialstyrelsen bör få en 

utbildning om hur de ska handskas med hedersproblem. Arbetet innehåller en del information 

som är tagen från socialstyrelsen, detta innebär enligt mig att de har mycket kunskap om 

ämnet, problemet är nog de som arbetar där är inte lika kunniga och hjälpsamma.  

Innan arbetet skrevs visste jag om att det fanns ett hedersproblem i Sverige dock inte att det 

var så stort, jag visste heller inte om alla de andra faktorerna som spelande in. Jag trodde 

hedervåld och hederskultur innebar våld och inte att den var en hel del bland annat isolering.  

Jag vet att pojkar och män också utsätts för hedervåld men valde att inte upplysa dem i detta 

arbete. Utifrån mina intervjuer anser jag att flickor/ kvinnor inte får tillräckligt med hjälp av 

myndigheter. Detta har väckt en del frågor om hur det är för pojkar och män när de söker 

hjälp. Är det ännu svårare för dem? Anses de som offer eller enbart förövare? 

Slutligen mycket visar på att hedersvåld kan försvinna men det tar tid och kräver jämlikhet. 

Kvinnan måste sluta ses som ett objekt där släktens heder ligger i hennes kyskhet. Mycket 

arbete har gjort mot rätt riktning för att hjälpa, förbättra och förhindra hedersvåld men tyvärr 

inte tillräckligt och det krävs mycket mer. 
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11. Bilagor  
I detta avsnitt intervjuas 3 unga kvinnor som levt eller lever inom en hederskultur. Dessa 

unga kvinnor intervjuades för att kunna besvara frågorna frågeställningen samt för att ta reda 

på syftet för detta arbete, hur det är att leva med en hederskultur i ett land som Sverige 

11.1 Bilaga  
Intervjufrågor  

Är du född i Sverige? / hur länge har du levt i Sverige? 

Fick du vara med på alla skol aktiviteter?  

• Vad fick du inte vara med på? 

• Vad tror du det beror på? 

Får du välja den du vill gifta dig med?  

• Måste du hålla dig till några ramar? 

• Vem får du inte välja att gifta dig med? 

Har du känt dig utanför någon gång på grund av reglerna du har hemma? 

Hade du andra som hade det likadant som dig eller kände du dig själv? 

Hur kändes det att inte få göra sådant de andra fick göra?  

Har du någon gång sökt hjälp? 

• Om ja, fick du den hjälpen du behövde? 

• Om nej (om det hade behövts) varför inte? 

Kände du att det krockade mellan de olika kulturerna? 

Hitta du dina egna lösningar att vara delaktig i det svenska samhället samtidigt som du 

fullbordade din familjs traditioner?  

Har du rymt någon gång? 

• Om ja, gick du tillbaka om ja varför? 

Vad tror du hedersförtryck beror på?  

Har du syskon? 

Men när du var yngre följde du alla regler då? 

Vad tror du konsekvenserna hade varit om de kom på att du ljög? 

Fick studera i en annan stad? 

Hade de velat att du skulle utbilda dig om ni inte hade bott i Sverige? 

Vill dina föräldrar att du ska utbilda dig eller vill de att du ska vara hemmafru? 

Hade dina bröder det på samma sätt som dig? 



30 
 

Hur har du handskats med att leva under dessa regler samt att bo i Sverige? Vad har du gjort för att 

anpassa dig? 

Måste du vara gift för att flytta hemifrån? 
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11.2 Bilaga 

Intervju med kvinnojour 

Här kommer en intervju med två kvinnor som har arbetat i en kvinnojour i många år. De har 

erfarenhet med unga kvinnor som har sökt hjälp på grund av hedersvåld. De har även 

erfarenhet kring arbetet socialtjänsten gör för de unga kvinnorna.  

Kan ni berätta lite vad hedersrelaterat våld innebär? 

Har ni en särskild handlingsplan då det gäller fall med hedersrelaterat våld? 

FÖLJDFRÅGA: Hur skiljer detta sig från handlingsplan för annat våld? 

Vad skiljer sig hedersvåld mot vanligt våld tycker du?  

Vad händer om ett rykte har spridits?  

Finns det någon särskild religion som förespråkar hedersvåld? 

Varför tror ni att folk begår hedersrelaterat våld i Sverige? 

Varför tror ni att den är ljusrosa här och blodröd på andra ställen? 

Hur tror du att det känns att leva med dessa kulturella skillnader i Sverige? 

Finns det någon som bar blivit drabbad av våldet som väljer att gå tillbaka? I så fall varför? 

Anser du att det finns tillräckligt med hjälp med de som är drabbade? 

Det finns ibland tidiga tecken på hederskultur bland annat att de inte får vara med på gympan. 

Finns det något man kan göra då? 

Varför gör de inget? 

Om inte vad kan man göra mer? 

Tycker du att hedersrelaterat våld är uppmärksammat? 

Vilka drabbas – är det bara tjejer eller?  

Tror du att hedersrelaterat våld kommer förvinna? 

Hur känner de flickor/ kvinnor som kommer hit pga. av hedersrelaterat våld? 

Vad är det dessa personer behöver för stöd? 

Hur hanterar ni familjens/släktens inblandning? 
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