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Abstract 
 
With the honour between her legs – a synthesized research about the understanding of honour 
related crimes 
 

The purpose of this study was to, through a synthesized research, increase the knowledge of 

honour related crimes and how it effects the social work with the question. Our question at 

issue is; how can the phenomenon of honor-related oppression, violence and murder be 

understood based on the current state of knowledge? The study followed a qualitative method 

and the theoretical approach was hermeneutic. The results were analyzed with the help of the 

theory social constructionism.  In using 11 primary documents, both Swedish and English, we 

distinguished three main themes in the explanations and understanding of crimes in the 

phenomenon and by using rich quotations and summaries tried to pinpoint the mechanisms 

behind crimes committed in the name of honour. These three main themes can be categorized 

in the female subordination, culture and generations, loyalty and power. Our conclusion from 

this study is that honour-related violence is constructed according to gender, culture, 

generation, loyalty, power and the surrounding society. Depending on who you are in any 

given context, the violence and murders are constructed differently and is understood in 

different ways. 

 

Keywords; honour related crimes, honour related crimes violence, subordination, collective 

power, patriarchal power 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hedersproblematik inom ramen för socialt 

arbete samt hur problemet kan begripas av professionella som kan komma att stöta på 

hedersrelaterat våld och förtryck i sitt yrke. Studien baserade sig på en kvalitativ metod, en 

kunskapsöversikt som hade en hermeneutisk ansats för att försöka ökan kunskapen för 

hedersproblematik. Med 11 primärdokument urskiljde vi tre teman; kvinnans underordnade 

ställning, kultur och generation, lojalitet och makt. Resultaten visade att det finns olika sätt att 

förklara hedersrelaterat våld och mord, men vi fann överensstämmelser; att flickans oskuld 

måste vara icke ifrågasatt, om bara så ett rykte om motsatsen förekom fanns det en direkt fara 

för hennes liv. Kultur var en omdiskuterad förklaring till fenomenet, där resultaten visade att 

de kulturella normerna och synsätten var olika i en kultur där det praktiserades heder i 

jämförelse med en kultur utan. Dessa resultat analyserades sedan socialkonstruktionistiskt.  

Vår slutsats av denna studie är att hedersrelaterat våld konstrueras beroende på kön, kultur, 

generation, lojalitet, makt och det samhälle man befinner sig i. Beroende på vem man är i 

vilken kontext har hedersrelaterat våld och mord olika betydelse och förstås på olika sätt. 

 

Nyckelord: Heder, hedersvåld, hedersproblematik, hederskontext, hedersmord, underordning, 

kollektiv makt, patriarkal makt 
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1. Inledande kapitel 

1.1 Inledning 

Hedersrelaterat våld och mord är sedan år 2002 inte längre ett främmande, dunkelt fenomen 

som enbart existerar i Mellanöstern, det är numera ett aktuellt problem världen över. Varje år 

mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn av sina fäder, makar, bröder, farbröder 

och kusiner. I vissa länder är inte hedersrelaterat våld och mord en olaglig handling, aldrig har 

talesättet ”ändamålen helgar medlen” haft en otäckare innebörd. Kvinnor som mördas i 

hederns namn har förlorat sitt anseende som oskuld, mordet är både ett sätt för familjen att 

återupprätta sin heder som att försvara den moral som eftersträvas i samhället (Amnesty 

2006). Tre uppmärksammade mord: Sara Abed Ali 1996, Pela Atroshi 1999 och Fadime 

Sahindal 2002 skapade en stor mediadebatt där förklaringar till varför detta kunde ske i ett 

land som Sverige florerade och samtidigt satsades stora resurser på att utreda fenomenet, 

kartlägga förekomsten och upprätta skyddade boenden för de flickor som bedömdes utsättas 

för fara av sin familj. Men kunskapsläget är splittrat; det finns inte någon enhetlig strategi för 

att förstå och arbeta med problemet, kunskapen om problemets essens är omtvistat och mellan 

forskare råder diskussioner om varför fenomenet existerar (Darvishpour 2004; Schlytter & 

Linell 2008; Eldén 2003).   
 
1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Syfte 

Syftet med C- uppsatsen är att öka förståelsen för hedersproblematik inom ramen för socialt 

arbete samt hur problemet kan begripas av professionella som kan komma att stöta på 

hedersrelaterat våld och förtryck i sitt yrke. 
 
1.2.2 Frågeställning 

Hur kan fenomenet hedersrelaterat förtryck, våld och mord förstås utifrån det nuvarande 

kunskapsläget? 
 
1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen följer mönstret inledning, metod och material, teori, resultat samt analys och 

diskussion. Under inledningen återfinns uppsatsens syfte tillsammans med frågeställning och 

begreppsdefinitioner av vikt. Vidare följer en introduktion av ämnet med tidigare forskning, 

internationell situation samt det hedersrelaterade våldet och förtryckets koppling till socialt 

arbete. Under rubriken teori återfinns de teoretiska verktygen vilka vi använder oss av i vår 

analys. Vi diskuterar kunskapssyn och den valda teorin socialkonstruktionism. I kapitlet 
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metod presenteras det konkreta genomförandet av studien med rubriker såsom 

reliabilitet/validitet, forskningsdesign samt litteratursökning, urval och dataanalys. Det är 

även under kapitlet metod som redovisning av primärkällorna återfinns. Resultatpresentation 

utifrån tre teman ingår i det följande kapitlet resultat. Dessa tre teman är; kvinnans 

underordnade ställning, kultur samt generation, lojalitet och makt. Samma tre teman ligger 

till grund för den analys och besvarandet av vår frågeställning vi sedermera gör i avsnittet 

med samma namn. Dessa står för en socialkonstruktionistisk delanalys som sedermera 

sammanfattas i en helhetsanalys. Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen är; hur 

kan fenomenet hedersrelaterat förtryck, våld och mord förstås utifrån det nuvarande 

kunskapsläget och den sociala konstruktionismen visar på de konstruktioner som tillsammans 

bildar det vi kallar ”nuvarande kunskapsläge”. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt 

forskning och innan dess en diskussion där vi presenterar studiens viktigaste resultat samt 

förhåller oss kritiskt till desamma.  
 
1.4 Begreppsförklaringar 

Heder: Heder definieras som ett system av social, beteendemässig ordning. I syfte att bevara 

mäns överlägsenhet görs kvinnor underlägsna och åläggs en rad olika regler som inte gäller 

för män. (Smartt 2006, s. 4) Med hedersproblematik menar vi hela fenomenet; att flickor och 

kvinnor utsätts för förtryck, våld och mord i hederns namn. Heder som begrepp är centralt i 

denna uppsats då våldet refereras och relateras till att någon i familjen, oftast kvinnan 

och/eller dottern, har betett sig på ett sådant sätt att familjens kollektiva heder kan ta skada. 

Purna Sen (2005, s. 50) beskriver på ett liknande sätt förståelsen av hedersvåld, att kvinnan 

utsätts för fysiskt och psykiskt våld men även social utestängning. Det handlar dock inte 

endast om kvinnans faktiska handlande – det är ryktet kring kvinnan som är det avgörande.  

Kultur: Det råder en viss debatt om vad kultur som begrepp betyder och innehåller, men det 

kan förstås som ett mönster av sätt att förstå, förklara och handla. En kultur kan därmed 

förklaras som en grupp människor som värdesätter olika normer, värderingar och 

handlingsmönster. Dessa handlingsmönster är sammankopplande och normerande vilket 

knyter gruppens individer till varandra (Allwood 2000, s. 41). Kultur som begrepp är 

svårdefinierat och, till viss del, otydligt men anledningen till användandet av begreppet ligger 

i att man som läsare bör förstå vad som impliceras när förklaringar till hedersvåld lutar sig 

mot kulturella förklaringsmodeller. Kultur här blir det kontrasterande begreppet som skiljer 

normer, värderingar och handlingssätt åt och som kan kasta ljus på den komplicerade 

bakgrund som ligger till grund i hedersproblematik.  
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Identitet: Forskaren Nader Ahmadi (2000) menar att det är svårt att definiera vad identitet 

som begrepp innebär samt att det finns flertalet forskare som skapat teorier på området men 

rent generellt kan man urskilja två typer av identiteter såsom subjektiv och objektiv. 

Skillnaden mellan dessa två är vari definieringen av självbilden ligger – handlar det om eget 

förvärvade uppfattningar eller från andra presenterade åsikter? Det är således fyrdelat: (1) Hur 

ser jag på mig själv? (2) Hur ser jag på min grupp? (3) Hur ser andra på mig? (4) Hur ser 

andra på min grupptillhörighet? (Ahmadi 2000, s. 157) En liknande argumentation som under 

begreppsförklaringen kring kultur bör föras här. Vinsten av att förklara begreppet identitet är 

kopplat till kultur – som delaktig i en kultur skapas en form av identitet till vilken vi knyter 

handlingsmodeller, normer och värderingar. Denna identitet kan dels omformuleras i kontakt 

med andra kulturer men även med andra former av samma kultur.  

Patriarkat: Patriarkat är ett socialt system som karaktäriseras av mäns makt och privilegier. 

Detta system formar relationer mellan könen och berövar kvinnors rättigheter, försätter dem i 

maktlöshet och degraderar deras erfarenheter (Payne 2005, s. 358, 360). Anledningen till att 

patriarkat som begrepp presenteras är att mycket utav den kultur och normer där 

hedersrelaterat våld återfinns anses ha en patriarkalt styrd familjehållning och 

samhällsstruktur. Med detta menas en tydlig hierarkisk pyramid med mannen i topp och 

fallande ordning män och sedan kvinnor, med döttrar längst ner i basen på pyramiden (se 

exempelvis Darvishpour 2004). 

Integration: Integration och dess innebörd handlar om en inre och subjektiv känsla av 

delaktighet och samhörighet. Detta skiljer sig från den allmänna uppfattningen om att 

integration uppnås genom politiska interventioner som sysselsättning och inkomst (Ahmadi 

2000, s. 175). ”Att vara integrerad i vår tid innebär att känna sig delaktig i det spel som pågår 

för ögonblicket. I detta sammanhang blir integrationen inte heller något absolut och definitivt, 

eftersom verkligheten och identiteten inte är absoluta och definitiva.” (Ahmadi 2000, s. 176). 

Under rubriken 5.2 Kultur återfinns en argumentation kring integrering i det svenska 

samhället i relation till hedersproblematik och det är då viktigt att förstå vad begreppet står för 

i detta sammanhang.  
 
I nästkommande avsnitt kommer intersektionalitet, kulturteori och radikalfeminism att 

presenteras och dessa kan ses som huvudteorier i vårt empiriska material i förklaringen och 

förståelsen kring hedersproblematik.  

Intersektionalitet: Intersektionalitet handlar om att se hur flera maktaspekter samverkar och 

bidrar till att skapa förståelse för olika fenomen. Det intersektionella perspektivets vinster 
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ligger i att betrakta aspekter som kön, etnicitet, klass, rasism och diskriminering när 

fenomenet hedersvåld undersöks och hur de påverkar varandra (de los Reyes & Mulinari 

2005, s. 15ff). 

Kulturteori: Att tillhöra en kultur medför en rad identitetsmässiga och sociala markörer, 

individer inom en kultur har gemensamma nämnare som knyter dem samman och skapar en 

kollektiv identitet. Gruppens överlevnad är avhängig att alla efterföljer gemensamma 

värderingar och skapar en vi-känsla. Kulturteoretiska perspektiv uppmärksammar olikheter 

mellan olika kulturer och hur deras olika uppfattningar om vi-känslor skapar stereotyper, 

fördomar och attityder som resulterar i diskriminering, då enskilda individer i grupperna 

homogeniseras och anses besitta alla de egenskaper man vanligtvis förknippar kulturen med 

(Allwood 2000, s. 40ff). Kulturteori binder på ett tydligare sätt samman begreppen kultur och 

identitet och är en teori av vikt att beakta för att förstå hedersproblematik.  

Radikalfeminism: Feminismen är övertygad om kvinnans underordnade position på de flesta 

av samhällets arenor och detta medför konsekvenser på sociala, professionella, kulturella och 

ekonomiska plan. Radikalfeminismen fokuserar på patriarkatet, att män vinner privilegier på 

bekostnad av kvinnan och hennes intressen (Payne 2005, s. 360ff). ”Detta synsätt värdesätter 

och närmast hyllar skillnader mellan män och kvinnor och strävar efter att skapa speciella 

strukturer för kvinnor inom existerande organisationer.” (Payne 2005, s. 360).  
 
2. Tidigare forskning, internationell situation samt koppling till socialt arbete 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning inom området hedersvåld men även det 

internationella läget samt hur arbete med frågan bedrivs runt om i världen, speciellt fokus är 

Förenta Nationerna, FN. Avslutningsvis diskuteras frågan i ljuset av det sociala arbetet. 
 
Forskaren Ursula Smartt vid Thames Valley University i London (2006) skriver i sin artikel 

att det är nästintill omöjligt att veta hur pass spritt hedersproblematik är runt om i världen, 

men enligt FN:s uppskattning handlar det om runt 5000 mord årligen, huvudsakligen i 

Mellanöstern och muslimska delar av Asien. Av dessa är det endast ett fåtal fall rapporterade i 

västvärlden, och enligt författaren grundar sig detta i att familjer och gemenskaper ofta döljer 

det som skett, samt att polisanmälningar sällan ses som en lösning på problemet. En fråga som 

ofta uppkommer i diskussioner kring hedersvåld och förståelsen kring densamma är 

skillnaden gentemot övrigt våld i nära relationer; rent generellt ligger en stor skillnad gällande 

inblandningen från övriga familjemedlemmar. När en kvinna, genom ett kollektivt beslut, 

mördas i hederns namn ingår flertalet personer i utförandet - såväl kvinnor som män. 

Skillnaden blir därmed att det i våld i nära relationer generellt endast ingår två parter medan 
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straff för befläckande av den kollektiva hedern blir en kollektiv angelägenhet. Med andra ord 

kan klan-, släkt och familjemöten hållas rörande kvinnans framtid, då hon inte betraktas som 

en individ utan som en kollektiv tillhörighet som kan upprätthålla eller befläcka deras 

gemensamma heder (Smartt 2006, s. 4). 
 
Ytterligare en aspekt som skiljer de båda åt är den kvinnliga inblandningen i dåden. Ofta 

ligger uppviglingen och det efterkommande döljandet av brottet hos släktens äldre kvinnor 

(Smartt 2006, s. 4-5). På ett liknande sätt argumenterar Purna Sen (2005) när författaren 

hävdar att både kvinnor och män spelar en viktig och central roll i upprätthållandet och 

efterlevandet av könsroller och mönster. Sen (2005) menar att mord är ytterligheten på skalan, 

men att begränsningar i relationer både av kärlek och vänskap även återfinns i samma 

kontinuum. Svärmödrar, mödrar och andra kvinnor runt flickan upprätthåller dessa regler och 

i vissa fall även beslutar kring liv eller död för flickorna (Sen 2005, s. 48). 
 
Forskning gjord i ett grekiskt herdesamhälle på 1950-talet är med som exempel på den 

tidigare forskning som gjorts i frågan kring hedersvåld och denna visar på heder som en 

bärande fråga inom detta herdesamhälle. Samhället kännetecknas av ett starkt patriarkalt 

system, med männen som essentiella överhuvuden i såväl familje- som samhällshierarkin, 

samhället förefaller ruralt och stängt från yttre påverkan och befolkningen bekänner sig till 

kristendomen. Männen håller sig varandra närmast genom olika typer av allianser där de har 

tillit, förtroende samt upprätthåller samhällets ordning. Inom allianserna pågår förhandlingar 

om giftermål mellan familjernas aktuella barn och framförallt kvinnans oskuld utvärderas. En 

ung kvinna som blivit bortgift får en plats i sin makes hem där hon är en främling och 

underordnad alla andra vuxna i familjen, även barn kan försöka hävda högre status än den nya 

bruden (jmf exempelvis Ahmetbeyzade 2008; Kandiyoti 1988) (Campbell 1964, s. 36ff). 

Campbell hävdar också att kvinnan är ett konstant hot gentemot mannens heder och hon 

måste kontrolleras och domineras. Detta finner vi även hos Fatima Mernissi (1987), som har 

gjort en studie med grund i moderna muslimska samhällen. Kvinnan i studierna blir materiellt 

försörjda av sina män, och i gentjänst ska hon underlåta sig honom alla sexuella böjelser 

hennes man kan tänkas ha, samt producera manliga arvingar. 
 
”That was, and is still, at issue in Marocco and other muslim societies is not an ideology of 
female inferiority, but rather a set of laws and customs that ensure that women’s status 
remains one of subjugation. Prime among these are the family laws based on male 
authority.” (Mernissi 1987, s. 11).  
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I en rapport presenterad i juli 2002 skriver FN (s. 11-12) att våld i hederns namn måste bli ett 

prioriterat problem bland deras medlemsländer. De anser att kunskapen kring fenomenet samt 

att utbildning i frågan är bristfällig vilket ger frågan ett alltför litet utrymme. För att kunna 

lyfta diskussioner och för att i senare led kunna helt förhindra hedersvåld menar FN att brottet 

måste kriminaliseras på alla nivåer samt att all form av deltagande ska vara straffbart. Häri 

ligger dock en motsättning; flertalet länder rapporterar att hedersvåld inte överhuvudtaget 

förekommer, däribland länder som Saudiarabien och Qatar (FN 2002, s. 4). Dock finns det 

länder som tar aktiv ståndpunkt i frågan, däribland länder som Sverige, Nederländerna, Malta 

samt Turkiet som genom seminarier, olika typer av möten mellan kulturer samt både 

internationella och nationella konferenser söker en gemensam agenda för bekämpandet av 

denna typ av brottslighet. Även på lagstiftningsnivå har frågan lyfts och trots att länder där 

hedersvåld förekommer (Jordanien, Turkiet samt Pakistan) återfinns det ingen juridisk 

acceptans inom landets rättsliga maskineri (Smartt 2006, s. 5).  
 
Här följer två citat hämtade från artiklar som behandlar hedersvåld i Egypten och i Turkiet. 

Båda citaten är målande och beskriver en överrensstämmande bild kring vad 

hedersproblematik i grunden karaktäriseras av.   
 
”The legal system in Egypt is contradictory in that it guarantees women's rights in the public 
arena, restricting them in the private sphere. /…/ Family law prioritizes the reproductive role 
of woman, assuming that men alone are responsible for providing for the family. It places the 
protection of the family unit above individual rights within the family, giving men privileges 
to go with the role of sole provider. Likewise women are not treated as individuals, but 
rather as wives, mothers and daughters expected to obey the patriarch; and the control of the 
sexuality of girls and women is observed and monitored by male members of the family.” 
(Khafagy 2005, s. 2)  

 

Här följer det citat som visar på den turkiska bilden av hedersrelaterat våld och hur kvinnan 

och mannens roller är sammankopplade med de kulturella normerna kring oskuld och heder. 
 

”The corporate control of female sexuality, linking female sexual purity to male honor, the 
segregation of the sexes, and the nature of the female life cycle, have been singled out as 
features that exert a decisive influence in shaping and reproducing a culturally specific 
experience of gender.” (Kandiyoti 1987, s. 334-335) 

 
Sverige är ett land som tar aktivt motstånd mot hedersrelaterat våld, vilket uppmärksammats 

både nationellt och internationellt (jmf FN 2002) men trots detta erkännande visar studier, 

gjorda kring socialsekreterares förståelse och arbete kring fenomenet, att den reella kunskapen 

brister. Ett genomgående resultat i Sjöbloms studie var att de intervjuade socialsekreterarna 

var oense om hur de förstår och förklarar hedersproblematik och dess mekanismer. 

Problematiken gavs ett ansikte när Fadime Sahindal mördades, då massmedia 
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uppmärksammade fenomenet. Socialsekreterarna bekräftar att medias uppmärksamhet har till 

största del skapat den förståelse de har för fenomenet (Sjöblom 2006, s. 24). Denna aspekt 

kommer diskuteras i punkt 8.1 Det sociala arbetets konstruktion kopplat till hedersrelaterat 

våld. Socialsekreterarnas arbete med frågan konkret skiljer sig åt beroende på handläggande 

sekreterare, men även mellan olika delar i landet till konsekvens för dessa flickor (Sjöblom 

2006, s. 66-70). Mot bakgrund av detta behövs en gemensam grundförståelse för 

problematiken med hedersvåld i den svenska kontexten, samt hur man som socialarbetare 

konkret kan arbeta i frågan.  

 

3. Teori 
Detta avsnitt kommer innehålla vilken teori och kunskapssyn som vi använder vid den 

hermeneutiska tolkningen av resultatet. För en presentation av begreppet hermeneutik, se 

avsnitt 4.1 Forskningsdesign och vetenskapsfilosofisk position. 
 
3.1 Kunskapssyn 

Payne (2005) beskriver vikten av att definiera och förstå de olika kunskapssyner som ligger 

till grund för inhämtande av teorier och metoder inom socialt arbete. Inom begreppet 

kunskapssyn återfinns två åtskilda traditioner; positivism vilket karaktäriseras av en jakt på 

objektiv, ofta statistiskt mätbar, data samt interpretativism som snarare förklarar oss 

människor som starkt beroende och i relation till varandra och vår kontext. Detta leder till att 

vi inte kan vara objektiva i förhållande till kunskap och Payne (2005, s. 93) förklarar det som 

att; ”Samhället skiljer sig från de individer som finns i det, och därmed kan vi vara som mest 

effektiva då vi förhåller oss till och förstår hur andra människor uppfattar världen i 

förhållande till oss.” Denna tolkningsgrundade kunskapssyn går hand i hand med vår 

hermeneutiska metod som vilket även den är att betrakta som starkt kopplat till tolkning och 

det subjektiva paradigmet. (Payne 2005, s. 93) 
 
3.2 Socialkonstruktionism  

Här följer en redovisning och presentation av teorin socialkonstruktionism vilket vi funnit 

vara en teori med brett appliceringsvärde vilket vi ser som en vinst i förhållande till vårt 

studerade fenomen hedersvåld. I och med att den som teori inte är uteslutande eller 

begränsande kan de nyanser och perspektiv som behövs integreras i förståelsen av 

hedersproblematik synliggöras.  
 
Social konstruktion är sprunget ur socialpsykologin, som inriktar sig på hur relationer inom 

och mellan grupper genererar och upprätthåller sociala identiteter. Genom språket och en 
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förståelse av språkliga modeller beskriver hur människor konstruerar sin sociala värld. 

Verkligheten ses som en social konstruktion i ett historiskt och socialt sammanhang, vilket 

möjliggör många kulturella och sociala former (Payne 2005, s. 237-238). 

Socialkonstruktionistisk teori innebär att individer beskriver, förklarar och redogör för världen 

som omger dem som en del av utbytet mellan människor i deras sociala, historiska och 

kulturella kontext. Människans kunskaper om verkligheten härrörs inte från rationellt 

tänkande och experiment, utan från tolkningar av människans språkliga samspel. 

Gemensamma sociala konstruktioner av verkligheten bidrar till individers och gruppers 

socialisation in i samhället, och när idéerna blir så allmänt uppfattade och accepterade blir de 

verklighet för de som konstruerat dem. Därmed uppstår sociala problem genom att en viss 

grupp skapar dem genom att påtala något i samband med dem (Payne 2005, s. 240-241). 

Människor beskriver sociala skeenden och vill få dem att överensstämma med den verklighet 

de uppfattar, men beskrivningen av verkligheten påverkas av de som individen uppfattar som 

mottagare. Berättelserna består således av en social relation som representeras av en händelse, 

men som tolkas inom ramarna för en social relation. Berättelserna rymmer också alternativa 

representationer, men beroende på hur berättelsen förmedlas fastställs den verklighet den 

företräder och berättelsen eftersträvar att visa en inre kontext mellan dess beståndsdelar. Men 

frågan är om publiken kan övertygas av denna bild av verkligheten och att därmed ett 

sanningskrav kan uppfyllas.  
 
Publiken tolkar och tillskriver mening i sin tur, men måste hålla sig inom ramen för en 

överenskommen förklarlighet under kulturens och samhällets kollektiva påverkan. Hur vi 

förstår världen beror på att olika skeenden drabbar och beskrivs för oss, som vi sedan tolkar 

utifrån våra tidigare erfarenheter. Därefter redigerar och förbättrar vi våra erfarenheter för att 

de ska kunna vara ett fortsatt stöd i vår livsföring. Språket är vår nyckel till förståelse, men 

påverkar också hur vi tolkar och förstår. I samtalet ges vi utrymme att ifrågasätta och reda ut 

missförstånd, samt driva framåt mot nya inriktningar. Problematiken och frågorna som då 

uppkommer ligger i huruvida människan har någon handlingsförmåga, eller är den 

godtyckligt utlämnad åt de sociala konstruktioner som dominerar i just den kontexten. (Payne 

2005, s. 252-253) Genom samtalet kan människan omkonstruera sin egen uppfattning om 

verkligheten i takt med att förändringar sker. Genom omkonstruering kan ögonen öppnas för 

människans handlingsförmåga och chans att inverka i sitt eget liv, och se dennes handlingar i 

ett nytt ljus (Payne 2005, s. 254-255). 
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3.3 Socialkonstruktionism och det sociala arbetet 

Bland annat Payne (2005) och Jönson (2008) argumenterar för att socialt arbete och dess 

verksamhet är omstritt och svårdefinierat. I mångt och mycket handlar debatten om den 

konstruktion av socialt arbete som skapas i och med personers handlingar, i Payne (2005, s. 

29) omnämnt ”social kunskap”. Denna sociala kunskap ligger till grund för den sociala 

verkligheten och hur vi uppfattar den. Tillsammans kommer vi sedan fram till en objektiv, 

tillsammans överrenskommen, sanning om hur det fungerar i denna sociala verklighet. (Payne 

2005, s. 29-30; Jönson 2008, s. 2ff) ”Sociala handlingsmönster blir vanemässiga och på så sätt 

kan vi dela med oss av våra uppfattningar om hur det är ställt ned saker och ting.” (Payne 

2005, s. 29) Detta leder till att vi agerar som människor i en konstruktion av samhället och 

dess normer som av massan är accepterad. (Payne 2005, s. 30) Den effekt som det precis 

presenterade har för det sociala arbetet och dess bakomliggande politik blir intressant i 

förhållande till hedersrelaterat våld. Som tidigare nämnts har fenomenet hedersvåld inte 

någon, av varken socialsekreterare eller andra aktörer, helt gemensam och överrenskommen 

innebörd. Det har visats i studier (jmf Schlytter & Linell 2008; Sjöblom 2006) att flickor i risk 

för att utsättas för hedersvåld och förtryck befinner sig i en svårförstådd och svårtolkad 

situation. Detta kommer att analyseras med grund i de sociala konstruktioner som skapas 

kring uppkomsten, definitionen och arbetet kring sociala problem.  
 
I vad som ska definieras som ett socialt problem och hur man sedermera ska arbeta med detta 

problem finns bakomliggande intressekonflikter, både mellan forskare och praktiker på fältet. 

Dessa intressekonflikter kan gestaltas på följande sätt; de sociala konstruktioner och den 

sociala kunskap som formuleras kan inom en grupp strida mot andra gruppers överrenskomna 

sociala verklighet. Likväl som att det inom den vanliga politiken finns synsätt och åsikter om 

hur saker och ting ska bedrivas, finns det inom socialt arbete olika grupper med sina intressen. 

Payne (2005) beskriver denna kamp på detta sätt; ”Förespråkare för ett visst synsätt kämpar 

på så vis för att det ska bli accepterat, och de använder sig av teorier som stödjer deras 

premisser för att synsättet ska få ett handlingsutrymme för den generella konstruktionen av 

socialt arbete.” (Payne 2005, s. 30-31) I detta gränsland finns för tillfället fenomenet 

hedersrelaterat våld. De olika forskarna som presenterats i denna selektiva kunskapsöversikt 

argumenterar här med olika teorier om förklaringar till hedersvåldets orsaker, premisser, 

konsekvenser samt lösningar. Genom att ta ställning för någon utav dem, eller ingen av dem, 

får verkningar på hur man både från politiskt håll, men även på praktikernivå, arbetar med 

frågan. 
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4. Metod 

Innehållet under denna rubrik kommer innefatta val av forskningsdesign, insamling och urval 

av data, samt metod för dataanalys. 

4.1 Forskningsdesign och vetenskapsfilosofisk position 

Med grund i studiens syfte och frågeställning, att öka förståelsen för fenomenet 

hedersrelaterat våld, har vi valt en kvalitativ ansats. Med kvalitativ menas en design som 

öppnar upp för ett sökande efter helhetsförståelse kring specifika omständigheter. Denna syn 

kallas holistisk och är karaktäriserande för en kvalitativ forskningsdesign där förståelse för 

sammanhang och helheter är viktigare än fenomenets enskilda delar (Olsson & Sörensen 

2008, s. 63). Enligt Schlytter & Linell (2008, s. 16) råder ett stort kunskapsunderskott kring 

hedersproblematik då det saknas evidensbaserad forskning vad gällande orsaker till våldet 

men även gällande metoder, behandling och dess utfall. Med grund i detta fann vi att en 

kvalitativ kunskapsöversikt lämpade sig som metod, då en kunskapsöversikt kännetecknas av 

viljan att sammanfatta och samordna empirisk forskning men även att genom 

sammanställning se luckor vilka kan ha konsekvenser för praktiken (Backman 2008, s. 72-

73). Vidare skiljer Backman (2008, s. 81) på olika typer av översikter, bland annat 

heltäckande och selektiv där den senare är avgränsad i exempelvis primärdokumentens 

tidsrymd. Då studien har till syfte att öka kunskapen och förståelsen för hedersproblematik 

utifrån det nuvarande kunskapsläget har en selektion gjort i val av primärdokument för vår 

studie.  
 
Som tidigare nämndes söker den kvalitativa forskningsansatsen att förstå ett fenomens helhet 

snarare än dess enskilda delar vilket även är grunden inom den hermeneutiska 

vetenskapsfilosofin. Hermeneutiken söker efter att förstå människors erfarenheter och deras 

situation genom tolkning (Olsson et al 2008, s. 64) av talade och skrivna språket. Språket som 

verktyg är essentiellt för en hermeneutisk tolkning då ”människans livsvärld kan förstås 

genom språket” (Olsson et al 2008 s. 100).  
 
Hermeneutikens verktyg för att nå denna helhetsförståelse är den hermeneutiska cirkeln 

vilket är en metod där delens betydelse ständigt är avhängigt helhetens och vice versa. Med 

andra ord uppstår ett inbördes samband mellan helhet-del och de tolkningar som görs är 

beroende av forskares förförståelse då tolkningar är starkt knutna till forskarens förmåga att 

pendla mellan del och helhet men även placera sin tolkning i en större kontext. Pendlingen 
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mellan del och helhet pågår till texten nått en enhetlig poäng, när de hermeneutiska 

tolkningarna är, så gott som det går, fria från inre motsägelser. (Kvale 1997, s. 50). 
 
Genom att föra en form av ”samtal” med sin text, för att på så vis nå fördjupad förståelse, sker 

en textuell utveckling i form av en cirkel eller spiraltyp där författarens förförståelse 

tillsammans med det som texten söker att förmedla relateras till varandra (Olsson et al 2008, 

s.101).  
 
4.2 Förförståelse 

I enlighet med den hermeneutiska vetenskapsfilosofin är det av vikt att redovisa vilken 

förförståelse man som forskare har om det fenomen som ska undersökas (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 251-252). Vi har under vår studietid inte kommit i kontakt 

med hedersrelaterat våld i undervisningen, men en av författarna kommit i kontakt med 

fenomenet under en praktik på Socialtjänsten, där de var i inledandet av att utveckla ett 

screeningdokument, specifikt för hedersrelaterat våld. Genomgående är därmed förförståelsen 

av fenomenet liten och de förutfattade meningarna desto större. Vi är av stark uppfattning att 

trots de svar vi kommer finna under studien kommer vi aldrig anse att våld och mord är en 

accepterbar handling, och det kommer inte finnas en ursäkt för mord - endast förklaringar. 

Sedan tidig ålder har vi fått lära oss om FN:s mänskliga rättigheter, och är av uppfattningen 

att alla människor är lika värda oavsett kön, etnicitet, kultur, religiositet, sexualitet och 

ideologi. Att människor förtjänar samma möjligheter, är berättigade till en rättvis bedömning 

vid juridiska förhandlingar och att alla människor förtjänar att leva. 
 
4.3 Metod för litteratursökning, urval och dataanalys 

I studiens inledningsfas genomfördes litteratur-, och artikelsökningar på referensdatabaserna 

ASSIA, ERIC, PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services abstracts and Sociological 

abstracts funna via Högskolan i Gävles bibliotekssida. Primärdokuments abstracs rörande 

eller relaterade till fenomenet hedersrelaterat våld (genom de nedan nämnda sökorden) lästes 

för att i ett tidigt skede sortera bland de resultat som genererades i sökningarna. Tidigt 

hittades det två framträdande namn med flera egna publicerade rapporter, artiklar och 

avhandlingar vilka i sin tur lästes mer noggrant. I nästa skede av sökningen användes de funna 

källornas egna referenser som sökbara enheter och på så vis öppnades en förståelse kring 

vilka forskare som var framstående inom området och vilka publikationer den nuvarande 

kunskapen grundade sig på. Ytterligare sökmotorer likt LIBRIS, HIGGINS (HiG:s egna 

bibliotekskatalog) samt Google! har används.  
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Våra sökord har varit; hono(u)r crimes, hono(u)r violence, hono(u)r related violence, hono(u)r 

murder, hedersvåld, hedersrelaterat våld, hedermord samt balkongmord. 

 

Efter genomläsning av de primärdokument som vår initiala granskning funnit som användbara 

sorterades artiklar rörande endast den mediala bilden bort samt studier med syfte att 

presentera och problematisera endast den politiska integrationsaspekten. Enligt Backman 

(2008, s. 77) är evalueringen och den efterkommande urvalsprocessen den mest krävande 

både ur tidsperspektiv men även kreativitetsmässigt. Genom att upprätta ett protokoll i vilket 

man för ständiga anteckningar kan denna process underlättas och forskaren når en överblick 

kring forskningsområdet såväl som de enskilda texterna. Likt det protokoll (även kallat 

kodningsschema) Backman (2008, s. 77-78) presenterar, har vi värderat våra dokument med 

grund i hur de uttalade och dolda budskapen presenteras och hur argumentationen är 

genomgående i texten. Vi har även relaterat argumentationen och forskarens utsagor med 

varandra för att se om de är samstämmiga eller om det återfinns motsättningar. Vi har även 

beaktat vilka utsagor, här förklaringsmodeller, som är de viktiga samt de mer betydelselösa. 

Får alla samma utrymme och har detta motiverats i så fall? 
 

Vid urvalsprocessens slut hade cirka 25 artiklar, avhandlingar och rapporter utvärderats och 

reducerats till 11 primärdokument vilka fick en plats i vår selektiva kunskapsöversikt. Att 

koda en text innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren kan effektivisera det 

insamlade materialet från en forskningsintervju samt ge intervjumaterialet struktur. I detta fall 

fungerar alla våra primärdokument som intervjumaterial till vilka vi ”ställer frågor” likt en 

vanlig intervju. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att kodning kan innebära en process 

där man bryter ned, utreder, korrelerar, begreppsliggör och kategoriserar data.  Därefter 

granskas koderna i sin kontext och hur de kan sammanställas i förhållande till andra koder. 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 217-218) I och med komplexiteten och mångtydligheten i de 

primärkällorna i har finner vi ingen vinst i att endast använda oss utav endast ett analyssätt. 

Med ett ad hoc-angreppssätt kan man skapa mening i en text eller intervju på flera olika sätt. 

Det återfinns ingen standardform kring förfarandet utan man kan växla fritt mellan de olika 

teknikerna. (Kvale 1997, s. 184). ”Forskaren kan således först läsa igenom hela intervjuerna 

och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt, kanske göra vissa 

kvantifieringar som att räkna yttranden som anger olika attityder till ett fenomen, göra djupare 

tolkningar av speciella yttranden /…/” (Kvale 1997, s. 184). Vinsten för oss att använda oss 
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av ett motsvarande arbetssätt är att texterna får möjlighet att växa genom in-, genom-, och 

omläsning där teknikerna för att inhämta information och tolkningar inte är styrd.  

 

Vi har definierat tre teman i de 11 primärdokument vi använder oss av och med hjälp av 

meningskoncentrering har vi valt ut rika och talande citat passande de tre temana. Dessa tre 

teman är; Kvinnans underordnade ställning, Kultur samt Generation, lojalitet och makt. Med 

hjälp av dessa teman ska vi uppnå vårt syfte, att öka förståelsen för hedersrelaterat våld. 

Temana kommer relaterat till varandra i en hermeneutisk cirkel eller spiral där målet är att 

delarna tillsammans med helheten kommer skapa en tolkning utan inre motsägelser. Denna 

tolkning kommer ligga till grund för den analys vi sedermera kommer göra med hjälp av den 

socialkontruktionistiska teorin. Vårt mål är att med detta förfarande nå en så pass enhetlig 

förklaring av hedersrelaterat våld som möjligt med hjälp av de primärkällor vi valt.  
 
4.4 Triangulering 

Triangulering är en metod inom forskning som söker att säkerställa träffsäker 

resultatinsamling och analys. Det finns flertalet typer av triangulering och några utav dessa är; 

(1) triangulering av datakällor vilket innebär att resultat inhämtade från både kvantitativa och 

kvalitativa används i studien. (2) Undersökartriangulering betyder att två eller flera forskare 

insamlat och analyserat datan, vilket har till vinst att empirin och dess analys blir avhängig 

endast en forskare och hennes/hans förförståelse och sociala kontext. (3) Tvärvetenskaplig 

triangulering som är att flera olika teorier som tillhöra olika typer av professioner och 

traditioner används, exempelvis ekonomi, psykologi och sociologi. (Larsson 2005, s. 109) Det 

är dessa typer av triangulering som använts i vår studie. 
 
Genom att använda dess tre typer av triangulering ämnar vi att öka vi vår studies kvalitet samt 

trovärdighet då förståelsen för hedersrelaterat våld är ett komplext problem i behov av 

flertalet angreppsvinklar. Datakällstriangulering i vår studie innebär att vi använt primärkällor 

som både behandlar statistiska data genom enkäter samt kvalitativa genom intervjuer. 

Undersökartrianguleringen kännetecknas av en författarduo som genom tre olika 

bearbetningar av texterna strävar efter att upptäcka och fördjupa förståelsen för 

primärkällornas innehåll. Den tvärvetenskapliga trianguleringen innebär att empirin är 

inhämtad från flera discipliner, exempelvis de los Reyes som är ekonomihistoriker men även 

Eldén som är sociolog. I ett antal källor används även en rättsvetenskaplig metod genom 

analys av rättsfall, och även detta faller under denna typ av triangulering. 
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4.5 Validitet 

John Lilja (2005 s. 294, 296) beskriver validitet som förmågan att mäta det som avses att mäta 

med grund i det syfte och frågor som ställs i studien. I förlängningen innebär detta i praktiken 

att om en studie misslyckas med att nå en hög validitet har studien inte genomfört det som den 

var avsett att studera. Esaissson et al (2007 s. 63ff) delar upp begreppet validitet ytterligare 

genom att introducera begreppsvaliditet samt resultatvaliditet. Dessa samverkar på så sätt att; 

en god definition och koppling mellan begrepp (begreppsvaliditet) gentemot empiri 

(resultatvaliditet) leder till god validitet som sedermera skapar god reliabilitet.  
 
Genom att inledningsvis inte snävt beskriva och definiera innebörden av hedersproblematik 

når vi på så vis en högre begreppsvaliditet på grund av att vi annars skulle ”smalnat av” allt 

för mycket och då fått problem i granskningen av våra källor. Att vi i begreppsdefinitionen 

heller inte beskriver bakgrundsmekanismer inom hedersvåld rättfärdigar vi med argumentet 

att vi inte inledningsvis vill välja ståndpunkt. Syftet med studien är att öka förståelsen för 

hedersproblematik genom att urskilja och definiera förklaringsmodeller och om vi redan i 

förklaringen av begreppet hedersvåld skulle valt exempelvis en kulturell förklaring och 

beskrivit problemet som en ”kulturkrock” positionerar vi oss allt för tydligt i frågan. 
 
4.6 Reliabilitet 

Den andra aspekten inom forskningskvalitet är reliabilitet vilket innebär att studien kan 

återskapas och med presenterad metod kommer samma resultat att nås. Reliabilitet är 

avhängigt studiens validitet vilket innebär att om forskningen inte når hög validitet, där man 

som forskare ställt ”fel” frågor som inte ger svar på det man egentligen söker att svara på, når 

man heller inte en hög reliabilitet. (Lilja 2005, s. 294)  
 
I vår jakt på god reliabilitet har vi sökt minimera de faktorer som kan påverka vår förmåga att 

inhämta och kategorisera vår empiri. Genom de tre granskningarna av primärdokumenten vill 

vi nå djupare för varje gång och på så vis nyansera vår datainhämntning. Den inledande 

bearbetningen karaktäriseras av allmän genomläsning, den andra var koncentrering och 

kodning och den tredje citatsammanställning. Genom att genomföra granskningen av våra 

primärdokument på detta sätt söker vi en ökad reliabilitet. 
 
4.7 Studiens avgränsningar, begränsningar och dess generaliserbarhet 

Denna studie åsyftar att öka förståelsen för hedersrelaterat våld, hot och förtryck och med 

detta kommer en del avgränsningar och begränsningar. Vi har valt att studera främst flickor 

vilket innebär att vi uteslutit pojkar och män som offer för denna typ av handlingar, och 
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därmed även hela eller delar av studier med fokus på endast pojkar. Vi är dock medvetna om 

att hedersvåld riktat mot pojkar förekommer samt att det även kan finnas våld inom familjen 

som inte hörrör från eller som har heder i fokus. Ytterligare en begränsning i denna studie är 

spridningen rent tidsmässigt på de primärdokument valda till empiri. Då vi utgått från de 

framstående, och därmed mest citerade, forskarna inom området är spridningen på 

dokumenten rörande publiceringsdatum stor, men alla primärkällor är publicerade mellan 

1988-2010. Vi har medvetet valt dessa dokument och har även beaktat tid för publikation i vår 

bearbetning av dem, samt vilken förklaringsgrad av det studerade fenomenet som de 

förmedlar. De mest övergripande begränsningarna är kopplade till oss som forskare och 

bearbetas under rubriken förförståelse. I likhet med det som Esaiasson et al (2007, s. 26) 

presenterar söker vi i denna studie att visa på de tongångar och mönster som återfinns i de 

primärkällor vi granskat. Vi ämnar visa på de samband som finns mellan tidigare forskning 

och det nuvarande kunskapsläget genom att granska resultatet socialkonstruktionistiskt. Att 

generalisera vår studies resultat ingår inte i syftet med studien, men det är inte otänkbart att se 

en vinst att ha en gemensam kunskapsbas i förståelsen av hedersproblematik inom fler 

områden än bara socialt arbete.  
 
4.8 Etiska överväganden 

Etiska aspekter kring ett uppsatsskrivande är alltid aktuella, oavsett syftet med uppsatsen. 

Dock ser våra etiska överväganden annorlunda ut, i jämförelse med en studie som använder 

sig av enkäter eller intervjuer. Genom vår metod, selektiv kunskapsöversikt, är våra 

informanter redan gjorda studier och artiklar, som i sin tur redan har beaktat etiska aspekter 

rörande deras förhållanden och vi förutsätter att de har gått etiskt tillväga. Våra etiska 

överväganden ligger i att det ämne vi har valt är känsligt, och skulle kunna komma att 

användas i felaktiga syften. Vi har inte för avsikt att peka ut någon kultur eller människor 

inom den kulturen som barbariska, ociviliserade eller farliga. Uppsatsen talar heller inte för att 

män som kön och grupp är homogena och eftersträvar att upprätthålla ett kvinnoförtryckande 

patriarkat. Uppsatsens resultat är alltså inte ämnat för att använda i rasistiska, 

främlingsfientliga, könsförtryckande, diskriminerande eller andra liknande syften.  
 
4.9 Beskrivning av primärdokument 

1. Cihan Ahmetbeyzade (2008) är en kulturantropolog som bedrivit mesta av sin forskning i 

Turkiet med bland annat feminism och kopplingen mellan staters nationella politik och dess 

etniska grupper. I artikeln Gendering Necropolitics: The Juridical-Political Sociality of 

Honor Killings in Turkey behandlar skribenten stora delar av Turkiets kvinnors levnadsvillkor 
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och beskriver ingående de centrala problemen för kvinnor och flickor i patriarkala familjer. 

Detta ställs i kontexten med Turkiets historia och nuvarande politiska skick. 

 
2. Mehrdad Darvishpour (2004) är fil.dr i sociologi vid Stockholms universitet och har gjort 

flera studier på temat kön, etnicitet och familj. I artikeln Makt eller uppfostran beskriver han 

hur maktförskjutningar sker inom en familj som invandrar till ett nytt land. Genom att barnen 

har lättare att integreras i det nya samhället förskjuts en viss del av föräldrarnas makt till 

barnen, och i starkt patriarkala familjer kan det få konsekvenser. 
 
3. Åsa Eldén (2003) är fil.dr i sociologi vid Uppsalas universitet och hennes arbete fokuserar 

främst på mäns våld mot kvinnor i hederskulturella sammanhang. I avhandlingen Heder på liv 

och död ställer den tre relevanta teman emot varandra i jakten på en förståelse kring 

hedersrelaterat våld. Tillsammans med den feministiska vinklingen når och visar författaren 

på kopplingen mellan strukturellt kvinnovåld och förtryck och hedersvåld. 
 
4. Cynthia Epstein Fuchs (2010) är professor i sociologi vid City University i New York. Hon 

är känd för sina verk kring kön och arbete, framförallt de kring kvinnliga jurister. Ytterligare 

har Epstein Fuchs presenterat teorier och kritiska analyser kring forskning rörande ojämlikhet 

mellan könen. I artikeln Death by gender beskriver författaren med ett feministiskt perspektiv 

vad hedersmord och hedersrelaterat våld är och hur det drabbar flickor och kvinnor. Hon 

redogör även för vilka handlingar som kan leda till döden och berör varför kvinnor i dessa 

system fortsätter att upprätthålla hedern genom att behandla sina döttrar så som hon själv 

blivit behandlad under hela sitt liv. I fokus finns såväl morden, som isoleringen och 

frihetskränkningarna 
 
5. Mariet Ghadimi (2007) arbetar Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet 

och artikeln Om kravet på oskuld består av en enkätundersökning som genomfördes under 

höstterminen 2002 i en större kommun. Det övergripande syftet i denna studie är att ta reda på 

ungdomars föreställningar om oskuldens särskilda betydelse för flickor respektive för pojkar 

samt att studera gemensamma mönster och skillnader utifrån elevernas kön och etniska 

bakgrund. 
 
6. Deniz Kandiyoti (1988) är fil.dr och bedriver forskning kring könsrelationer i Mellanöstern, 

framförallt i Turkiet med utgångspunkt i rurala och post-koloniala områden där hon studerar 

kön i förhållande till islam. Artikeln Bargaining with patriarchy handlar om hur patriarkat 

och de förhandlingar som pågår (enligt författaren) mellan könen om makt och 
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handlingsutrymme. Patriarkatets förhandling menar författaren starkt styr kvinnors 

subjektsuppfattning baserat på kön, men har även effekt inom andra områden likt ”den 

kvinnliga naturen” i olika kontexter. Hon menar även att det påverkar kvinnors aktiva och 

passiva förmåga/handlingskraft att hantera detta förtryck.  
 
7. Muazzam Nazrullah, Sobia Haqqi & Kristin J. Cummings (2009), Nazrullah har arbetat vid 

flertalet universitet runtom världen med främst medicinska frågor. Studien presenterad i 

artikeln The epidemiological patterns of honour killing of women in Pakistan är den första av 

sitt slag som någonsin gjorts i Pakistan. De fann att det vanligaste hedersmordet bestod av 

vuxna kvinnor, som var gifta och begick äktenskapsbrott, och blev mördade av sina äkta 

makar. 
 
8. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005), de los Reyes är professor vid ekonomisk-

historiska Institutionen vid Stockholms universitet och fokuserar bland annat på postkolonial 

feminism och intersektionalitet. Kapitlet ”Intersektionell (ojäm)likhet i folkhemmet” i boken 

Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap har författarna 

redogjort för och analyserat hur ett intersektionellt perspektiv har möjlighet att ge nya insikter 

om hur ojämlikheter konstrueras i folkhemmet 
 
9. Astrid Schlytter och Hanna Linell (2008), Schlytter är fil.dr och docent i rättssociologi vid 

Stockholms universitet och forskar om samhällets stöd till unga flickor med 

invandrarbakgrund. I FOU-rapporten Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext. En 

studie av omhändertagna flickor ämnar författarna att skilja ut och beskriva situationen för 

flickor som utsätts för hedersrelaterat våld i en population som omfattar alla flickor som var 

aktuella för ett omhändertagande med stöd av 2 § LVU. 
 
10. Yvonne Sjöblom (2006), docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Stockholm har i sin 

FOU-rapport I skuggan av Fadime och socialsekreterares arbete med hedersvåld belyst hur 

socialarbetare beskriver och förstår hedersproblematik, vilka erfarenheter de har haft av 

problemet och hur de arbetar med sina klienter. 
 
11. Unni Wikan (2009) är professor i socialantropologi vid Universitetet i Oslo och har flera 

rapporter, böcker och avhandlingar bakom sig. I sin bok Om heder presenterar författaren sin 

syn på mekanismerna bakom hedersrelaterat våld, vilket har sin utgångspunkt i en kulturell 

förståelseram där normer och värderingar skiljer sig mellan invandrade och inhemska 
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personer. Genom att studera rättsfallen och annan dokumentation i ett antal hedersrättsfall i 

nordisk kontext visar författaren på skillnaderna och mekanismerna bakom fenomenet.  

 

5. Resultat 

Här ämnar vi redogöra för studiens resultat utifrån våra tre utvalda huvudteman, kvinnans 

underordnade ställning, kultur samt generation, lojalitet och makt. De huvudteman vi har 

funnit går in i varandra, påverkas av och påverkar varandra men alla primärdokument finns 

inte representerade under varje tema då vi har valt våra teman utifrån generella mönster i 

studierna. Vårt syfte med uppsatsen är att öka förståelsen för hedersproblematik inom ramen 

för socialt arbete, och därmed är det viktigt för läsaren att vara medveten om att temana 

samspelar och inte i grund och botten går att differentiera. Varje tema åtföljs av en 

sammanfattning av vad som framförts och en kommentar kring vad informationen har skapat 

för bild. Det är viktigt vid läsningen att känna till att de valda citaten kan passa in under andra 

teman än vad de är insorterade under, men vi har valt att placera dem på följande vis. 
 
5.1 Kvinnans underordnade ställning  

Kvinnan och flickan i en hederskontext har ett antal ramar att röra sig inom för att betraktas 

som god och ärbar. Synen på flickans sexualitet är samstämmig, primärdokumentens 

författare är alla överens om att ett oskuldskrav föreligger flickan (Ahmetbeyzade 2008; 

Epstein Fuchs 2010; de los Reyes & Mulinari 2005 m.fl).  
 

”The most important connections between tribes are based on kinship and marriage, and 
value in the marriage market depends on female “virtue”— so girls and women must be 
tightly controlled to assure the “purity” of these social connections” (Epstein Fuchs 2010, s. 
54).  

 
Flickans sexualitet är oavhängig både hennes eget anseende, såväl som hennes familjs. 

Hennes familj har därmed också rätt att hota, skada eller fördriva om hon inte följer de regler 

som är uppsatta.  
 

”Familjens uppfattning är att en flicka som inte är oskuld är en hora och att en man uppges 
ha rätt att förkasta en kvinna som inte är oskuld då hon gifter sig” (Schlytter & Linell 
2008, s. 52). 
 

En viktig aspekt i detta presenterar Eldén (2003), som har funnit att om en kvinna förlorar sin 

oskuld, blir hon automatiskt en hora i samhällets ögon. Men, det har inte att göra med det 

faktiska avlägsnandet av oskulden; ett samlag behöver inte ha skett, det som är essentiellt är 

kvinnans rykte. En kvinnas dåliga rykte är det som drar skam över familjen, hur människorna 
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i gemenskapen pratar om en kvinna och hennes eventuella affärer (Eldén 2003, s. 17). Eldén 

använder Fadime Sahindal som ett exempel för detta förfarande: 

 

”I berättelsen ”förstår” Fadime kontroll, hot och våld med referens till en sammankoppling 
mellan kultur i betydelsen kontrast och splittrad kvinnlighet: våldet blir förståeligt eftersom 
en gång för alla blivit en svensk hora, och aldrig mer en kurdisk oskuld” (Eldén 2003, s. 76). 

 
Har en kvinnas oskuld en gång blivit ifrågasatt, är den omöjlig att återupprätta, det enda som 

återstår är att upprätta hedern för familjen.  
 

”Denna typ av heder – som kallas sexheder /…/ - är en fråga om antingen eller. Den 
förekommer inte i grader. Den delas av ett kollektiv: en hel familj eller släkt, klan eller kast. 
Hur många personer det kan röra sig om varierar från några tiotal till flera tusen. En sådan 
heder har man inte mer eller mindre av. Den är absolut. Den kan gå förlorad, men inte ökas” 
(Wikan 2009, s. 17). 

 
För att bevara flickans och sedermera familjens heder, vidtas åtgärder och en uppfostran för 

att kontrollera att flickorna inte förlorar sin oskuld och bevarar kollektivets syn på henne som 

en fin flicka. Enligt Schlytter & Linell (2008 s. 43) begränsas flickorna på flera av livets 

arenor. Det är inte ovanligt att flickor blir tillsagda att inte delta i vissa lektioner eller 

aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara gymnastik, simning, klassresor och klassdiscon. 

Flickorna får heller inte prata med vem hon vill och vissa flickor blir bevakade av släktingar 

under skoltid. Dessutom har flickorna i princip ingen fritid utanför hemmet, men även hemma 

föreligger också regler som flickorna förväntas följa:  
 

”Begränsningar som förs fram är exempelvis att flickan inte får sitta framför datorn, inte 
lyssna på musik hemma, inte prata svenska hemma, inte sitta med när resten av familjen äter, 
inte får vara med sina bröder då de har killkompisar hemma, att tvingas passa upp på sina 
bröder, inte ta hem kompisar, att föräldrarna går igenom lådor, kläder och mobillistor eller 
att flickan blivit inlåst på sitt rum” (Schlytter & Linell 2008, s. 44).  

 
Syftet med dessa begränsningar beskriver även Wikan (2009):  
 

”Det handlar om en kvinnosyn där kollektivets heder står och faller med kvinnors ärbarhet – 
eller ryktet där om. Kvinnor är mäns egendom och anses inte ha rätt till ett självständigt liv” 
(Wikan 2009, s. 70). 

 
Män är alltså enväldiga ägare över alla kvinnor som ingår i familjen, vilka de har rätt att 

kontrollera, bestraffa och i värsta fall mörda, för att behålla sin heder. Flickorna är en 

handelsvara för familjer emellan, unga döttrar gifts bort till andra klaner och bringar inkomst 

till familjen, för att kapitalet sedermera ska kunna användas till att finna sönerna i familjen en 

ärbar hustru. En flicka som smutsat ned familjens heder medför en rad konsekvenser; 

familjens anseende sänks i samhällets ögon, hennes systrar blir stämplade som horor och det 

kan även bli besvärligt att finna hustrur åt familjens söner om familjens namn är draget i 
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smutsen. En nedsmutsad heder innebär bortfall av inkomst, vilket är, som i alla samhällen, en 

nödvändighet att få leva (Ahmetbeyzade 2008, s. 193ff). Kandiyoti (1988) beskriver att 

flickorna gifts bort i en ung ålder: 

“Under classic patriarchy, girls are given away in marriage at a very young age into 
households headed by their husband's father. There, they are subordinate not only to all the 
men but also to the more senior women, especially their mother-in-law”. (Kandiyoti 1988, 
s.198) 

 
Ahmetbeyzade instämmer och beskriver att flickorna helt saknar suverän makt över sin 

existens, hennes människovärde ligger i att upprätthålla det levnadsmönster familjerna har. 

Detta ger männen rätt att mörda henne när hon överträder reglerna för hur hon får leva (2008, 

s. 189).  
 
Vi har tidigare bara snuddat vid en viktig aspekt av hederskontexten, oskuldskravet. Det går 

inte att undgå att reglerna för flickor och pojkar är olika, det råder starka normerande regler 

om vad en flicka får göra och bete sig, medan det är mycket friare för pojkar i samma 

familjer. Ghadimis (2007) undersökning visar på att:  
 

”Det är mer vanligt förekommande bland ungdomar med utländsk bakgrund att acceptera 
föreställningar som ger stöd åt en så kallad »oskuldskontext«, i synnerhet när det avser en 
flicka. Exempelvis svarar 32 procent av flickorna med utlandsfödda föräldrar och 31 procent 
av flickorna och pojkarna födda utomlands att de instämmer i påståendet »tjejer ska vara 
oskuld« på samma gång som de också instämmer i påståendet att »föräldrar får bestämma att 
en dotter ska vänta med sex tills hon gifter sig«” (Ghadimi 2007, s. 17).  
 
 

En slutsats Ghadimi har dragit från sin studie är att flickor med utländskt påbrå, som har 

föräldrar som inte arbetar, är mer benägna att praktisera en mer traditionell syn på sex före 

äktenskapet. Dessa flickor antas ha begränsat med materiella resurser och svårare att 

förverkliga sig själv. Hennes bevarade oskuld kan vara en tillgång för att skapa sig en position 

i samhället och vara en fördel vid en förhandling om äktenskap (Ghadimi 2007, s. 40). 
 
Hedersmordet är dock inte något som utförs lättvindigt, utan ses som en sista utväg på 

familjens problem (Wikan 2008, s. 45). Föregående mord kommer kontroll och 

begränsningar, förtryck, hot och hot om våld, våld, utfrysning och som det sista steget mord 

eller framtvingat självmord (Schlytter & Linell 2008, s. 11). Mordet förorsakas ofta av att 

flickan har blivit våldtagen, gift sig med någon som familjen inte godkänt, rymt hemifrån eller 

blivit gravid (Epstein Fuchs 2010, s. 54). Ahmetbeyzade (2008) instämmer:  
 

”The processes that lead to the actual killing of a woman often starts after the visibility of 
pregnancy, or her disappearance with a lover, or other conduct perceived as bringing 
dishonor, including being raped” (Ahmetbeyzade 2008, s. 189). 
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Hederskontexten utspelar sig i en patriarkal struktur, där män är systematiskt överordnade 

kvinnor i alla livets avseenden. Studierna är alla överens om att en patriarkal ordning är 

betydande för förståelsen av hedersmord och morden handlar till största delen om en 

kollektivt beslutad handling (se exempelvis Ahmetbeyzade 2008; Epstein Fuchs 2010; 

Kandiyoti 1988). 
 

”While some honor killings are the acts of individual men, the majority of honor killings are 
decided and organized by tribal leadership composed of close patrilineal relatives. In most 
cases, the husband or the husband’s younger brother, or the brother of the victim, is ordered 
to carry out the murder” (Ahmetbeyzade 2008, s. 190).  

 
Det är i princip uteslutande män som utför morden och de är alltid planerade. Mördaren är 

ofta den som har minst att förlora på mordet, ofta en minderårig man som kan förväntas få ett 

mildare straff för gärningen (Wikan 2009, s. 44). Såväl Ahmetbeyzade (2008, s. 191) som 

Wikan (2009, s. 129) benämner hedersmord och hedersvåld som en form av organiserad 

brottslighet inrättat av icke-statliga institutioner i form av släkter och klaner, som har egna 

lagar och regler för att bevara patriarkatet. Men patriarkatet behöver inte vara något 

determinerat, visar Kandiyoti (1988) på i sin studie.  
 

”/…/ women strategize within a set of concrete constraints that reveal and define the 
blueprint of what I will term the patriarchal bargain' of any given society, which may 
exhibit variations according to class, caste, and ethnicity. These patriarchal bargains exert a 
powerful influence on the shaping of women's gendered subjectivity and determine the 
nature of gender ideology in different contexts” (Kandiyoti 1988, s. 275).  

 
Den patriarkala ordningen är möjlig att förhandla och omdefiniera; det är människornas 

levnadsvillkor och miljö som skapar förutsättningar för patriarkatets befästning och makt. 

Eldén bidrar med en intressant aspekt av det hedersrelaterade våldet och förtrycket när hon 

hävdar att 
 

”Män kan utöva makt i förhållande till kvinnor genom att utsätta dem för fysiskt våld, men 
också andra mindre grova våldsformer såsom hot, kontroll och sexuella trakasserier. Om 
våld mot kvinnor analyseras i termer av mäns överordning, blir grovt våld begripligt bara om 
det förstås som sammanhängande med andra former av manlig maktutövning. Dödligt 
fysiskt våld, såsom hedersmord, kan varken separeras från mindre grovt våld eller från mer 
eller mindre accepterade former av sexism och kontroll av kvinnor” (Eldén 2003, s. 60-61).  

 
 
Wikan driver sin linje vidare med att hedersmord uppfattas som en hedervärd handling, 

mordet bidrar till att lyfta en hel släkt eller klan. Mördaren blir därför en hjälte som hyllas för 

att gruppen återigen kan åtnjuta socialt, kulturellt, ekonomiskt och politiskt kapital, 

värdigheten är återupprättad och hedern är säkrad. Däri ligger skillnaden mellan Eldén och 

Wikan, Wikan hävdar att de med en feministisk ansats anser att ett mord är ett mord, oavsett 
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den etniska eller kulturella tillhörigheten är mäns våld och hot mot kvinnor alltid ett uttryck 

för patriarkala strukturer. Wikan invänder dock med att svenska män som mördat kvinnor blir 

inte hyllade av sin släkt (Wikan 2009, s. 43, 55). 

 

5.2 Kultur 

Kulturförklaringar återfinns i många av primärdokumenten; författarna förklarar hedersvåld 

som något som är beroende av etnicitet och kultur. Som kontrast används den svenska 

kulturen, det den arabiska/turkiska/pakistanska kulturen gör och är, är inte den svenska. 

Tonvikten ligger vid att belysa skillnader mellan kulturerna, men liten vikt ligger vid 

användandet av religiösa skäl till hedersvåld. När en kultur kontrasteras mot en annan skapas i 

gränslandet värde-, och normkonflikter och krockar ses som bakomliggande orsaker till 

hedersproblematik. I följande tematiseringsavsnitt presenteras förklaringsmodeller och citat 

som målar upp kultur som huvudfaktor kring förståelsen av hedersvåld. I en studie (Nazrullah, 

Haqqi & Cummings 2009) rörande hedersrelaterat våld (i citatet omnämnt HK = honour 

killings/hedersmord) i Pakistan fann forskare att;  
 

”HK is most prevalent among Muslim countries but our study showed that Christian and 
Hindu minorities were also victims, suggesting that the phenomenon is not limited to a single 
religion but rather reflects cultural norms” (Nazrullah et al 2009, s. 195).  

 
Ett liknande sätt att argumentera presenterar Epstein Fuchs (2010): 
 

“The belief that women are symbolic bearers of the honor of the clan or tribe is widely held, 
most often in Muslim countries but in others as well. And although Islamic law, or sharia, 
does not mandate honor killing as a punishment, it is practiced in many Islamic 
communities, openly so in some of them” (Epstein Fuchs 2010 s. 55). 

 
 
Författaren knyter här kopplingar mellan klaner, oskuld och lagar – både skrivna som 

oskrivna. Dessa kopplingar är tydliga i detta tema och binder samman olika forskares utsagor.  

 Detta finner vi också hos Deniz Kandiyoti (1988) som följer ett liknande spår i sin 

argumentation, där hedersproblematik knutet till vissa normer och värderingar inte endast 

tillhör en kultur eller etnicitet, utan som snarare både skär igenom och binder samman 

religiösa gränser;  
 

“The implications of the patrilineal patrilocal complex for women not only are remarkably 
uniform but also entail forms of control and subordination that cut across cultural and 
religious boundaries, such as those of Hinduism, Confucianism, and Islam”. (Kandiyoti 
1988, s. 278) 
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Forskaren menar på att familjestrukturer innehållande tre generationer med ett manligt 

överhuvud i pyramidens topp är att betrakta som ett starkt kulturellt ideal och har även varit så 

under en längre tid:  
 

”Even though demographic and other constraints may have curtailed the numerical 
predominance of three-generational patrilocal households, there is little doubt that they 
represent a powerful cultural ideal” (Kandiyoti 1988, s. 278).  

 

I förhållande till dessa normerande kulturella ideal kan en krock gentemot svenska normer 

ske, och dessa krockar benämner Wikan (2009) som ”värdekonflikter” som betyder skillnader 

i kulturella värderingar. Med ett enklare ord skulle man kunna beskriva det som synen på lag 

och rätt mellan de kontrasterande kulturerna skapar en konflikt i hanteringen av 

hedersproblematiken. 
 

”Vid hedersmord står vi inför en värdekonflikt av extrema dimensioner. För att ”hedern” inte 
ska vinna över lagen måste lagen – polis och rättsapparat – skaffa sig kunskap om kulturella 
förhållanden av relevans för skuldfrågan och straffutmätningen. Dråp är dråp, mord är mord, 
men kontexten är alltid relevant för förståelsen av motiv och skuld, medskyldighet och 
oskuld” (Wikan 2009, s. 115).  

 
 
Wikan fortsätter och visar den tydliga skillnad hon gör mellan de två kontrasterande kulturer 

vars normer krockar. Forskaren gör en synnerligen tydlig åtskillnad mellan kulturer och dess 

olika, enligt henne, inneboende normer och värderingar och framförallt de olika syner som 

hon menar finns i förhållande till rätt och fel – lag och straff. 
 
”Häri skiljer sig samhällen baserade på lag och rätt från samhällen baserade på en 
hederskodex” (Wikan 2009, s. 54). 

 
 
I en studie rörande socialsekreterares förståelse och kunskap kring hedersvåld och förtryck 

visar Sjöblom (2006) en liknande ”kulturkrocksbild” som Wikan. Denna krock, visar Sjöblom 

i sin studie, har konsekvenser för socialsekreterares handläggning i ärenden rörande 

hedersförtryck.  
 

”När flickor begränsas, kontrolleras och hotas av sina föräldrar så krockar det med 
värderingar som är självklara i ett samhälle som det svenska där värderingar som jämlikhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter är självklara och som man som socialsekreterare kanske 
tar för givet” (Sjöblom 2006, s. 33) 

 
 
Schlytter och Linell (2008) visar i sin studie om omhändertagna flickor som möjligt varit 

utsatt för hedersrelaterat våld om den konflikt i samhällsideal och önskat beteende som kan 

uppkomma gentemot det från föräldrarna förmedlade. De hävdar att det finns en diskrepans 
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mellan olika kulturella ideal, normer och värderingar och en integration i det svenska 

samhället kan utsätta flickor för risk.  
 

”Sett ur samhällets perspektiv bestraffas flickan för sådana handlingar, som samhället 
uppmuntrar och bejakar, till exempel att flickan ska vara självständig och har samma 
möjligheter som pojkar. När flickan bestraffas för att hon deltar i den obligatoriska 
skolundervisningen, för att hon vill vara med på klassresor, ha en egen fritid, umgås med 
pojkar på rasterna och på sin fritid, överträder föräldrarna både samhällets grundläggande 
värderingar och lagarna” (Schlytter & Linell, s. 52). 

 
Wikan (2009) å andra sidan vänder på förståelsen och menar att ett mord på en dotter kan vara 

logiskt och rationella ur vissa synvinklar och dessa synvinklar är viktiga att försöka beakta. 

Wikan försöker visa på den dubbelhet som kan uppkomma i en hederskontext. 
 

”Ju högre man älskar någon, desto större förväntningar har man på den personen. Uppfyller 
hon inte förväntningarna blir fallet, och kränkningen, desto större. Det är en fråga om ett 
sammanfall mellan graden av kränkning och graden av kärlek. Man har gett, respekterat, 
avgudat, och så sviker personen” (Wikan 2009, s. 107).  

 
 
Här presenterar Wikan just denna dubbla känsla som kan uppkomma när en flicka i familjen 

svikit och vanärat. I denna skärningspunkt dels mellan svensk, i detta fall mer jämställd och 

demokratisk, kultur och dels muslimsk med en traditionell patriarkal familjestruktur menar 

Darvishpour (2004) att problematiken kan fördjupas mellan döttrar och fäder.  
 

”Konflikten kan /…/ vara djupare mellan föräldrar och döttrar inom familjer där föräldrarna 
lever efter mer traditionella och strängare normer än de som samhällets moderna regler och 
normer förmedlar”. (Darvishpour 2004, s. 10). 

 
 
Denna skärningspunkt och slitningar som skapas kan leda till att flickorna, som Darvishpour 

(2004, s. 10-11) uttrycker det, blir fyrdubbelt förtryckta då de, i flertalet fall, både tillhör 

underklassen och är etniskt diskriminerade. Att därtill försöka bryta mot den patriarkala 

struktur som till viss del finns i Sverige, men som för dessa flickor blir ännu mer styrande i 

och med sina föräldrars kulturella bagage leder ofta till sanktioner. Darvishpour (2004) 

sammanfattar detta som att  
 

”/…/ många flickor i familjer med utländsk bakgrund kan uppleva att de lever med två olika 
kulturer som inte överensstämmer. Det vill säga unga flickor försöker kombinera de olika 
krav och förväntningar som föräldrar och samhälle ställer på dem” (Darvishpour 2004, s. 8).  

 
 
Den förvirring och ovisshet som uppkommer och återfinns inom förståelsen för 

hedersproblematik har konsekvenser för socialsekreterare i deras arbete med flickorna i denna 

skärningspunkt. Sjöblom (2006) presenterar i sin studie denna osäkerhet och vad det kan 

medföra. 
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”Men det fanns också socialsekreterare som beskrev att de var mycket osäkra när de skulle 
använda begreppet hedersrelaterat våld. De menade att de även kunde stöta på samma 
problematik i svenska familjer, att ungdomar hade överträtt familjens normer och att 
familjen skulle upprätthålla sin heder. Det var inte alla gånger så lätt menade de 
socialsekreterarna att veta vad det var som gjorde att det ena fallet betraktades som 
hedersproblematik och inte det andra och vad skillnaden var mellan dessa bägge fall” 
(Sjöblom 2006, s. 29).  

 
Ytterligare problem uppkommer när Schlytter och Linell visar på att det inte finns någon 

rättslig reglering eller krav på benämning av hedersvåld, då var sig socialtjänsten eller 

domstolen är tvungna att identifiera eller beteckna sakförhållandena som hedersrelaterade 

(2008, s. 32) Sjöblom och Schlytter & Linells studie visar på en mycket komplicerad bild av 

förståelsen kring hedersrelaterat våld, men även de svårigheter som uppkommer i hanteringen 

av dessa ärenden. Den bild som hittills presenterats, patriarkala familjestrutkurer med döttrar i 

farozonen för att utsättas för hedersvåld, ställer sig de los Reyes och Mulinari (2007, s. 112-

113) frågande till. De menar att en förståelse av hederskontext baserad endast på kultur, en 

vi/dem-argumentation, skapar hinder som försvårar ett arbete med hedersvåld. Forskarna 

menar på att det heller inte finns någon vinst i att förminska problematiken till att endast 

förstås utifrån kulturell åtskillnad (de los Reyes & Mulinari 2007, s. 111). 
 

”När familjer med invandrarbakgrund normaliseras som patriarkala, och deras döttrar som 
offer, är risken för ett schablonmässigt bemötande och felaktiga åtgärder stor. Dessa 
schabloner utgör också ett hinder för att förstå och motverka vissa former av förtryck” (de 
los Reyes & Mulinari 2007, s. 113).  

 
 
Forskarna fortsätter och beskriver den intersektionella förståelsen kring hedersrelaterat våld 

på en strukturell nivå med aspekter som kön, etnicitet, sexualitet och klass som tongivande. de 

los Reyes och Mulinari (2007, s. 111ff) ser ingen förtjänst i att skilja på dessa fyra faktorer då 

de samspelar och samverkar synnerligen starkt i frågan kring hedersproblematik. 
 

”Föräldrarnas kontroll av döttrarna genom regelmässigt bruk av våld och andra övergrepp 
äger rum i ett institutionellt sammanhang präglat av könsmässiga hierarkier och kulturella 
stereotypier. Förekomsten av våld och situationen för våldsutsatta kvinnor och barn bör 
därför analyseras inom ramen för strukturella villkor som könmässigt förtryck och etnisk 
diskriminering, institutionella mekanismer i det omgivande samhället och individuella 
villkor inom familjen” (de los Reyes & Mulinari 2007, s. 114). 

 
 
Avslutningsvis är temat kultur fyllt till bredden av kontrasteringar som bland annat har 

presenterats av såväl Schlytter & Linell (2008), Sjöblom (2006) och Wikan (2009), kultur 

som förklaring används för att hitta skillnader, anledningen till varför hedersrelaterat våld inte 

sker inom den västerländska kulturen, men förekommer bland annat i Mellanöstern och dess 

olika kulturer. 
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5.3 Generation, lojalitet och makt 

Att som familj flytta till ett nytt land där nya sedvanor och normer ställs mot dem tidigare, 

kan leda till en utsatt situation. Det kan skapa rollförändringar och osäkerhet både inom 

familjen, såväl som i förhållande till samhället. Förklaringen till hedersvåld utifrån detta tema 

bottnar i en förklaring att det sker maktförskjutningar inom familjen och som främst berövar 

mannen hans patriarkala status. Darvishpour (2004) menar på att:  
 

”/…/ inom familjer som präglas av mer traditionella och patriarkala mönster kan 
familjeordningen illustreras med följande pyramid: mannen befinner sig i toppen, med den 
övergripande makten inom familjen. Kvinnan är underordnad mannen och sonen har en 
högre status än dottern. Yngre flickor befinner sig således längst ner i pyramiden. Man kan 
säga att inom patriarkala förhållanden är det faderns intressen som är grunden för familjens 
organisering, medan familjerelationen i demokratiska familjer organiseras utifrån barnens 
bästa” (Darvishpour 2004, s. 9).  

 
 
Vidare förklarar Darvishpour (2004) att föräldrars position och grad av integration i samhället 

är betydande för vilken typ av relation som skapas gentemot barnen. Den integration och 

assimilering familjen genomgår kan i flertalet familjer leda till att den hierarkiska pyramiden 

vänds upp och ner. Förändring av maktstrukturer får som konsekvens att det skapas osäkerhet 

inom familjen, vilket kan leda till konflikter. Dessa generationskonflikter kan vara en orsak 

till återgång till kulturellt invanda och bekväma handlingsmönster i ett syfte, för föräldrarna, 

att återta makten (Darvishpour 2004, s. 10).  
 

”En del generationskonflikter inom den invandrade familjen är säkerligen resultat av 
ungdomarnas frigörelse från sina föräldrar. Invandrarnas ungdomar har dessutom ofta en 
starkare vilja men också bättre förutsättningar för att påskynda integrationsprocessen än sina 
föräldrar. Föräldrarna å sin sida är samtidigt skeptiska till att deras barn “försvenskas”, vilket 
i sin tur kan leda till konflikter inom familjen” (Darvishpour 2004, s. 9). 

 
 
Denna reträtt till kulturellt bekväma normer placerar ytterligare flickan i gränslandet mellan 

”vi” och ”dem” – den svenska och den arabiska/pakistanska/turkiska. Föräldrarna vill knyta 

sin dotter närmare till sig av oro för henne och hennes utveckling samtidigt som dessa 

begränsningar ytterligare skiljer henne från hennes vänner och deras levnadssätt (Schlytter & 

Linell 2008, s. 44ff). 
 

”Vidare uppger föräldrarna att de tappat kontrollen över flickan, att hon inte visar de vuxna 
respekt samt att begränsningarna har handlat om att skydda flickan från att bli alkoholist, 
kriminell eller ’försvenskad’” (Schlytter & Linell 2008, s. 44). 

 
Darvishpour (2004) förespråkar en förståelse av hedersproblematik med generationskonflikter 

och maktförändringar inom familjen som utgångspunkt och huvudfokus. När dessa skiljda 

familjesystem kommer i kontakt (och ofta i konflikt) med varandra menar Darvishpour att 
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risken för en generationskonflikt ökar och ifall man som professionell i kontakt med 

hedersproblematik, inte försöker förstå och se bortom dessa familjekonstruktioner, kan en 

integration och ett aktivt arbete mot hedersvåld inte bedrivas. En försvagad maktposition har 

sin grund i att barnen har lättare att integreras och assimileras i den svenska kulturen och 

samhället och leder till en omdefinition av familjens roller. Detta ligger till grund för en 

potentiell konflikt menar Darvishpour (2004) genom att påtala den åtskillnad som finns 

mellan familjemedlemmarna med grund i styrkan av den kulturella kopplingen till hemlandet, 

samt de vinster och förluster familjemedlemmarna kan nå genom en omdefiniering och 

formulering av rollerna i hushållet. (Darvishpour 2004, s. 10-13). 
 

”Risken för konflikter mellan fäder och döttrar kan med andra ord vara hög inom vissa 
invandrarfamiljer - framför allt där männen tenderar att leva i gårdagen, kvinnorna i nuet och 
barnen i framtiden. Samtidigt pågår å ena sidan en ständig makt- och kulturkonflikt och å 
andra sidan ett kompromissande i relationen mellan mannen, kvinnan och barnen. 
(Darvishpour 2004, s. 10). 

 
Kvinnan är inte att betrakta som endast maktlös. Hon är barnaföderskan, den som driver ätten 

vidare och är värdefull i familjen.  
 

”Taken as child brides into the homes of their husbands, the only power these women have 
comes later in life as the mothers of sons who may, or may not, support them - and as the 
mothers of daughters, whom they can help to control but can’t protect” (Epstein Fuchs 2010, 
s. 56). 

 
Hennes makt är starkt knuten till just hennes förmåga att producera arvingar värdig familjen 

och dess rang. Söner är mest värdefulla att producera, till familjen som helhet, såväl som till 

kvinnans egen trygghet. Lojala söner erbjuder kvinnan säkerhet och för att tillförsäkra sig 

detta söker hon att förtrycka pojkarnas kärlek till andra flickor och knyta sönerna närmare 

henne (Kandiyoti 1988, s. 278ff). 
 

“However, women have access to the only type of labor power they can control, and to old-
age security, through their married sons. Since sons are a woman's most critical resource, 
ensuring their life-long loyalty is an enduring preoccupation. Older women have a vested 
interest in the suppression of romantic love between youngsters to keep the conjugal bond 
secondary and to claim sons' primary allegiance” (Kandiyoti 1988, s. 279).  

 
Kvinnan erhåller makt genom sina söner, delvis genom deras lojalitet, delvis genom deras 

hustrur. Kandiyoti (1988) menar att kvinnan slits mellan den makt hon kan åtnjuta som 

överhuvud i en familj med sina söners fruar under sig i makthierarkin, men som hon själv 

kämpade med som ung:  
 

”Woman's life cycle in the patriarchally extended family is such that the deprivation and 
hardship she experiences as a young bride is eventually superseded by the control and 
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authority she will have over her own subservient daughters-in-law” (Kandiyoti 1988,  s. 
279). 

 
Generationskonflikter kan ses på fler sätt än endast konflikter mellan döttrar och fäder, vilket 

vi finner hos Kandiyoti (1988). Forskaren implicerar att det även pågår en maktkamp mellan 

de nya flickorna som gifts in i familjen och deras svärmödrar. I en jakt på att förändra 

hederskulturen och de maktstrukturer som finns bakom dess fasad kan detta dock skapa 

ytterligare problematik för de kvinnor som då fastnar emellan – de kvinnor som själva var hårt 

utsatta, men som sedermera inte får njuta av sin utlovade ”vinst”. 
 

“While this process implies that women escape the control of mothers-in-law and head their 
own households at a much younger age, it also means that they themselves can no longer 
look forward to a future surrounded by subservient daughters - in- law. For the generation of 
women caught in between, this transformation may represent genuine personal tragedy, since 
they have paid the heavy price of an earlier patriarchal bargain, but are not able to cash in on 
its promised benefits. (Kandiyoti 1988, s. 282).  

 
Denna skärningspunkt mellan svärmödrar och eventuella svärdöttrar som kan uppkomma och 

som kan skapa problem i förändring kring hedersproblematik. Hittills har flertalet citat visat 

på den komplicerade maktstruktur som återfinns inom och mellan familjer i en hederskodex, 

dessa är viktiga att hålla i fortsatt åtanke. 
 
Olika sätt för familjen och dess medlemmar som kan kränka och förtrycka flickan i familjen 

och dessa handlar inte endast om fysiskt våld, utan kan även ta sig uttryck på följande sätt 

vilket Schlytter och Linell (2008) presenterar i sin studie 
 

”Kränkande tillmälen som förekommer är exempelvis hora, fitta, lösaktig, tjockis, djur, 
hund, kossa, billig. Flickorna har förlöjligats av familjen inför andra, flera beskriver hur de 
känt sig mobbade av föräldrar och syskon. Det förekommer också nedvärderande tillmälen 
genom att föräldrar systematiskt klankar ner på flickans utseende och menar att ingen 
kommer att vilja ha henne, eftersom hon är ful eller en hora och därför utan värde” (Schlytter 
& Linell 2008, s. 47). 

 
Den dubbelbottnade roll familjen trots allt har för de utsatta flickorna, att dels vara ett 

brottsoffer bland förövare, vilka kränker och förtrycker henne. Samtidigt är familjen alltid 

hennes närmaste, som för vilken annan ung flicka som helst, försätter flickan i en potentiell 

lojalitetskonflikt. Just denna diskrepans skapar problem för socialsekreterare i hanterandet av 

dessa ärenden. Flera av socialsekreterarna har upplevt att flickor under handläggning och 

placering har tagit tillbaka eller ändrat sina utsagor samt rymt tillbaka hem under processen. 

Detta skapar en, för socialsekreterarna, svårhanterad aspekt (Sjöblom 2006, s. 50f). 
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”Familjen var viktig på olika sätt i tjejernas liv trots att familjen och föräldrar också kunde 
vara de som förtryckte och hotade tjejerna. Familjen var på så sätt både orsaken till och 
lösningen på tjejernas problem” (Sjöblom 2006, s. 70).  

 

Denna dubbelhet är både en svårighet för den enskilda flickan med de lojalitetskonflikter som 

uppkommer, men även för socialtjänsten då det vanligaste arbetssättet är lösningsfokuserat 

med familjen i fokus. Denna skärningspunkt som då uppkommer; brister i kunskapen och 

förståelsen av vad hedersvåld innebär tillsammans med att det invanda och till synes mest 

användbara arbetssättet står i direkt konflikt med det mest gynnsamma sätt att hantera 

problematiken (Sjöblom 2006, s. 71ff). 
 

”Ett tidigare beskrivet sätt att se på och förstå dessa problem var att definiera dem som 
’kulturkrockar’ och ’generationskonflikter’ som i första hand skulle behandlas genom samtal 
mellan tjejen och föräldrarna där avsikten var att tjejen skulle kunna närma sig familjen 
igen”. (Sjöblom 2006, s. 66).  

 
Socialtjänsten bortser alltså från det faktum att flickan befinner sig i en situation där hon ställs 

mot sina förövare och ombeds samarbeta med dem, samtidigt som hon enligt Sjöblom (2006) 

gärna vill vara en del av sin familj. 
 
5.4 Sammanfattning av resultat 

Här följer en sammanfattning av de resultat vi funnit uppdelade på de tre temana. Temat 

Kvinnans underordnade ställning visade på kvinnans krav på oskuld, både fysiskt vid 

ingående av äktenskap men även ryktesmässigt. Det får inte uppkomma det minsta rykte kring 

att kvinnan inte är att betrakta som oskuld och ren. Sker detta måste familjen återupprätta sin 

heder i och med att kvinnans sexualitet och kropp är att se som kollektivets egendom. För att 

försäkra sig om flickan och kvinnans oskuld förminskas livsrummet och kraven höjs för att 

det inte ska finnas utrymme för misstänksamhet gentemot hennes ärbarhet. I och med att 

flickans anseende är sammankopplat med familjens kollektiva anseende kan en förlorad, 

konkret eller ryktesmässigt, oskuld bestraffas - i värsta fall med mord (Epstein Fuchs 2010; 

Eldén 2003; Ghadimi 2007; Nazrullah et al 2009; Schlytter & Linell 2008).  
 
Att använda sig utav förklaringar kopplat till kultur ligger i att kontrastera hederskultur 

gentemot den svenska. Det den kulturen värdesätter, är inte högt värderat här. Detta leder till 

värde-, och normkonflikter och krockar, men åtskillnaden ligger aldrig i religion eller att 

förminska kultur till endast en viss kultur utan det rör sig om normer och seder. Det som till 

största delen visar på den skillnad i kultur som ligger till grund för förståelse kring 

hedersproblematik är den patriarkala strukturen med tre generationssläkter. Det är detta 
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kollektiv som beslutar kring flickans framtid vid ett brott mot hederns regler. Den kulturkrock 

som under detta tema påvisas tar starkt avstamp i den patriarkalt styrda familjen vilket 

krockar mot de svenska uppfostringsnormer som är rådande här. Det kan då uppkomma 

konflikter mellan framförallt fadern och dottern i familjen (Schlytter & Linell 2008; Wikan 

2009). På grund av detta känner socialsekreterare en osäkerhet och rädsla i hanteringen och 

handläggningen av dessa ärenden. Det intersektionella perspektivet breddar förståelsen av 

hedersproblematik genom att introducera begreppet intersektionalitet vilket även beaktar 

aspekter som kön, etnicitet, sexualitet och klass istället för att stanna på en argumentation 

kring vi och dem (de los Reyes & Mulinari 2005). Med koppling till dessa aspekter visar 

Darvishpour (2004) att flickor i patriarkalt styrda familjen kan vara fyrdubbelt förtryckta.  
 
Generation, lojalitet och makt är temat som beaktar de rollförändringar och påföljande 

maktförskjutningar i familjen som kan uppkomma i kontakt med det nya samhället, i detta fall 

det svenska. Den patriarkala familjestrukturen kommer på så vis i konflikt med den svenska 

familjesynen och graden av integration påverkar i sin tur vilken relation som utvecklas till 

barnen. Den patriarkala familjepyramiden kan komma att vändas upp och ner – istället för 

mannen som överhuvud kan barnen, tack vare en mindre komplicerad integrationsprocess, 

förändra maktstrukturerna i hemmet (Darvishpour 2004). En rädsla som visas i och med detta 

är oron för att dottern försvenskas vilket starkare knyter henne till hemmet för att inte riskera 

rykten kring familjen och deras ärbarhet (Eldén 2003). Dock besitter kvinnan en stark position 

då hon kan föda barn vilket ger makt. Dels genom att föda en son, men även genom den 

hustru som sonen sedermera för med sin in i familjen. På så vis åtnjuter kvinnan en starkare 

position genom att ha en svärdotter att styra. Att i detta gränsland förändra hederskulturen 

skapar konflikt – de kvinnor som under sin uppväxt levt kontrollerade och styrda liv känner 

en oro att i vuxen ålder inte få nå den maktstatus som utlovats henne (Kandiyoti 1988). Vid 

kontroll av flickor och kvinnor används inte bara fysiskt våld utan hot om våld tillsammans 

med förolämpningar och kränkningar är vanliga. Den psykiska misshandeln är vanlig 

(Schlytter & Linell 2008). Familjen är för flickan ofta en dubbelroll vilket kan leda till en 

lojalitetskonflikt; familjen hotar och misshandlar samtidigt som familjen alltid kommer att 

vara hennes familj. Denna konflikt visas på i studier kring omhändertagande av flickor i 

riskzonen för att utsättas för hedersvåld. Ofta ändrar flickorna sina berättelser, tar tillbaka 

eller rymmer hem under placering (Sjöblom 2006). 
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6. Analys 

I nästkommande avsnitt presenteras den analys i vilken vi använt oss av den 

socialkonstruktionistiska teorin. Analysen är uppdelad i uppsatsen tre genomgående teman; 

kvinnans underordnade ställning, kultur samt generation, lojalitet och makt. Avslutningsvis 

sammanfattas analysen under rubriken 6.4 sammanfattande analys. 

6.1 Kvinnans underordnade ställning 

Hedersrelaterat våld och mord, presenterat av de valda forskarna, anses vara beroende av hur 

synen på kvinnan som kön är konstruerad. Att födas till kvinna är biologiskt givet, men att 

vara kvinna är något som skapas utifrån samhällets förväntningar utifrån könet. Det skiljer sig 

alltså mellan kön och genus, där genus innebär just innebär de beteendemässiga egenskaper 

som är utmejslade genom social påverkan (Payne 2005, s. 360ff). Den starkaste uppfattningen 

om den rätta sortens kvinna i hederskontexten är den som är oskuld, i samhällets ögon. 

Författarna är alla överens om konstruktionen att en flicka ska vara oskuld till hon gifter sig, 

för att hennes samhälle och familj ska betrakta henne som en fin flicka som går att giftas bort. 

I kontexten finns inga utrymmen för tvivelaktigheter, antingen är hon oomstritt en oskuld eller 

så blir hon direkt en hora i samhällets ögon och måste förkastas. I resultatet finner vi att läsa 

att Wikan (2009), och bekräftas av såväl Ahmetbeyzade (2008) och Kandiyoti (1988), att 

kvinnan är att betrakta som mannens egendom. Med den sociala konstruktionismen föds en 

förståelse av kvinnan som konstruerad av männen, som med sin inneboende makt i det kön 

och genus de besitter är tillräckligt starka för att kunna skapa en socialt accepterad bild av 

kvinnan som ägodel.  
 
Gruppens, familjens och släktens konstruerade anseende som ärbara är direkt sammankopplad 

med konstruktionen av kvinnan som oskuld och hedersupprättande. Om en kvinna i familjen 

förlorar den sexheder som Wikan (2009) benämner det, brister hela konstruktionen av 

familjen som ärbar. Den förståelse som Ahmetbeyzade (2008) söker att skapa är den att 

familjens överlevnad i samhället är beroende av att familjen uppfattas som ärbar, att flickorna 

behåller sin ”oskuld” och, som av bland annat enligt Eldén (2003), uppfattas som oskulder. 

För att bevaka att flickan behåller sin ”oskuld”, inbringas hon något som bland annat Schlytter 

& Linell (2008), Eldén (2003), Sjöblom (2006) och Epstein Fuchs (2010) konstruerar som 

mer eller mindre ett osynligt fängelse. Ett nät av otaliga regler som måste åtlydas och med den 

förförståelse dessa västerländska forskare har, som präglade av västerlandets idéer om 

demokrati, frihet och jämlikhet, återkommer argumentationen om att dessa flickor inte får 

åtnjuta de mänskliga rättigheter som flickor utan hederskravet tar som självklara (Sjöblom 
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2006, s. 31ff). Det är tydligt att forskarna konstruerar den västerländska världens sätt att leva 

som det eftersträvansvärda. Det som i Sverige har konstruerats som eftersträvansvärda 

mänskliga rättigheter vilket alla invånare i landet ska åtnjuta står i konflikt med den 

konstruktion av vad enskilda personer inom en släkt har för egenvärde och vad dessa personer 

ska göra för släkten, klanen eller den utökade familjen. Den går inte att undvika att det 

konstrueras som flickorna i princip inte har någon frihet, som presenteras av bland annat 

Schlytter & Linell (2008), och denna frihet är starkt begränsad på grund av deras 

könstillhörighet och därmed även konstruerade regelverk. Hur kvinnan som konstruktion 

uppfattas kan dras slutsatser om de regler familjerna tillämpar för att försäkra att hedern är 

intakt; med tanke på att flickan knappt får röra sig utanför hemmets gränser, torde kvinnan 

uppfattas som tämligen lösaktig och lättledd. Flickor och kvinnor är till sin natur benägna att 

vara lösaktiga och det är männens uppgift att tygla dem, styra över dem och i värsta fall 

mörda dem om de har dragit skam över familjen. 
 
6.2 Kultur 

Kultur som begrepp innebär sätt att förstå, förklara och handla, vilket hör tätt ihop med 

socialkonstruktionismens verktyg för att förklara verkligheten. Därmed blir kultur en social 

konstruktion inom vilken ovan nämnda mekanismer verkar. Flest antal individer som enas om 

en typ av social verklighet har tolkningsföreträde i vad som anses som verkligt eller ej. 

Denna, av massan bestämda, verklighet styr individers sätt att tänka och förstå och kan på så 

vis förklaras som en social konstruktion. Genom att internalisera och normalisera den 

accepterade formen av verkligheten och sätt att bete sig socialiseras individen in i samhället 

och blir en del av den samhälleliga gemenskapen. Kultur är en form av samhällelig 

gemenskap, och för att få ta del av denna kultur bör man som delaktig i den följa det som är 

föreskrivet (Payne 2005, s. 240f). Detta som grund i förståelsen av hedersrelaterat våld blir att 

en kvinnas sätt att vara och agera är starkt knutet till den övriga familjens heder, och inom den 

accepterade sociala verkligheten är det också socialt accepterat att sanktionera straff för brott 

mot hedern. Nazrullah et al (2009) och Kandiyoti (1988) visar på förekomsten av 

hedersrelaterat våld och mord spänner över lands-, och etnicitetsgränser och forskarna hävdar 

snarare att det rör sig om kulturellt kopplade handlingar. Det är lätt att blanda ihop religion 

med kultur, men som forskningen visat förekommer hedersproblematiken i flera religioner; 

som Campbells (1964) forskning i ett grekiskt bondesamhälle, Nazrullah et als (2009) 

statistiska undersökning och Kandiyotis (1988) studie, är inte hedersvåldet enbart 

koncentrerat till muslimska regioner. Det är däremot binder dem samman är att det är 
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vanligare förekommande i bondesamhällen (ibid, s. 278). Socialkonstruktionistiskt sett bör 

därmed det hittills presenterade ses som en konstruktion av förståelsen, som i sin tur är en 

konstruktion av vad den kulturen innebär. Med andra ord – kultur i sig är en social 

konstruktion och med detta följer vissa typer av handlingar och beteenden som accepterats 

som sanna av dess medlemmar. När förståelse om vad en kultur innebär blir även detta en 

konstruktion och det är på detta vi konstruerar vår förståelse kring hedersproblematik Genom 

att förstå att det handlar om konstruktioner av normer som genom historien varit viktig för 

medlemmar inom en hederskontext kan vi som söker att förstå hedersvåld få mer insikt.  
 
Språket som verktyg presenterades i teoriavsnittet vara viktigt vid förståelsen av sociala 

konstruktioner enligt socialkonstruktionistiska teoribildningen. Det är med hjälp av språket 

man som delaktig av en social konstruktion definierar, upprätthåller och till viss del 

omvärderar sin sociala verklighet (Payne 2005, s. 249f). I en hederskontext får detta 

betydelsen att det språkliga samspel som pågår i hemlandet är mer nyanserat och fördjupat då 

samtal förs på modersmålet vilket är det språk man kan bäst. Den sociala konstruktion av 

verkligheten som då skapas i det verbala samspelet blir starkare, mer hållbar och därmed även 

enhetligare tack vare den språkliga förståelsen medlemmarna sinsemellan (Payne 2005, s. 

249f). Utifrån bland annat Wikan (2009) och Schlytter & Linell (2008) tar i en svensk kontext 

uttryck som att det uppstår en diskrepans; det språk som används i den svenska kontexten 

innehåller inte samma begrepp som de kontexter som använder och praktiserar heder, språket 

blir lätt en barriär mellan de olika kulturerna och kan leda till svårigheter vid omkonstruktion 

från båda hållen. Omkonstruktion är något som kräver förändring, och när 

hedersproblematiken är djupt rotad i den kontext den förekommer i, häri kommer frågan om 

människans förmåga att handla och omkonstruera eller om de sociala konstruktionerna 

besitter sådan makt att de inte är möjliga att förändra. Med bakgrund av Payne (2005) 

föreligger det möjligt med språkets hjälp. Vi är inte maktlösa inför våra sociala 

konstruktioner, men det kräver att ett större antal människor som upplevs vara en gemenskap, 

enas om vad som är en social konstruktion (ibid s. 254-255). 
 
Som presenterats finns det konstruerade kulturella ideal vilket står i stark konflikt med våra 

svenska skapade normer och värderingar. Schlytter & Linell (2008) och Wikan (2009) skapar 

i sina studier en förståelse och konstruktion av det svenska samhället som jämlikt, 

demokratiskt och med beaktande för de mänskliga rättigheterna – vilket forskarna kontrasterar 

mot hederskulturen som saknar dessa utmärkande egenskaper. Häri föds den så kallade 

värdekonflikten, där de västerländska värderingarna krockar med ”hedersvärderingar”: 
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Forskarna bedriver sina konstruktioner med att det är för oss obegripligt hur detta kan ske mer 

frekvent och i vissa fall lagligt i vissa delar av världen, det är inte längre en enad samhällelig 

syn på att mannen och familjens anseende vilar på kvinnas stängda lår, det är inte längre 

accepterat att förtrycka kvinnor och förvägra dem möjligheter som män har och det är 

fullkomligt olagligt att misshandla och mörda kvinnor, oavsett motiv (Schlytter & Linell 

2008; Wikan 2009; Epstein Fuchs 2010). Via denna bro av konstruerad oförståelse 

kontrasteras ”deras” sätt att leva mot ”vårat” vilket leder till att vår hermeneutiska tolkning av 

forskarnas konstruktioner blir den att vi, med vårt kulturella bagage med normer och 

värderingar, inte kan förstå att andra kan mörda på hederspremisser. Man skulle kunna 

formulera det som att vi förstår inte den konstruktion av verkligheten som för dem är 

accepterad. ”Människor tolkar och tillskriver mening till olika skeenden, men de måste göra 

detta inom ramen för en överrenskommen >>begriplighet<<, och de berättelser som formuleras 

påverkas av kulturens och samhällets kollektiva berättelser.” (Payne 2008, s. 253)  

Dock finns det till detta ytterligare en aspekt och denna berör gränslandet mellan de olika 

konstruktioner som skapas. Forskarnas presenterade resultat är både en konstruktion utifrån 

hur ”vi” är och hur vi anser ”dem” vara, men även hur ”de” är och hur de konstruerar ”oss”. 

Ordet ”försvenskad” är återkommande ibland annat i Eldén (2003), Darvishpour (2004) och 

Wikan (2009). Detta visar på den konstruktion av fenomenet ”att vara svensk” innebär. En 

känsla som förmedlats är att föräldrar som flyttar till Sverige räds att sina barn internaliserar 

allt för mycket av den svenska kulturen som upplevs stå i stark kontrast mot hemlandets 

konstruerade värderingar. Att bli försvenskad är också ett sätt att bryta mot familjens heder, 

genom att inte längre betrakta de tidigare konstruktionerna som verkliga, utan välja nya 

konstruerade kulturella ideal som upplevs vara starkt kontrasterande. 
 
6.3 Generation, lojalitet och makt 

Generationskonflikter är såväl som kvinnans underordnade ställning och kultur en 

återkommande förklaring till förekomsten och upprätthållandet av hedersrelaterat våld och 

mord. Konstruktioner av generationskonflikter kan tolkas socialkonstruktionistiskt utifrån att 

en familj består av olika generationer, som påverkar och påverkas av såväl varandra som det 

omliggande samhällets sociala, kulturella och historiska kontext. Genom föräldrarnas 

egenskap att vara äldre än sina barn, är således erfarenheterna fler och flera olika 

konstruktioner har gjorts genom livet för att ha blivit vilka de är idag. Detta måste anses som 

etniskt och kulturellt obetingat; föräldrar är äldre än sina barn. De familjer som bland annat 

Darvishpour (2004) diskuterar, är de som har emigrerat till Sverige. Föräldrarna har varit 
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barn, ungdom och vuxen i sitt hemland och skapat sig en position i samhället. Tolkningen av 

Darvishpours (2004) konstruktion av dessa familjer är att föräldrarna blir mer benägna att 

behålla sina tidigare normer och värderingar, snarare än att försöka omkonstruera sig och sin 

syn på sitt levnadssätt när de inträder i den svenska kulturen. Darvishpour (2004) beskriver att 

detta kan bero på att familjen inte får ta del av en integrering i samhället. Det nämndes i 

teoriavsnittet vikten av att se att världen förstås beroende av hur olika skeenden drabbat och 

beskrivits för oss. Dessa tolkas sedan utifrån tidigare erfarenheter (Payne 2005, s. 240). 

Föräldrar har, som flertalet primärkällor argumenterat för, ett kulturellt bagage som påverkar 

dessa konstruktioner och vilka handlingsmönster som gör sig gällande i olika situationer. 

Detta bagage är att betrakta som starkare och mer normerande för föräldrar, vilket skapar 

konflikter i förhållande till deras barn då barnen inte i samma utsträckning har ett lika gediget 

kulturellt bagage med sig från hemlandet. Att då omkonstruera som förälder, när känslan av 

att tappa fotfästet uppkommit, kan tillsammans med konstruktion av hur en familj ska styras 

och ledas, skapa en ovilja och rädsla för en social omkonstruering i förhållande till synen på 

familjehedern.  
 
Familjerna är konstruerade utifrån ett patriarkalt system; mannen styr familjen och hans 

behov föregår familjens. Även här står den familjekonstruktionen i konflikt med den svenska. 

I resultatet diskuteras kvinnan som styrd av männen i släkten men även med en egen 

inneboende makt; att föda söner. Genom att föda en son som kvinnan senare i livet kan åtnjuta 

auktoritet i förhållande till, kan konstruktionen av kvinnan som barn-, och arvingesföderska 

upprätthållas då dels kvinnan, genom sina söner, kan få tillgång till en makt de annars inte 

skulle erhålla och dels då kvinnan själv inte längre blir fast i de lägre positionerna av 

familjestrukturen då sonen för med sig sin hustru in i familjen. De ser ingen vinst i att 

omkonstruera den bild som nu presenterats, då den medför snarare fördelar än nackdelar. 

Resultat som även visar på att kvinnorna i familjen kontrollerar av sina döttrar går i samma 

linje (Darvishpour 2004; Epstein Fuchs 2010; Wikan 2009). Här når vi en kärna i den 

egentliga förståelsen av hedersrelaterat våld som konstruktion – hur kan familjerna 

omkonstruera sin syn på flickan och hedern så att den inte står i konflikt mot den svenska men 

samtidigt bejakar och behåller det som för den invandrade familjen ser som viktigt för dem? 
 
Konstruktionen av flickan tillsammans med hennes beteende och agerande har placerats lägst 

i hierarkin, vilket visats i såväl tidigare forskning som i våra primärkällor. I kontakt med det 

svenska samhällets krav på individen som Darvishpour (2004) menar att föräldrarna inte alltid 

kan leva upp till, hamnar ansvaret på barnen som har lättare att anpassa sig till den nya 
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kontexten. Det underlättar därmed för barnen att lära sig det nya språket och samhällets olika 

funktioner, men även dess seder. Med barnens nya ansvar för föräldrarnas levnadssituation, 

och som Darvishpour (2004, s. 9) uttrycker det; att barnen blir föräldrar till sina egna 

föräldrar, kan det antas att det startas en process av omkonstruktion där barnen erhåller en 

annan ställning både inom och i förhållande till familjen.  
 
De svenska flickorna är konstruerade som mycket friare i sina livsval och 

generationskonflikterna upplevs inte som lika djupa för dem, än för de flickor som lever i en 

familj som praktiserar heder. Heder och dess mekanismer ses som begränsade i princip på alla 

samhällets arenor och flickorna har liten social frihet. Den sociala konstruktionismen mejslar 

fram att föräldrarna försöker hindra flickorna att omkonstruera sig så att de anpassar sig till 

kontexten, att de anammar ”svenska” flickors beteenden som i värsta fall uppfattas som horor, 

alkoholister eller kriminella vilket visas av Schlytter och Linell (2008). Accepterade 

beteenden av flickor som anses vara bärare av hedern är långt mycket snävare som tidigare 

diskuterats, och i och med att föräldrar tenderar att behålla sina konstruktioner och ibland göra 

dem ännu snävare för att behålla makten, hamnar flickorna i kläm då de får mer makt över 

vissa aspekter av sina föräldrars liv, men får inte omkonstruera sin syn på familjen och sig 

själv. De vill ha möjlighet att leva ett mer ”svenskt” liv, men enligt föräldrarnas uppväxt och 

värderingar ska de uppfostras på samma sätt som de hade gjort i hemlandet trots att kontexten 

och dess konstruktioner är förändrad. Då vi förstår världen utifrån konstruktioner baserade på 

erfarenheter kan en omkonstruktion ses som icke intressant då föräldrarna inte upplever att de 

har något att vinna på omkonstrueringen, och i enlighet med Darvishpour (2004) beror detta 

på en misslyckad integrering; föräldrarna har ingen position i samhället som kan starta en 

positiv omkonstruering för deras egen del.  
 
6.4 Sammanfattande analys 

Här ämnar vi tolka de tre delanalyserna till en helhet enligt den hermeneutiska cirkeln, som 

finns presenterad i punkt 4.1 Forskningsdesign och vetenskapsfilosofisk position. Våra 

tolkningar är baserad på de primärdokument vi har studerat och de tre tidigare delanalyserna.  
 
De tre delarna som gick att finna under bearbetningen av empirin har vi medvetet särskiljt 

från varandra och försökt tydliggöra dem med rika citat ur forskningsrapporterna. Något som 

ständigt har varit åtföljande är att de inte är lätta att särskilja, de hör ihop och påverkar 

varandra. Den sociala konstruktionismen verkar genom kulturella och kollektiva 

konstruktioner, av språket formas kunskap som tolkas och ifrågasätts av de människor som 
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ingår i den sociala kontexten, konstruktioner handlar alltså till mångt och mycket om 

förhandling mellan människor och samhälle (Payne 2005, s. 253). Dessa förhandlingar leder 

till konstruktioner av bland annat handlingar och personer, och i detta fall finns det en starkt 

normerande konstruktion kring hur en kvinna ska vara och bete sig för att betraktas som ärbar, 

vilket är starkt eftersträvansvärt inom hederskontexten (Epstein Fuchs 2010; de los Reyes & 

Mulinari 2005). Dessa konstruktioner skiljer sig gentemot den svenska på grund av att 

förhandlingen mellan samhället och dess medlemmar ser annorlunda ut i den svenska 

kontexten. Med andra ord – det finns en annan, av massan överrenskommen, syn på kvinnan 

(Payne 2005; Wikan 2009). Ur dessa konstruktioner blir därmed kultur ett kontrastbegrepp 

vilket, som konstruktion, kan ses som grunden för de olika innebörderna av förståelsen kring 

hedersrelaterat våld. Om man till detta knyter det tredje temat, generation, lojalitet och makt 

blir detta tema som förklaring endast aktuell i förhållande till de andra två temana. Kvinnans 

underordnade ställning och kultur är genom överrenskomna regler sammankopplade och 

avhängiga varandra i en förståelse av hedersrelaterat våld, medan generationskonflikter och 

maktförskjutningar inom familjen är underordnade och av mindre vikt i förhållande till större 

och mer tongivande ojämlikhetsförhållanden som kvinnans underordning i förhållande till 

mannen. Ur detta kan två kontrasterande konstruktioner urskiljas; den fria synen på kvinnan 

och hennes position i jämställdhetskulturen i förhållande till den kontrollerade kvinnan i 

hederskontexten.  
 
När dessa konstruktioner möts, i exempelvis flytt eller flykt från hemlandet, krockar de 

konstruktioner av heder och dess vikt för familjen som den svenska och den invandrande 

skapade sociala verkligheten besitter. Den sociala konstruktionismens vinst ligger just i detta 

gränsland; i och med hedersproblematikens komplexitet kan en förståelse av fenomenet 

förläggas långt bort ifrån vad ”vi” är och hur vår verklighet är skaffad. Utan att då nyansera 

de olika konstruktioner som kan skapas, återskapas eller raderas kan man heller inte se de 

nyanser som krävs för att nå en förståelse kring detta problematiska fenomen.  
 
7. Slutsats 

I detta avsnitt ämnar vi att presentera de viktigaste slutsatserna vi har dragit av vår studie av 

hedersrelaterat våld. Vårt syfte med denna studie var att öka förståelsen för hedersproblematik 

inom ramen för socialt arbete samt hur problemet kan begripas av professionella som kan 

komma att stöta på hedersrelaterat våld och förtryck i sitt yrke. Vår frågeställning var: Hur 

kan fenomenet hedersrelaterat förtryck, våld och mord förstås utifrån det nuvarande 

kunskapsläget? 
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Med bakgrund av de resultat vi har funnit, utifrån den sociala konstruktionismen, är 

hedersrelaterat våld och förtryck en praktik som är socialt konstruerad av människor i en 

speciell kulturell kontext, och hederskraven är något som åligger kvinnan att underhålla 

genom bestämda regler. Det är endast mannen som har heder, men den beror på hur hans 

kvinnor, fru(ar) och döttrar beter sig och uppfattas av det omliggande samhället. Vi har även 

funnit att oskulden konstrueras olika beroende på vilken kultur man tillhör; den svenska 

kulturen anser att man är oskuld tills man har haft samlag, i kulturer där heder praktiseras är 

man bara oskuld om det inte råder något som helst tvivel om saken, blotta ryktet om en 

förlorad oskuld kan leda till att en flicka mördas. Därmed förstår vi kontrollen och förtrycket 

av flickorna; mannen måste till varje pris behålla sin heder, för att sedermera behålla sin plats 

i samhället och förmågan att försörja sig själv och sin familj. En annan slutsats som dragits av 

detta är att det är mer eller mindre ”lagligt” att mörda i hederns namn, men för det första är 

det sällan att morden ens anmäls, och om de gör det finns det en möjlighet att köpa sig ur 

ansvaret. Om någon blir dömd för mordet är det oftast en yngre man som ofta får ett lägre 

straff på grund av sin ringa ålder. Det vi har funnit är att morden är en kollektivt beslutad 

handling och ofta är det fler inblandade både gällande uppviglingen av mordet men även 

planering och utförande. En slutsats vi drar är att verkligheten är konstruerad som att 

kollektivet föregår individen; en individ kan alltid offras i syfte att rädda kollektivet från 

social och ekonomisk undergång. 
 
8. Diskussion 

Denna kunskapsöversikt har presenterat ett resultat vilket visar på den kvinnliga 

underordningen i alla livets avseenden genom de förväntningar och normer som är ställd på 

kvinnan. Kvinnans egenvärde mäts i förhållande till familjens medlemmar samt hennes 

förmåga att upprätthålla den kollektiva hedern. Där hon bedöms sakna förmåga antar familjen 

positioner som väktare, polis och bödel. Flickorna kontrolleras, hotas och misshandlas i syfte 

att bevara deras oskuld i samhällets ögon och i förlängningen familjens heder. Den sociala 

konstruktionen av oskuld ser annorlunda ut och är även olika värdeladdad i andra kontexter än 

hederskulturen. Att vara oskuld är att vara förmögen – den sociala konstruktionen gynnar 

fäderna i familjer med döttrar vars oskuld är bevarad. Dels anses då familjen i det övriga 

samhället vara en hedervärd och ärad familj och dels kan konkreta pengar, genom 

äktenskapsförhandlingar och brudens hemgift knytas till släkten. Denna oskuldskonstruktion 

är inte gällande i Sverige, här riskerar inte flickor sin framtid om de väljer att gifta sig av 

kärlek eller har sex innan äktenskapet. I den komplexa bild av förståelsen kring 
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hedersrelaterat våld återfinns det flertalet möjliga konstruktioner vilka har sitt 

förklaringsvärde i olika kontexter. Det som dock är genomgående i de 11 primärkällornas 

resultat och beskrivning av hedersvåld är ett sökande efter förståelse baserat i tre teman; 

kvinnans underordnade ställning, kultur samt generation, lojalitet och makt. 
 
I mångt och mycket överrensstämmer den tidigare forskningen med den generella bilden av 

den patriarkala familjestrukturen som grunden i hedersproblematik, likaså återfinns kvinnans 

underordnade ställning och att de faktiska morden är kollektivt beslutade gärningar, inte en 

impulsiv handling i ögonblickets raseri mellan man och kvinna. En intressant aspekt är att 

likväl kvinnor som män kan initiera mordet på en kvinna som anses ha dragit skam över 

familjen, men den är fullt förklaringsbar med den sociala konstruktionismen, då ett kollektiv 

har gemensamt förhandlat fram en social verklighet att leva i och även om kvinnor är offer för 

hederskraven och det förtryck som medföljer, är de inte offer för samhället i sig. De har 

accepterat den sociala verklighet som råder genom att understödja de patriarkala strukturerna 

och såväl initiera mord, som att utöva kontroll, hot och hot om våld mot sina döttrar.  
 
Med studiens syfte och frågeställning hur kan fenomenet hedersrelaterat förtryck, våld och 

mord förstås utifrån det nuvarande kunskapsläget var en kvalitativ, selektiv kunskapsöversikt 

givet den tid som fanns att tillgå det tillvägagångssätt som bäst gynnade vår studie och dess 

syfte. Att vinkla kunskapsöversikten till att belysa förståelsen av hedersrelaterat våld snarare 

än andra frågor inom ämnet, exempelvis medias framställning av hedersvåld, vill vi nå en 

vetenskapligt gemensam och till viss del överrenskommen förståelse av fenomenet då det 

hittills inte funnits tydligt presenterad. I och med denna otydlighet uppkommer det oklarheter 

och problem i det konkreta arbetet med frågan, vilket bland annat visats i Sjöblom (2006) och 

Schlytter & Linells (2008) studier. Det finns som sagt ett flertal studier inom 

hedersproblematik men ingen utav dem har fokuserat på de konstruktioner som skapats kring 

kvinnan, mannen och barnen och heller inte kring den konstruktion av förståelsen som 

forskare presenterat. Genom att anlägga ett socialkonstruktionistiskt synsätt behåller man som 

undersökare den komplexitet som finns samtidigt som det möjliggör en konkret särskiljning 

mellan annars abstrakta begrepp såsom kultur, normer och värderingar. Den viktigaste 

aspekten inom denna studie återfinns under begreppet källkritik. I och med att våra 

primärdokument utgör vår empiriska grund måste primärforskningens kvalité vara starkt 

styrande vid våra val. Granskningen av primärkällorna är utan tvekan det moment som varit 

mest tidskrävande men även det då vi förhållit oss kritiska till forskare, resultat, 

tillvägagångssätt och teorier. Vi inser den fara som finns med en selektiv kunskapsöversikt 
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inom området hedersrelaterat våld då vår förförståelse styr de tolkningar som görs. Detta är i 

och för sig grunden inom hermeneutiken, men å andra sidan är hedersvåld ett område vilket 

kan vinklas och förklaras på både främlingsfientligt och könsförtryckandet. 
 
8.1 Det sociala arbetets konstruktion kopplat till hedersrelaterat våld 

Med grund i vem och var återfinns de konstruktioner gjorda av forskare och vilka utav dessa 

som ges mest förklaringsvärde. Är det traditioner som har sedan länge tillbaka haft störst 

påverkan och makt inom det sociala arbetet eller är förklaringsmodellerna snarare att betrakta 

som nya och radikalt ifrågasättande rådande synsätt? Konstruktionen skiljer sig mellan 

Socialtjänstens förståelse och exempelvis Polisens och massmedias. I Sjöbloms studie (2006, 

s. 24) som exempel, presenteras att det var först i och med massmedias rapportering av 

mordet på Fadime år 2002 som Socialtjänsten fick upp ögonen för problematiken. I studien 

visar Sjöblom (2006, s. 24-25) att majoriteten av de tillfrågade socialsekreterarna upphöjde 

den, av media konstruerade bilden av hedersrelaterat våld, till sanning och valde 

arbetsmetoder och synsätt baserat just på densamma. Detta står i direkt konflikt med de våra 

primärkällors forskning om hedersrelaterat våld, dels på grund av att forskning och 

journalistik inte besitter samma förklarings-, och appliceringsvärde och dels på grund av typ 

av vinstintresse som ligger bakom medial rapportering. För, som tidigare presenterats, hänger 

lösningar på problematiken mycket samman med den form av problemet som visas och ges 

utrymme.  
 
Detta är starkt kopplat till frågan kring varför hedersvåld sker. Dock bör man som 

undersökare närma sig den frågan på ett försiktigt sätt då mycket av dess argumentation är 

knutet till frågans möjliga förklaring. Denna möjliga förklaring är en utav flertalet andra och 

man bör återigen som undersökare ställa sig själv kritisk till den konstruktion man själv 

konstruerat som den verkliga. (Jönson 2008, s. 6). Frågan om varför hedersvåld pågår är i sig 

en viktig fråga men som nämndes är den farlig, då flertalet konstruktioner i olika 

sammanhang kan besitta samma del förklaringsvärde och även förklaringsrätt. Hedersvåld 

som begrepp är komplext och att bedriva en varför-argumentation skapar inte klarhet i 

fenomenet, det fungerar snarare som utpekande och förminskande. En social konstruktion av 

verkligheten blir ”sann” när den accepteras av massan och samma fråga gäller här – 

oberoende av hur konstig konstruktionen kan vara så är den sann om den accepteras. Därmed 

bör flera konstruktioner, i detta fall, skapa den fördjupade och nyanserade förståelse som 

hedersproblematiken som fenomen kräver. 
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9. Förslag till fortsatt forskning 

Genom den sociala konstruktionismen och dess konstruktioner samt vilka konstruktioner av 

ett problem som har företräde skapas olika behov av forskning. Det syfte och den 

frågeställning som varit grunden i denna studie har skapat en konstruktion av hedersrelaterat 

våld som en forskningsgren i behov av ytterligare studier. Konstruktionerna kan ses som 

perspektiv, och perspektiven innebär att forskningen kommer belysa problemet på olika sätt 

och därmed kommer förklaringarna till problemet bli olika konstruerade. Så, med andra ord – 

fenomenet hedersvåld är i behov av forskning som kan ifrågasätta, kritisera och förtydliga den 

konstruktion som presenterats. För beroende på vem som konstruerar och till vilket syfte det 

konstrueras som det gör påverkar det konkreta arbetet med frågan, men framförallt behövs en 

tydlig och gemensam förståelse av vad hedersvåld i grunden karaktäriseras av.  
 
Men vi vill slå ett slag för att forska mer kring integrering och integreringsprocesser. Men för 

det första, internationella organisationer borde i större utsträckning ta sitt ansvar gällande 

människor som utsätts övergrepp i rättssak och sätta hårdare press på länder där bland annat 

hedersproblematik är lagligt eller på andra vis får fortgå. Vi är övertygade om att alla 

människor, när de upplever sig otrygga i en främmande kontext, söker sig till det som de 

uppfattar som tryggt för att göra det obegripliga begripligt. De får en liten eller ingen chans att 

skolas in i det nya samhället och när det främmande framstår som oförståeligt, konstruerar vi 

en tolkning att vissa familjer kan anamma mer traditionella värderingar och levnadssätt för att 

behålla känslan av hemma och kontroll. Att i integrationsprocessen ta hjälp av lokala 

stödföreningar och organisationer kan dessa hjälpa den nykomna familjen att göra det som 

känns främmande till någonting mer begripligt samt att ta tillvara den kunskap som ofta finns 

inom ett bostadsområde eller på en arbetsplats. 
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