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Abstract  
The murders of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal, started a debate concerning 

the underlying motives of honour related violence. This paper aimed to describe and explain 

in what way honour related violence is perceived in publications by academics, public 

authorities and voluntary organisations to name a few. Different types of literature were 

thematically analysed as well as analysed using a model by Lorentzon. The scope of this 

paper was narrowed down to Swedish conditions and excluded men as victims of honour 

related crimes.  

The conclusion suggests a definition of honour related violence as a result of general 

patriarchy with different features. For example, men’s honour is connected to women’s 

behaviour and retaining of virginity. The only way to restore a lost honour is to eliminate the 

woman physically or socially.  

The use of postcolonial theories in analyzing the definition resulted in an understanding of 

honour related violence perceived as something different from Swedish culture. 
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Tack… 
Jag gillar inte tackord för det känns överflödigt och pompöst. Jag gillar inte att jag inte gillar 

tackord för det är väl klart att saker behöver uttalas. I synnerhet den här våren har påmint mig 

om just detta. Därför kommer detta bli ett extra långt tack. 

 

Jag vill rikta ett generellt tack till ett helt gäng: MB, UKV, Kriscentrum för kvinnor, 

läsgruppen, biblioteken och många fler. Alla har haft en del i att varsamt putta mig framåt och 

röja hinder. Tack! 

 

Därutöver vill jag lyfta några som haft särskild betydelse för uppsatsen trots att det är 

riskabelt. De man glömmer att tacka är kanske de viktigast, så självklara att de utgör en del av 

grunden. Oförtjänt ouppmärksammade men obeskrivligt ovärderliga. Här kommer i alla fall 

ett direkt tack till några:  

 

KR – Visst vet du att jag uppskattar och värdesätter dig oerhört högt? På så många sätt har du 

varit avgörande. Tack. 

SS – Du och dina fantastiska hökögon har ett annat perspektiv på allt. Tack för att jag fick del 

av det och tack för din tid.  

HW – Du hade rätt, som oftast: Det var en process, med ett mål. Tack för ständiga 

påminnelser. 

Lupita Svensson, handledare – precis det jag behövt, i precis den nivå jag behövt. Nog för att 

hålla mig vaken, nog för att inte kvävas. Ett praktexempel på välbalanserat puttande och 

röjande. Tack!  

IS – För engagemang, kunnighet, tillit och generositet. Du är viktig för många. Jag ställer mig 

ödmjukt i raden.  

 

Uppsatsen, i dess fjuttighet, ägnas P och MR.  

P för att du ska fortsätta. Ge fan i annat.  

MR för att du hittat rätt. Jag är stolt och inspirerad. Dessutom, tack.  

 

Sist, som alltid, oförtjänt ouppmärksammad men obeskrivligt ovärderlig, M.  

 

Trots hjälp jag fått på vägen är bristerna i uppsatsen mitt alldeles egna fel.
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1. Inledning 
”Din lilla hora, det du gjort mot familjen; du skulle inte ha gjort det, för en jävla kuk.” 

Fadimes bror till Fadime (Ambjörnsson & Janke, 2008).  

 
Idag fattar jag inte hur jag hade modet att sticka hemifrån. (…) Det var alla de där förbuden som 
jag fick hela tiden. Alla måsten. Nej, nej, nej du får inte träffa henne, nej du får inte gå dit, inte gå 
ut, nej du får inte ha på dig det, nej, nej, nej. Livet blir ett fängelse (…) Jag skulle dö om jag 
stannade. (SystraMi, 2010, s. 9). 

 

Pela Atroshi, Sara Abed Ali och Fadime Sahindal är kända namn för många som följt den 

svenska nyhetsrapporteringen de senaste åren. I vart fall bekanta. Ledtrådar som heder eller 

hedersrelaterat våld brukar göra att de flesta drar sig till minnes en diskussion om familjer 

som kontrollerar sina döttrar. Det finns fäder, bröder och hela släkter som ger sig efter, kanske 

till och med mördar, en tidigare älskad dotter. En del kopplar begreppet till unga kvinnor med 

rötter i Mellanösten1. Min uppfattning är att de flesta sedan väljer att stoppa diskussionen.  

Kanske känns det hela svårbegripligt eller så anser de sig veta precis vad frågan handlar om.  

Intresset för det hela och frågan väcktes när jag under höstterminen 2010 praktiserade på 

ett skyddat boende som tar emot unga kvinnor som flytt från hedersrelaterat våld. Jag har 

därefter jobbat kvar på boendet och har således träffat fler kvinnor som har lämnat 

misshandlande och kontrollerande pappor, mammor och syskon. Jag blev berörd av det finns 

unga kvinnor som behöver lämna sina familjer i brist på acceptans för deras person. Min 

erfarenhet är att dessa kvinnor bara vill få välja själva hur de ska leva. Jämfört med de som 

blir misshandlade av en partner framstår de för mig som mycket mer hotade och vissa av dem 

kan inte göra så vanliga saker som att åka tunnelbana. Kvinnorna är plötsligt helt ensamma i 

världen. Samtidigt är de argare och mer upproriska än kvinnor utsatta för partnerrelaterat 

våld. Det är dock svårt att peka på vad den centrala skillnaden består av. Inte heller har jag 

kunnat få ett entydigt svar på om det är skillnad trots att jag har gått på konferenser som 

diskuterat hedersrelaterat våld och gjort flertal studiebesök, exempelvis på Stockholms stads 

boende, Kruton, som är riktade till dessa kvinnor. Min nyfikenhet konkritiserades: Vad var 

det dessa unga kvinnor blev utsatta för och varför? Varför kallar vissa det för så kallat 

hedersrelaterat våld? Är det inte hedersrelaterat? Varför är det så svårt att få svar på dessa 

frågor?  

När jag läste Debatten om hedersmord fick mina frågor en kontext. Larsson och Englund 

(2004) skriver att efter mordet på Fadime 2002 ”utlöstes en av de största och mest oförsonliga 

                                                
1 Uttrycket hämtat från Eldén, 2003. s.9 



 5 

– och mest emotionella – debatterna i svensk media på många år…” (s.6). Mycket enkelt 

uttryckt bestod de olika ståndpunkterna i att vissa hävdade att förklaringar till morden gick att 

finna i ursprungskulturen medan andra hävdade att det berodde på universella patriarkala 

strukturer (Güngör & Dervish, 2009, s.227ff). Ekström (2009) beskriver att begrepp som 

feminism, medborgerliga rättigheter, kultur, kulturrelativism och kulturrasism har letat sig in i 

det offentliga samtalet och ställer sig frågan varför diskussionen var så upprörd. ”Varför var 

många så arga? Vad är de uppretade över?” (s.13). Larsson och Englund (2004) 

sammanfattar: ”Anti-rasister anklagades för att uppmuntra hedersmord medan feminister 

beskylldes för att uppmuntra rasism” (s.7). Debatten påstås ha präglats av ett vi- och domtänk 

som utmålar svenskar som jämställda medan personer med ursprung från mellanöstern är 

”kulturellt opålitliga invandrare” (a.a. s.7). De säger att i kölvattnet efter mordet på Fadime 

blev det socialt accepterat att ”framföra resonemang som vanligen endast återfinns bland 

öppet rasistiska eller främlingsfientliga partier på den extrema högerkanten” (a.a. s.7).  

Jag kunde lugnt konstatera att mina frågor inte skulle få snabba eller enkla svar. Parallellt 

fortsätter ändå arbetet på skyddade boenden och kvinnojourer. Det framstår som angeläget att 

förstå vad det hedersrelaterat våld handlar om.  

 

1.2 Bakgrund – den svenska kontexten från och med 1996 
Eldén (2003) beskriver hur Sara Abed Ali, som mördades 1996, kom att bli symbolen för 

unga invandrarkvinnor som utsattes för våld av män (s.10). Lorentszon (2008) hävdar att 

mordet på Fadime Sahindal var ”startskottet på den debatt varigenom hedersrelaterat våld på 

allvar synliggjorts och kom upp på dagordningen i såväl politiska som massmediala och 

vetenskapliga sammanhang.” (s.12). För att förstå vad som ledde fram till ett nytt 

samhällsfenomen kommer jag att redogöra för morden på Sara, Pela och Fadime så som de 

framställts i Wikan (2003) och Güngör och Dervish (2009).   

Sara ströps i december 1996 av sin bror och sin kusin efter att hon varit på en fest tidigare 

på kvällen. Sommaren innan hade hon lämnat sin familj, mot deras vilja, för att bo i en 

fosterfamilj i en annan del av Sverige (Güngör & Dervish, 2009, s.168ff). Wikan (2003) 

beskriver att Saras pappa upprepat och grovt, misshandlat henne eftersom hon ”försvenskats”. 

Saras väninnor påstås ha sagt att Sara gjorde det som alla flickor ville göra, nämligen leva ett 

vanligt svenskt liv (s.38).  

I juni 1999 mördades Pela Atroshi under ett besök i Irak. Den 19-åriga Pela hade 

dessförinnan rymt från sin familj i februari samma år vilket Gungör och Dervish (2003) 

menade var början på slutet för Pela eftersom hon vägrade inrätta sig efter familjens regler. 
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Hon återvände emellertid till sin familj och följde med dem på det som kom att bli hennes 

sista resa (s.114ff). Pelas farbror har enligt Wikan (2003) sagt: ”Vi kunde inte acceptera 

hennes beteende för att det bringade dåligt rykte över familjen. Trots flera familjemöten för 

att kunna hanterar problemet, (sic) men vi lyckades inte på grund av att offret insisterade på 

att fortsätta med sitt dåliga beteende” (s.50f).  

Den 29-åriga Fadime Sahindal mördades 2002 av sin pappa, tre år efter mordet på Pela, när 

hon i hemlighet besökte sina syskon och sin mamma (Wikan, 2003, s.10). Fadime hade haft 

en pojkvän som familjen inte hade accepterat, hon hade talat inför Sveriges riksdag om sin 

situation och hon hade polisanmält sin pappa och bror för olaga hot. Enligt uppgift ska över 

2500 personer, däribland kronprinsessan Victoria och Mona Sahlin, ha kommit till Uppsala 

domkyrkan, där Fadimes avskedshögtid hölls (a.a. s.19).  

 

1.3 Problemformulering 

Sättet som ett problem eller fenomen definieras på och förstås, borde påverka hur insatserna 

utformas. Samma sak bör även gälla hedersrelaterat våld. Om hedersrelaterat våld uppfattas 

som beroende på patriarkala strukturer kanske man väljer att satsa på preventivt 

jämställdhetsarbete och ge samma typ av insatser för alla som drabbas av våld. Om det 

förklaras som beroende på något i en specifik kultur kanske man fokuserar på preventivt 

generellt integrationsarbete och särskilda insatser för just dessa unga kvinnor.  

Björktomta (2005) menar att det var mordet på Fadime som satte fokus på ”utsatta flickor i 

patriarkala invandrarfamiljer” (s.57). Lorentzon (2008) konstaterar att det tidigare inte gjorts 

tillräckligt för dem (s.11f).  Schlytter, Rexvid, Celepli och Nasih (2011) skriver att mordet på 

Pela och Fadime var det som gjorde att “mord och våld i hederns namn blev en statlig 

angelägenhet” (s.5). Tiden efter händelserna har präglats av en het debatt mellan de som ville 

förklara våldet med kultur eller med könsmaktsordning. Under ett informellt samtal med 

Astrid Schlytter, docent i rättssociologi, antydde hon att det numera är en icke-fråga att 

diskutera hedersrelaterat våld som kultur eller icke-kulturbundet (personlig kommunikation 

21 maj 2011). Jag tolkade hennes svar som att hon menade att debatten kommit längre än 

attdiskutera kultur. Det är emellertid inte alls klart för mig vad som istället borde diskuteras. 

Är kultur numera är en etablerad förklaring eller är den överspelad? De Los Reyes (2003) 

påpekar att det finns flera kvinnor som söker hjälp av socialtjänsten men långt ifrån alla som 

får hjälp. Situationen uppges missförstås. De los Reyes hävdar vidare att schabloniseringen 

utifrån etniska föreställningar leder till att kvinnorna hanteras utefter en förutbestämd mall. 

Avslutningsvis hävdar hon att föreställningarna om kulturell särart blivit till ett förtryck i sig 
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(s.8). Detta tyder på att en viss definition och medföljande förståelse av hedersrelaterat våld 

får konsekvenser. Går detta att förstå med hjälp av postkolonialism så som de los Reyes 

indikerar när hon talar om schablonisering utifrån etniska föreställningar? 

Vidare beskriver Backman (2008) att när kunskapsmassan växer uppstår ett behov av 

översikter av kunskapsläget (s.71). En sökning på Libris på begreppet hedersrelaterat våld 

ger 176 träffar, vilket torde tyda på att mycket textmaterial produceras inom fältet. Mycket 

härrör också från 200-talet. Hanberg, Ghazinour och Mårald (2009) skriver att den 

socialdemokratiska och efterföljande alliansregeringen från 2002 avsatte ca 200 miljoner 

kronor till arbetet mot hedersrelaterat våld (s.4).  

Sammantaget visar att området också är ekonomiskt viktigt, får konsekvenser för hur 

arbetet utförs samt kan förstås utifrån etniska, kulturella aspekter. Det verkar saknas en 

sammanhållen definition av hedersrelaterat våld och därigenom en förståelse av densamme. 

Ändå utförs arbetet med olika definitioner och målsättningar.  Därutöver skulle en 

kunskapssyn kunna innebära ökad kunskap om hedersrelaterat våld och dess nuvarande 

definition eftersom mycket material redan producerats under 2000-talet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara på vilket sätt hedersrelaterat våld förstås i 

tryckt text.  

 

1.4.1 Frågeställningar 

- På vilket sätt definieras hedersrelaterat våld i tryck text? 

- Hur kan detta förstås med hjälp av postkoloniala teorier? 

 

1.5 Tidigare forskning 
Efter morden på Sara, Pela och Fadime började den svenska forskningen på allvar intressera 

sig för hedersrelaterat våld. Efter att sådan forskning gjorts har andra forskare haft som 

ansatts att sammanfatta den och hitta generella mönster (Carbin, 2010, Lorentzon, 2008, 

Björktomta 2005). Nedan presenteras en genomgång av hur långt den forsningen kommit 

hitintills.  

 

1.5.1 Kulturella förklaringar 

Lorentzon identifierar att vissa texter förklarar hedersrelaterat våld som orsakat genom att den 

andra kulturen är annorlunda än vår. Skillnaden i dessa verk menas vara att vissa kulturer kan 
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anses som mer våldsbenägna och annorlunda än vår, vilket innebär det att svensk kultur kan 

anses vara hederlig, rättvis och jämställd och den kultur som står för hedersrelaterat våld 

representerar dess motsats (2008, s.38f). Carbin (2010) och Björktomta (2010) menar att de 

identifierat texter som skapas en dikotomi i form av vi och dom (s.136ff, s.16). 

Carbin (2010) menar att det skapas en bild av ”en grupp män från ett visst geografiskt 

område och från vissa nationaliteter som på förhand definieras som mer patriarkala, mer 

våldsbenägna och dessutom betraktas deras sätt att utöva våld på som värre än det svenska”.  

Vidare identifierar Björktomta (2005) ett tema i hennes empiri som förklarar våldet som 

beroende på en krock mellan svenska och andra värde- och normsystem. I de andra värde- 

och normsystemen menas kvinnor inte ha rätt att fatta egna beslut och måste exempelvis vara 

oskuld innan äktenskapet. Individen måste välja mellan att vara lojal med svenska värderingar 

och lagar eller med den egna familjen och släkten (s.22).  

Björktomta noterar även att några av hennes källor menar att en dimension av föräldrar och 

barns olika värderingar och normer påverkar. Dessa källor beskriver att socialtjänstens arbete 

ofta präglas av detta förståelsesätt. Det får till konsekvens att socialtjänsten försöker ”jobba 

hem” ungdomarna och ser det som överordnat mål att förena föräldrar och barn. 

Socialsekreterarna beskrivs uppfatta konflikterna som härrörande av att föräldrarna tycker att 

barnen ”försvenskats” och att de vill skydda barnen från dåligt inflytande. Björktomta redogör 

för att perspektivet kritiseras av forskare och praktiker för att svika de utsatta kvinnorna 

genom att tvinga dem hem igen (s.23).  

 

1.5.2 Patriarkala strukturer, könsmakt och feminism  

Ett annat sätt att förklara hedersrelaterat våld som identifierats av flera forskare handlar om att 

hedersrelaterat våld ses som samma typ av våld som ”vanligt” partnerrelaterat våld 

(Lorentzen 2008, Carbin 2010, Björktomta 2005). Björktomta (2005) exemplifierar genom att 

citera författaren Sara Stridsberg: ”Jag är rädd för män. För alla män. Patriarkat som 

patriarkat” (s.16). Det hedersrelaterade våldet påstås då inte vara annorlunda än det svenska. 

Lorentzon (2008) och Björktomta (2005) identifierar de som hävdar att hedersrelaterat våld är 

ett könsmässigt förtryck till följd av manlig överordning som menas finnas i samhället i stort. 

Att kvinnor mördas i hederns namn är bara en gradskillnad. Genom att det finns en 

konstruktion, kvinna/man, som dikotomi, kan hederstänk möjliggöras genom att det kopplas 

till begrepp som oskuld, rykte och heder (s.20, s.36f). Carbin (2010) identifierar att de som 

förklarar kulturellt och de som förklarar genom patriarkala strukturer, könsmakt och feminism 

inte skiljer sig tydligt åt. Skillnaden verkar bestå i om fokus läggs på likheterna mellan 
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hedersrelaterat våld och vanligt våld eller om olikheterna betonas (Carbin, 2010, s.116f). 

Björktomta (2008) och Carbin (2010) redogör för kritiken mot att betona likheterna och se 

hedersrelaterat våld som samma sak som partnerrelaterat våld vilken kan sammanfattas som 

att det riskerar att inte ge utrymme för de specifika särdrag som påstås finnas i hedersrelaterat 

våld (Björktomta, 2008, s.21f & Carbin, 2010, s.115).  

 

1.5.3 Sammanfattande synpunkter på kunskapsläget 

Det ovan preciserade visar att det finns de forskare som tematiserar och redogör för andras 

forskning. Det saknas emellertid omfattande försök att förstå hedersrelaterat våld utifrån just 

postkoloniala teorier. Vidare är detta ett expansivt område vilket gör att i takt med att nya 

källor som förklarar hedersrelaterat våld kommer, behövs nya genomgångar av befintlig 

forskning. 
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2. Metod  
Jag har valt att utföra en litteraturstudie vilket O’Sullivan (2006) hävdar kan ses som en 

metaanalys genom att den kombinerar data från olika studier samt tolkar de resultaten av 

analysen (s.470f). Beskrivningen O’Sullivan ger gäller forskning inom psykologi men 

begreppen kan appliceras på min studie inom socialt arbete.  

Det sätt jag genomfört litteraturstudien på kommer att presenteras nedan efter att jag har 

redogjort för min förförståelse och de definitioner jag kommer att använda i uppsatsen.  

 

2.1 Förförståelse 
Ejvegård (2007) menar att vetenskapsmän har skyldighet att eftersträva objektivitet så att de 

exempelvis återger ståndpunkter från alla olika håll. Emellertid påpekas att det kan vara svårt 

att på ett psykologiskt plan åstadkomma det eftersom det handlar om att upptäcka sina egna 

fördomar och förutfattade meningar (s.19). Jag har, som tidigare nämnts, erfarenhet från 

socialt arbete genom praktik och arbete på ett skyddat boende för unga kvinnor. Det innebär 

att jag träffar kvinnor som har på något sätt drabbats av hedersrelaterat våld. Jag får alltså 

ansikten och namn på personer som varit utsatta för liknande saker som det jag läser om. Min 

egen erfarenhet av våld är dessutom liten vilket gör att jag har en låg toleranströskel innan jag 

blir stressad och oroad. Jag är också uppfostrad i en individualistisk anda, till skillnad från en 

kollektivisk, som är svår att borste ifrån. Jag har försökt göra mig medveten om att mitt 

perspektiv är starkt präglat av mina uppväxtförhållanden, vilket på inget sätt är de enda rätta 

uppväxtförhållandena, men ändå har de naturligtvis påverkat. Jag tänker mig att min bakgrund 

medförde både en risk för att bli etnocentrisk men också en risk att bli kulturrelativistisk. Med 

det sagt kan slutsatsen dras att en del av min förförståelse handlar om att jag uppfattat 

hedersrelaterat våld som något som inte rör mig. Jag uppfattar alltså hedersrelaterat våld som 

något kopplat till andra kulturer. Tack vare att detta varit i mitt medvetande under uppsatsen 

har jag kunnat anstränga mig för att inte låta den förförståelsen påverka mitt arbete med 

densamme. 

Vidare har frågan om hur hedersrelaterat våld ska uppfattas dessutom hela tiden varit en 

del i mitt lärande under praktikperioden. Jag hade kommit till insikten att begreppet inte var 

lättförståeligt redan innan uppsatsarbetet påbörjades. Det skulle därför kunna finnas en risk att 

jag inte låtit empirin styra arbetet med min uppsats utan att jag, omedvetet, varit mer 

intresserad av att driva en på förhand bestämd tes. Detta har jag försökt förhålla mig till 
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genom att ständigt återgå till de faktiska källorna för att läsa mig till vad som står. Jag har 

vinnlagt mig om att behålla ett nyfiket och undersökande perspektiv.  

 
2.2 Begreppsdefinition 
De begreppsdefinitioner som jag presenterar är stipulativa vilket innebär att det finns andra 

sätt att definiera dem, emellertid är det dessa som jag använder i uppsatsen.  

 

2.2.1 Kultur 

Begreppet kultur är av central betydelse i debatten om hedersrelaterat våld, antingen som 

förklaringsmodell eller som en icke-förklaringsmodell. Det är till stort del ett begrepp som 

implicit diskuteras utan att definieras. När jag har använt ordet syftar jag dock på den lexikala 

definitionen: ”människors sätt att leva i ett visst samhälle” (Lexin 1, 2011). 

 

2.2.2 Flickor och kvinnor 

Det går att argumentera både för och emot att det finns en underförstådd ålders- och 

mognadsskillnad i begreppen flickor och kvinnor. Jag föredrar att använda begreppet kvinnor 

varför jag kommer göra det genomgående i uppsatsen. I de fall som citat använder ordet 

flickor har jag självfallet låtit det vara oförändrat.  

 

2.2.3 De våldsutsatta kvinnorna  

Detta begrepp använder jag mig av för att beteckna de personer som utsätts för hedersrelaterat 

våld, de direkta offren. Det finns naturligtvis fler som kan betecknas som offer genom att de 

tvingas, genom hot och våld, utföra våld eller kontroll mot annan, men de ingår inte i min 

definition.   

 

2.2.4 Familj 

I uppsatsen används en vid betydelse av begreppet familj. Min definitionen innebär därför att 

även släkt, så som mor- och farbrödrar, mostrar och fastrar, kusiner samt mor- och farmödrar 

och -fäder ingår.  

 

2.2.5 Hedersrelaterat våld 

Det kan tyckas på förhand givet att jag kommer komma fram till att hedersrelaterat våld är 

någonting särskilt annat än partnerrelaterat våld då jag genom språket och syftet med 
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uppsatsen markerat att det just är det. Tanken är emellertid inte att det ska förstås på det sättet 

utan termen används i ett undersökande syfte.  

 

2.2.6 Meta-studie/ Meta-nivå 

Jag använder mig av begreppet meta för att beteckna när jag studerar något på en nivå över ett 

visst fenomen vilket innebär att det jag undersöker är resultatet av en annan undersökning.  

 

2.2.7 Det officiella Sverige 

När jag använder mig av den termen menar jag staten, länsstyrelser eller andra offentliga 

myndigheter och organ.  

 

2.2.8 Strukturellt perspektiv 

Med begreppet strukturellt perspektiv syftar jag till en vid samling av förklaringsmodeller. 

Den gängse definitionen syftar oftast till förklaringar av fenomen som beroende av över- och 

underordning av olika grupper i samhället. Min användning kommer inkludera detta men 

också förklaringar som i stort handlar om att samhället påbjuder normer för varandet. Det 

behöver således inte handla om över- och underordning utan kan också inkludera fenomen 

som inte behöver förstås i hierarkisk ordning till någon annat men som ändå påbjuder ett sätt 

att vara.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Mina kollegor på det skyddade boendet jag jobbade på har bidragit med mängder av 

litteraturtips och material. Dessutom fick jag också själv fritt botanisera i boendets hyllor med 

litteratur som de samlat på sig. Jag försökte bilda mig en uppfattning om materialet genom att 

läsa baksidor och innehållsförteckningar. Vidare blev jag, genom mitt arbete, tipsad om 

konferensen: Heder och det civila samhällets metoder, där jag deltog den 21 mars 2011. Jag 

fick då även en utvärderingsrapport Heder och det civila samhällets metoder (Schlytter et al. 

2011).  

Jag fortsatte arbetet genom att parallellt med litteratursökningar, läsa det materialet jag 

samlat på mig. Även här menas att jag läst baksidan av böcker, innehållsförteckning och delar 

i texterna som har haft med hedersrelaterat våld, definition och debatten kring det. Jag har 

tydligt kunnat urskilja vad som rör förståelsen av hedersrelaterat våld i materialet och vad 

som hör till andra delar som legat utanför mitt intresseområde. Här har jag delat upp vad som 

ska vara källor och vad som ska utgöra tidigare forskning. Detta har skett genom att de texter 
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som utgör kunskapsöversyner och sammanfattningar fått utgöra tidigare forskning och de som 

undersöker hedersrelaterat våld direkt på ett eller annat sätt är att betrakta som empiriska 

källor. För tydlighets skull är en källa som granskar en verksamhet eller bygger på intervjuer 

av kvinnorna en källa som kan ingå i mitt empiriska urval och en text som granskar vad andra 

skrivit en text som utgör tidigare forskning.  

Jag har läst sammanfattningar i avslutningar av kapitel (i förekommande fall) eller 

böckerna och sökt upp de begrepp och resonemang jag inte förstått. Under min läsning har jag 

fört anteckningar över frågor som uppkommit. Dessa har blivit min operationalisering av mitt 

syfte och utgjort den bas av frågor som jag ställt till den litteratur som jag senare bestämt ska 

ingå i undersökningen. Mina frågor har varit: 

- Hur beskrives hedersrelaterat våld?  

- Vem står bakom texten? 

- När är den publicerad? 

- Vilka får komma till tals? Vilka källor anges i texten? 

- Vilken förklaringsmodell finns till hedersrelaterat våld? 

- Vad klassas som hedersrelaterat våld? 

På detta vis har jag försökt lära känna mitt material för att kunna utforma en modell och en 

teori som skulle kunna säga något om det. Jag har oftast läst hela materialet klart innan jag 

har försökt formulera svar på frågorna vilket medför att jag i stor utsträckning har behövt gå 

tillbaka till mitt material för att kontrollera att jag uppfattat resonemang rätt. I analys- och 

skrivprocessen har jag hela tiden haft mitt material lättillgängligt vilket har inneburit att jag 

ofta återvänt till materialet.  

 Därutöver har jag antecknat andra resonemang och tematiserat fritt under tiden jag läst. 

Detta har emellertid inte använts till annat än som en form av studieteknik för mig att lära mig 

mitt material.  

 

2.4 Bearbetning och analysmetod    
Jag har valt att bearbeta och presentera mitt resultat i centrala teman och efter en modell av 

Lorentzon (2008). Den har sedan utgjort grunden för min analys.  

De centrala temana har jag kommit fram till genom att jag har gått igenom samtliga källor 

översiktligt och konstruerat rubriker för de stycken som jag har fyllt på med information från 

de olika källorna. Under den processen har närliggande teman lagts ihop med varsamhet för 

att inte förlora betydelse.  
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Tabell 1. Lorentzons modell (Lorentzon, 2008, s. 31). 

 
Modellen som presenteras ovan, tabell 1, ser likadan ut som i Lorentzon (2008) men jag har 

modifierat betydelsen av kategorierna något. Lorentzon (2008) använder sig av den i sin 

kortfattade forskningsöversikt av olika studier som diskuterat hedersrelaterat våld (s.29f). 

Modellen delar texterna in i två dimensioner. Den ena kallar han spatial dimension. Inom den 

spatiala dimensionen kan texten vara på första ordningens nivå vilket betyder att texterna har 

en direkt koppling till de våldsutsatta kvinnorna. På den andra ordningens nivå handlar texten 

om debatten om hedersrelaterat våld genom att exempelvis granska diskursiva aspekter. Dessa 

två konstituerar olika logiska nivåer. Mitt sätt att använda detta är liknande men skiljer sig på 

vissa sätt. På första ordningens nivå menar jag att texten har sin empiriska bas eller instruerar 

konkret i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna och deras familjer. På andra ordningens nivå 

handlar det om saker på en metanivå, det vill säga, texten handlar om en sak som först i sin 

tur har kontakt med de våldsutsatta kvinnorna och deras familjer. Exempelvis kan skillnaden 

mellan de två nivåerna betecknas som skillnaden mellan om en text bygger på intervjuer med 

våldsutsatta eller är en utvärdering av insatser för dem.  

Den andra dimensionen använder jag som Lorentzon gör. Den andra dimensionen kallar 

han epistemisk nivå och beskrivs som kunskapssyn som åskådliggör ideologier. Lorenzton 

redogör för två nivåer. Den ena betecknar han som ett rättighetsperspektiv vilket betyder att 

man talar om arbetet mot hedersrelaterat våld som grundat i lagstiftning eller folkrättsliga 

överenskommelser. Hans andra nivå har han döpt till strukturellt perspektiv. Detta ska förstås 

som något mer än det begrepp som redovisats i tidigare forskning. Det kan ses som både 

kulturella och könsmaktsförklaringar med mera.  

Placerandet av texterna har utförts så att jag, efter att ha lärt känna mitt material, prövat var 

de bäst passar för respektive axel. Som nämnts ovan har jag återgått till mina källor för att 

stämma av min bedömning. Jag har återupprepat placeringen av texter vid två olika tillfällen 

oberoende av varandra med samma resultat. 
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2.5 Material 
Jag har valt ut nio texter som har skilda upphovsmän. En genomgång av materialet med titlar 

och innehåll presenteras under resultatdelen 4.1 Källorna.   

 

2.5.1 Insamling av material  

Schlytter et al. (2011) presenterades på en konferens i mars 2011 och är mig veterligen den 

senast publicerade texten på området. Docent i rättssociologi Schlytter är en tongivande 

forskare eftersom hon tidigare har publicerat flera texter om hedersrelaterat våld varför texten 

fick utgöra en litterär utgångspunkt. Jag läste den och sökte referenserna bakom de 

resonemang som anknöt till mitt syfte. Detta tillvägagångssätt kallas för snöbollseffekten och 

innebär att man låter en källa leda till annan. Jag fortsatte på samma sätt med de 

nästkommande källorna. På så sätt växte mitt material. Jag har som tidigare beskrivits även 

fått material av kollegor. 

Jag utförde även en sökning i Libris.kb.se på hedersrelaterat våld (176 träffar), heder (8) 

debatt och hedersrelaterat våld debatt (2), heder* och massmedia (0), heder* och definition 

(0), heder* och förståelse (0). Vidare sökte jag på hedersrelaterat våld i Swedpub (10), i 

Substansen (Stockholm universitets sökkatalog) (82) och Ersta sköndals bibliotekskatalog 

(26).  

 Jag har också använt internetsöktjänsten Google (www.google.se) för att hitta artiklar, 

lättillgänglig fakta och särskilda titlar. Jag har även utgått från kvinnofridportalen.se och sökt 

mig vidare och läst om olika organisationer och verk som har publicerats i ämnet. Vidare har 

jag sökt i DIVA efter C-uppsatser och avhandlingsarbeten som rör hedersrelaterat våld. 

Sökningen i DIVA kompletterades med manuell sökning på Ersta Sköndals biblioteks 

hemsida då material innan 2010 ännu kanske inte är registrerat (ESH). 

I Bilaga 1 presenteras en söklista över samtliga databaser jag sökt i med sökord och antal 

träffar. 

 

2.5.2 Urval 

Ett övergripande mål med mitt urval har varit att hitta texter med skilda upphovsmän, 

adressater samt med olika form och syfte. Vidare har ett annat kriterium varit att hitta texter 

som skriver explicit om hedersrelaterat våld. Det råder inte brist på litteratur som behandlar 

ämnet. Sökningar på just hedersrelaterat våld gav många träffar i flera databaser. Begränsande 

ord som debatt reducerade träffarna avsevärt.  
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Jag har valt huvudsökordet hedersrelaterat våld utifrån uppsatsens syfte. Listan över 

träffar från Libris och ESH skrevs ut. Titlarna från ESH ströks om de fanns med på listan från 

Libris. Övriga titlar tillfördes. Därefter påbörjade jag arbetet med att gå igenom listan. Jag 

utgick från vilka typer av material jag behövde och sökte tills jag fann en relevant titel utifrån 

ovan nämnda kriterier som exempelvis upphovsman. Jag nådde efter ett tag mättnad inom de 

kategorier jag behövde. Efter den processen har någon titel tillkommit eller strukits utefter 

vad jag har uppfattat som att många andra verk talat om eller refererat till. Ambitionen har 

varit att mitt slutgiltiga urval ska präglas av titlar som jag anser utgör goda illustrationer av 

olika förklaringsmodeller. Denna tanke är hämtad från Lorentzon (2008, s.29).  

 

2.6 Metodologiska överväganden  
O’Sullivan (2006) påpekar att man måste studera ett fält med flera olika metodologiska 

ansatser för att undvika blinda fläckar och öka den totala kunskapen (s.468) Syftet med 

uppsatsen var att undersöka de befintliga sätten att förstå hedersrelaterat våld på. Självfallet 

hade jag kunnat intervjua upphovsmännen till de verk jag baserar min uppsats på men 

nackdelarna skulle överväga fördelarna då texterna är genomarbetade utsagor och inte 

ändrade på grund av ny förståelse. O’Sullivan konstaterar att kunskapsbildandet inom 

psykologi inte är linjärt (a.a. s.468). Detta torde gälla även för ett område som socialt arbete. 

Att utföra en litteraturstudie kan sägas innebära att man på ett sätt använder redan befintlig 

kunskap. Min uppsats ansluter sig till en kumulativ forskningstradition som innebär att jag 

bygger vidare på redan etablerad kunskap.  

O’Sullivan (2006) konstaterar att målet för kunskapsförfining, som litteraturstudier kan 

betecknas vara, är att hitta trender och underliggande meningar (s.468).  Den modell jag valt 

att använda mig av åskådliggör författarnas närhet till texten vilket är värdefullt eftersom det 

går att koppla till olika förklaringssätt. Skillnaden mellan rättighetsperspektiv och strukturellt 

perspektiv är också förtjänstfullt med tanke på upphovsmännen till mitt material har så olika 

bakgrund. Perspektiven är breda och möjliggör förhoppningsvis att allt ska kunna täckas i 

någon kategori. Det borde rimligtvis vara vanskligt att pressa in material i en modell eftersom 

nyanser och olikheter reduceras. Då är bredden i kategorierna en fördel. Det finns också en 

fördel i att använda en modell som är beprövad och dessutom är det inte alltid nödvändigt att 

”uppfinna hjulet på nytt”. Utifrån mitt syfte att beskriva och förklara hur man kan förstå 

beskrivningen av hedersrelaterat våld, är detta väl anpassat.  

 Att använda sig av teman för att presentera resultatet är motiverat utifrån att det ger en 

fördjupning och sammanhängande förståelse av materialet.  
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2.6.1 Diskussion om urvalet 

O’Sullivan (2006) menar att utmaningen när vid utförandet en litteraturstudie ligger i att få 

fram de mest relevanta källorna. Detta leder emellertid oundvikligen till en risk för subjektiv 

bias. Det skulle innebära att jag valt ut källor som bara stöder det resultat jag skulle velat ha. 

(a.a. s.469). Den inbyggda risken gör att jag nogsamt måste redovisa hur jag valt ut mina 

källor så att läsaren själv kan värdera resultaten. Vidare bör jag också vinnlägga mig om att 

faktiskt välja ut just de mest relevanta källorna. Ett målsättning har varit att få en bredd i 

urvalet för att bäst kunna svara mot uppsatsens syfte. Detta har jag försökt att uppnå genom 

valet att inkludera många olika upphovsmän. På följande vis har jag resonerat när jag valt ut 

källorna: Eldén (2003), Wikan (2003) och de los Reyes (2003) är sådana källor som 

återkommer i många texter (Lorentzon, 2008, Björktomta 2005, Carbin 2010). Dessa 

uppfattar jag som de mest centrala för förståelsen av fältet. Valet att inkludera Schlytter et al. 

(2011), Ungdomsstyrelsens rapport Giftas mot sin vilja (2009), samt handläggningsstödet från 

Länsstyrelsen i Uppsala och Uppsala kommun, När man krockar (2008) grundar sig i en 

önskan att fånga något aktuellt. Eldén, Wikan, de los Reyes samt Schlytter är alla fyra 

forskare inom olika discipliner och är frekvent citerade. Andra forskare citeras naturligtvis 

också frekvent, så som Björktomta. Jag har emellertid valt bort hennes texter då Björktomta 

(2005) är en metastudie mer lik den jag själv utfört. Björktomta (2008) har ett särpräglat syfte 

(att undersöka personalens möte med unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld) och den 

har jag valt bort då jag anser att förklaringsmodellen av hedersrelaterat våld som presenteras 

där redan återfinns i annat material. Ungdomsstyrelsens rapport, Länsstyrelsen i Uppsala och 

Uppsala kommuns handläggningsstöd och Hanberg et al.s rapport Regeringens insatser mot 

hedersrelaterat våld 2003-2007 slutrapport från den nationella utvärderingen, är inkluderade 

för att fånga det officiella Sverige.  

 Som jag påpekat har ambitionen varit att få en bredd i mitt urval. Därför har jag ansett det 

viktigt att få med källor som kommer från civilsamhället och populärvetenskapen. Jag är min 

egen person – Utvärdering av Kvinnors nätverk 2001-2004 samt Güngör och Dervish har 

inkluderats av det skälet. Resonemanget bygger på att de kan antas fånga ett annat perspektiv 

på frågan.  

Sammantaget är urvalet motiverat genom det är att många olika aktörer som får komma till 

tals; forskare, myndigheter, regeringen, debattörer och frivilligorganisationer. 

En fördel med urvalet är att det baserat sig på en noggrann litteratursökning som redovisats 

ovan. Jag har dessutom uppnått en mättnad efter urvalet av dessa källor då förklaringar 

återupprepats i annat material jag granskat. Urvalet kan kritiseras för att vara subjektivt biast. 
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Jag har emellertid bestämt mig för källorna under processens gång men innan jag påbörjat det 

stora arbetet med att tolka dem. Detta borde leda till en minskad risk för att urvalet styrts av 

viljan att bekräfta en tes. Det går också att se min öppenhet för nytt material som en styrka 

vilken lett till att jag varit mottaglig för ny empiri. 

Jag har också valt bort källor som uteslutande tittar på individuella förklaringsmetoder 

vilket får som resultat att detta inte finns med som reslutat i empirin. Detta har gjorts utan 

värdering av dessa förklaringars relevans men med hänsyn till de teoretiska ramverk som växt 

fram.  

En annan kritik som kan framföras är att urvalet är för spretigt och brett, trots att det varit 

ett medvetet val, vilket skulle kunna innebära att jag inte tränger tillräckligt djupt in i någon 

text. Lyckosamt har emellertid min bredd snarare bidragit till en gratis fördjupning; flesta 

texter citerar varandra. Flera källor tar ställning mot eller för vilket har givit mig en djupare 

förståelse för en källa ifrån flera perspektiv.  

 

2.6.2 Källkritik  

Begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är svårapplicerade på kvalitativa 

studier eftersom de i främst är utvecklade för kvantitativa metoder inom naturvetenskapen. 

Använder man en kvalitativ metod handlar det främst om att redovisa och motivera kvalitén i 

studien genom exempelvis källkritik. Jag har diskuterat reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet under separata rubriker. Under denna rubrik är det dock min avsikt att delvis 

granska mina källor som ingår i min litteraturstudie för att fördjupa förståelsen för dem, men 

också att granska de andra källor jag använt. Dock börjar jag med källorna som ingår i 

studien. Ejvegård (2007) menar att doktorsavhandlingar generellt bör uppfylla alla 

vetenskapliga krav även om man aldrig kan vara nog så försiktig (s.62). Eldén (2003) är en 

avhandling vilket bör göra att den uppfyller kraven men kommer ändå att granskas.  

Ejvegård (2007) redogör för fyra kriterier för att granska källorna – äkthet, oberoende, 

färskhet och samtidighetskrav (s.64ff).  

Äkthetskravet syftar till att avgöra om det är en äkta urkund eller förfalskning. Detta är helt 

oproblematiskt för samtliga av mina källor eftersom de inte ska granskas i den bemärkelsen.  

Oberoendekravet innebär att man måste kontrollera var fakta kommer ifrån och i största 

möjliga mån använda primärkällor framför sekundärkällor. I uppsatsen granskas källorna för 

vad de säger, egentligen inte för deras sanningsvärde, då syftet är att beskriva vad som 

kännetecknar förståelsen av hedersrelaterat våld. Det skulle innebära att om en av de 

granskade texter påstår något felaktigt genom att de citerat/förvanskat sin källa, skulle det 



 19 

kunna ses som ett resultat. För att förtydliga: Om en av de källor som jag studerar hävdar att 

något är på ett visst vis och stödjer påståendet på en annan källa eller inte refererar alls, men 

det i själva verket inte står så i den källan eller är felaktigt, är det ett resultat. Güngör och 

Dervish (2009) samt Jag är min egen person – Utvärdering av Kvinnors nätverks tjejprojekt 

2001-2004 utmärker genom att referera minst till källor för fakta, jämfört med de andra 

texterna som ingår i min studie. Detta är något jag haft i åtanke i de fall jag använder källorna 

som faktabas.  

Färskhetskravet innebär att det är att föredra att gå till en nyare källa än en äldre. Så som 

jag redogjort för i 2.6.1 Diskussionen om urvalet har vissa källor valts ut särskilt för att de är 

nya, men totalt sett är fenomenet nytt varför samtliga källor kan betraktas som färska. Å andra 

sidan kan man argumentera för att utvecklingen gått snabbt och att Eldén (2003), de Los 

Reyes (2003) och Wikan (2003) inte borde ingå i studien. Som diskuterats i urvalet finns det 

dock starka skäl därtill.  

Samtidskravet innebär att källor som skapats i en tidsmässig närhet av det den avser 

beskriva är bäst, med undantag för när ny fakta framkommit. Mina källor beskriver en 

förståelse av hedersrelaterat våld vilket inte kan ses som en händelse som utspelas en gång i 

tiden varför detta krav inte är tillämpligt.  

Källorna till faktaavsnittet har jag granskat enligt samma principer. Oberoendekravet, 

färskhetskravet och samtidighetskravet har varit oproblematiskt. Exempelvis har jag hämtat 

fakta om hur debatten såg ut efter mordet på Fadime 2002, från Debatt om hedersmord 

(Englund & Larsson, 2004) vilket är tidsnära. När det gäller oberoendekravet för litteraturen 

som utgör bas för den tidigare forskningen har det emellertid varit mer svåruppnått. Källorna 

är litteraturstudier med hänvisningar till många olika källor vilket skulle innebära omfattande 

arbete för att granska. Carbin (2008) är en avhandling, Lorentzon (2008) en lic. avhandling 

och Björktomta (2005) publicerade av en högskola med gott rykte vilket borde borga för hög 

tillförlitlighet.  

  

2.6.3 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur pass tillförlitliga och användbara mina mätinstrument är (Ejvegård, 

2007, s.70). Annorlunda uttryckt: är min metod designad på ett sådant sätt att den borgar för 

ett resultat som andra också skulle få om de undersökte samma sak? (Bell, 2000, s.89). Mina 

mätinstrument och min metod är jag som forskare, Lorentzons modell och tematiseringen.  

Lorentzons modell har tidigare använts för likande ändamål, vilket borgar för att den passar 

för att mäta denna jag avser. Min del i användande av denna är emellertid en faktor. Jag har, 
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som tidigare påpekat, placerat in texterna i modellen och sedan återupprepat proceduren med 

några dagars mellanrum. Bell (2005) beskriver något som kallas test-retest och egentligen 

handlar om att man låter testpersoner göra om samma test flera gånger vilket sägs leda till 

högre reliabilitet (2005, s.89). Mitt återupprepande borde emellertid leda till att jag kan 

argumentera för något högre reliabilitet även om jag inte är en klassisk testperson i 

förhållande till modellen. 

 Att utforma teman är också en använd metod av andra inom detta område (se exempelvis 

Björktomta 2005). Vidare har jag utformat frågor som hjälpt mig att hitta teman som 

ytterligare ska bidra till att jag fått ett resultat som verkligen speglar det som jag avsett 

undersöka.  

 Jag har försökt hantera den risk som är förenad med att jag som forskare kan göra en snabb 

och subjektiv tolkning av mina källor. Detta har främst skett genom att jag har utformat och 

strävat efter att följa frågorna för att förstå mina källor likartat. Dessutom har jag läst om 

källorna i andra källor. Detta skulle kunna betecknas som problematiskt då min tolkning 

säkerligen i viss mån påverkats av hur andra beskriver källorna. Genom att jag varit medveten 

om detta och försökt läsa noggrant vad som faktiskt står hoppas jag kunna undvika det. Ett 

annat grepp har varit att presentera mitt resultat med många citat.  

  

2.6.4 Validitet 

Validitet i en undersökning innebär att man har undersökt det man hävdar att man gör 

(O’Sullivan, 2006, s.73). Annorlunda uttryckt handlar det om att ha bra kriterium för att 

kunna fånga det man avser fånga (Ejvegård, 2007, s.73). Fördelarna med att göra en 

litteraturstudie för att kunna fånga definitioner av hedersrelaterat våld har diskuterats under 

rubriken 2.6 Metodologiska överväganden. Argumenten för att det bäst fångar det jag avser är 

desamma och påverkar resultatets validitet. Operationaliseringen av mitt syfte har skett via 

två frågeställningar som därutöver har brutits ner i frågor jag ställt till materialet. Frågornas 

omfång talar vidare för en hög validitet.  

 

2.6.5 Generaliserbarhet 

O’Sullivan (2006) konstaterar att vi måste acceptera att ett undersökningsresultat alltid är 

grundat i just det material vi testat. Man kan aldrig garantera att resultatet är generaliserbart 

till en större population (s.468). Eftersom detta är en litteraturstudie som ska uttala sig om 

beskrivningen av hedersrelaterat våld blir den större populationen andra som beskriver 

hedersrelaterat våld. Emellertid är det inbyggt en förståelse att det ska säga oss något om 
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verkligheten. Diskussionen om generaliserbarhet blir därför en annan. Förutsättningarna för 

att kunna generalisera mitt resultat till en vidare population bygger på hur väl jag lyckats 

fånga relevant litteratur. Mitt insamlande av material har präglats av traditionell 

litteratursökning, snöbollseffekten och andra metoder så som att ha fått tips. Trots att det är en 

liten studie med litet studerat material bör det noggranna och strategiska urvalet borga för 

möjligheten att resultaten säger något om det verkliga kunskapsläget.   

 

2.7 Avgränsningar 
Det är numera känt att män också kan vara ”offer” och kvinnor kan vara ”förövare” 

(Lorentzon, 2008, s.26). Schlytter et al. (2011) återger exempelvis att ”pojkars 

handlingsutrymme kan begränsas av att de förväntas kontrollera sina systrar och kvinnliga 

kusiner eller av att de själva inte får välja vem de ska gifta sig med” (s.8.). I regeringens 

uppdrag till ungdomsstyrelsen att utreda tvångsäktenskap är det en naturlig utgångspunkt: 

”Både flickor och pojkar, kvinnor och män berös (…) (Regeringsbeslut, 2008, s. 2). I min 

uppsats har jag dock valt att helt exkludera den problematik som rör män. Detta beror på att 

detta är ett arbete på C-nivå vilket gör att tiden och utrymmet är begränsad. Frågan är viktig 

och den skulle säkerligen också till viss del kunna fördjupa förståelsen för kvinnornas 

situation men jag vill inte offra möjligheten att gör en ordentlig analys av ett perspektiv för att 

vinna två halvfärdiga.   

 Därutöver är mitt intresse enbart att undersöka den svenska kontexten då jag hoppas kunna 

ta reda på mer om definitionen av hedersrelaterat våld i Sverige. Wikan (2003) är norsk och 

skriver, förutom om Sara, Pela och Fadime, om norska rättsfall. Texter, metoder och det 

praktiska arbetet är naturligtvis inspirerade och ibland direkt påverkade av material från den 

internationella forskningen och det kommer få genomslag i min uppsats i den mån arbetena 

redan tagit hänsyn till detta. Jag har däremot inte avsiktligen sökt efter internationell 

forskning. 

Hedersrelaterat våld finns också inom många områden i samhället så som exempelvis 

fotbollen (se exempelvis Mendel-Enk, 2005). Det kommer emellertid inte diskuteras explicit 

då det inte är fokus för uppsatsen.  

Så som tidigare påpekats ges individuella förklaringsmodeller inget utrymme i uppsatsen. 

  

2.8 Etiska överväganden 
Nedan presenteras resultatet av de etiska överväganden som föregått och funnits med under 

arbetet med min uppsats.  
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2.8.1 Lagar 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor är inte tillämplig 

eftersom uppsatsen är ett arbete på grundnivå inom ramen för en högskoleutbildning och 

eftersom jag inte avser använda människor eller biologiskt material i min studie. Emellertid 

kommer jag studera texter som baserar sig på den typen av forskning. De överväganden som 

dessa forskare har gjort i och med att den producerats saknar jag anledning till att överpröva 

då mitt användande i direkt mening inte kommer att påverka försökspersonerna som individer 

ytterligare än vad som i så fall redan gjorts. Mina källor består av redogörelser från människor 

som en gång har valt att berätta men det hindrar däremot inte att min användning kan 

framkalla oväntade reaktioner även om det inte är sannolikt då det är i princip omöjligt att 

urskilja individernas röster i min användning av källorna.  

Ambitionen att belysa ett fält där frågor om diskriminering och våld förekommer passar 

väl med Högskolelagen § 5 vari högskolor förväntas främja att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras bland annat social välfärd och rättvisa.  

 

2.8.2 Vetenskapsrådets riktlinjer  

Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed beskriver att forskningsetiska överväganden 

handlar om att göra en prövning mellan olika intressen som alla i sig är rättmätiga 

(Vetenskapsrådet, 2010, s.10). I min uppsats ställs intresset av att göra en studie av 

förståelsen av hedersrelaterat våld, vilket i sig är rimligt att vilja göra, mot intresset att inte 

stigmatisera och dra negativt fokus till grupper av människor, vilket också är rimligt. Min 

uppsats kan inte antas få enorm spridning men det är ändå rimligt att utgå ifrån hur den skulle 

påverka om många skulle läsa den. Den beskriver något som är svårbegripligt och har 

omgärdats av okunskap och fördomar. Läsare är naturligtvis inte ointelligenta på det sättet att 

de okritiskt accepterar allt som skrivs, men de flesta påverkas antagligen på något vis av det 

som de exponeras för. Min utgångspunkt är att försöka öka kunskapen och därigenom minska 

fördomar men det är inte orimligt att misstänka att enbart själva förekomsten av ”ytterligare 

en uppsats om hedersrelaterat våld” innebär en uppmärksamhet som kan bli negativ. 

Därutöver kan man ifrågasätta om min presentation förstärker eller förminskar den förmodade 

polariseringen mellan majoritets- och minoritetssamhället (i form av det svenska samhället 

och de minoritetsgrupper som hävdas utöva hedersrelaterat våld). I grunden handlar frågan 

om min uppsats kan antas förstärka stereotyper genom blotta förekomsten. Jag handskas med 

förklaringsmodeller som per definition generaliserar. Vidare ingår jag också, ofrivilligt, i 
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skapandet av vi och dom genom att jag representerar majoritetssamhället och handskas med 

en problematik som eventuellt ligger långt ifrån mig. Frågan om polariseringen, om 

majoritetssamhället befinner sig i eller utanför problematiken och dess effekter, kommer dock 

att belysas mer noggrant genom min undersökning och i etiskt hänseende är det tillräckligt att 

konstatera att det finns risker med att undersöka fenomen som förekommer bland 

marginaliserade grupper.  

Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed beskriver att legitim forskning kan syfta 

till att ”öka och fördjupa vår kunskap om händelser, processer eller texter” (Vetenskapsrådet, 

2010, s.29) och ”befrämja andra värden som har med kritiskt tänkande, förbättrad livs- 

kvalitet och vitaliserad samhällsdebatt att göra” (a.a. s.30). Detta är ett skäl som motiverar 

min uppsats ur en etisk synvinkel.  

Sammantaget finns det naturligtvis ett legitimt intresse att inte dra fokus till hedersrelaterat 

våld då det riskerar att stigmatisera grupper och individer som automatiskt kopplas till det. 

Dock finns det också ett större legitimt intresse att vilja öka kunskapen om ämnet.  
 

2.8.3 Mertons CUDOS 

Min studie kan analyseras utifrån Mertons CUDOS-krav (Vetenskapsrådets riktlinjer för god 

forskningssed, 2011, s.16f). C står för communism och avser den rätt som forskarsamhällets 

och samhället i stort bör ha att ta del av min uppsats. Detta tillgodoses genom att den kommer 

läggas ut i den sökbara databasen DIVA efter uppsatsens godkännande. Därutöver kommer 

jag att dela med mig av min nyvunna kunskap på oppositionsseminarium.  

U står för universalism som innebär att forskning enbart ska bedömas på vetenskaplig 

grund utan att väga in ursprung, kön eller ställning. För min del blir detta relevant när jag 

granskat andras vetenskap. Jag rör mig i ett fält där just kön och ursprung är faktorer och jag 

har naturligtvis inte vägt in detta när jag granskat mina källor.  

 D står för disintrested och betyder att man inte får ha andra motiv i sin forskning än att 

bidra med ny kunskap. Min utgångspunkt fick med andra ord inte vara att driva en på förhand 

fastställd tes eller försöka rikta min uppsats åt ett visst håll. Vetenskapsrådets riktlinjer för 

god forskningssed (2010) tar emellertid samtidigt upp att forskarsamhället ska se generöst på 

att en forskare har ett personligt intresse i att forska om saker så som lust, nyfikenhet och så 

vidare (s.31). Detta kontrasterar dock inte varandra då mitt intresse för att lära mig mer om 

hedersrelaterat våld innehåller en nyfikenhet som inte behöver innehålla en vilja att driva 

opinion. Att jag inte är fri från förförståelse är redan konstaterat men jag har vinnlagt mig om 

en reflexiv process som innebär att jag försökt undvika att rikta uppsatsen på förhand. Vidare 
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kan man konstatera att mina värderingar och normer har riskerat att påverka vad jag har 

uppfattat som eftersträvansvärt och gott och således hur jag uppfattat mitt material 

(Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed, 2010, s.16). Detta bör vara situationen 

med all forskning och har försökt motverkas genom ett försök till stor medvetenhet och 

självreflexion. 

 Det sista kravet, OS organized scepticism, innebär att man inte ska göra bedömningar 

innan det finns tillräcklig grund för det och kan ses som en operationalisering av ovanstående. 

I min uppsats har resultat, analys och teoribygget växt fram i en växelverkan. Det går 

säkerligen att argumentera för att ett eklektiskt tillvägagångssätt av den sort min uppsats ger 

prov på, både borgar för såväl sämre tillförlitlighet som bättre. Fördelen är att man låter 

materialet tala och anpassar teorin därefter. Nackdelen skulle kunna vara att man använder 

teorier för att passa en på förhand bestämd tes vilket jag emellertid inte gjort. De flera olika 

teoriernas användning kommer av att jag just låtit vänta på att dra slutsatser av materialet tills 

jag haft tillräcklig grund. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Under detta kapitel kommer jag redogöra för de teorier och begrepp som jag använder för att 

analysera mitt resultat. Jag har använt ett induktivt arbetssätt genom att teorikapitlet har växt 

fram i växelverkan med bearbetningen av empirin.  

 

3.1 Postkolonialism 
Kolonialism definieras som ”erövring, kontroll och exploatering av områden utanför 

kolonisatörens primära territorium (…) samlingsbegrepp för de europeiska nationalstaternas 

utomeuropeiska erövringar” (Nationalencyklopedin 1, 2011). Postkolonialism beskriv som ett 

”heterogent forskningsfält som (…) problematiserar den västerländska kunskapstraditionen 

och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning.” 

(Nationalencyklopedin 2, 2011). Vidare beskriver Hall (2005) det han kallat ”the West and 

the Rest” vilket utgör ett hegemoniskt normsystem där den västerländska kulturen och 

samhällsmodellen påstås vara mest utvecklat (s.82f). 

Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (2003) skriver att syftet med postkolonialism inte är att 

avskaffa strukturer eftersom det går inte att avskaffa den koloniala historien. Istället är 

ambitionen att dekonstruera och destabilisera binära positioner (exempelvis vi/dem, 

svensk/invandrare, kvinna/man) (s.25). Praktiskt innebär det ett sätt att förstå vad som finns i 

formandet av svenskhet. I relation till in uppsats syfte handlar det om att tydliggöra vilka 

positioner som finns i debatten om hedersrelaterat våld.  

  

3.1.1 Den postkoloniala paradoxen 

Fanon, som beskrivs som den postkoloniala teoribildningens fader, beskriver i boken Svart 

hud, vita masker, sin kamp med att förhålla sig till sin hudfärg (svart) och den identitet som 

kom på köpet: ”Antingen begär jag av andra att de inte ska bry sig om min hudfärg, eller så 

också vill jag tvärtom att de ska göra det.” (i Eriksson et al., 2005 s.15). Detta åskådliggör 

komplexiteten i att å ena sidan vilja bli accepterad (sedd) för den man är, och å andra sidan bli 

behandlad som vem som helst. I boken Bryt! problematiseras skillnaden mellan acceptans och 

tolerans (RFSL Ungdom, s.51f). Lexins definition av att tolerera är att ”tåla”(Lexin, 2, 2011) 

vilket i sin tur definieras som ”stå ut med, uthärda” (Lexin 3, 2011). Detta kan förstås som att 

något icke önskvärt tillåts finnas. Detta leder till att vi kan synliggöra det inbyggda 

maktförhållande som finns i begreppet. Någon med makt har bestämt att ett beteende inte är 

önskvärt men väljer, eller inte väljer, att tolerera det. Definitionen av att acceptera är att ”säga 
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ja till (något som erbjuds, min anmärkning); gå med på, godkänna” (Lexin 4, 2011) skiljer sig 

genom att inte ha referensen till det icke önskvärda. Om man förstår förekomsten av olika 

kulturer på samma sätt, kan man antingen tolerera eller acceptera den andra kulturen. 

Skillnaden blir då en fråga genom att en tolerans just befäster den enes makt över den andra 

och acceptans blir en fråga om ömsesidighet. Jag förstår kolonialism som en fråga om 

framförallt tolerans eller inte och aldrig en fråga om verklig acceptans. Kopplat till min 

uppsats syfte är det av intresse att undersöka vad olika definitioner av hedersrelaterat våld står 

för. Hur kan tolerans och acceptans till andra kulturer förstås med hedersrelaterat våld som 

exempel? Ett icke önskvärt beteende leder ej nödvändigtvis till att en kultur borde fördömas 

men frågan är hur det ser ut i praktiken.  

 

3.1.2 Postkolonialism och feminism 

Erikson et al. (2005) menar att Spivak kombinerar feminism och postkolonialism. Spivak 

beskriver att väst producerar en bild av kvinnorna i den koloniserade världen som förtryckta 

av den koloniserade mannen. Därigenom skapas en stereotyp homogen bild av den 

koloniserade kvinnan. Detta påstås få som effekt att maktförhållandet cementeras mellan 

kolonialmakten och de koloniserade där kvinnan dessutom betraktas som längst nere i 

hierarkin. Vidare används kvinnans status i samhället som ett mått på utveckling. Hennes brist 

på frihet legitimerar den vite mannens mission att, som Spivak uttrycker det ”rädda den bruna 

kvinnan från den brune mannen” (återgivet i Eriksson et al. 2005, s.23). Omtanken med den 

förtryckta koloniserade kvinnan legitimerar kolonialistiska ambitioner (a.a. s.23).  

 Detta gäller även västerländska feminister som påstås beskriva kvinnor i tredje världen 

som en förtryckt grupp och har många gånger som ambition att rädda sina förtryckta systrar. 

Mohanty (2005) menar att det får till följd att de ”västerländska feministerna blir sanna 

’subjekt’ i denna mot-historia. Tredje världens kvinnor höjer sig å andra sidan aldrig över sin 

generellt omyndigförklarade status av ’objekt’.” (s.207). Vidare hävdas att kvinnan i tredje 

världen ofta beskrivs som sexuellt avvikande genom att hon är beslöjad eller behöver vara en 

kysk jungfru med mera. Detta verkar också som ett sätt att få västerländska kvinnor att 

framstå som mer sekulariserade, utvecklade och befriade (Mohanty, 2005, s.209).   

    

3.2 Logiska nivåer 
Bernler och Johansson (1991) beskriver hur system kan finnas på olika nivåer. Basnivån är 

nära verkligheten och kan betecknas som nivå noll. Metanivå nummer ett består av 

avbildningar av det som finns på nivå noll. Metanivå nummer två är när vi talar om den 
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beteckning vi har givit verkligheten under metanivå ett. Annorlunda uttryckt: ett ting är 

metanivå noll, det vi kallar den för är metanivå ett, och sätter vi citattecken runt namnet för att 

kunna tala om det befinner vi oss på metanivå två (s.63). För att applicera detta på min studie 

är hedersrelaterat våld nivå noll. Definitionerna är metanivå ett. Texterna är definitionen 

(namnet) och forskarna på denna nivå är de som definierar (namngivarna). Den som däremot 

studerar definitionerna är på metanivå två. Mitt sätt att använda mig av denna tanke i 

Lorentzons modell (2008) skiljer sig lite från Lorentzons. Metanivå noll och ett används 

samma. Metanivå två innefattar emellertid inte bara studiet av definitionen av hedersrelaterat 

våld. Jag inkluderar även de som studerar dem som utför insatser.  

 

3.3 Avslutande kommentarer 
Sammanfattningsvis har nu de verktyg som behövs för att förstå hedersrelaterat våld och 

effekten det får på arbetet presenterats. Kolonialism och postkolonialism kommer användas 

för att analysera hela materialet medan de logiska nivåerna hör hemma i förståelsen av 

Lorentzons modell. 

 Som på pekat i 1.3 Problemformulering påverkar bilden av problemet arbetet genom 

exempelvis en omedveten schablonisering eller missförstånd. Hur problemet förklaras 

innehåller dolda motiv vilket måste tydliggöras.  
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4. Resultat 
För tydlighets skull kommer jag att upprepa syftet och frågeställningen: 

 Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara på vilket sätt hedersrelaterat våld förstås i 

tryckt text.  

 - På vilket sätt definieras hedersrelaterat våld i tryck text? 

 - Hur kan detta förstås med hjälp av postkoloniala teorier? 

Därefter kommer jag kortfattat att presentera mina källor vartefter jag kommer att redogöra 

för mitt resultat. Redovisningen utgörs först av en inordning i Lorentzons modell och en 

presentation av de centrala tendenser samt därefter en beskrivning av fyra centrala teman. De 

texter jag studerat är mina källor vilka är att jämställa med intervjupersoner. Jag har därför 

under reslutat och analysdelen givit dem kortnamn, kursiverat dem i löpande text och kommer 

inte referera på sedvanligt vis.  

 

4.1 Källorna 
 

4.1.1 Rapporter och forskning  

Heder på liv och död (i fortsättningen Eldén) är en avhandling i sociologi av filosofie doktor 

Eldén som kom ut 2003. Avhandlingen bygger på intervjuer med arabiska och kurdiska 

kvinnor i Sverige och rättsfallsanalyser av våldsbrott relaterat till hedersrelaterat våld. 

Resultatet består av fem kapitel som diskuterar helheten och fem artiklar som kan läsas 

därutöver.   

Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i 

Sverige (i fortsättningen de los Reyes) är en rapport från Integrationsverket efter ett 

regeringsuppdrag som kom ut 2003. Den bygger på en enkätundersökning bland de kvinnor 

som har sökt hjälp hos kvinnojourer.  

Heder och det civila samhället (i fortsättningen Schlytter et al.) är en utvärderingsrapport 

av olika verksamheter som Allmänna arvsfonden stödjer och kom ut 2011. Syftet beskrivs 

vara att se hur pengarna påverkat genom att se vilka metoder som varit verksamma, hur 

många fått del av dem med mera.  

 

4.1.2 Offentliga dokument 

När man krockar (i fortsättningen Länsstyrelsen Uppsala) är ett handläggningsstöd från 

Länsstyrelsen i Uppsala från 2008 som riktas mot socialtjänsten. Boken är uppdelad i fyra 
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delar som beskriver teoretisk bakgrund till hedersrelaterat våld, ungdomar i 

förändringsprocess samt hur socialtjänsten ska arbeta med handläggningen av ärenden som 

rör hedersrelaterat våld.  

Gift mot sin vilja (2008) (i fortsättningen Ungdomsstyrelsen) är en rapport som kom ut 

2008 från Ungdomsstyrelsen. Den behandlar om tvångsäktenskap och diskuterar livsvillkoren 

för de som inte har rätt att få välja vem de vill gifta sig med. Rapporten består bland annat av 

en redogörelse för olika sätt att se på äktenskap och en enkätundersökning gjord bland 

ungdomar om förekomsten av arrangerade äktenskap och de ungas livsvillkor.  

Hanberg et al.s rapport Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007 (i 

fortsättningen Regeringen) är en slutrapport över de insatser som regeringen finansierat under 

2003 till 2007. Rapporten innehåller bland annat teoretiska utgångspunkter, redovisning av 

genomförda insatser samt utvärdering.  

 

4.1.3 Övrigt material 

Varför mördar man sin dotter? (i fortsättningen Güngör och Dervish) är en bok som 

publicerades 2009 och syftar till att förklara de bakomliggande faktorerna till varför man 

dödar sin dotter. Författarna är socionomen Emre Güngör verksam inom projektet 

Sharafshjältar (som jobbar med män i en hederskontext) och journalisten Nima Dervish. 

Boken bygger på intervjuer med Fadimes pappa, Pelas bror och Saras kusin. Vidare har boken 

ett kapitel om heder samt sammanfattar hedersdebatten. 

Jag är min egen person – Utvärdering av Kvinnors nätverks tjejprojekt 2001-2004  (i 

fortsättningen Kvinnors nätverk) är en utvärdering av tjejprojektet Dalia som kommit till 

genom bidrag från Allmänna Arvsfonden. Texten beskriver Kvinnors nätverks organisation 

och tjejgruppen Dalias arbete. Vidare finns det berättelser från kvinnor som har varit 

medlemmar i tjejgruppen, en beskrivning av den samhälleliga kontexten runt hedersrelaterat 

våld och en bred beskrivning av den målsättning de har med arbetet. 

En fråga om heder (i fortsättningen Wikan) är skriven av den norska socialantropologen 

Unni Wikan och kom 2003. Syftet är att granska hedersrelaterat våld. Hon redogör för 

rättsprocessen i samband med mordet på Fadime och analyserar därutöver fem andra rättsfall 

från Sverige och Norge.  
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4.2 Lorentzons modell 

Avsikten är nu att inordna texterna i den modell som presenterades i metodavsnittet. Då 

förståelse för denna är en förutsättning för senare analys kommer jag återigen att redogöra för 

modellen.  

Så som Lorentzons modell kommer att användas i min studie bygger på att det finns två 

axlar, en vågrät och en lodrät. Den vågräta axeln kategoriserar texter utefter vilken logisk nivå 

de befinner sig på, vilket kallas spatial dimension. Med det menas att antingen befinner sig på 

första eller andra ordningens nivå. Texter på första ordningens nivå handlar om något som 

ska utföras nära de våldsutsatta kvinnorna och deras familj, så som en metodbok för att arbeta 

med hedersrelaterat våld eller baserar sig på empiri som samlats in från gruppen. Texter på 

andra ordningens nivå utvärderar insatser eller beskriver verksamheter. De är således en 

logisk nivå över kvinnorna och deras familjer genom att texterna inte berör gruppen direkt. 

Texterna handlar om ting som först i sin tur möter gruppen.   

Den lodräta axeln beskriver vilka förklaringsmodeller eller vilken kunskapssyn som i 

huvudsak används, vilket kallas epistemisk dimension. Texter inom rättighetsperspektivet tar 

utgångspunkt, resonerar och beskriver lagar och traktat så som olika folkrättsliga 

konventioner. Texter inom det strukturella perspektivet diskuterar begrepp som könsmakt, 

etnisk diskriminering, kultur med mera. Begreppet strukturellt perspektiv kan lätt 

sammanblandas med den förklaringsmodell som fokuserar på enbart strukturell 

diskriminering och diskrimineringsfrågor. Här har jag dock använt begreppet strukturellt i en 

vidare betydelse än så. Allt som har med strukturer i samhället att göra har fått ingå i detta 

perspektiv. Orsaken att jag har valt att behålla begreppet strukturellt perspektiv är att jag 

använt mig av en redan färdig modell som jag ogärna vill etikettera om.   

 

Tabell 2. Lorentzons modell tillämpad. 
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4.2.1 Texternas placering 

Jag har placerat Länsstyrelsen Uppsala och Ungdomsstyrelsen i raden för rättighetsperspektiv 

eftersom de tar utgångspunkt i lagar och konventioner från FN. Dessa perspektiv presenteras 

tidigt i texten och jag uppfattar att de utgör en bas, en legitimitet, för arbetet. Vidare har 

texterna en nära anknytning till de våldsutsatta kvinnorna och deras familjer genom att 

Länsstyrelsen Uppsala är en metodhandbok för arbete i frågor som rör hedersrelaterat våld 

och Ungdomsstyrelsen är en rapport som bygger på en undersökning som gjorts bland 

ungdomar. Av den anledningen har de placerats på första ordningens nivå.  

Regeringen har samma explicita grund i rättighetsperspektivet men utvärderar istället 

insatser som utförts för kvinnorna vilket gör att jag placerar texten på andra ordningens nivå. 

Kvinnors nätverk är också en utvärdering av deras arbete vilket motiverar att jag placerat 

texten på nivå två. Texten tar sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv.   

Wikan och Eldén förespråkar varsin, egentligen motsatt, förklaringsmodell men som båda 

handlar om att det finns förklaringar i strukturer. Güngör och Dervish samt de los Reyes 

beskriver att flera faktorer är aktuella som förklaringsmodeller och eventuellt även 

samverkande faktorer. Dessa handlar också om strukturer i samhället. Det har gjort att jag 

placerat dessa texter i rättighetsperspektivskategorin. Alla fyra texter baserar sina 

undersökningar på de våldsutsatta kvinnornas eller deras familjers berättelser vilket motiverar 

placering under förstaordningens nivå.  

Schlytter et al. beskriver kortfattat att hedersrelaterat våld baserar sig på flera faktorer som 

sammanfattningsvis innebär att det utgör något specifikt särskiljt från annat våld. Faktorerna 

klassificeras inte explicit som strukturella och därför är denna text den mest svårplacerade i 

den epistemiska raden. Jag har dock placerat den i raden för strukturellt perspektiv eftersom 

det är där jag menar att den har mest tillhörighet. Det är emellertid snarare ett uttryck för att 

texten passar ännu sämre i rättighetsperspektivet. Att texten faller in under andra ordningens 

nivå är däremot otvetydigt då den utvärderar insatser som utförts för de våldsutsatta 

kvinnorna.  

 

4.2.2 Det officiella Sverige hävdar rättigheter  

I raden rättighetsperspektiv har texter som har sitt ursprung i det officiella Sverige 

(Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen Uppsala och Regeringen) samt frivilligorganisationer 

(Kvinnors nätverk) blivit placerade. Texten Länsstyrelsen Uppsala beskriver hedersrelaterat 

våld utifrån FN deklarationer samt refererar till lagtext (s.13). Ungdomsstyrelsen och 

Regeringen hänvisar till FN konventioner och Ungdomsstyrelsen hänvisar rätten att fritt välja 
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giftaspartner till samma grund. Vidare definieras tvångsäktenskap juridiskt 

(Ungdomsstyrelsen s.24f). Kvinnors nätverk skriver att de grundar sitt arbete i mänskliga 

rättigheter (s.63). 

 

4.2.3 Den största gruppen, första ordningens nivå och strukturellt perspektiv 

Kvantitativt sett placerar sig flest källor i kategorin strukturellt perspektiv på första 

ordningens nivå. Denna kategori är bred vilket innebär att såväl förklaringsmodeller som 

omfattar kultur och könsmakt med mera återfinns här. De los Reyes skriver att: ”I ett samhälle 

där strukturell diskriminering och vardagsrasism förekommer är såväl erfarenheter av 

könsförtryck som förhållningssättet till detta förtryck genomsyrade av rasistiska 

föreställningar och stereotypier” (s.9). Wikan beskriver bland annat att kollektivet tar 

strypgrepp på individen och argumenterar för att kulturen får individen att handla på ett visst 

sätt (s.22).  

 

4.2.4 Flest texter på första ordningens nivå 

På den spatiala nivån har jag placerat flest texter på första ordningens nivå. Av mina nio 

texter är det bara tre som har ett tydligt metanivåperspektiv vilket där innebär att texterna är 

utvärderingar eller beskrivningar av verksamheter som i sin tur träffar gruppen våldsutsatta 

kvinnor och dess anhöriga. Emellertid är det viktigt att påpeka att trots att de andra texterna 

har placerats på första ordningens nivå har de inslag av metadiskussioner i det att de pratar om 

fenomenet (Ungdomsstyrelsen, Eldén, Wikan, Güngör och Dervish, de los Reyes och 

Länsstyrelsen Uppsala). Eldéns text utgör ett exempel där själva avhandlingen rör sig på en 

metanivå och de våldsutsatta kvinnornas berättelser snarare utgör en illustration än ett tydligt 

fokus på dem som grupp. Jag har ändå placerat Eldén på första ordningens nivå då hon hämtar 

sin empiri hos de våldsutsatta kvinnorna.  

 

4.2.5 Sammanfattningsvis 

Flest texter finns inom första ordningens perspektiv strukturellt perspektiv. Generellt skrivs 

det mest med närhet till kvinnorna. Det är endast en text som beskriver ifrån andra ordningens 

perspektiv och förklarar strukturellt.  

 

4.3 Teman 
Flera texter beskriver eller diskuterar liknande saker och har under följande rubriker har jag 

tematiserat dem.  
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4.3.1 Hedersrelaterat våld är något annat och det går att beskriva  

Ett tema som återfinns i texterna handlar om att det finns något särskilt som gäller 

hedersrelaterat våld som går att beskriva. Det framhålls innehålla specifika komponenter. 

Schlytter et al. beskriver: 

När det gäller våld i hederns namn har detta flera gemensamma drag med andra former av 
våld mot kvinnor, samtidigt som det har ett flertal särskilda karakteristiska kännetecken 
(…) det helt centrala i relationen mellan könen är mäns kontroll av flickor och kvinnors 
sexualitet, att kvinnor har en roll i att reglera och bevaka flickor och kvinnors beteenden, 
att det ligger kollektiva beslut bakom bestraffning eller åtgärder för att upprätthålla 
acceptabla beteenden. (s. 8). 

 

Flera författare utgår från att det finns en könsmaktsordning i världen som vilar på en 

patriarkal grund men som tar särskilda former (Güngör och Dervish, s.31, Eldén, s.61, 

Länsstyrelsen Uppsala, s.23 & s.30f). ”Mäns våldshandlingar mot kvinnor kan analsyeras 

som ett (åter)skapade av kulturella föreställningar om män och kvinnor vilka inkluderar 

manlig överordning och kvinnlig underordning (…) Män kan utöva makt i förhållande till 

kvinnor genom att utsätta dem för fysiskt våld…” (s.60). Med detta menas att det finns 

normer för god manlighet, kvinnlighet och sexualitet som leder till vissa beteenden.  

Vidare anses män som grupp vara överordnade kvinnor som grupp (Länsstyrelsen Uppsala, 
s.30f). ”I könsmaktsordningar där starka hedersnormer råder kring sexualitet är betydelsen av 
flickans oskuld före äktenskapet central” (Länsstyrelsen Uppsala, s.38). Eldén beskriver en 
kvinna kan få ett dåligt rykte även om hon är oskuld, sanningen är sekundär. Författaren 
beskriver att liksom en grupp kvinnor:  
 

”…berättade istället många kvinnor om hur de män som hotade och misshandlade dem sällan var 
intresserade av om någonting ’egentligen’ hänt. En kvinna som fått en ’horastämpel’ var en kvinna med 
förlorad oskuld, men inte nödvändigtvis i bokstavlig bemärkelse.” (s.17).  
 

Ungdomsstyrelsen förklarar att det finns olika skäl som anförs som argument för normer kring 

kvinnans sexualitet. ”Kvinnans sexualitet har setts som något kraftfullt och svårbemästrat, 

något som leder män i förfall” (s.18). ”Ett annat skäl är sannolikt att det är kvinnan som står 

för havandeskap och barnafödande” (s.18). Vidare anförs ”att flickan inte tidigare har haft sex 

med någon garanterar att hon inte heller har fått barn utanför äktenskapet med någon som 

familjen inte känner” (s.20).  

Wikan hävdar att kvinnan inte anses ha heder (s.70). Kvinnans beteende kan dock leda till 

att männen och hela familjen vanhedras (Eldén, s.106). Wikan förklarar ”…heder är också 

något knutet till ett kollektiv: familjen, släkten, klanen eller stammen (…) Familjemedlemmar 

har gemensam heder” (s.66). Vidare utvecklar hon att ”heder är som ens näsa: den är att 

betrakta som ett ting. Man har den, eller man har den inte.” (Wikan, s.65). Länsstyrelsen 
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Uppsala beskriver att det är ”modern som har huvudansvar att uppfostra sina flickor till ’fina’ 

flickor…” (s.33) Güngör och Dervish hävdar: ”I förtrycket som utövas på ungdomar i 

hedersfamiljer ingår även modern.” (s.18). De los Reyes citerar en informants uppfattning: 

”Det är mammornas plikt att uppfostra flickorna så dom ska vara fina och oskulder.” (s.22). 

Schlytter et al. hävdar att ”I mötet med det svenska samhällets värderingar där föräktenskaplig 

sexualitet är allmänt accepterat kan flickors handlingsutrymme i skolan och på fritiden 

komma att bli allvarligt begränsad.” (s.8). 

Eldén kommer vidare fram till att det skapas två kategorier av kvinnor: svensk hora eller 

arabisk/kurdisk oskuld. En horstämpel påverkar, som tidigare påpekat mannens heder. För 

kvinna är det omöjligt att tvätta bort stämpeln och för mannan återfås hedern genom att 

kvinnan elimineras, socialt eller fysiskt (2003, s.111, Länsstyrelsen Uppsala, s.33, Schlytter et 

al., s.8). Hedern återfås först när individens normbrytande beteende har bestraffats. ”…a 

man´s honour is related to what women show to others, and a woman who has been defined 

as a ’whore’ must be socially or physically extingguished to restor the honour of the family.” 

(Eldén, 2003, s.111). Bestraffningen uppges också ”sanktioneras av familjen och den 

närmaste omgivningen” (Regeringen, s.20). Wikan förklarar vidare att heder är en offentlig 

angelägenhet som uppmuntras, till och med uppfodras, av andra (s.71). Våldets kollektiva 

karaktär tas upp av flera författare (Länsstyrelsen Uppsala, Schlytter et al. och Güngör och 

Dervish). Länsstyrelsen Uppsala beskriver att det svenska samhället tidigare också var 

kollektivistiskt men att det genom sekulariseringen upphört (s.34).  

 Vissa författare tydliggör att hedersrelaterat våld förekommer i en kontext som är 

annorlunda. Det är inte tydligt för mig vad den är annorlunda än men det blir tydligt att det 

finns ett vi som skiljer sig från ett dem. Wikan hävdar att vi inte kan fatta, i betydelsen leva 

oss in i, hedersmord, men däremot försöka förklara: ”Nej, vi kan inte förstå i betydelsen leva 

oss in i, omfatta. (…) Däremot kan vi förklara vad hedersmord handlar om, så som jag har 

försökt göra. Men därifrån till att verkligen förstå är steget långt. Och bra är väl det” (s.23f). 

Güngör och Dervish hävdar att det är önskvärt ”om det fanns fler socialarbetare/handläggare 

med ursprung i länder med hederskultur.” (s.226). De påstår att information förmedlas gratis 

genom en slags kulturkompetens som personer förväntas ha om sin egen kultur: ”När en 

svensk träffar en annan svensk kan ha snabbt få information om vilken typ av person han har 

framför sig. (…) På samma sätt kan en iranier, somalier eller turk läsa av en landsman 

avsevärt bättre än en svensk skulle göra.” (s.226). Wikan betonar att ”Fadimes far är också ett 

offer – offer för en ’kultur’ som föreskriver att han ska bestämma, styra, kontrollera, straffa: 

inte tåla några utmaningar mot sin egen heder, som han inte äger själv.” (s.22).  
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4.3.2 Det är något som finns eller skapas i Sverige 

Eldén hävdar att: ”Både Wikan och Schlytter utgår i min tolkning från en förståelse av 

hedersmord som en konsekvens av en kultur, och de framställer båda denna kultur som en 

kontrast till svensk/skandinavisk.” (s.84). Eldén hävdar att det innebär att man då skiljer på 

våldsamma kulturer och våldsamma män från normala kulturer och normala män. Detta 

menar hon innebär att våld frikopplas från en svensk normalitet, vilket i sin tur anses vara fel 

eftersom ”mäns våld mot kvinnor är utbrett, systematiskt (…) samt utövas i alla typer av 

relationer…” (s.87) . Makt- och kontroll, centrala komponenter i hedersrelaterat våld, finns 

närvarande i alla kulturer hela tiden (s.86). Genom att hävda att hedersrelaterat våld beror av 

kulturer skapas en bild av svensk kultur som är jämställd och fri från våld. Denna konstateras 

mot en bild av invandrarens kultur som då är förtryckande och våldspräglad (s.83). Eldén och 

Länsstyrelsen Uppsala menar att detta leder till ett icke önskvärt vi- och domtänk (s.112f , 

s.23).  

 De los Reyes är inne på ett liknande spår: ”kulturiseringen av utlandsfödda personer och 

deras barn kan ses som uttryck för en institutionell diskriminering som vidmakthåller 

föreställningar om de underordnade ‘andra’.” (s.33). Vidare hävdas: “Kulturisering innebär att 

reducera en komplex verklighet men är också att skapa samhörighet och distansering.” (s.36).  

Länsstyrelsen Uppsala hävdar att ”Sverige är ett etniskt segregerat samhälle där strukturell 

diskriminering förekommer.” (s.41). De los Reyes menar att detta innebär att kvinnorna som 

söker hjälp måste förhålla sig till att de och deras familjer betraktas som underlägsna ”andra” 

eftersom personer med invandrarbakgrund normaliseras som patriarkala (s.6). Kvinnorna blir 

dubbelt utsatta eftersom myndigheter neutraliserar deras berättelser och inte tar dem på allvar. 

Hon hävdar att: ”…patriarkala handlingar på individuell nivå förstärks av institutionella 

praktiker och strukturella villkor i ett samhälle som är både könsuppdelat och etniskt 

differentierat.” (s.6). Kvinnors nätverk säger: ”Den rasistiska diskursen i Sverige som 

använder ’svensk’ jämställdhet för att jämföra sig med andra kulturer gör det svårt för 

debattörer att peka ut det specifika i olika kulturers patriarkala förtyck utan att riskera att bli 

tolkade utifrån den rasistiska diskursen” (s.63). Det leder enligt Kvinnor nätverk till att 

kvinnornas problem hamnar i skymundan (s.63).  

 

4.3.3 Andra aspekter 

Güngör och Dervish samt Wikan beskriver att heder egentligen är något positivt. ”Att många 

av värderingarna inom hederskulturen är positiva även i västvärldens ögon är ett faktum…” 



 36 

(Gungör och Dervish, s.18). De talar då om exempelvis påbud som att ha gjort en insats för 

sitt sportlag eller att inte stjäla, ljuga (a.a. s.18). Därutöver är det författarnas uppfattning att 

kollektivet, den starka gemenskapen som invandrarfamiljer påstås ha, har väckt viss 

avundsjuka hos etniskt svenskar (a.a, s.19). Wikan beskriver: ”I europeisk historia finns 

talrika berättelser om det öde som drabbat män – och kvinnor – vid brott mot 

hedersnormerna” (s.58). Hon exemplifierar med ”Att någon (…) hade könsumgänge med en 

kvinna av ens egen familj, i synnerhet ens hustru, innebar en förödmjukelse av allra värsta 

slag.” (a.a. s. 58) ”Heder kunder återupprättas genom duellen.” (a.a. s. 58).  

 

4.3.4 Religion  

Religionens betydelse för hedersrelaterat våld diskuteras i de olika texterna. Schlytter et al. 

hävdar att: ”Även om föreställningarna om oskulden – jungfrun – inte härstammar från 

religionerna, utan är en del av ett äldre filosofiskt arv, ingår de i religionerna och legitimeras 

därmed av dem.” (s.8). Ungdomsstyrelsen hävdar att det hedersspecifika återfinns i 

religionen. De återger också hur judendom, kristendom och islam ser på hedersrelaterat våld 

(s.31ff). Wikan poängterar å sin sida att: ”Hedersmord förekommer inom alla religioner och 

trosuppfattningar. Det sker bland kristna, muslimer, hinduer och buddister, liksom bland icke-

troende och icke-religiösa människor av alla olika slag.” (s.80) Länsstyrelsen Uppsala 

beskriver att ”religionen inte har en självklar koppling till vare sig kvinnoförtryck eller 

jämställdhet” (s.46).  

 

4.3.5 De man inte talar om 

Länsstyrelsen Uppsala beskriver att ”det är ofta är lättare att få syn på de normer och 

värderingar som förknippas med andra kulturer än att få syn på de egna.” (s.31). De beskriver 

emellertid inte vilken den andra kulturen är som de avser. Schlytter et al. definierar inte 

explicit vilka som utför hedersrelaterat våld. Wikan samt Güngör och Dervish har intervjuat 

personer eller har läst rättsfall som kan påstås representera en kultur men i sina diskussioner 

om vad hedersrelaterat våld är manifesteras inte explicit vad som särskiljer gruppen. Güngör 

och Dervish beskriver att: ”Det faktum att hederstraditioner har sin rot i urgamla seder och 

bruk kan ge det vilseledande intrycket att hedersförövare är ett gäng obildade bönder.” (s.15). 

Eldén har valt ut intervjupersoner med en kurdisk och arabisk bakgrund men uttalar inte heller 

explicit vem som är förövare. Kvinnors nätverk skriver inte heller något uttryckligen om 

förövaren men anger att de har ”en bred språkkompetens. Något som är en förutsättning för 

att arbetet med kvinnorna, som kommer från så många olika miljöer, ska kunna fungera.” 
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(s.11). De los Reyes har en rubrik som kallas ”bilden av förövaren” (s.21) där hon redogör för 

att ”boende i segregerade bostadsområden underlättar kollektivets kontroll över ungdomar” 

(s.22). Vidare argumenterar hon emot en underförstådd rådande sanning att hedersrelaterat 

våld utförs av män med utländsk bakgrund (s.22f). Regeringen och Ungdomsstyrelsen uttalar 

inte heller uttryckligen något om förövarna. Ungdomsstyrelsen redogör för offrens bakgrund 

som utländsk eller inte som en bakgrundsvariabel (exempelvis s.63 & 65). Emellertid uttalas 

inget explicit om förövarna.  

 Sammanfattningsvis ges nästintill ingen information om vem som är förövare och vilken 

dennes kultur är trots att det skrivs som om att det vore underförstått.  

 

4.3.6 Sammanfattning av empirin 

Sammanfattningsvis ger tematiseringen vid handen att hedersrelaterat våld är något annat än 

vanligt våld och att det går att beskriva. Vidare hävdar vissa författare att det finns en 

kulturell aspekt som ska förstås i kontrast till den svenska kulturen. Den kulturen som avviker 

från den svenska, menas ha komponenter som gör utgör grogrunden till hedersrelaterat våld. 

Ytterligare andra författare lyfter fram att heder egentligen är någonting positivt. Den andra 

kulturen menas också vara någonting positivt. Det finns även ett tema som tar upp att 

hedersrelaterat våld är ett fenomen som finns inom alla religioner. Sist har jag fäst 

uppmärksamhet vid att min empiri inte explicit benämner vilka som är utövare av 

hedersrelaterat våld och vilka kulturer det handlar om. Min notering är att det finns en tanke 

kring en specifik grupp och kultur, men att detta inte skrivs ut.   
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5. Analys  
Nedan presenteras min analys av det resultat som förevisats ovan. Analysen inleds genom att 

klargöra en eventuell definition vartefter teorin används för att förstå den.  

 

5.1 På väg mot en definition  
Delar av det som presenteras under rubrik 4.1 Hedersrelaterat våld är något annat och det 

går att beskriva, tolkar jag som en definition av vad som är specifikt för hedersrelaterat våld. 

För att tydliggöra: Hedersrelaterat våld bottnar i könsmaktsperspektivet där patriarkatet är 

förklaringsmodellen även om detta har särskilda drag. Det innebär en manlig överordning 

över kvinnor som bland annat yttrar sig i manlig kontroll över kvinnans sexualitet och oskuld. 

Emellertid kan kvinnor vara dem som utför kontrollen. Oskuldskravet är kopplat till manlig 

heder vilket innebär att kvinnans beteende, ett normbrytande beteende eller rykte, avgör 

mannens heder. Heder är något faktiskt som kan förloras. Förlorad heder återställs genom att  

kvinna bestraffas genom att elimineras socialt eller fysiskt. Det är en kollektiv angelägenhet.  

Två författare, Güngör och Dervish samt Wikan beskriver vidare att vi inte kan förstå det 

och dem och att en kulturkompetens skulle underlätta arbetet. Detta, tillsammans med mitt 

förslag på en definition av hedersrelaterat, tolkar jag som att det finns ett sätt att definiera 

hedersrelaterat våld som handlar om att det är något annat än vanligt våld. Det, eller 

möjlighen de som utför det, avviker från vanligt våld och oss.  

 

5.2 Postkolonialism  
Postkolonialismen argumenterar för att kolonisering av tredje världen, icke-västerländska 

samhällen fortfarande pågår. Jag har valt att analysera mina resultat utifrån postkoloniala 

teorier, i synnerhet i kombination med feminism. Det ska dock påpekas att koloniseringen inte 

sker av ett fysiskt samhälle som ligger långt borta, utan avser kulturer som är mitt i samhället 

nära oss. Det är alltså inte frågan om män och kvinnor i en tredje värld eller icke-

västerländskt samhälle så som det var frågan om under kolonialismen. Kärnan i 

postkolonialismen är just att processen ser annorlunda ut nu. Emellertid särskiljs de genom att 

individerna får representera tredje världen och icke-väst. Nedan kommer jag att använda 

begreppet kvinnor och män i tredje världen, men då syftar jag alltså inte på ett fysiskt i, utan 

som representanter för.   
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5.2.1 Feminism och könsmaktsperspektivet 

Postkoloniala teoretiker anklagar västerländska feminister för att använda kvinnor i tredje 

världen som spegelbild så att feministerna framstår som motsatta, starka och frigjorda 

kvinnor. Detta sker under devisen att de vill hjälpa sina förtryckta medsystrar. Eldén är i 

sammanhanget en feminist och tecknar en bild av kurdiska/arabiska kvinnor som utsatta för 

förtryck. Hon kan då förstås som en kolonisatör som genom sin bild av den andre kan 

definiera sig själv som dess motsats. Eldén beskriver en situation i sin avhandling där en 

informant reagerar på hennes frågor om förekomsten av gränser.” Eldén tolkar reaktionen 

som att intervjupersonen tycker att hon förstår intervjupersonen på samma sätt som 

majoritetssamhället, det vill säga att arabiska kvinnor har fler regler för sin tillvaro än svenska 

kvinnor. Eldén reagerar då med att vilja distansera sig från de som förstår arabiska kvinnor på 

detta sätt. ”Min reaktion på hennes kritik förstår jag som ett försök att distansera mig själv 

från denna jämförelse mellan arabiska och svenska kvinnor.” (2003, s. 36). Detta förstår jag 

som en sådan rörelse. Eldén tillhör en av de västerländska feministerna som ska ”hjälpa” 

förtryckta medsystrar. Att hon blir avslöjad av en uppmärksam intervjuperson förändrar inte 

att studium av den andra är indränkt i föreställningar om dem som fyller funktionen av att 

skapa en god, positiv och motsatt självbild för en själv.  

Generellt kan definitionen tolkas i ljuset av Spivaks resonemang om att de till synes 

omtänksamma projekt som att rädda förtryckta kvinnor från förtryckande familjer kan addera 

ett ytterligare förtryck. Vidare kan kvinnorna användas som alibi, det legitima skälet, för en 

kolonisatör, exempelvis det svenska majoritetssamhället, att kolonisera en annan kultur. Det 

bidrar också till att bibehålla bilden av väst och dess kvinnor som överlägsna, både i 

förhållande till den förtryckta kvinnan såväl som hennes förtryckare. 

  

5.2.2 Legitimering och upprätthållande av kolonialism  

Texterna från det officiella Sverige har ett rättighetsperspektiv vilket kan förstås som ett sätt 

att befästa, legitimera, rätten att arbeta med dessa frågor. En lagligt grundad rätt eller en 

rättighet baserad på en konvention från FN bör normalt inte ifrågasättas av någon. Det kan 

därmed minska risken att konstruktiva diskussioner i postkolonial anda kan föras. Motiven 

hålls enkla och okomplexa. Eftersom det som ovan föreslagit kan finnas andra motiv till olika 

definitioner stämmer det inte med verkligheten och blir snarare en skenmanöver, ett sätt att 

hålla undan saker från reell granskning.  

Som redogjorts för under 4.3.6 De man inte talar om, finns ingen beskrivning av 

förövaren. Emellertid tyder källorna och min analys på att det ändå skapas ett vi och ett dom 
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laddade med olika innehåll. Alltså finns en bild av dom, bara att den inte uttalas. Detta skulle 

kunna förstås som ett sätt att kunna bibehålla kolonialt inflytande. Genom att inte redogöra 

för sina ståndpunkter kan de inte kritiskt granskas och därmed dekonstrueras, så som är 

målsättningen för vissa postkoloniala studier.  

 

5.2.3 Motstånd mot kolonialism 

Gungör och Dervish samt Wikan beskriver det de menar är positivt med heder. Ett sådant 

exempel är att det förekommer och förekommit i europeisk kontext. Detta kan förstås som ett 

sätt att motverka sammankopplingen mellan den andra och negativa värden. Det blir en 

rörelse mot att se likheterna hellre än olikheterna och motsatserna. På samma sätt kan man 

förstå temat i exempelvis Wikan som handlar om religion i det avseende att hedersmord 

förekommer i alla religioner.  

Det går att förstå det strukturella perspektivet från Lorentzons modell samt de teman som 

presenteras under 4.3.2 Det är något som finns eller skapas i Sverige som motståndskrafter 

till en allt för tydlig kolonialism och överordning av det svenska samhället. De los Reyes 

identifierar snarlika processer av skapandet av ett vi och ett dom och pekar på brister i 

Sverige. Vidare förs diskussioner om våld som utförs av etniskt svenska män mot etniskt 

svenska kvinnor vilket kan vara ett sätt att lyfta likheterna. 

 

5.2.4 Sammanfattning av analysen 

I analysen har ett förslag på en definition givits vilken indikerar att det och dem skiljer sig 

från oss. Applicering av postkolonialistiska teorier måste förstås som att det som koloniseras 

inte är en fysisk annan plats och dess folk men en avvikande, icke-västerländsk grupp 

människor som finns i majoritetssamhället. De uttryck för feminism som återfinns i mitt 

material kan förstås som en legitimisering av kolonialisering på samma sätt som hävdandet av 

mänskliga rättigheter.  
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6. Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förklara på vilket sätt hedersrelaterat våld 

förstås i tryckt text. Detta har utmynnat i två frågor varav en handlar om på vilket sätt som 

hedersrelaterat våld definieras i tryckt text och den hur detta kan förstås med hjälp av 

postkoloniala teorier. Jag har genom min resultatredovisning via inplacering i Lorentzons 

modell samt i min tematiseringen försökt åskådliggöra vad de källor som jag har valt ut, 

skrivit om hedersrelaterat våld. I analysen har jag sammanfattat dessa resultat till vad som 

blivit en enhetlig definition och därefter försökt förstå den. Nedan ska en diskussion 

presenteras om detta.  

   

6.1 Slutsatser 
Mina resultat visar att det, i mina källor, finns en definition av vad som kännetecknar 

hedersrelaterat våld. Det har emellertid inte varit enkelt att hitta vad författarna menar och 

definitionen kan riskera att bli så vid eller urvattnad att den egentligen inte säger något. 

Emellertid innehåller den definition som jag föreslår särskilda komponenter som rimligen bör 

vägleda en bit. Det är i grunden bra att ha någon typ av definition. Det går emellertid inte att 

bortse från att den kan komma att användas med dolda motiv så som kolonialism och förtryck 

av andra kulturer och kvinnor, både i väst och icke-väst. Det kan vara omedvetet men likväl 

en konsekvens. Jag föreslår en förståelse om att svårigheten att hitta en tydlig definition och 

att det också förekommer vitt skilda förklaringsmodellerna, kan vara en reaktion på just det.  

 

6.2 Diskussion 
I tidigare forskning redogörs för förklaringsmodeller som liknar de jag kommit fram till. Det 

har uppmärksammats att diskussionen riskerar att hamna i en polariserad vi- och domdebatt.  

Enligt postkoloniala termer är det emellertid inte fel att arbeta med dessa frågor eller söka en 

definition av exempelvis hedersrelaterat våld. Det är istället så att man måste hålla i minnet att 

en definition kan användas fel. Den kan bli ett verktyg att förtrycka en annan kultur under 

förtexten att vi hjälper våldsutsatta kvinnor. Postkolonialismens målsättning är, som tidigare 

påpekats, inte att avskaffa strukturer. Tanken är att dekonstruera stereotypa bilder och 

motsatspar. Konkret skulle det innebära att förståelsen av hedersrelaterat våld inte skulle 

begränsas till att handla om vi och dom, svenskar och invandrare. Utifrån detta resonemang 

ställer jag mig frågan om det kan vara så att texterna med strukturell förklaring fyller just en 

sådan funktion, nämligen att motverka en definition av hedersrelaterat våld som pekar ut en 
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kultur som homogen, problematiskt och motsatt till den svenska. Detta för att en sådan 

förståelse skulle kunna ”kidnappas” av rasister eller de med kolonialistiska ambitioner? Sett i 

ett tillbakasyftande perspektiv höjs sannolikheten för det eftersom debatten just kom att 

handla om kultur mot struktur (och då menat som generellt könsmaktsperspektivet). Det 

sistnämnda kan kanske hävdas slagit vakt om att arbetet mot hedersrelaterat våld inte skulle 

användas som ett sätt att förtrycka kulturer.  

Sammantaget blir den kvarstående frågan om det är möjligt att ha en definition som hjälper 

i det konkreta arbetet med kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld utan att samtidigt bli 

fördömande. Annorlunda uttryckt: Klarar vi att hantera att fördöma delar av en kultur utan att 

fördöma helheten?  

 

6.3 Tidigare forskning 
Jag har ovan berört frågan om hur slutsatserna av min studie förhåller sig till den tidigare 

forskningen. Det är nu min ambition att fördjupa den diskussionen. Här är det viktigt att 

påminna sig om att källorna i den tidigare forskningen inte själva förklarat hedersrelaterat 

våld utan skriver om andra som gjort det. Forskningen befinner sig alltså på en meta-nivå. Det 

är alltså på samma sätt som jag har gjort i min studie.  

 Den tidigare forskningen, framförallt Björktomta (2005) och Carbin (2010), har presenterat 

teman som jag till viss del kan ansluta mig till. Exempelvis beskrivs att vissa förklarar 

hedersrelaterat våld med något som finns i en avvikande annan kultur eller att det finns 

könsmaktsstrukturer som möjliggör visst hederstänk (Björktomta, 2005, s.20). Den största 

skillnaden är att de har fler avgränsade delförklaringar så som generationskonflikter och 

värde- och normkrock. Sättet att använda patriarkala strukturer och könsmakt i stort som 

förklaringsmodell skiljer sig också så till vida att dessa numera ingår mera som en integrerad 

del i de kulturella förklaringarna. Carbin (2010) som redogör för de offentliga, beskriver hur 

risken att skapa en dikotomi mellan vi och dom vid användande av kulturella förklaringar, 

uppmärksammats. Detta är något som jag diskuterar i min uppsats. Den tidigare forskningen 

har inte konstruerats så att de sökt, eller hittat en enhetlig definition och mitt bidrag, min 

summering, innebär förhoppningsvis en hållbar sammanfattning av vad som nu definieras 

som hedersrelaterat våld. 

 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Det har väckts fler frågor i samband med detta uppsatsarbete än jag anade. Hur håller sig den 

föreslagna definitionen för användning i det praktiska arbetet? Hur skapar man förutsättningar 
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för att fördöma delar av en kultur utan att fördöma hela kulturen? Hur blir det om man skulle 

applicera begrepp som acceptans för andra sätt att vara, istället för tolerans? Blir det frågan 

om verklig integration då?  

En annan fråga som skulle vara spännande att undersöka vidare är att följa upp de som 

hävdade att det skulle vara önskvärt att ha socialsekreterare med ursprung i hedersrelaterade 

kulturer. Vad skulle det innebära för skillnad? Vad är kvinnornas, familjernas, 

socialsekreterarnas inställning? Att jämföra personers erfarenheter skulle kunna leda till en 

utökad kunskap om hur man kan förstå hedersrelaterat våld och dessutom hur man bör jobba 

med frågan: blir besluten annorlunda?  

Vidare har män som offer för hedersrelaterat våld inte varit en del av min studie men är det 

ett viktigt område som säkerligen skulle fördjupa kunskapen även för kvinnorna. 

Avslutningsvis, hedersrelaterat våld framstår som ett område där många frågor blir aktuella 

och det finns mycket kvar att göra för forskningen.  

 
6.5 Författarens egna reflektioner 
Arbetet med denna uppsats har inneburit mer självreflektion än jag räknat med. Det var först 

mot slutet, då jag arbetade med teorin, som jag insåg att jag inte ifrågasatt vad som saknades i 

källorna. Det var så 4.3.5 De man inte talar om. Därutöver har det varit svårt att formulera sig 

ibland vilket jag inte tolkat som skrivkramp; att skriva omfångsrikt har inte varit ett 

bekymmer. Istället har jag förstått det som ett tecken på att jag inte vill avslöja mig som en 

person med fördomar. Jag ville hamna ”rätt” i beskrivningen och hanteringen av personerna 

som det hedersrelaterade våldet gäller (igen, tecken på distansering). Vem vet? Kanske skulle 

det vara lättare om jag släppte på mitt krav att vara fördomsfri och ersatte det med ett krav på 

att alltid redogöra för dem så att de då kan utsättas för verklig prövning.  
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Tabell över databassökningar utförda under arbetet med uppsatsen  

Databas Datum Sökord Antal träffar 

Libris 110404 Hedersrelaterat våld 176 
Libris 110415 Heder 8 
Libris 110415 Debatt och hedersrelaterat våld 2 

Libris 110415 Heder* och massmedia 0 

Libris 110415 Heder* och definition 0 
Swedpub 110404 Hedersrelaterat våld 10 
Substansen  Hedersrelaterat våld 82 
ESH bibliotek  Hedersrelaterat våld 26 
Diva  Hedersrelaterat våld 0 

 


