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Sammanfattning 

I denna uppsats reflekterar vi över hur begreppet hedersrelaterat våld konstrueras i tre valda 

berättelser om personer som utsatts för det. Dessa består av både kvinnor och män. I 

tolkningen av berättelserna använder vi oss av en hermeneutisk utgångspunkt och vi 

reflekterar kring dessa med hjälp av tre etablerade perspektiv. Det ena är ett perspektiv som 

förklarar hedersrelaterat våld som ett kulturbetingat fenomen. Det andra synsättet studerar 

begreppet ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Det tredje är ett intersektionellt 

(mångdimensionellt) perspektiv, som är antirasistisk och har en postkolonial utgångspunkt. Vi 

har även reflekterat om berättelserna kan tolkas på ett annat sätt än vad författarna gör. Vår 

reflektion av de tre berättelserna visar att det hedersrelaterade våldet framställs av författarna 

som något kulturellt avvikande. Vi har dock kommit fram till att det även går att finna 

förklaringar till hedersvåld genom andra perspektiv än det kulturbetingade. Det går att tolka 

det hedersrelaterade våldet ur andra faktorer än kultur och patriarkatet. Dessa är olika aspekter 

som klass, generation, etnicitet, kön etc.   
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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion 

Morden på Sara 15 år i Umeå 1996, Pela 19 år i kurdiska Irak 1999 och Fadime 26 år i 

Uppsala 2002 var mord som ena efter det andra uppmärksammade debatten om heder. Bland 

de förklaringar till hedersvåldet framkom det i debatten tre huvudlinjer som skiljer sig från 

varandra. Det ena är det kulturbetingade perspektivet, där kulturella särdrag sätts i fokus som 

förklaring för hedersrelaterat våld. Dessutom likställs inte våldet mot invandrarkvinnor med 

våldet mot svenska kvinnor. De gör skillnad på de utsatta kvinnornas kultur och den svenska 

kulturen (se exempelvis Wikan, 2004 & Hirdman, DN 30/1-02). Det andra perspektivet är 

Radikalfeminismen som menar att allt våld mot kvinnor är en del av det universella 

patriarkatet. Det separerar till skillnad från det kulturbetingade perspektivet, inte på våld mot 

invandrarkvinnor och våld mot svenska kvinnor (se Eldén, 2004 & Lundgren, 2002). Det 

tredje perspektivet är ett mångdimensionellt perspektiv (Intersektionalitet), som är feministisk 

antirasistisk och har en postkolonial utgångspunkt. De förklarar hedersrelaterat våld med hjälp 

av flera faktorer såsom klass, etnicitet, patriarkatet, kultur etc (se exempelvis Darvishpour, 

2004a & de los Reyes 2003).  

En förutfattad mening är bland annat att det hedersrelaterade våldet endast sker mot 

kvinnor med invandrarbakgrund. Att det inte bara är kvinnor som utsätts för det har vi redan 

fått bekräftat genom bland annat media. Det genom exempelvis mordet på den 20-årige 

mannen Abbas Rezai från Högsby i Småland, som dödades 2005, av sin flickväns bror och far 

(SvD, 12/6-06). Dessutom pekar bl.a. Wikan (2004:38f) på att även män utsätts för 

hedersrelaterat våld och hedersmord. Samtidigt säger hon att söner inte blir mördade av sina 

egna familjer och att de kan ligga med �horor� utan att dra skam över familjen.  

Vårt intresse av att reflektera om fenomenet hedersrelaterat våld, väcktes i samband med 

mordet på Abbas Rezai. Tron om att hedersvåld bara drabbar flickor och kvinnor, som lever i 

ett kulturellt och patriarkaliskt förtryck, håller inte längre. Valet av ämnet och idén om att 

analysera just verkliga berättelser, fick vi av att det finns lite forskning ur offrens perspektiv 

på hedersrelaterat våld.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur begreppet hedersrelaterat våld 

konstrueras i verklighetsbaserade berättelser om kvinnor som utsatts för det. Detta ska vi 

utföra genom att göra en textanalys med hermeneutisk tolkning/förståelse. 
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Vi har koncentrerat oss på tre böcker som är berättelser om verkliga händelser om kvinnor 

som utsatts för hedersrelaterat våld. Litteraturen vi ska analysera är Sengül Güverciles 

självbiografi Offrad för hederns skull (2006). Valet av denna bok beror på att det är en man 

som utsatts för hedersmord. Den andra självbiografin är Souad- Levande bränd (2006). Den 

har vi valt att reflektera kring för att mordförsöket sker i ett av Mellanösterns länder, dvs. där 

våld i hederns namn sägs ha sina rötter. Den tredje boken är Hedersmordet på Pela- 

lillasystern berättar (2002). Vi har valt denna berättelse för att Pela var bosatt i Sverige. 

De frågor som står i fokus för studien är: Vilket eller vilka perspektiv författarna i våra 

valda självbiografiska berättelser utgår ifrån? Beskrivs hedersrelaterat våld som ett resultat av 

en annan kultur än den svenska/västerländska, som ett patriarkaliskt våld eller finns det en 

mångdimensionell (etnicitet, patriarkatet, kultur, klass, migration etc.) förklaring till våldet 

som utförs i hederns namn? Kan berättelserna tolkas på ett annat sätt än vad författarna gör? 

I studien kommer vi att använda oss av begreppen hedersrelaterat våld, hedersvåld, 

hedersbrott, våld i hederns namn och hedersmord. Detta beroende på vad författarna har 

använt sig av, men också för att variera språket. I huvudsak har vi valt att använda oss av 

benämningen hedersrelaterat våld som ett huvudnamn för allt våld och alla mord som anknyts 

till heder. 

Vi kommer att väva samman tidigare forskning och teori i samma kapitel för att undvika 

upprepningar, då tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter går i varandra när det gäller 

ämnet hedersrelaterat våld.  

 

1.3 Disposition 
Kapitel 2 börjar med att presentera olika definitioner av begreppet heder. Sedan redogör 

vi för de tre etablerade perspektiven vi utgår ifrån i vår studie. Dessa är det kulturbetingade 

perspektivet, det radikalfeministiska perspektivet och det intersektionella perspektivet. Varje 

perspektiv avslutas med en kort sammanfattning om förklaringen till hedersrelaterat våld. I 

kapitel 3 följer en beskrivning av metoden som är textanalys med hermeneutisk utgångspunkt. 

Dessutom beskriver vi hur vi gått tillväga i uppsatsen. I kapitel 4 berättar vi först om de tre 

berättelserna vi reflekterar kring. Sedan reflekterar vi kring vi dessa genom att koppla ihop 

detta med de valda teorierna. Varje reflektion av böckerna avslutas med en kort 

sammanfattning. Det sista kapitlet, som är kapitel 5, avslutar studien med en slutdiskussion 

där vi även ger förslag till fortsatt forskning.  
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2 Tre förklaringsmodeller om orsaker till hedersrelaterat våld 
Vi kommer nedan att presentera förklaringar till hedersvåldet utifrån tre etablerade 

perspektiv. Dessa är det kulturbetingade, det radikalfeministiska och det intersektionella 

perspektivet.  Först kommer olika definitioner av heder då begreppet är vikigt för att kunna 

följa vår uppsats. I detta kapitel har vi vävt samman tidigare forskning och teorier. 

 

2.1 Definitioner av heder 
Heder är enligt professorn i socialantropologi Unni Wikan (2004:22) något man har eller 

kan förlora. Männen ska sköta kvinnornas intressen och det centrala är kontrollen över 

kvinnans sexualitet (Schlytter, 2004:35). Det är utifrån kvinnans beteende som mannen har 

heder eller inte. Den ideala kvinnan är asexuell. Kvinnan är alltså antingen oskuld eller hora 

(Ibid.). Detta kan jämföras med hur det såg ut i Sverige förr. För inte så längesedan var även 

en svensk mans rykte förknippad med hans kvinna och hans kvinnliga släktingars uppförande, 

även om det nu är förlegat enligt, bla. Dr. i medicinsk vetenskap (Tahire Koctürk-Runefors: 

1991:112ff.). Heder kan t.ex. förloras genom att dottern förlorat sin oskuld och därmed fått ett 

rykte om att hon är en �hora� (Wikan, 2004:22). Detta gör att dottern skämt ut familjen och 

därmed förstört hennes och familjens anseende. Kvinnans sexualitet, som är en stor del av 

familjens heder, är således en kollektiv angelägenhet. Bryts hederskodexen som innehåller 

uppsatta regler, för vad som tillhör och inte tillhör heder, har hedern gått förlorad.  
Det är viktigt att påpeka att det är mindre viktigt om en persons dåliga rykte är sant eller 

inte (Elden, 2003:17 & Wikan, 2004:22, 163). Män eller kvinnor som fått ett dåligt rykte om 

sig, vare sig det är sant eller inte, förlorar sin och även familjens heder (Sjögren, 2006:82). De 

stängs ute från gemenskapen, de är inte längre fullvärdiga människor. De kan vara närvarande 

i gemenskapen socialt och fysiskt, men det de säger har förlorat värde (Sjögren, 2006:61). 

Männen är familjens anseende och måste bära på detta ansvar. De står för heder och det 

positiva, medan kvinnorna står för skam och det negativa (Ibid.:59). Skam är en egenskap hos 

kvinnan i samhällen där rollfördelningen grundas i könsskillnad (Sjögren, 2006:72f., 78). 

Kvinnan är den som bär det moraliska ansvaret för misstagen, medan mannen har ansvaret att 

se till att kvinnorna i familjen inte begår felsteg (Ibid). Även barn och socialt underordnade 

bör visa mera skam. Barn bör visa mer skam än vuxna, och socialt underordnade mera skam 

än överordnade. Det råder alltså en hierarkisk ordning i hederskulturer, där kvinnan är 

underordnad mannen, barnen de vuxna och socialt underordnade de överordnade.  
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Skammen drabbar dock inte hedern förrän den blir offentlig (Wikan, 2004:21,84). Hedern 

är inget man måste återupprätta förrän �alla vet�. Det är ett synsätt som menar att privatlivet 

är väldigt viktigt och att offentliggöra det privata är den yttersta skammen. Det går att stå ut 

med skam och leva med förödmjukelse, om det hålls privat och inte blir offentligt. Konflikter 

inom familjen måste lösas bakom stängda dörrar eller genom medling. Sjögren (2006:63f) 

pekar på en Medelhavsmentalitet, där det finns en större tolerans att låta fantasi och verklighet 

gå samman. Denna mentalitet innebär att det är bättre att förneka och inte erkänna ens egen 

eller ens familjemedlems ohederliga handlig för att upprätthålla hedern, än att erkänna den. 

Enligt rättssociologen ( Astrid Schlytter, 2004:45)är, en faders (som lever i en hederskultur) 

negativa reaktion på att flickan har en pojkvän, bottnar i att han tar för givet att hon inte 

längre är oskuld. Att ha förlorat oskulden betyder inte alltid att flickan bokstavligt förlorat 

den. Utan det handlar, som tidigare nämnts om ryktet, vad som är sant eller inte är mindre 

viktigt. (Sjögren, 2006:78,172f). Oskulden handlar om familjens ansvar och heder.  

Kontrollen och olika former av bestraffning inom familjen kommer i samband med 

pubertetens början (de los Reyes:22). Föräldrarnas, ofta pappans kontroll kommer från en 

stark oro för att döttrarna ska ses som �dåliga flickor� av omgivningen (Ibid.:18, 21). 

Kontrollen över flickornas beteende, anseende och umgänge blir någonting som rör hela 

familjen. Unga flickor som blivit misshandlade av släktingar, är gärningsmannen i de flesta 

fall pappan, men det är inte ovanligt att flera personer är inblandade. Dessa är bröder, far- och 

morbröder (Ibid.) Hot och misshandel ingår i ett maktspel där gränserna för det tillåtna och 

otillåtna är mycket skarpa. Dödshot kan finnas inom en familj där det även finns kärlek och 

tillgivenhet. Denna känslomässiga dubbelhet, i likhet med andra övergrepp där närstående är 

inblandande, försvårar för flickorna att göra motstånd och ifrågasätta förövarens handlingar 

(Ibid.). 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2005:23f) har även andra definitioner av hedersrelaterat 

våld än de som står ovan. Familjens agerande med att tvätta bort skammen i avsikt att 

upprätthålla hedern, är alltid planerad. De som drabbas av hedersvåldet är främst flickor från 

det att de blir könsmogna, alltså från ungefär 12-13 år och under resten av livet. Våldet kan 

dock även drabba pojkar och män, t.ex. om de beskyddar en flicka som bryter mot normer 

som råder i en hederskultur (Ibid). Det hedersrelaterade våldet är framförallt psykiskt, 

(kränkning, hot, skambeläggning etc.), socialt (isolering, ofrivilligt bortförande, ej tillåtelse 

att delta i normala aktiviteter i samhället etc), sexuellt (t.ex. oönskat sex med oönskad/okänd 

person genom äktenskap) och fysiskt (allt från örfil till mord) (Ibid.) 
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Att även pojkar och män kan utsättas för hedersrelaterat våld är någonting som på senare 

tid har framkommit, men inte alls i lika stor utsträckning som flickors utsatthet. Wikan 

(2004:38f) menar att pojkar t.ex. kan skickas till hemlandet för rehabilitering eller 

tvångsäktenskap. De blir dock inte mördade av sina egna familjer som flickor riskerar att bli. 

De kan ligga med �horor� utan att det påverkar familjens heder.  

Även kvinnoforums rapport (2005:23) presenterar att, pojkar och unga män utsätts för 

hedersrelaterat våld, men inte i samma utsträckning som flickor/kvinnor. I rapporten urskiljs 

fyra olika kategorier för pojkar och unga män som utsätts för hedersrelaterat våld. Det första 

är pojkar som tvingas in i äktenskap. Det andra är bröder som skyddar eller ställer upp för 

sina systrar. Det tredje är oaccepterade partners. Det fjärde är pojkar som har en annan sexuell 

läggning än vad majoriteten har. De flesta som blir mördade p.g.a. hedern är de som inte vill 

gifta sig med en brud de inte själva valt, eller att de vill gifta sig med någon som de själva valt 

etc. Det finns väldigt få rapporterade hedersrelaterade fall av pojkar och män.   

 

2.2 Hedersrelaterat våld ur ett kulturbetingat perspektiv  
Våldet ses ur detta perspektiv som en del av en annorlunda kultur än den 

svenska/västerländska. Hederskulturen innefattar en logik som gör skillnad mellan könen 

(Wikan, 2004). Perspektivet menar att förövarna av hedersvåldet legitimerar våldet genom att 

hänvisa det till deras kultur, men att de själva även är offer för denna hederskultur (Ibid.:22). 

Förövaren av hedersrelaterat våld tar således bara sin del av ansvaret för kollektivets skull. 

Det handlar om kollektivets rättigheter att styra över individen och att individen ska 

underkasta sig kollektivet (Ibid.) Nedan följer en mer ingående redovisning om orsakerna till 

hedersvåldet enligt det kulturbetingade perspektivet.  
 

2.2.1 Kulturella skillnader som förklaring till hedersvåld 

Detta perspektiv betonar de kulturella särdragen som en förståelse av hedersrelaterat våld. 

Ett synsätt som separerar �vi� svenskar/västlänningar från �dom� invandrarna. Shahrzad 

Mojab är docent och verksam vid institutet för kvinno- och genusstudier vid Torontos 

universitet i Kanada. Hon menar att hedersrelaterat våld är en social, patriarkalisk institution, 

som reproducerar männens överordning (Mojab, 2002). Vidare hävdar hon att man inte 

behöver peka ut en specifik kultur eller religion som förklaring till hedersrelaterat våld (Ibid.). 

Samtidigt menar hon att det heller inte går att bortse från kulturen för att förstå mäns våld mot 

kvinnor. Denna kultur innebär att det är viktigt att underkasta sig kollektivet och bevara ett 

gott rykte. Detta kan exempelvis ta, uttryck i flickornas underkastelse att låta föräldrarna 
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bestämma vem hon ska gifta sig med (Schlytter, 2004:46). Det kan uttryckas i termer som 

�arrangerade äktenskap� eller �tvångsäktenskap�, som menas vara en del av det 

hedersrelaterade våldet. �Arrangerade äktenskap� är när parternas familjer eller andra 

släktingar, utsett dem att bli makar (Schlytter, 2002:11 & Sjögren, 2006:161). Detta brukar 

ibland göras skillnad från �tvångsäktenskap� som förklaras som ett äktenskap mot makarnas 

vilja. Schlytter (2002:11) menar att det inte är någon skillnad mellan �arrangerade äktenskap� 

och �tvångsäktenskap�. Detta pga. att det råder socialiseringsnormer som flickan formats av, 

och hennes vetskap om de straff som väntar henne, om hon inte gör som föräldrarna vill. 

Flickan som lever i ett förtryck och utsätts för påtryckningar, kan t.ex. ses som värdelös om 

hon vägrar dem (Schlytter, 2002:11).  

Wikans (2004:65) främsta förklaring till hedersvåldet är att det har sin utgångspunkt i en 

speciell hedersideologi som måste förstås. Det finns en hederskod, som består av en 

uppsättning av regler. De specificerar vad som tillhör och vad som inte tillhör heder. Bryter 

man mot denna hederskod som är att betrakta som grundvärderingar, förlorar man sin heder. 

Detta kan i extrema fall leda till hedersmord. Wikan påpekar (2004:80) dock att hedersvåldet 

inte är religiöst betingat. Hedersmord grundar sig i specifika föreställningar som finns inom 

alla världsreligioner, men enbart i vissa miljöer (Ibid.:8). De paralleller som dras mellan islam 

och hedersmord/hedersrelaterat våld, som framförts av vissa efter Fadime, saknar underlag. 

Hedersvåldet finns bland kristna, muslimer, hinduer och buddhister, såväl som icke-troende 

och icke-religiösa människor (Ibid.:80 & Koctürk-Runefors, 1991:112ff)). Det handlar alltså 

rättare sagt om tradition än religion. I Koranen står det att det är Guds uppgift och inte 

människors att döma en människa, och som kommer med falska anklagelser kommer att 

straffas. 
 
/�/ De som [utan grund och utan att senare ångra sig] anklagar anständiga 
troende kvinnor som kan ha uppträtt oförsiktigt, [följs av Guds] fördömmelse i 
denna värld och i det kommande livet, och ett hårt straff väntar dem den dag då 
deras tungor och deras händer och fötter skall vittna emot dem om vad de gjorde. 
(Koranen 24:23-24)  

 

Detsamma gäller när en man bryter mot hederskoden. Det går att behandla denne med respekt 

och värdighet och låta Gud döma honom (Wikan, 2004:71). Hedersrelaterat våld och mord 

har skett av muslimer, och de finns muslimer som rättfärdigar det med hänvisning till Islam. 

Men kristna, hinduer, buddhister och andra har även de hyllat traditioner som legitimerat 

hedersrelaterat våld och mord (Ibid.:80). Den islamska läran om mannens plikt den �naturliga 

svartsjukan,� om att bevaka kvinnan, innebär att hederskänslan stramas åt och förstärks. Detta 
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gäller även inom icke-islamska kulturer och också inom medelhavskulturer, (Koctürk-

Runefors, 1991:112ff). 

Genusprofessorn Yvonne Hirdman (2002) talar till skillnad från Wikan om olika 

genusordningar som skiljer sig kulturellt, från varandra genom olika tidsperioder och länder. 

Den svenska genusordningen grundar sig i ett jämställdhetstänkande där mansvåldet ska ses 

som något som tillhör gamla traditioner, med en mer kvinnoförtryckande genusordning. 

Hirdman tycker att vi ska se de stora skillnaderna mellan olika genusordningar. Mordet på 

Fadime ses av henne som ett resultat av en helt annan kulturs genusordning där segregation 

varit den bidragande orsaken till en extremisering av genusordningen (Ibid.). 

Hedersrvåldet är enligt det kulturbetingade perspektivet som tidigare nämns inte en 

individuell handling, utan ett helt kollektiv är inblandat. En orsak till våldet är enligt Schlytter 

(2002:9), att även den som ska utföra handlingen för att återupprätta hedern, utsätts för 

påtryckningar för att han ska göra det som förväntas av andra släktingar. Det är ett manligt 

kollektiv som bidragit till mordet, där den eller de som utses att döda kan ha en underordnad 

ställning. Mellan männen rådet det en hierarkisk ordning och ett band dem emellan (Ibid.:10). 

Den hierarkiska ordningen innebär att de äldsta männen har rätt att bestämma vem som ska 

utföra straffet. Bandet mellan männen i familjen eller släkten står över deras skyldigheter 

inför det svenska samhället, att följa de svenska lagarna.  

 

 2.2.2 Hur kan man motverka hedersvåldet? 

Vi kan urskilja två huvudlösningar som det kulturbetingade perspekivet ser som en 

lösning på problemet hedersrelaterat våld. Det ena är samhällets insatser och det andra är 

invandrares. Schlytter (2004:112) menar  att lagstiftaren accepterar familjenormer som råder i 

vissa kulturer, trots att de bryter med principer i Sveriges grundlagar och andra rättsregler. 

Med andra ord menar Schlytter att, Sverige inte ska acceptera de seder som förutsätter 

skillnader mellan könen och barn och vuxna. Wikan (2004:242) menar att man måste tillåta 

andra kulturer, så länge de inte strider mot lagen. Individers rättigheter måste gå före 

respekten mot kulturella handlingar som byter mot lagen.  

Kulturbetingade forskare hävdar även att invandrare måste anpassa sig till det svenska 

samhället. Docenten i etnologi och även forskaren Annick Sjögren (2006:89) menar att 

kvinnor och män i Sverige, utom rent fysiskt, är principiellt likställda. Invandrare måste 

således anpassa sig till det �jämställda svenska samhället�. Sjögren (2006:91) menar vidare att 

många invandrarmän är uppfostrade i manliga roller. Efter migrationen är inte mannens roll 

som familjens överhuvud längre given. Många invandrarmän erkänner att det är nödvändigt 
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att anpassa sig till den svenska modellen (Ibid.87f). Deras stolthet sätts inte i fråga när de gör 

sin del av hushållsarbetet och låter hustrun gå ut i samhället.  

Sjögren (2006:61ff) talar om en assimileringsprocess som pågår i arbetslivet och andra 

sammanhang, där man som invandrare kommer i kontakt med svenskarna. Den påstås vara 

mer eller mindre framgångsrik beroende på personlighet, social ställning, tid och plats. 

Invandrare och deras barn, bör lära sig att tänka och handla utifrån normer i det nya landet 

(Ibid.). Det tar tid, eftersom det inte går att ändra djupt inrotade attityder på en dag. Sjögren 

påstår att högt utbildade invandrarkvinnor inte reagerar lika starkt mot det svenska budskapet 

om jämställdhet, som bondkvinnor (Ibid.) Men det finns fortfarande ett värderingssystem med 

hederskänslan som grundläggande element. Det är viktigt att komma in i arbetslivet som en 

del av att integreras med det svenska samhället (Wikan, 2004:233ff). Det är dock viktigare att 

överföra Sveriges budskap om frihet, jämlikhet och lika värde.  

Det kulturbetingade perspektivet förklarar hedersrelaterat våld utifrån skillnader mellan 

olika kulturer, den svenska och invandrar kulturen. Samtidigt som perspektivet påpekar att de 

inte vill göra en indelning mellan �vi� och �dom�, visar det på hur viktigt det är för 

invandrarmän att komma in i det svenska samhället och förstå de svenska normerna. De 

menar på att problemet hedersvåld går att lösa om invandrarmän lär sig förstå de svenska 

normerna och lagarna. Lagar som stöder barns och vuxnas rättigheter, och straff till dem som 

förhindrar dem. Men alla människor måste även få samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter för att kunna känna sig som en del av det samhälle de lever i 

 

2.3 Hedersrelaterat våld ur ett radikalfeministiskt perspektiv 
Nedan följer ett radikalfeministiskt perspektiv, som till skillnad från det kulturbetingade 

fokuserar på olikheter i våldet mot kvinnor. I stället betonar likheter mellan våld som utövas i 

hederns namn och annat våld mot kvinnor. Vi börjar först med perspektivets kritik av att se 

våldet som en del av en annorlunda kultur.  

 

2.3.1 Radikalfeminismens kritik av det kulturbetingade perspektivet 

Radikalfeminismen menar att all slags våld mot kvinnor är ett uttryck för patriarkatet, och 

ställer frågan, varför kulturen uppmärksammas bara för att gärningsmannen är invandrare? 

(Lundgren & Eldén, Svenska Dagbladet 21/1-97). Det manliga våldet kopplas i mediedebatten 

om hedersmord till att invandrarkulturen används som en kontrast till den svenska (Eldén, 

2003:83). Perspektivet kritiserar att �svenska män� skiljs från �icke svenska män�, och att de 
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placeras till en avvikande kultur. Svenska män förklaras vara �normala�, dvs inte våldsamma 

och invandrarmän förklaras som �avvikande�. Hedersrelaterat våld är någonting �andra� men 

inte �vi� utövar eller drabbas av. 

Vidare hävdar (Sociologen Åsa Eldén. 2003:89) att våldet i sig inte är specifikt religiöst 

eller kulturellt. Hon påstår att bilden av mordet på Fadime i media, har bidragit till att göra 

skillnad på våld mot svenska kvinnor och hedersvåld. Hon likställer det med jämförelsen 

mellan invandrarkultur och svensk kultur. Den jämförande förståelsen av kulturbegreppet har 

gjort att svenska mäns våld mot kvinnor syftar på ett sjukligt beteende, medan invandrarmäns 

våld kopplas till deras kultur. Eldén (2003:12) menar att många (exempelvis Wikan, 2004) 

hävdar att hedersrelaterat våld är ett resultat av en kulturkrock. Det är invandrarkvinnor som 

vunnit på att flytta till det �jämställda� Sverige, medan män förlorat på att lämna ett 

�patriarkalt� hemland. Genom migrationen till Sverige känner de sig maktlösa och tar i 

desperation till våld. Mäns våld mot kvinnor ses som oaccepterat i den svenska kulturen, och 

accepterat i invandrar kulturen (Ibid.).     

Medias framställning kan ses som en motsats till �svensk� kultur och kan tolkas som en 

konstrast mellan �kvinnoförtryck� och �jämställdhet� (Eldén, 2003:68,70). Invandrarflickor 

kopplar svenskt till kvinnors frihet, medan t.ex. kurdiskt och arabiskt kopplas till hur kvinnor 

lever under tvång. De ses som två kontraster som utesluter varandra. Kontrastens ena sida ses 

som positiv och eftersträvansvärd (�svenska kvinnors frihet�), medan den andra 

(invandarkvinnors tvång), har en negativ laddning och framstår som förkastlig. Eldén är emot 

denna förståelse och hävdar att alla kulturer innehåller delar av patriarkalt våld mot kvinnor. 

Mäns kontroll och makt vidmakthålls, legitimeras och (bort)förklaras med hänvisning till 

familjens heder. 

Sociologen Eva Lundgren och doktoranden i juridik Jenny Westerstrand (2002:164ff) 

skriver om omodern kunskap om våld mot kvinnor när det gäller våra försök att förstå mordet 

på Fadime. Detta har gjort att ingen i det offentliga samtalet försökt göra en analys av de 

förbindelser som löper mellan mordet på Fadime och det svenska jämställdhetskulturella 

våldet. Det kan kasta ett kritiskt ljus över det moderna svenska patriarkatet som med 

hänvisning till jämställdhetssträvan stöter bort �hederskulturen,� kvinnoförtrycket. Samtidigt 

som patriarkatet på ett lockande sätt slår armarna om denna kultur. Ett exempel kan vara 

genom att betona vikten av familjen, visa tolerans mot kulturella sedvänjor. I förlängningen 

leder detta till att man underlåter sig att ta avstånd från mäns våld mot kvinnor (Ibid).  

Lundgren & Westerstrand (2002:175) talar om att konfliktperspektivet döljer våldet mot 

flickorna och att det också osynliggör det våld som mödrarna utsätts för av fäderna. De menar 
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att så länge unga invandrarflickor används som experter förblir den svenska 

majoritetskulturens förklaringsram orörd, och dess givna utgångspunkt upprätthålls genom att 

patriarkalisk invandrarkultur blir en kontrast gentemot den svenska. Om denna apoteos till 

självbild accepteras, är det minoritetskulturella hederstänkandet som Fadimes far ger uttryck 

för, och den svenska majoritetskulturella synen på våld, klent. 

För att sammanfatta kan man säga att det radikalfeministiska perspektivet är emot 

förklaringen att hedersrelaterat våld är en del av en annan kultur än den svenska. Detta pga. av 

att det inte går att tala om en jämställd kultur, då denna inte existerar. Det radikalfeministiska 

synsättet menar även att man osynliggör det universella patriarkala våldet, om man enbart 

koncentrera sig på att männen är offer för en hederskultur som vissa påstår (se exempelvis 

Wikan, 2004).  

 
2.3.2 Hedersrelaterat våld- en del av manlig dominans 

Eldén (2003:17f) menar att männen som utför våld i hederns namn sällan är intresserade 

av att flickorna egentligen har gjort något. En kvinna som fått en stämpel som �hora�, behöver 

inte ha blivit av med oskulden, utan det är det dåliga ryktet som har dragit skam över familjen. 

Hon kan få ett dåligt rykte genom att hon lever utan sin familj, eller bara en misstanke om att 

hon befunnit sig på en plats som förknippas med sex, exempelvis ett diskotek etc. Våld kan 

handla om hur en pappa hotar att, misshandla sina döttrar om de lämnar hemmet med kort 

kjol, och om konsekvenser i form av misshandel under många år. Äktenskapet ses för 

flickorna som å ena sidan, en chans att få bli självständig, och å andra sidan någonting som 

man helst vill slippa, om de själv fick bestämma. Att ha förlorat sin oskuld innan 

bröllopsnatten, är att riskera sitt liv. 

Trots att Eldén ovan förklarar vad det hedersrelaterade våldet kan innebära, hävdar hon 

även att mäns våldshandlingar mot kvinnor kan förstås som (åter)skapande av kulturella 

föreställningar om män och kvinnor, med manlig överordning och kvinnlig underordning 

(2003:60f). Kontrasten �man� och �kvinna� ges ett innehåll, med en normativ laddning 

(Ibid.:58ff). Ena delen framställs som �bättre� och eftersträvansvärt, det andra som �sämre� 

och förkastligt, t.ex. hora - oskuld, jämställdhet - kvinnoförtryck. En inarbetad kulturell 

föreställning om kön, är samma som att män och kvinnor �är� olika. De skapas som 

uteslutande kontraster. Det är alltså inte förrän kulturer jämförs och relateras till varandra som 

de skapas som avgränsade helheter med ett bestämt innehåll, t.ex. indelning mellan svenskar 

och invandrares kultur. Enligt detta synsätt finns inte kulturella skillnader, utan det är en 

konstruktion för att skapa mening i olika sammanhang (Ibid.). 
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Lundgren och Westerstrand menar även de att mäns våld mot kvinnor måste förstås som 

en social kontext där män och kvinnor lever sina liv, alltså som en del av den svenska 

kulturen (Lundgren & Westerstrand, 2002:164ff). De säger att mordet på Fadime var ett mord  

 

där särskilda kulturella koder spelats ut och mött en majoritetskulturell våldsdiskurs1. Det 

finns en ny våldsförståelse när det gäller kvinnor i Fadimes situation. Lundgren & 

Westerstrand påstår att, tvärtom så hittar vi fler förbindelselinjer mellan de hedersrelaterade 

föreställningsvärldar som Fadimes bror och far använde och den svenska majoritetskulturella 

synen på kvinnors rättigheter.  

Kortfattat kan man säga att radikalfeminismen inte gör skillnad på hedersrelaterat våld 

och manligt våld mot kvinnor. De menar att all slags mansvåld mot kvinnor är ett uttryck för 

patriarkatet som är universellt. Det manliga våldet finns således överallt, oavsett männens 

etniska bakgrund.  

 

2.4 �Hedersrelaterat våld� ur ett intersektionellt perspektiv 
I detta avsnitt kommer vi att sätta begreppet �hedersrelaterat våld� inom citationstecken. 

Detta för att perspektivet menar att begreppet är problematiskt och att det inte alltid är klart 

vad som menas, säger Sociologen Merdhad Darvishpour, 2006:181). Det intersektionella 

pespekivet är feministiskt antirasistiskt och har en postkolonial utgångspunkt. 

Hedersproblematiken förenklas inte genom att enbart se på kulturella skillnader och heller 

inte våldet som en del av det universella mansvåldet. Perspektivets mångdimensionella 

synsätt kombinerar olika aspekter som kön, etnicitet, klass, generation etc. i förklaringen av 

hedersvåldet (Ibid.:188f).  

 

2.4.1 En definition av intersektionalitetsbegreppet  

Intersektionalitet är ett viktigt begrepp för att förstå synen på hedersrelaterat våld ur ett 

mångdimensionellt perspektiv, framför allt som maktredskap. Nina Lykke, professor i genus 

och kultur menar att intersektonalitet är ett begrepp som är kulturteoretiskt (Lykke, 2003:48). 

Begreppet fokuserar på maktförhållanden. Det synliggör hur relationer av underordning och 

överordning betonas i skilda rumsliga och historiska sammanhang (Se även Darvishpour, 

2006:186). 

_________________________ 

1 En diskurs är ett samlingsnamn för de infallsvinklar, sätt att resonera, frågeställningar och så vidare, som 

tillämpas inom ett visst område (http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskurs). 
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Intersektionalitet används mycket i den internationella feministiska debatten, med syfte att 

tala om mångfald utan att samtidigt öppna för glidningar mot en diskursiv situation i vilken 

det anses legitimt att glömma könsmaktsystemet. Lykke talar om strukturell intersektionalitet 

som handlar om på vilka sätt maktasymetrier t.ex. hur ras och genus är sammanvävda med 

varandra. Dessutom talar hon om politisk intersektionalitet, vilket handlar om hur motstånd 

mot maktasymetrierna måste bygga på motsvarande multipla principer för att vara effektiv 

(Lykke, 2003:49). Intersektionalitet står i tydlig förbindelse med poststrukturalistiska 

förstålelser av bl.a. etnicitet och genus.  

Även ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och 

Sociologen Diana Mulinari (2006:23) använder sig av intersektionalitetsbegreppet. De hävdar 

också att behovet av att förstå maktrelationer gör begreppet intersektionalitet till ett viktigt 

teoretiskt verktyg i maktanalysen. Det erbjuder en teoretisk ram för att analysera hur makt 

bildas utifrån socialt konstruerade skillnader som förändras i skilda rumsliga och historiska 

sammanhang och som är dolda i varandra. Synsättet har sitt utgångsläge i en förståelse av 

makt som en multidimensionell sammansättning där ras/etnicitet, och kön/klass är bärande 

principer. Perspektivet påvisar hur dessa olika samhällsställningar organiserar varandra. Det 

finns inga sociala ställningar eller identiteter som inte utformas utifrån ras/etniska 

asymmetrier, klass och kön. Intersektionalitet ses som utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv 

som kopplar ojämlikhet och makt till individens möjligheter att agera som subjekt inom 

ramen för samhällets rådande ideologier, institutionella praktiker och strukturer (de los Reyes 

& Mulinari, 2005:16). Detta innebär ett kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktionens 

möjligheter att naturalisera och institutionalisera en ojämlik samhällsordning. 

Intersektionalitet har sin utgångspunkt i postkolonialismen. Utgångsläget för postkoloniala 

teorier är den planmässiga problematiseringen av språkliga, kulturella, historiska och 

psykologiska gränsdragningar som formas i och med den västerländska koloniseringen av 

världen (de los Reyes & Molina, 2005:308). Om man ser till det perspektivet så präglas 

samhället vi lever i idag fortfarande av det koloniala arvet, och inte minst av en kunskapssyn 

som återger över- och underordningsrelationer som skapades under koloniseringen. Den 

postkoloniala traditionen erbjuder en viktig teoretisk ram till forskare som kopplar nutida 

former av etniskt segregering i Västvärlden och Europa till de maktförhållanden som 

inrättades genom kolonialismen.  

Feminismen är en central del av det postkoloniala forskningsfältet. Enligt postkoloniala 

och transnationella feministteoretikern Chandra Talpade Mohanthy är kvinnor som historiska  
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subjekt, inte identiska med kvinnan som hon framställs i hegemoniska2 diskurser. Tredje 

världens kvinnor ställs ofta i motsatsförhållande till västerländska kvinnor. Den feministiska 

teorin har en tendens, liksom all kunskap från väst, att fortfarande stereotypisera kvinnor som 

inte är ifrån väst (Ibid). Detta liknar de los Reyes (2003:41f) påstående om att bilden av 

flickor med invandrarbakgrund innefattar stereotypa föreställningar om kulturell olikhet. De 

antas vara offer för familjens patriarkala värderingar och livsvalen framställs som en konflikt 

mellan det moderna Sverige och familjens tradition. 

 

2.4.2 Kritisk invändning till det kulturbetingade perspektivet  

Det intersektionella perspektivet tar avstånd från �vi� och �dom� tänkandet, som är ett 

kolonialistiskt tänkande. Perspektivet har ett postkolonialistiskt ursprung och menar att 

skillnaden mellan �vi� och �dom� i själva verket inte existerar. De menar att �vi� och �dom� 

tänkandet är en konstruktion som skapats genom språket (Se bl.a. Darvishpour, 2006). I 

postkolonialismen betonas språkets betydelse för skapandet av identiteter, institutioner och 

politik (Eriksson m.fl., 1999:16ff). Det är genom språket och språkliga praktiker som värden 

produceras och reproduceras. Det gäller de sociala relationerna likväl som objektvärlden. 

Språket måste förstås som ett system av tecken och ord som ges mening genom skillnader och 

kontraster som kvinna-man, svart-vit. Mannen ges mening genom dess kontrast kvinnan. Det 

är skillnaden som alstrar betydelser. I och med förändringar som följer med globaliseringen 

hör det faktum att begrepp som kultur, identitet och etnicitet, inte bara fått ny betydelse. De 

tillskrivs allt oftare en politisk innebörd (Ibid.).  

�Vi� och �dom� tänkandet är vidare etnocentrism som är att uppfatta sina värderingar och 

normer som självklara och att uppfatta sin egen världsbild som naturlig (Mulinari, 2003:25). 

Skillnaden mellan xenofobi (rädslan för det främmande) och etnocentrism och rasism ligger i 

maktutövandet och i maktrelationer. Etnocentrism i en kulturell formation kan genom 

imperialism och kolonialism förvandlas till rasism. Mulinari menar vidare att vi ser på 

etnicitet genom maktutövning och kategorisering (Ibid.). Det är antaganden om skillnadernas 

existens och om deras relevans som skapar etnicitet och kön som kategorier med syfte att på 

__________________________ 
2 Mulinari beskriver begreppet hegemoni, med att det syftar till att förstå och beskriva hur den ideologiska 

statsapparaten i ett modernt demokratiskt samhälle, där den härskande klassen dominerar genom ömsesidig 

förståelse. Begreppet syftar också till att förklara hur en klass kan skapa sin makt över andra klasser just genom 

ideologiskt övertag. Hegemoni kan preciseras som kampen över skapandet av ömsesidig förståelse, eller sättet 

genom vilket ömsesidig förståelse organiseras. Mulinari säger vidare att hegemonibegreppet ofta används inom 

nya områden inom feministisk teori (Mulinari 2005:95f). 
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ett ojämlikt sätt fördela resurser. I Sverige finns det många människor med olika kulturer. 

Människor fokuserar på andra kulturers patriarkala egenskaper som att �de� har inte samma 

förhållande till kvinnor, �de� är inte som oss� (Mulinari, 2003:41, 175f). Detta skapar ett 

problem för kvinnor från rasifierade grupper, då dessa kvinnor måste utveckla strategier som 

motsätter sig den manliga dominansen inom den egna gruppen, samtidigt som de socialiserar 

sig med männen. 

De los Reyes, Mulinari och Molina (2006:20) pekar även på att etnocentrism, 

diskriminerande strukturer och utestängningsmekanismer som finns inom akademin har varit 

delaktiga, och reproducerat en kunskap om kvinnlighet, jämställdhet och könsrelationer, med 

föreställda gränser i nationalitet och kultur. Det är på grund av detta, som en föreställning av 

en homogen vit och svensk kvinnlighet har skapats. En konstruktion som fått allt tydligare 

betydelse i motsats till invandrarkvinnor som är �kulturellt avlägsna�, �förtryckta� och 

�ojämställda�. Bekymret över att invandrarkvinnan inte är lika jämställd som den svenska 

kvinnan, är i själva verket en etnocentrisk diskurs som förklarar jämställdhet med svenskheten 

som förebild (Ibid.:37f). Kvinnor med invandrarbakgrund betraktas som offer för förtrycket 

från sina män och manliga släktingar. Tron om det kulturella avståndet har använts för att 

tydliggöra främlingskap mellan människor och det outtalade antagandet om rangordning 

mellan kulturer, där den ena kulturen är förebild och står överst (de los Reyes & Molina, 

2006:304). Andra kulturer är således inte bara avlägsna och annorlunda, utan även 

kännetecknade av oönskade egenskaper. Könsfötrycket görs i media, bland myndigheter och 

inom forskning till ett kulturellt problem som förklaras i relation till gruppen, men inte ofta i 

relation till samhället i stort. Utformningen av diskursen ger plats åt ett legitimerat uttalande 

av fördomar mot invandare.�De förtrycker sina kvinnor�, medan den svenska identiteten är 

positiv; �de är inte jämställda som vi�.  

Även Sociologen Masoud Kamali, kritiserar forskare som gör skillnad mellan �vi� och 

�dom�. Han menar att män från mellanöstern påstås vara patriarkala av en annan sort än 

svenska och västerländska män (Kamali, 2002:12f). Mellanösterns kultur som Islam och 

etniska minoriteter tas till hjälp för att hitta den enkla orsaken som leder till verkan. 

Invandrargruppernas problem blir som sagt kulturella för att de tros ha sina �rötter� i sina 

hemländer, och inte i det sociala sätet i Sverige och våra segregerade områden (Kamali, 

2002:14). Även de los Reyes (2003:22) påpekar att det är ett problem att många invandrare 

bor i segregerade områden. Hon menar att en familjs boende i segregerade bostadsområden 

ger plats för kollektivets kontroll över ungdomar. Detta skapar alltså en förstärkning till 

pressen att utöva våld i hederns namn. Kamali (2002:14) menar vidare dock att, när det gäller 
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�hedersrelaterat våld� kan man inte lägga skulden enbart på fattigdom, kultur eller 

segregation. Orsakerna är många som i samspel med varandra leder till hedersrelaterat våld 

(Ibid.:12).  

Även de los Reyes (2006:314f) påpekar att olikheter inte bara alstras genom 

invandrarstatus. Hon menar som Kamali, att det även finns klara kopplingar till kulturella, 

fysiska och individuella egenskaper som ses som icke-svenska. Dessa går inte att förändra och 

det finns även ett outsagt antagande om att de förs vidare till nya generationer. Detta är tydligt 

när man ser på andra och tredje generations invandare som fortfarande definieras utifrån deras 

föräldrar eller farföräldrars ursprung. Att vara invandare går med andra ord inte över med 

tiden, utan verkar gå i arv (Ibid). Även Darvishpour (2004a:9) är emot �vi� och �dom 

tänkandet. Han talar om att de mer upptrappade konflikterna inom många invandrarfamiljer 

förklaras med deras kulturella bakgrund. En sådan förklaring bottnar i ett kulturessentialistiskt 

tankesätt. Detta synsätt ökar risken att ge en enhetlig bild av invandrarfamiljer som i själva 

verket är ett resultat av den etniska majoritetens sociala konstruktion av invandrarfamiljen. 

Både Darvishpour (2004a:11) och de los Reyes (2003:22) kritiserar synen på invandares 

våld som grupp. Darvishpour vill undvika att definiera �invandrarfamiljen� som en homogen 

enhet. Viktigt är att se hur förtrycket definieras och kategoriseras, det är till stor del ett 

resultat av majoritetssamhällets uppfattning. De los Reyes (Ibid) menar att tydliggörandet av 

integrationsbrister, kulturella traditioner, släktens press, okunskap om svenska traditioner och 

värderingar är alla delar i en process som legitimerar invandrade pappors kulturella avvikelse, 

samt möjliga eller faktiska benägenhet till våld. Det leder till en fråga om varför det finns 

pappor med invandrarbakgrund som inte misshandlar sina döttrar? När förövaren till 

�hedersvåld� kulturiseras blir lösningen på problemet att denne ska assimileras. Det leder till 

en annan fråga som de los Reyes ställer. Vilken är lösningen för svenska män som 

misshandlar sina kvinnor och barn? (Ibid.). 

 

2.4.3 Synen på patriarkatet som förklaring till �hedersvåld� 

Det mångdimensionella perspektivets (det intersektionellas) delförklaring av 

hedersrelaterat våld är patriarkala beteenden. Övervakning av kvinnors sexualitet är en av de 

viktigaste arenorna för patriarkala föreställningar (Darvishpour, 2004b:130f). Darvishpour har 

i sin studie Invandrarkvinnor som bryter mönster, kommit fram till att de flesta iranska män 

har en positiv syn på att kvinnor deltar i arbetslivet, utbildar sig och deltar i det sociala livet i 

Sverige. Men när det gäller kvinnors sexuella frigörelse är männen mer skeptiska. Männen 

menar att om iranska kvinnor härmar svenska kvinnors attityder så hotas sammanhållningen 
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av familjen och i vissa fall skadar det männens �heder�. En del iranska män blev mer 

konservativa i sin syn på familjerelationer efter invandringen och försökte kontrollera sina 

fruar. Detta kan förklaras med deras svagare ställning i familjen, efter det att de kom till 

Sverige (Ibid.). 

Andra forskare som de los Reyes (2003:6f) menar att det finns en risk med att legitimera 

invandrarfamiljer som patriarkala. Hos familjer med invandrarbakgrund som normaliseras 

som patriarkala, och deras döttrar som offer, finns risken att de blir schablonmässigt bemötta 

och åtgärderna blir felaktiga. Schablonerna hindrar en att förstå, och motverka specifika 

former av förtryck. Vidare menar de los Reyes (2003:31) att det kan tyckas konstigt att 

mordet på Fadime ledde till en debatt om invandrares kultur, som den bakomliggande 

huvudförklaringen till mordet. Konstigt, för kulturer präglas av könsstrukturer, samtidigt som 

det är teoretiskt accepterat att könsmaktordningen aldrig kan frikopplas från andra 

maktstrukturer i samhället. Könsförtryck är förankrade i kulturella föreställningar, för det 

finns ingen könsneutral kultur. Våld med hänvisning till familjens heder, kan alltså av, t.ex. 

forskare (se t.ex. Wikan, 2004 & Schlytter, 2004), förstås som ett resultat av en kultur, men 

det går inte att undgå att det finns patriarkala strukturer i alla kulturer. De los Reyes (2003:5f) 

menar att kvinnornas erfarenheter av våld, hot och tvång måste analyseras med hänsyn till 

generella strukturer av könsförtryck och maktutövning i ett etniskt segregerat samhälle. 
 

2.4.4 Maktförskjutning inom familjen genom migration 

Tydliga förändringar i familjerelationer kan ses som en påverkan av migration (Mulinari, 

2003:37). De latinamerikanska männens (i hennes studie) status försämras genom 

rasifieringsprocessen, och den manliga dominansen inom dessa grupper försvagas av 

migrationsprocesser genom att männens ställning som familjeförsörjande försvinner. En 

annan konsekvens av migrationen är att föräldrarna blir språkligt underlägsna sina barn i det 

nya landet (Darvishpour, 2004a:9f). Detta leder till att barnen blir föräldrar till sina föräldrar. 

Här bryts det traditionella familjemönstret med fadern som familjeöverhuvud. Föräldrarnas 

roll omdefinieras. Detta förändrar maktbalansen i familjerelationerna. Familjer i segregerade 

områden med låg utbildning och arbetslöshet, kan risken vara stor att de blir beroende av sina 

ungdomar för att klara av vardagen. Risken för familjekonflikter kan öka om könskonflikter 

samverkar med generationskonflikter (Ibid.). Generellt sett finns det dock en 

generationskonflikt mellan ungdomar och föräldrar, oavsett deras etniska bakgrund 

(Darvishpour, 2004a:8f &  2004c:29f). Invandrarungdomar har ofta en starkare vilja, men 

också bättre förutsättningar än sina föräldrar att påskynda integrationsprocessen. Föräldrarna 
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är skeptiska till att deras barn försvenskas, vilket i sin tur kan leda till konflikter inom 

familjen. I många invandrarfamiljer lever männen i det förflutna, kvinnorna i nuet och barnen 

i framtiden. Detta medför stora förändringar i maktstrukturen inom invandrarfamiljer, vilket 

ofta leder till att öka familjekonflikter (Ibid). 

Även Kamali (2004:28) talar om generationskonflikter som en del av förklaringen till 

�hedersrelaterat våld�. Men medan Kamali betonar den socioekonomiska positionen hos en 

familj som förklaring till våldet, förklarar Darvishpour även det ur ett tydligt genusperspektiv.  

Man får inte glömma att den förändringen som sker hos invandrarfamiljer i samband med att 

de försöker �smälta in� i det ny samhället (t.ex. Sverige) sker inte på några månader 

(Darvishpour, 2000:4). Detta har tagit flera decennier för svenskar i Sverige. Länder i bla. 

Mellanöstern har inte kommit lika långt i sin utveckling vad gäller jämställdhet mellan 

kvinnor och män som man har gjort i Sverige och Västvärlden. En strävan mot jämställdhet 

tar tid. 

De los Reyes (2003:22) menar att det är generellt sett möjligt att redogöra våldet mot 

kvinnor som ett resultat av kontroll och makt. Men det är viktigt att påpeka att värderingar 

och beteende hos utövare av �hedersvåld�, problematiseras mycket mer när det gäller män 

med utländsk bakgrund.  

 

2.4.5 Skapandet av den nya identiteten 

Kulturskillnader och etniskt ursprung har betydelse för hur invandringen upplevs 

(Darvishpour, 2004b:71). Darvishpour menar vidare att det är särskilt svårt för männen att 

�smälta in� i svenska familjeformer och familjenormer. Invandring innebär stora förändringar 

för individen, och är även ibland en utmaning för invandrarnas identitet. De måste under en 

kort tid skapa en ny identitet. Under denna period kan de befinna sig i allvarlig kris. 

Majoriteten av invandrare väljer då att vara �antingen/eller�, dvs. leva antingen enligt sitt 

hemlands normer eller ta till sig normerna i det nya landet (de los Reyes, 2003:41f). Kamali 

(2002:14) menar att anledningen till att vissa har svårt för att komma in i det svenska 

samhället är att etniska grupper som är hotade i sina hemländer och fått lämna dessa för 

förtryck och konflikter har ett starkt behov att bevara sin etniska identitet. Därför blir 

återskapandet av etniciteten den viktigaste uppgiften för dessa grupper.  

Många invandrare försöker dock vara �både/och� (de los Reyes, 2003:41f). Det kan t.ex. 

vara att både acceptera sin religion och att vägra vara våldsoffer. Genom att kämpa för att 

kunna vara t.ex. både kurd och svensk, både muslim och feminist, försvarar dessa kvinnor 

rätten att skapa sin egen identitet. Utsatta invandrarflickors huvudproblem är att de befinner 
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sig i ett institutionellt ingenmansland, där föräldrarnas våldsamma kontrollerande 

neutraliseras av samhällets kulturiserande förklaringar och generellt passiva inställning inför 

övergrepp på kvinnor och barn. Ett viktigt led i problemet hedersrelaterat våld är alltså, att 

både flickorna och deras föräldrar genom deras kultur, etnicitet och religion definieras som 

avvikare i det svenska samhället (Ibid.).   

Kamali (2002:14f) menar att vissa invandrargrupper som inte vill eller kan stärka sina 

band med det nya samhället, hamnar i invandrartäta områden och skapar blandkulturer. Det är 

dessa sociala förbindelser som återskapas i det nya landet som ligger som bas för nya 

sociokulturella livsformer hos många invandrargrupper.  

 

2.4.6 Klassbakgrundens betydelse som en del av förståelsen av �hedersrelaterat 

våld� 

Mulinari talar om två typer av klassrelationer (2003:39f). Den första är att individer agerar 

mot bakgrund av den klass och status som de hade i hemlandet. Den andra är att invandrarnas 

klassposition förändras genom eller av migrationen. Denna förändring får och har även 

konsekvenser för genusrelationerna. Kvinnor har en central roll för konstruktionen av en scen 

där klass kan skapas utan påverkan av de nya livsvillkoren i Sverige. Underordnande grupper 

som homosexuella, arbetarklassen och rasifierade grupper delar tillsammans erfarenheter som 

å ena sidan konfronteras med de normer som kännetecknar gruppens egen uppfattning av 

kön/genus, och å andra sidan konfronteras med normen för manligt och kvinnligt i den 

hegemoniska kulturformationen (Ibid.).  

Analytiska begrepp som sexualitet, ras/etnicitet, klass och kön/genus är någonting 

Mulinari använder sig av för att belysa strukturella positioner (2003:37).  Förståelse för dessa 

strukturella positioner är nödvändig för att belysa kopplingen mellan specifika identiteter och 

strukturella positioner, men också för att identifiera materiella förutsättningar genom vilka 

underordningen upplevs.   

De los Reyes (2003:7, 22) menar däremot att huvudparten av de som utövar �hedersvåld� 

med invandrarbakgrund har bott i Sverige i över tio år. Huvudparten utmärker sig inte när det 

gäller boende, utbildning eller arbete och detta kan därför inte ensam vara en förklaring till 

det �hedersrelaterade våldet�. Tron om att gärningsmannen är en nykommen invandrare som 

inte har kommit in i det svenska samhället, finns i hennes studie inga belägg för. Rent 

principmässigt är det tveksamt att söka efter en allmän sanning om skälet till våldsbruk. Det 

leder till ett felaktigt slutsalts om att det finns ett orsakssamband mellan en viss företeelse och 

våldsutövandet. I princip skulle det innebära att, alkoholism, drogmissbruk, svartsjuka, 
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�heder� m.m. leder till misshandel (de los Reyes, 2003:7ff, s.36). Men de flesta män kan 

hantera sådana problem, utan att misshandla. Vidare menar hon att det är att diskriminera om 

man inte tittar på etnicitet som maktrelation och kulturiserar utlandsfödda personer och deras 

barn. En diskriminering som upprätthåller föreställningar om de underordnade �andra�.  

Många döttrar till invandrare är fyrdubbelt förtryckta, (Darvishpour, 2004a:10f). Precis 

som t.ex. Kamali (2002) talar även Darvishpour om att flera tillhör underklassen, med 

arbetslösa eller lågavlönade föräldrar i segregerade områden. Darvishpour pekar även på 

andra viktiga komponenter i förståelse av hedersrelaterat våld, som att många flickor är 

utsatta för etnisk diskriminering. De känner sig underlägsna i mötet med den etniska 

majoriteten och upplever ett utanförskap. Kvinnorna är dessutom förtryckta av patriarkatet 

som finns i samhället. De upplever ofta en hårdare patriarkalisk miljö pga. föräldrarnas 

kulturella bagage. Invandrarflickorna tillhör även den yngre generationen och är då mer 

drabbade av föräldrarnas auktoritet. Många kan bli isolerade och leva i oro och känna sig som 

fångna i den hårda patriarkala kulturen. Ett femte förtryck som Darvishpour (2004c:29) ibland 

talar om är att dessa flickor är en minoritet i minoriteten. Flickorna tvingas att välja mellan 

familjen och samhället. På det sättet kan flickorna känna att de hamnar utanför både familjen 

och samhället och konflikten kan som ett resultat av detta bli större. Invandrares barn riskerar 

alltså att marginaliseras ännu mer, pga. detta dubbelliv (Ibid.).  

Det intersektionella perspektivet är antirasistisk och har en postkolonial utgångspunkt. 

Forskare som vill förklara hedersrelaterat våld utifrån ett sådant perspektiv, menar att det inte 

räcker med att förstå fenomenet utifrån kulturella skillnader eller det globala patriarkatet. De 

förklarar i stället hedersrelaterat våld utifrån ett mångsdimensionellt perspektiv, där olika 

faktorer såsom klass, kultur, patriarkatet, etnicitet etc. spelar roll för att förstå fenomenet. 

Perspektivet menar även att länder i t.ex. Mellanöstern, måste förstås som ännu inte 

färdigutvecklade när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. De ligger efter i 

jämställdhetsutvecklingen. Det ser ut i Mellanöstern som det gjorde i Sverige förr. 

 

3 Metod och material 
Vi har valt att använda oss av textanalys med hermeneutisk utgångspunkt när vi ska 

reflektera kring våra tre självbiografiska böcker. Detta har vi valt för att kunna tolka och 

förstå hur hedersrelaterat våld konstruerats i de tre självbiografiska böcker vi valt. 
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3.1 Val av material  
Vi har valt att reflektera kring tre självbiografiska böcker: Souad- levande bränd (Souad, 

2006), Offrad för hederns skull (Sengül Güvercile, 2006) och Hedersmordet på Pela- 

lillasystern berättar (Lena Katarina Swanberg, 2002). Böckerna fanns att tillgå både på 

stadsbibliotek och i bokhandel. Valet att analysera just sådan litteratur beror på att vi ville se 

hur hedersrelaterat våld framställs i självbiografiska böcker. Framställningen tror vi kan bli 

annorlunda än medias och forskares framställning, när de utsatta själva berättar eller skriver 

om sina erfarenheter. Från början var det tänkt att vi skulle begränsa oss till självbiografier 

om personer som bor i Sverige. Men eftersom morden och våldet i böckerna sker i olika 

länder, insåg vi att det inte var relevant för just vårt syfte. Just dessa tre berättelser fick bli 

vårt urval för att de alla handlar om hedersmord som sker på olika sätt i olika länder. Levande 

bränd valde vi för att visa hur begreppet hedersrelaterat våld/mord belyses i ett land där 

hederskulturen sägs ha sina rötter. Hedersmordet på Pela- lillsystern berättar valde vi för att 

familjen var bosatt i Sverige. Valet av Offrad för hederns skull gjorde vi för att den visar på 

att även pojkar/män kan drabbas av hedersrelaterat våld.  

Redan när vi sökte efter självbiografiska böcker i bibliotekets kataloger och även i 

elektronisk bokhandel, såsom adlibris var kvinnovåldet uppdelade i två olika kategorier. Den 

ena genom sökningen hedersmord, hedersrelaterat våld, och heder. De resulterade i de 

böcker vi valde ut, men även titlar som hade ordet heder, men som syftade på begreppet i ett 

annat sammanhang. I andra sökningen kvinnovåld, kvinnomisshandel fanns inte våld i hederns 

namn med. Ena kategorin är alltså våld mot kvinnor (invandrarkvinnor borträknade) och 

andra kategorin är våld mot kvinnor kopplat till heder (invandrarkvinnor medräknade).  
I berättelsen om Pela är det hennes lillasyster Breen som berättar om hedersmordet på 

Pela. Sedan är det författaren Swanberg som i sin tur tolkar vad Breen berättar. Detta kan ses 

som en nackdel, då vi tolkar en tolkning. I Hedersmordet på Pela berättar i och för sig Breen 

även hur hon har haft det och allmänt om hur det kan vara i kurdiska familjer. Hon talar alltså 

inte bara för Pela, utan även om sin egen utsatthet. 

En nackdel med att använda sig av självbiografier i en studie, kan vara att avgöra om det 

personerna berättar är sant. Speciellt svårt att avgöra det är i Pelas berättelse, då hennes 

berättelse berättas av någon annan som i sin tur skrivs av en tredje person. Vårt syfte är dock 

inte att avgöra om berättelserna är sanningsenliga, utan hur hedersrelaterat våld framställs i 

dem.  
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3.2 Angreppssätt 
Valet av metoden textanalys med hermeneutisk utgångspunkt är gjord för att kunna tolka 

och förstå, hur hedersrelaterat våld konstruerats i verklighetsbaserade berättelser. En tolkning 

ingår i nästan all textanalys. En text har en obeständig betydelse eftersom olika subjekt ger 

den olika tolkningar i olika historiska situationer (Bergström & Boréus 2005:23ff). 
Vi har dessutom valt metoden för att kunna se vilket eller vilka perspektiv som framkommer i 

de tre självberättelserna. 
I den kvalitativa textanalysen innebär det att en text noggrant granskas varefter väsentliga 

delar lyfts fram för reflektion (Esaiasson m.fl. 2004:233ff). Språket liksom en text har två 

huvudfunktioner, en innebördsaspekt som visar hur författaren upplever verkligheten och den 

andra är en interpersonellaspekt som betyder att texten och läsaren bildar en relation med 

varandra vid läsningen. Båda dessa textaspekter är formade av att språket är ett socialt system 

(Bergström & Boréus 2005:16f.). Vi kommer att använda oss av ett öppet förhållningssätt där 

svaren på frågorna avgörs av det man hittar i vårt material. På detta sätt styrs vår studie av 

innehållet i våra texter som vi ska reflektera kring (Esaiasson m.fl. 2004:240). Vi kommer att 

använda oss av relevanta citat ur de tre böckernas texter när vi analyserar dem. Detta för att 

understödja våra påståenden, men också för att kunna dra paralleller till liknelser i våra valda 

teorier.  

De berättelser vi reflekterar kring i studien är olika tolkningar av kvinnor och mäns liv. Vi 

försöker att i reflektionen av vår uppsats, få fatt i hur mening skapas genom berättelser, och 

utgår då från en hermeneutisk förståelse, där vi tolkar berättelser som redan är tolkade av dem 

som berättar. I vår uppsats är vi inte intresserade av om det de berättar är �riktigt� och svarar 

mot en �sanning�. Vi förutsätter att varken vi eller någon annan kan få tillgång till en 

avspegling av verkligheten, utan att ett empiriskt material alltid utgörs av tolkningar. I 

tolkningen av berättelsen vill vi förstå berättelsens mening. Vi försöker förstå berättarnas 

egen tolkning av sitt eller andras verkliga levda liv. Enligt Ödman, (2006:78ff.) förutsätter 

hermeneutisk förståelse att: för att förstå en individuell handling eller yttrandes mening så 

måste den studeras i sitt sammanhang. Det betyder att det ständigt pågår en dialektik mellan 

�helhet� och �del�. För att förstå enskilda handlingar och yttranden måste de ses i sina 

sammanhang. För att förstå helheten måste enskilda handlingar och yttranden tolkas. Det är 

den så kallade hermeneutiska cirkeln.  

Tolkningsarbetet innefattar två slags kontroller, den ena är tolkningssystemets inre logik 

och den andra är tolkningssystemets yttre logik. Den inre logiken är bland annat att kunna 
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kontrollera om tolkningar i materialet motsäger varandra eller den sammanfattande 

huvudtolkningen. Den yttre logiken är om man betraktar romanen som både tolkningssystem 

och tolkningsobjekt, kan då ens tolkningar kontrolleras mot texten (Ibid:88). Utan en viss 

förförståelse är tolkning omöjlig. Vår uppfattning av världen, människorna och samhället, 

våra individuella upplevelser, i vilket socialt sammanhang vi rör oss, våra kunskaper om text 

typen, vår utbildning, vårt språk, allt påverkar vår förförståelse av texten. Därför skulle någon 

annan som gör samma studie, med samma syfte, material och tid, komma fram till något annat 

i reflektionen kring böckerna. En tolkning av en text blir pga. att vi är olika människor som 

har olika bakgrunder, ytterst subjektiv.  
 

4 Framställningen av hedersvåld i berättelser 
Nedan kommer en kort beskrivning av varje självbiografisk bok som vi valt till vår 

uppsats. Därefter följer analysen av dessa böcker. Vi kommer först att redogöra för hur 

författarna av berättelserna framställer det hedersrelaterade våldet, och sedan visa hur man 

kan se våldet ur andra perspektiv än de som författarna fabricerar.  

 
4.1 Berättelser om hedersmord  

  
Souad- Levande bränd 

Souad Levande bränd, är skriven av Souad i samarbete med Marie-Thérése Cunny, tryckt 

av Wahlström & Widstrand, 2006. Boken har 229 sidor, och har spridits över hela världen och 

sålts i stora upplagor (Souad 2006). Den handlar om en ung kvinnas berättelse om hur hon 

1977 överlevde ett hedersmord. Det är en verklighetsbaserad berättelse om en kvinna som är 

född i slutet av femtiotalet i en liten by på västbanken i Jordanien. Hon växte upp i männens 

värld där kvinnor var mindre värda än boskapen. Hennes högsta önskan är att bli bortgift, för 

då tror hon att hon kommer att få större frihet. Livet långt ut på den palestinska landsbygden i 

en liten by, lever man efter traditioner som funnits i tusentals år. Kvinnorna är helt isolerade 

och de är ofta analfabeter. Det är endast pojkar som får lov att gå i skolan där. Flickorna 

kommer sällan utanför trädgården till huset. Detta är männens värld, de bestämmer allt. En 

kvinna är mindre värd än husdjuren. Här blir kvinnor bortgifta av sina föräldrar efter gamla 

stränga traditioner, och man håller sig helst inom släkten när det gäller giftermål. Kvinnorna 

uppfostras från början att ta hand om männen och att männens ord är lag. Det finns många 

regler en flicka/kvinna måste hålla sig till. Hon får inte gå ut själv, utan måste ha en äldre 

syster eller bror med sig. Hon får inte se rakt fram, utan måste alltid se ner i marken. Att se en 
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man i ögonen är näst intill dödligt. Då får man ett dåligt rykte och kallas för �charmuta�. En 

charmuta är en lösaktig kvinna och det är inte alls svårt för en flicka att få detta rykte, det kan 

räcka med en blick.  

I Souads familj har det bara födds flickor, så Souads far gifte sig med en kvinna till för att 

få pojkar. Den andra hustrun födde honom två flickor, så han övergav henne, men behöll 

flickorna för de anses vara mannens egendom. Souads mor har kvävt fem eller sju stycken av 

sina nyfödda flickor. Souad är osäker för hon vet inte om mamman talade om halvsystrarna 

också. Till sist föddes det en son i huset och han blev allas lilla prins. När han blev vuxen och 

gift blev han osams med sin far, han tyckte att det var han som var familjens överhuvud då. 

Han bodde naturligtvis kvar hemma hos sina föräldrar med sin fru, vilket är brukligt.  

Familjens överhuvud, alltså pappan var väldigt våldsam av sig. Han slog sin fru och sina 

barn dagligen. När sonen växte upp så blev han likadan. Souads lillebror ströp en av systrarna 

hemma i köket, och hon råkade se det. Hon vet inte om systern gjort något för att förtjäna det, 

eller om brodern gjorde det av egen vilja, eller om han var beordrad att göra det.  

Souad hade bara en önskan, att bli bortgift. Då skulle hon få lite frihet. Hon skulle få 

sminka sig och bära smycken och få gå med huvudet rakt och se framåt. I hennes familj giftes 

flickorna bort efter ålder, och Souad hade en äldre syster som ännu inte blivit bortgift. 

Grannpojken hade friat till Souad, det visste hon för hon hade hört när de var där, men det 

blev inget bröllop. Systern skulle giftas bort först. Det var nu som Souad och grannpojken 

började med att ge varandra signaler i smyg. De lyckades träffas några gånger ute på åkern 

när hon vallade sina får. Han lovade sin kärlek till henne, och hon var rädd att han skulle 

lämna henne och gav med sig. Han sade om och om igen att han skulle besöka hennes far, 

men så blev inte fallet. Efter ett tag visade det sig att Souad var gravid och hon berättade det 

för pojkvännen. Då försvann han, kom inte hem från arbetet i stan. Souad förstod att nu var 

hon övergiven, det värsta hade hänt, hon var en �charmuta�.  

Efter ett tag upptäckte hennes föräldrar att hon var gravid, och hon hörde när de bestämde 

att systerns man skulle utföra dådet. En fruktansvärd tid kom för Souad, hon gick och väntade 

på att bli avrättad, men när? En dag blev hon själv hemma och då förstod hon att nu skulle det 

ske, och mycket riktigt så kommer svågern själv på besök. Hon kan inte minnas hur han 

lyckades, för hon såg inte att han hade något i händerna. Plötsligt känner hon en kall vätska 

rinna över huvudet och allt blir varmt, hon brinner. Souad vet inte hur hon bar sig åt, men hon 

sprang och lyckades ta sig över muren som omger deras trädgård. Väl ute på bygatan kommer 

några kvinnor till undsättning och lyckas släcka elden. Souad minns ingenting förrän hon 

vaknar på sjukhuset. Där får hon ingen vård, inget att dricka och ingen mat. Hon föder sin son 
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två månader förtidigt i sjuksängen. Läkaren tar med sig pojken därifrån och berättar senare att 

han mår bra. Souads mor kommer på besök och försöker förgifta henne men läkaren hinner 

precis förhindra det. Han förbjuder familjen att komma dit.  

Det är nu som Jacqueline dyker upp, hon arbetar för en schweizisk stiftelse som ägnar sig 

åt kvinnor och deras barn över hela världen, som underkastats kriminella sedvänjor. Hon 

lyckas få Souad till ett större sjukhus och därifrån får hon med sig både Souad och hennes son 

till Schweiz.  

 

Offrad för hederns skull 

Offrad för hederns skull är skriven av Senül Güvercile, tryckt av Damm Förlag, 2006. 

Boken består av 191 sidor, och blev extra uppmärksammad i framför allt Danmark och 

Sverige för att det var en man/pojke som utsattes för ett hedersmord (www.adlibris.se). 

Sengül kom till Danmark som sjuåring från en stad i Sivas-provinsen. Det är en stad som 

egentligen består av flera småbyar. Hennes far hade arbetat i Danmark i flera år och nu var det 

dags för familjen att följa med. Hennes mor ville inte följa med och inte barnen heller. De få 

gånger som barnen hade träffat sin far var när han var hemma från Danmark på besök, och det 

var inga trevliga besök. Både barnen och frun var rädda för hans labila humör.  

Familjen kom till ett helt nytt land med helt nya sedvanor. I det nya landet blev mannens 

humör ännu värre. Han slog sin fru dagligen, de bodde trångt och höll sig mest inomhus den 

första tiden. Det var påfrestande för alla. I Turkiet hade de levt utomhus största delen. Så 

småningom får de en större lägenhet, Sengüls mor börjar på en nybörjarkurs för danska och 

barnen börjar skolan. Mannens misshandel fortsätter och en dag kommer en socialarbetare på 

besök och talar om att de kan hjälpa familjen. I Turkiet pratar man inte om 

familjeangelägenheter utanför familjen, men efter några dagar har Sengüls mor fattat mod och 

de hamnar på ett kvinnohem. En tolk råkar försäga sig till deras far och han hittar dem. 

Familjen flyttar hem igen. Det kom att bli många turer till olika kvinnohem under åren.  

Sengüls far våldtar en kamrat till hennes storasyster och får, ett och ett halvt års fängelse. 

Under den tiden lever familjen i frid.  

När Sengül går på högstadiet tvingar hennes far henne att sluta skolan och börja arbeta på 

fabrik. Hon får inte mycket stöd från skolan mer än att lärarna talar om för hennes far att det 

är nioårig skolplikt. Lärarna böjer sig för Sengüls fars argument att �så gör vi i vår kultur�. I 

samband med detta så tvingar han henne att börja använda slöja, långa tjocka strumpor och 

lång tjock klänning. Det är vid den här tiden som hon blir förälskad i grannpojken. De träffas i 

smyg under en lång tid innan de blir upptäckta av Sengüls ena bror.  
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Sengül blir i Turkiet förlovad med en 12 år äldre turkisk man som hon aldrig tidigare sett. 

Hon blir förtvivlad, och hennes pojkvän likväl. Tillbaka till Danmark igen fortsätter hon att 

träffa sin pojkvän, de blir snart upptäckta men hon lyckas fly till polisstationen. Där berättar 

hon om tvångsäktenskapet och allt våld som hennes far och numera även hennes ena bror 

utsätter henne för. Polisen lovar att hjälpa henne. Hon blir placerad på ett ungdomshem och 

där kan hon träffa sin pojkvän som kommer på besök. Föräldrarna vet inte var hon är till en 

början, men får snart reda på det. De börjar övertala henne att följa med hem, med att säga att 

hon får gifta sig med sin pojkvän. Hon följer med hem igen i tron att allt ska bli bra. Sengül 

hade blivit lurad igen. Det hela var en skenmanöver för att kunna ta livet av pojkvännen, och 

de lyckades med det också. De tvingar henne att ringa pojkvännen och hans mor för att tala 

om att de är bjudna hem till dem för att tala om äktenskap. Där blir han både skjuten och 

knivhuggen, året är 1985. De tvingar den yngsta sonen att ta på sig skulden. Pappan får 16 års 

fängelse och utvisning, mamman blir dömd till behandling för psykiska problem. 

Under årens lopp blir det många besök för Sengül på olika behandlingshem och 

familjehem, men hon återvänder alltid tillbaka hem. Hon tar ansvaret över att ta hand om sin 

mor. Sengül lyckas utbilda sig och får arbete på en bar. Där blir hon förälskad i chefen, de 

gifter sig och får två barn. Efter några år börjar det knaka i fogarna, och de skiljer sig, han är 

bl.a. trött på att hennes mor bor så mycket hos dem. Mamman har efter allt de gått igenom till 

slut accepterat Sengüls nya liv. 

 

Hedersmordet på Pela- lillasystern berättar 

Hedersmordet på Pela-lilla systern berättar är skriven av Lena Katarina Swanberg, tryckt 

av Bokförlaget DN, 2002. Boken består av 276 sidor. När Pela mördades fick svenska språket 

ett nytt ord, hedersmord. Syftet med ett hedersmord är att tvätta bort skammen från släktens 

namn. Tanken var att Pela skulle glömmas bort (Adlibris, 2007). Pela Atroshi mördades den 

24 juni 1999 i Dahouk i Irakiska Kusdistan. Hon var då 19 år gammal. Pela åkte till Kurdistan 

i syfte att gifta sig, så att hennes far skulle bli glad. Ett par dagar efter vistelsen Dahouk, sköts 

hon till döds av sina två farbröder. Den starkaste påtryckningen kom från Pelas farfar, 

Abdelmagid Gerges. Han är bosatt i Australien och hade egentligen ingen aning om vad Pela 

hade gjort och inte gjort, men han hade hört rykten. Rykten om att Pela hade försvenskats, 

hon hade blivit en dålig flicka. En som inte bara rymt hemifrån två gånger och sovit över hos 

en kompis, utan dessutom haft en pojkvän. Pela fick också rykte om sig att hon var en �hora� 

som förlorat oskulden. Saker som inte var sant lades till i historien om den �dåliga 

försvenskade� Pela. 
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Mordet utfördes av två av Pelas många farbröder, men det sägs att alla farbröderna 

tillsammans med Pelas far Agid och hennes farfar låg bakom det. Det hade planerat att döda 

henne bakom hennes mor Fatima och lillasyster Breens rygg. Visst fick Agid och farbröderna 

sitt straff av domstolen i Dahouk, men det var långt ifrån det som väntade farbröderna i 

Sverige. Straffet för mord är livstid i Kurdistan, men eftersom förövarna i rättegången 

förklarade mordet som en handling utfört för att tvätta bort den skam Pela bringat i familjen, 

förmildrades straffet. De var fria efter ett par månader. Familjen Atroshi är dessutom en 

mäktig familj med mycket pengar, speciellt Abdelmagid Gerges. Med mycket pengar kan 

man få många förmåner i Kurdistan, såsom betalda vittnen och förfalskade läkarintyg som 

visade på att Pela sedan länge förlorat sin oskuld, berättar Breen. 

Breen och Fatima förflyttade sig ofta mellan sitt eget hus i Dahouk och Breens mormor. 

Flera gånger försökte Agid själv och hans släkt få Breen att vittna falskt, men hon vägrade. 

Fatimas mamma vittnade olika varje gång i Dahouks domstol, pga. alla de påtryckningar hon 

utsattes för. Både Breen och Fatima misshandlades ofta under den här tiden. Breen fick mest 

stryk av sina två yngre bröder, som hon menade hade hjärntvättats av deras far och hans släkt. 

En av lillebröderna var t.o.m på väg att sätta en kniv i Breen när hon en dag, enligt dem 

pratade illa om deras farfar, men handlingen stoppades av deras pappa. Breen och Fatima fick 

också hjälp och skyddat boende i Kurdistan av Nejirvan Barzani, som är premiärminister i den 

kurdiska delen av norra Irak.  

Samma dag som Pela mördas försöker Breen ringa polisen i Sverige för att berätta vad 

som har hänt. Dagen efter går hon tillsammans med sin mor och morbror till den 

internationella hjälporganisationen Quandil i Kurdistan. Därifrån ville hon skicka ett fax till 

den svenska polisen för att berätta vad som hänt. En svensk man vid namn Sven Nelander fick 

hjälpa Breen. Hon hade mycket kontakt med polisen som i varje telefonsamtal, sade att de 

gjorde allt vad de kunde. När Sven Nelander åkte hem till Sverige efter jul, berättade han om 

Breen, Fatima och småsyskonen. Det medförde stor skillnad. En dag när hon ringde till 

Sverige fick hon veta att de två farbröderna som bodde i Sverige, hade gripits och satt 

häktade. Breen lyckades efter ca ett års kontakt med den svenska polisen, få komma hem till 

Sverige. Det var inte hennes avsikt att få hjälp att åka tillbaka till Sverige, hon ville bara att 

hennes farbröder och pappa skulle få sitt straff och att hennes småsyskon som i början var 

kvar i Sverige, inte skulle få åka till Kurdistan. Hon visste att hennes pappa skulle använda 

småsyskonen mot Fatima för att få som han ville.  

Väl i Sverige mådde Breen mycket dåligt. Rättegången sköts upp ett flertal gånger pg.a. 

olika komplikationer, hon var tvungen att ha ett skyddat boende med livvakter omkring sig 
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dygnet runt. Hon kände sig mer fri i sin familj än vad hon gjorde nu. Efter ett tag lyckades den 

svenska polisen även få hem Fatima och småsyskonen. Pelas farbröder dömdes till livstids 

fängelse och hennes far som troligtvis är kvar i Kurdistan, är internationellt efterlyst. Breen 

har aldrig visat sig i media, i hopp om att en dag kunna leva ett normalt liv med sin framtida 

man. 

 

4.2 Reflektion kring de tre berättelserna 
Genomgående för alla tre berättelser är att författarna beskriver våldet i familjerna som ett 

kulturellt avvikande beteende. Vi kommer först visa på hur författarna beskriver olika 

situationer som kulturellt betingade. Sedan påvisar vi hur man kan tolka berättelserna ur andra 

perspektiv än det kulturella.  

 

4.2.1 �Bymentaliteten� gentemot de �onormala� 

Souad är uppvuxen i en by på Västbanken, ett av de länder där hederskulturen funnits i 

flera generationer tillbaka i tiden.  Souad beskriver hur en flicka där hon kommer ifrån bör 

vara. 

 
Jag är flicka, och en flicka bör gå med raska steg och ansiktet vänt ner mot 
marken, som om hon räknade stegen. Hennes blick må inte lyftas, inte förirra sig 
åt höger eller vänster på sin väg, för i all hennes ögon skulle möta en mans, då 
skulle hela byn behandla henne som en charmuta, en lösaktig kvinna. (Souad, 
2006:11) 

 

Vikten av att behålla det goda anseendet, och att det är kvinnan som bär på det ansvaret 

exemplifierar citatet ovan (Se exempelvis, Wikan, 2003 Schlytter, 2004 & Sjögren, 2006). 

Det handlar om att uppföra sig som en dam ska, att vara asexuell för att hon själv och familjen 

inte ska få ett dåligt rykte om sig. Men detta är inte typiskt för Västbanken, utan handlar mer 

om en mentalitet som finns i byn, eftersom det råder står skillnad mellan by och stad. En 

�bymentalitet� om att allt en flicka gör eller säger har med andra att göra. Uppträder du fel, 

får du hela släkten och byn på dig. Utsätts hon för förtryck, är det inte enbart av några 

stycken, utan ett helt kollektiv är inblandat. Att leva som flicka i en sådan här kultur gör att 

flickorna drömmer om giftermål (Eldén, 2003). Äktenskapet kan ses som ett sätt att få större 

frihet. Detta hävdar även Souad som menar att man som gift får sminka sig, bära smycken, gå 

själv och handla etc.  
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Jag har inte fått uppleva vare sig lek eller nöje så långt jag kan minnas. Att födas 
som flicka i vår by är en förbannelse. Den enda drömmen om frihet är äktenskap. 
(Souad, 2006:12) 

 

En flicka kan dessutom ses som värdelös eller straffas om hon inte gifter sig. Därför är 

arrangerade äktenskap/tvångsäktenskap, som kan förekomma i dessa kulturer inte ett val (Se 

Schlytter, 2002). Det blir ett tvång vare sig det kallas för att flickan går med på äktenskapet 

eller inte, eftersom hon vet vilka konsekvenser som väntar om hon inte gifter sig.  

Precis som fallet med Pela, var det mindre viktigt för kvinnor som Souad om det 

fanns någon sanning i skvaller om människor, speciellt flickor.  

 
Jag insåg inte att löst skvaller, grannars förmodanden eller till och med lögner, 
kunde göra vilken kvinna som helst till en charmuta, och leda till hennes död, för 
andras hederskänslors skull. (Souad, 2006:56) 

 
Enligt det kulturbetingade perspektivet (Se t.ex. Wikan) måste hedersbrott ses som ett 

resultat av en hederskod. Denna består av en uppsättning regler om vad man får och inte får 

göra. Bryter man mot dessa regler går hedern förlorad. Souad bryter mot dessa regler i 

exemplet ovan. Hon blir tillsammans med en pojke, av egen vilja och lyder därmed varken sin 

far eller någon annan. I hederskulturen är ett helt kollektiv inblandat, både när det gäller att 

som flicka, inte få ha något privat och när det gäller att återupprätta hedern (Se exempelvis 

Schlytter, 2004). En individ som lever i en hederskultur har inte rätt att tänka själv, andra 

bestämmer åt en. Souad går emot det hennes familj står för, hon tänker och väljer själv. 

Planerandet av mordet på Souad, dvs. återupprättandet av heder, var därmed även det en 

kollektiv handling. Familjens agerande i att tvätta bort skammen i avsikt att upprätthålla 

hedern, är alltid planerad (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005:23f). Souad hör när familjen 

har ett familjeråd om vad som måste göras.  

 

Jag hade med egna öron hört mig själv dömas till döden/�/. (Souad, 2006:107) 

 

Mojab (2002) kritiserar att vissa påstår att hedersmordskulturen bl.a. är traditionell och 

grundad i en �bymentalitet�. Detta kan jämföras med Souad som var från byn och för första 

gången får följa med in till stadens marknad. Hon beskriver på ett sätt som visar hur liten 

hennes värld var. Hur byn var hela världen, och allt bortom det var onormalt.  

 

/�/Många flickor blir slagna, misshandlade, strypta, brända, dödade. För oss 
som lever där betraktas sådana saker som helt normala/�/Vad som gällde i min 
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by gällde i hela världen. Min by var allt som räknades här i världen, och världen 
var underbar ända fram till marknaden. Markanden och därbortom var inte 
normal mark eftersom flickorna sminkade sig, gick i korta kjolar och urringade 
klänningar. Det var de som inte var normala. Men min familj var normal. Vi var 
rena, dom andra var orena. (Souad, 2006:197) 

 
Genom detta uttalande går det inte att undvika att tro tvärtom Mojab, att det faktiskt rådde en 

�bymentalitet�, eftersom skillnaden mellan by och stad var så stor. Inne i staden var flickorna 

sminkade, klädde sig i korta kjolar och urringat. Det kan knappast vara en slump att normerna 

för flickor och kvinnor skiljde sig bara man åkte in till staden. Till skillnad från Pelas pappas 

släkt, så var ingen i Souads släkt utbildad. Många forskares påståenden (se t.ex. Sjögren, 

2006) om att utbildade invandrarkvinnor inte blir lika förvånade över budskapet om 

jämställdhet i Sverige som bondkvinnor, verkar i detta sammanhang stämma. Om man ska 

tolka detta utifrån Sjögrens grova indelning mellan den utbildade kunniga kvinnan och den 

okunniga bondkvinnan, går det att dra paralleller. Enligt detta resonemang levde alltså Souad 

och hennes familj i en liten �byvärld� där de inte visste bättre, eftersom de var isolerade från 

utbildning och den större världen. En värld som enligt dem, ansågs som avvikande.  Trots att 

Sjögren pekar på vikten av att vara utbildad för att förstå västvärldens normer, påstår hon 

precis som de andra kulturbetingade forskarna, att även utbildade har djupt inrotade kulturella 

föreställningar. Dessa föreställningar består av ett värderingssystem med hederskänslan som 

grundläggande element.  

 
Det var otänkbart att beklaga sig över att ha blivit slagen, eftersom det var allmän 
sed. (Souad, 2006:28) 

 
Fastän kulturen i byn blir tydlig i Souads berättelse, visar hon även på att hedersvåldet inte 

heller är en konstighet enligt landets lagar. Orsaken till detta slags våld är alltså inte något 

som bara går att dra paralleller till kulturen i byn.  

 
De blir inte till brott och fasor annat än därutanför, i Västerlandet, i andra 
länder, där lagarna är annorlunda. (Souad, 2006:37) 

 

I Jordanien finns det dessutom en lag som bekräftar detta påstående. Denna lag säger att varje 

mord som faller under allmän lag ska bestraffas med flera års fängelse. I anknytning till denna 

lag finns två små paragrafer, 97 och 98. Dessa paragrafer framhåller att förövare av 

hedersmord bör av domare behandlas med mildhet (Souad, 2006:203). 
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4.2.2 Berättelsen ur andra synvinklar än det kulturellt annorlunda 

Något som återkommande nämns i Souad- levande bränd är den hierarkiska ordningen 

mellan kvinnor och män. 

           
Min ende bror, husets konung, gick i skolan, men inte flickorna. (Souad, 2006:15) 

 
Det radikalfeministiska perspektivet menar att mäns våld mot kvinnor är ett återskapande av 

kulturella föreställningar om män och kvinnor. Föreställningar om att mannen är överordnad 

kvinnan (Eldén, 2003). Våldet kan på detta sätt ses som ett allmänt kvinnoförtryck om att 

mannen står över kvinnan. Fastän det intersektionella perspektivet tar hänsyn till flera olika 

aspekter i förklaringen till �hedersvåldet�, menar de även det inte går att framställa 

Västerlandet som en könsneutral kultur (Se t.ex. de los Reyes, 2003). Detta för att 

könsförtryck är förankrade i kulturella föreställningar om mannens överordning och kvinnans 

underordning. 

Visst kan det dock ligga något i påståendet om att toleransen för kvinnoförtrycket är mer 

bland outbildade kvinnor som bl.a. Sjögren (2006) menar. Men vi anser att detta enbart inte 

behöver innebära en kontrast mellan �kunnig� och �okunnig�. Anledningen till skvallret om 

människor, specifikt unga ogifta kvinnor tror vi i stället även kan handla om överflöd av tid 

och brist på livskvalité. Visst har människor i byn fullt upp med hushållsarbete och 

barnpassning. Men är dessa hushållsarbetande kvinnor tillfredsställda med sina liv? Och är det 

inte lättare att börja skvaller om andra, för att fördriva tiden, men också för att fylla 

tomrummen i sitt eget? Detta kan jämföras med en tv-serie, där intresset för någon annan 

påhittat figur blir intressant att ta del av. Inte bara för att fylla tomrummen i sitt eget trista liv, 

utan också för att glömma bort sina egna problem för ett tag. I en by utan TV, studier och 

arbete finns inte samma möjligheter till självförverkligande. Varför då inte hitta fel och 

intresse i andras liv? Kanske var det också därför Souad för första gången i sitt liv kände att 

hon var någon, när hon hade inlett ett förhållande med grannpojken.  

 

För första gången i mitt liv är jag någon, eftersom jag har bestämt själv att göra 
detta jag gör. Jag är vid liv. Jag lyder vare sig min far eller någon annan. 
Tvärtom är jag olydig. (Souad, 2006:84) 

 

Även om det nu skulle råda en �bymentalitet�, finns det ändå några frågetecken som 

kvarstår. Ett är när Souad precis har börjat brinna. Souad hoppade över muren och kom in på 

gatan där två kvinnor kastade sig över henne för att släcka elden. De kastade in henne i en bil 

som kördes av en man. Främmande människor, kvinnor och t.o.m. en man räddade livet på 
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Souad. De släckte elden och körde i väg henne till sjukhuset. Sedan på sjukhuset lurade 

personalen de analfabetiska föräldrar att �skriva under� (sätta ett kryss) på att hon skulle 

flyttas till ett annat sjukhus för att dö. I själva verket förde de Souad till Schweiz för bättre 

läkarvård. Vi antar nu att våldet i hederns namn i denna berättelse är ett resultat av en 

annorlunda kultur än den västerländska, specifikt att det råder en �bymentalitet� där förövarna 

av hedersvåldet är outbildade. Hur kommer det sig då att det fanns människor i samma trakt, 

med samma kulturella bakgrund, som hade hjärta nog att hjälpa Souad? Kanske fick de hjälp 

av sin människoinstinkt, eller så kanske de tolkade religionen på ett positivt sätt, genom att 

vara god mot sina medmänniskor och tycka att våld är fel och straffvärt.  

 

4.2.3 Gamla traditioner som lever kvar 

Sengül är en turkisk kvinna som kom till Danmark som sjuåring. Under tonåren blir hon 

förälskad i en ung turkisk ung man. Han tillhör inte samma samhällsklass som Sengüls 

föräldrar och dessutom kommer han från ett helt annat område i Turkiet, än vad Sengüls 

familj gör. Sengül själv säger att:  

 
/�/Trots att han var turk var han inte fin nog eftersom jag själv hade valt honom, 
vilket strider mot traditionen. (Sengül 2006:7) 

 
Förväntningarna och kraven på människor som lever i hederskulturer innebär inte bara 

skyldigheter, utan även rättigheter för familjen och släkten (Se t.ex. Schlytter, 2004). Ett 

exempel på det är att föräldrarna (i första hand fadern) har rätt att bestämma vem dottern ska 

gifta sig med. Precis som i berättelsen om Souad, berättar Sengül om drömmen om att få gifta 

sig (jfr. med  Eldén, 2003). Sengül ville gifta sig, men bara med mannen som hon själv valt.  

 
/�/Min äldre syster blev bortgift, men hon var inte ledsen för det, eftersom hon 
såg fram emot att slippa ifrån de ständiga bråken och slagsmålen i vårt hem. 
(Sengül 2006:32f.) 

 

Även den äldre systern såg som Sengül fram emot att få gifta sig för att i första hand 

komma ifrån våldet i hemmet och även för att det erbjöds en större frihet som gift kvinna. 

Dessutom blev man inte till någon skam för familjen om man blev gift. Familjen drabbas 

även av skam om något privat blir offentligt (Se exempelivis Wikan, 2004 & Kocürk-

Runefors, 1991). Detta förklarar varför hennes mamma eller någon annan i familjen inte sökte 

hjälp för pappans misshandel. Man pratar t.ex. aldrig om familjeproblem utanför familjen för 

det anses endast beröra familjen.  
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Jag var alltid orolig för att min mamma skulle bli dödad en dag, men vågade inte 
berätta om min rädsla och visste inte vem jag i så fall skulle gå till. Vi var i 
Danmark, vi var turkar och hos oss tvättar man inte sin smutsiga byk utanför 
familjen. (Sengül 2006:31) 

 

Sedan när Sengül med familj flyttade till ett segregerat område, blev det ännu viktigare att  

behålla de gamla traditionerna från Turkiet. I området bodde det många turkar och de hade 

en strängare syn på uppfostran än familjen. Döttrarna i Sengüls familj hade fått klä sig som 

danska flickor innan. Efter flytten till det segregerade området blev de tvungna att klä sig i 

långa klänningar med långa ärmar, tjocka strumpor och sjal. 

 
De första gångerna jag tog på mig kläderna kändes det som om jag skulle kvävas 
när jag såg mig själv i spegeln � en tonåring förklädd till bondkvinna.(Sengül, 
2006:47) 

 

Sengül hade bott i Danmark i ca fem år och hunnit ta åt sig mycket av danska normer och 

regler. Det blev därför svårt för henna att gå tillbaka till de gamla traditionerna. Här kan man 

se tydliga drag till det som de los Reyes påpekar, att det är ett problem att många invandrare 

bor i segregerade områden. Hon menar att en familjs boende i segregerade bostadsområden 

ger plats för kollektivets kontroll över ungdomar. Detta kan skapa en förstärkning till pressen 

att utöva våld i hederns namn. Sengül har även flera gånger blivit tvunget att välja mellan 

familjen och samhället de gånger hon rymt och bott på olika ungdomshem. Varje gång blev 

hon övertalad av familjen att komma hem. Detta stämmer in på vad Darvishpour pratar om 

när han beskriver att flickor i invandrarfamiljer blir en minoritet i minoriteten när tvingas 

välja mellan familjen och samhället. (2004c:29). 
 

4.2.4 Hedersförtrycket i olika former 

Offrad för hederns skull är ett exempel på att även pojkar och män kan utsättas för 

hedersvåld. Detta är dock en annan form av heder än den som flickor utsätts för. Det var inte 

bara döttrarna och mamman i familjen som utsattes för våld av pappan, utan Sengül berättar 

om ett exempel om när hennes lillebror blir misshandlad. Erkan hade en dag stulit en moped 

och åkt runt på den i området där de bodde. En kompis till honom skvallrade till Erkans 

pappa.  

 
/�/När Erkan kom hem blev han inkallad i vardagsrummet och min pappa 
började ge honom stryk. Han slog honom i ansiktet med knytnävarna, slängde 
honom nästan från vägg till vägg och sparkade honom vid ett tillfälle flera gånger 
i huvudet när han låg ner. Min mamma gjorde ingenting.(Sengül, 2006:57f.) 
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Mordet på Sengüls pojkvän Hasan, visar även det på att även män dödas i hederns namn. I 

Offrad för hederns skull, där brodern Erkan utsätts för våld och Hasan mördas, går det inte att 

förklara hedersvåldet ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Perspektivet fokuserar på det 

globala kvinnoförtrycket som det hedersrelaterade våldet är en del av. Det går då  inte att 

förklara våldet som en del av mansvåldet mot kvinnorna, när det i detta fall är män som 

utsatts för det. Man skulle dock kunna se mordet på Hasan som ett straff mot Sengüls olydnad 

av att ha blivit tillsammans med honom. På detta sätt kommer vi tillbaka till det universella 

patriarkatet, med mannens makt över kvinnan. 

 

4.2.5 Hedermordet- en kollektiv handling 

Sengül blev placerad på ett ungdomshem, efter att Hasan och Sengül gått till polisen och 

berättat att familjen tänkte gifta bort henne med en annan man mot hennes vilja. Efter ett tag 

blev hon övertalad av sin familj att komma med hem. Familjen lurade henne och sa att hon 

visst skulle få gifta sig med Hasan. I bilresan hem säger farbrodern Mehmet fler gånger till 

Erkan att Hasan skulle dödas: 

 
/�/Du ska ta hämnd, stäm träff med honom och stick kniven i magen på honom. 
(Sengül 2006:65f.) 

 

Erkan utsätts för press av andra släktingar för att återupprätta hedern (jfr, med Schlytter, 

2002). Även Sengüls far blir utsatt för påtryckningar och blir därför mer eller mindre tvingad 

till att utföra dådet. Enligt det kulturbetingade perspektivet är männen som utför våld i 

hederns namn, själva offer för en hederskultur. Det är en kultur där mannen ska bestämma, 

styra, kontrollera och straffa. (Se t.ex. Wikan, 2004 & Schlytter, 2004). Sengüls far utsattes 

även för påtryckningar av både sin bror och sin fru när det gällde vem Sengül skulle få gifta 

sig med. Han ville att Sengül skulle få gifta sig med Hasan efter det att Hasans familj erbjudit 

ett högt brudpris. Men farbrodern och modern sade ifrån.  
 

/�/Min farbror pressade min pappa att han inte fick acceptera ett äktenskap 
mellan Hasan och mig. Flera gånger sade han att min pappa måste ta hämnd, för 
annars skulle folk skratta år honom. Även min mamma pressade min pappa, 
kallade honom kärring och påminde honom att det var hans plikt att återupprätta 
hedern.. (Sengül, 2006:67) 
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Mordet är även ett planerande gjort av ett kollektiv (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2005:23f).Det var ingen slump att det var Erkan som skulle ta på sig mordet, då han inte 

straffmyndig. Enligt Sengül fanns det också en anledning till varför hon fick leva. Det var 

planerat att hon skulle vittna falskt om att Hasan hade våldtagit henne och att Erkans handling 

var ett känsloutfall.  

 
4.2.6 Hedersmordet på Pela- som en del av en annorlunda kultur 

Pela var en unga muslimsk kvinna med kurdiskt ursprung. Detta väcker frågor om 

hedersmordet är en del av en annan kultur och/eller något som finns inom religionen, (den 

muslimska)? Pelas syster Breen berättar: 

 
I Dahouk är det noga med vilken släkt man kommer ifrån. Jag tror att det är 
viktigt med släkt och familjeband för alla människor, men särskilt viktigt för 
kurder. Kanske hänger traditionen med släktband ihop med att kurderna inte har 
något eget land. Vi lever spridda och har olika medborgarskap, så vi får hålla 
ordning på varandra på andra sätt. (Swanberg, 2002:31) 

 

Detta liknar Kamalis (2002:14) påstående om att människor som kommer från länder där de 

blivit förtryckta, har ett starkare behov av att bevara sitt etniska ursprung.  

Wikan (2004) och Schlytter (2004) är några av dem som förklarar hedersrelaterat våld 

utifrån ett kulturbetingat perspektiv. De visar tydligt hur de försöker förklara hedersvåldet 

genom att göra skillnad på den �förtryckta� invandrakulturen med den �jämställda� svenska 

kulturen. I Hedersmordet på Pela får perspektivet sitt påstående i uttalandet nedan, sin sak 

bekräftat. 

 
/�/I Kurdistan tänker man att det är mannen som bestämmer över kvinnan. Men 
jag menar att man har fått en hjärna för att man ska kunna tänka själv, det spelar 
ingen roll om man är man eller kvinna. I Kurdistan har det inte varit så. Där har 
kvinnan fått böja sig. 

Så är det inte i Sverige. Men i Dahouk var vi vana vid att det skulle vara så. 
(Swanberg, 2002:40) 

 

Samtidigt som lillasyster till Breen försöker beskriva den kurdiska kulturens normer, som en 

förståelse till mannens dominans över kvinnan, berättar hon att det råder skillnader mellan 

kurdiska familjer.  

 
/�/När man är riktigt liten vet man bara hur det är i ens egen familj, men när 
man blir lite större börjar man jämföra med hur det är i andra familjer. Jag kunde 
se att en del var lite annorlunda i vår familj. Mamma fick till exempel inte gå och 
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handla själv, för pappa ville bestämma allt som hade med pengar att göra. Först 
trodde jag att det var så i alla familjer. Sedan såg jag att mina fastrar var ju 
också gifta, men deras män både lagade mat och hjälpte till. Så jag förstod att det 
kunde vara olika och att pappa inte spelade sin roll likadant som andra pappor. 
(Swanberg, 2002:24) 

 

Den patriarkala dominansen av kvinnorna i familjen Atroshi är svår att förstå utifrån ett 

generellt patriarkaliskt förtryck mot kvinnan. Det är även tveksamt att se det utifrån ett 

specifikt kulturellt fenomen, eftersom flickornas fastrar fick både hjälp med hushållet och 

behandlades väl. Farbrödernas fruar fick t.o.m. enligt Pelas mamma Fatima, dyra presenter 

såsom en ny bil och ett nytt hus av sina män, som ett sätt att fira mordet på Pela (Swanberg, 

2002:183). Paradoxalt nog så lade sig farbröderna i Agids liv om hur han uppfostrade sina 

döttrar, fastän farbrödernas döttrar hade mer frihet än vad Pela och Breen hade.  
 

/�/Pappa lyssnade på Dakhasz, men han varnade oss alltid för att bli som hans 
barn. För det var Dakhasz barn som var försvenskade, inte vi. Farbror Dakhasz 
borde själv ha oroat sig, inte min pappa, som redan var så sträng att vi inte hade 
någon frihet alls. Hela Dakhasz familj var försvenskad, både hans barn och fru. 
(Swanberg, 2002:93) 

 

Breen påpekar flera gånger i sin berättelse om mordet på Pela, om hur illa farbrödernas 

döttrar skötte sig, men att det hela tiden var Pela och Breen som blev hårt kontrollerade. 

Nedan berättar Breen om dagen då pappa Agid och farbröderna var ute och letade efter Pela 

som hade rymt hemifrån. 

 
Pappa och farbröderna var ute och letade efter Pela hela natten. De gick till 
kurdisk restaurang och andra ställen där kurder samtlas på kvällen, och på en 
plats hittade de till sin förvåning Dakhaz dotter. Farbröderna var alltid noga med 
vad jag och Pela gjorde och hade på oss, det var konstigt. För våra kusiner hade 
ofta korta kjolar och ingen sa något till dem. (Swanberg, 2002:126f) 

 
Sen till frågan om mordet på Pela i berättelsen framställs som något religiöst. Pelas 

pappas släkt är muslimer. De är även religiöst aktiva och vissa hänvisar även deras rätt till att 

våldföra sig på en kvinna, till koranen. Detta tar inte stöd i Wikans (2004) påstående om att 

man inte kan påstå att hedersrelaterat våld är religiöst, varken muslimskt eller en del någon 

annan religion. Koctürk-Runefors (1991) menar även hon att det inte går att dra paralleller 

mellan Islam och hedersvåldet, eftersom det kan spåras långt innan Islam ens hade 

uppkommit. Enligt Breen tolkar alla männen i henens pappas släkt, koranen fel.  

 
/�/De kallar sig religiösa och de säger att de ber till Gud och läser Koranen, och 
farfar är stolt över att han rest till Mekka. Men jag säger att de läser fel. Allihopa. 
De har inget samvete någon av dem. Om de hade samvete och om de läste 
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koranen rätt, så skulle Pela fortfarande vara vid liv. Då skulle farbröderna inte 
sitta i fängelse. Det är de som gjort fel, inte jag. Men så tänker inte farmor och 
inte någon annan i pappas släkt heller. För dem är jag en dålig flicka. (Swanberg, 
2002:17) 

 
Jag vet att det finns regler och traditioner bland kurder i norra Irak, som är 
annorlunda än de svenska. En pappa och hans bröder har rätt att straffa en dålig 
dotter och somliga läser Koranen som att de till och med har rätt att döda kvinnor 
som inte uppför sig. Men att läsa Koranen är att tolka Koranen och jag säger att 
de läser fel som tror att det är rätt att döda (Swanberg, 2002:54) 

 

Mordet på Pela framställs i berättelsen som något som tillhör en annorlunda kultur, snarare 

än religionen Islam, trots att förövarna av mordet är aktiva muslimer. Enligt Islam är det fel 

att ta någon annans liv, då det enbart anses vara Guds uppgift att göra det. Trots detta 

rättfärdigar mördarna sin handling, genom att tolka koranen till deras egen fördel.  

 

4.2.7 Männens maktlöshet och kvinnorna och barnens maktövertagande efter 

invandringen 

Ovan har vi redogjort för hur våldet i familjen Atroshi av författaren framställs som något 

kulturellt avvikande. Vi kommer nu att visa hur våldet kan ses utifrån flera faktorer, och 

analyserar därmed berättelsen ur ett intersektionellt perspektiv, som är flerdimensionellt. 

Hedersrelaterat våld förstås ur ett intersektionellt perspektiv delvis som en negativ 

konsekvens av invandrares flytt till Sverige (se exempelvis Darvishpour, 2004 & Kamali, 

2002). Nedan följer ett citat från Fatima, Pela och Breens mamma om hur hennes man 

förändrades i samband med flytten till Sverige.  

 

Fatima säger att hennes make Agid förändrades mycket när familjen flyttade till 
Sverige år 1996. Hon säger att han blev olycklig och arg. Men det var inte bara 
Sverige som förändrade honom. Agid kom hem till Dahouk och var allvarligt 
sårad från kriget i Iran. Han var märkt både fysiskt och psykiskt. (Swanberg, 
2002:65)  

 

Agids förändring förklaras dock inte bara utifrån att han var olycklig och arg i Sverige. Han 

förklaras även som krigsskadad fysiskt och psykiskt. Mulinari (2003) talar om två typer av 

klassrelationer. Den andra som hon talar om, att invandrarnas klassposition förändras genom 

eller av migrationen, kan ge en ökad förståelse för Agids handlingar. Agid gick från att ha ett 

högt uppsatta anseende i Kurdistan, med kontroll över sin familj, till att vara arbetslös och ha 

döttrar som ville göra tvärtemot hans vilja.  
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Just precis där uppstod klyftan i familjen Atroshi. Samtidigt som Agid blev alltmer 
olycklig i Sverige- inget jobb, ingen styrsel i livet, ingen hemhörighet, ingen 
kontroll- erövrade dottern Pela friheten i det svenska samhället. Detta visade sig 
vara oförlåtligt. (Swanberg, 2002:67) 

 

Det intersektionella perspektivet talar om hur traditionella familjefönster som finns i 

invandrafamiljer bryts i samband med flytten till Sverige (Se t.ex. Darvishpour, 2004a & 

Mulinari, 2003). Mannen har inte längre sin självklara roll som familjens överhuvud. Detta 

genom exempelvis att han inte längre fungerar som den enda familjeförsörjaren. Även 

Koctürk-Runefors (1991) menar att männen i och med utvandringen blir fråntagna nästan allt 

inflytande på det samhälleliga livet, så då återstår bara familjen att ha kontroll över. Detta 

leder då ofta till att männen blir mer kontrollerande mot sin familj än de var innan. Dessutom 

blir många föräldrar språkligt underlägsna sina barn (Darvispour, 2004a). Det är en annan 

viktig komponent i förståelsen av hedersrelatarat våld. Männen förlorar sin tidigare självklara 

dominans och status, både i familjen och i samhället. Det kan ses som en av många 

förklaringar till hedersrelaterat våld. Männen i familjen måste i det nya landet, bevisa extra 

hårt �vem som egentligen bestämmer�. För minoriteter som dessutom inte har något eget land 

kan behovet av att bevara sitt, kännas ännu viktigare (jmf. detta med Kamali, 2002:14).  

 

Det finns ett kurdiskt ordspråk: �Kurder har inga vänner utom bergen.� Det som 
syntes där på bergssidan var att kurderna har betydligt mer än berg, de har stora, 
sammanhållna släkter. För ett folk utan land växer släktsammanhållningens 
betydelse, särskilt i tider av förföljelse. (Swanberg, 2002:63) 

 

Släkten pratade illa om Pela och därmed även pappan som fungerade som ansiktet utåt. Detta 

kan jämföras med citatet ovan som visar på minoritetens behov av att hålla ihop som släkt. 

Pelas familj var på sätt och vis förföljd. De var �förföljda� en familjemedlem som ställde sig 

utanför släkten och ville leva efter Sveriges normer. Därför var Agid och farbröderna 

tvungna att göra sig av med �problemet� för att återupprätta familjens heder, och därmed 

släktsammanhållningen och deras ansikte utåt. De tillhör dessutom en minoritet, och har 

därmed alltid som folkslag varit förföljda. Man får heller inte glömma att familjen Atroshi 

tillhör en stor och anrik släkt med gott anseende som var viktig att bevara.  

 

/�/Släkten Atroshi är mycket stor och har stort inflytande i norra Irak, eftersom 
min farfar har varit en man med mycket makt och många vänner i politiken, i alla 
fall innan han blev gammal. (Swanberg, 2002:31) 
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Detta kan förklara varför det var så viktigt att återupprätta hedern hos familjen Atroshi. De 

hade ett gott rykte, som de inte ville förstöra. Shivan, Agids yngre bror bekräftar detta genom 

sitt vittnesmål inför polisen i Dahouk, kurdiska Irak.  
 

Min brorsdotter har förtjänat det öde som drabbade henne och det är för att 
bevara vår familjs rykte och det erkända ryktet och för att kunna bevara det goda 
uppförandet för resten av familjens medlemmar för att man ska kunna leva ett 
hedersamt liv och gå med upphöjt huvud bland människor (Swanberg, 2002:36) 

 

Enligt de los Reyes (2003:22) som har en intersektionell syn på det �hedersrelaterade 

våldet�, är omgivningens press viktig i förståelsen av hedersvåldet. Det är en press på 

familjen från omgivningen om att flickorna ska straffas. Föräldrarna kan exempelvis pressas 

från andra släktingar. Pelas pappa pressades av både farbröderna och farfadern som är 

släktens överhuvud. Även Pela pressades till att återupprätta familjens heder genom att gifta 

sig i Irak. I rätten pressades Pelas mamma och syster till att ljuga om vad de såg när mordet 

inträffade. Hela tiden har det i familjen Atroshi handlat om press från släkten Atroshi. Detta 

för att bevara det goda ryktet de hade.  

 

4.2.8 Konsekvensen av att försöka vara �både/och� 

Något som Breen, Agid, farbröderna och Pelas kompisar uttalat sig om, är misstaget om 

att försöka leva både som svensk och kurd. Breen berättar: 

 

Pela hade det svårt med alla förbuden. Hon ville vara en öppen människa, hon 
ville vara både europé och kurd. Farbröderna sa till henne: - Ni måste välja 
mellan att leva livet som er pappa vill och att dö. (Swanberg, 2002:97) 

 

En av Pelas kompisar berättar: 
 
Hur jag ser det nu, det var dumt av Pela att gå tillbaka. Jag sa det åtskilliga 
gånger, jag kommer hela tiden så länge jag lever säga det, vilket tjej som kommer 
från vår tradition som har samma bakgrund som jag har, vill hon göra en så där 
allvarlig förändring, precis motsatsen till våra traditioner, hon måste välja, 
antingen ta förändringen och gå hemifrån och gå inte tillbaka/�/Så Pela gjorde 
fel, hon ville två saker samtidigt, familjen och en förändring och det här är som 
eld och vatten eller om man säger vatten och olja. Dom kan aldrig gå ihop, det 
går inte helt enkelt. Så det här var felet och då miste hon sitt liv på grund av det 
här. (Swanberg, 2002:147) 

 

Majoriteten av invandare i samhället, lever som �antingen/eller�, men det finns många som 

försöker vara �både/och� (de los Reyes, 2003:41f). Pela beskrivs som en människa som inte 

ville leva som �antingen/eller�. Hon försökte vara �både/och�. Pela försökte att leva både som 
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svensk och kurd. Det var det som enligt hennes kompis ledde till döden. Darvishpour 

(2004c:29) talar också om flickornas svårighet med behöva välja mellan att vara antingen 

eller, men i termen av att dessa flickor är en minoritet i minoriteten. Flickorna blir tvungna att 

välja mellan familjen och samhället. De kan på så sätt känna att de hamnar utanför både 

familjen och samhället. Barn till invandrare riskerar således att marginaliseras ännu mer, pga. 

detta dubbelliv. Det är på detta sätt inte svårt att förstå varför Pela trivdes i Kurdistan. 

 

Det blir mer frihet för mig här. Här blir det inte en kulturkrock hela tiden, utan 
reglerna är samma för alla. (Swanberg, 2002:136) 

 

4.2.9 En outvecklad samhällsstruktur 

Det intersektionella perspektivet (Se Darvishpour, 2000 och även Koctürk-Runefors 

1991) menar att man måste förstå att icke ännu utvecklade länder, vad gäller jämställdhet 

mellan kvinnor och män, är någonting som måste förstås som hur Sverige såg ut förr. 

Invandramän måste försöka �smälta in� i det nya samhället på bara några månader. Detta har 

tagit flera decennier i Sverige. Länder i bl.a. Mellanöstern är på väg mot en 

jämställdhetsutveckling, men det tar tid precis som det tog tid för Sverige.  

 
/�/Men jag såg också att mycket hade ändrat sig i Kurdistan sedan vi bodde där. 
Livet hade blivit mer modernt, mer europeiskt än det var. Det var alltid olika i 
olika regioner och delar av Irak kan vara mer moderna. Dahouk, staden som vi 
kommer ifrån, tror jag är mer traditionell än andra kurdiska städer. (Swanberg, 
2002:136) 

 
Pappa och hans släkt är gammalmodiga i sitt tänkande, med det finns modern 
tänkande också i Kurdistan. Alla är inte gammaldags och vill behålla fel 
traditioner. När jag var liten hade de flesta familjer stränga regler för sina 
flickor. Nu har det blivit mer modernt i Kurdistan, och det är många flickor som 
studerar och arbetar. Det är stor skillnad, kanske inte så mycket i Dahouk, men i 
andra kurdiska städer. (Swanberg, 2002:210) 

 

I citaten ovan beskriver Breen förmodligen det Darvishpour (2000) förklarar med att 

jämställdhetutvecklingen är på gång även i andra länder än Sverige, men att det tar tid. Breen 

visar också på att det ser olika ut i olika delar av Irak vad gäller modernitet. Hon beskriver 

Dahouk, staden familjen Atroshi är ifrån, som en av de mer traditionella städerna. Samtidigt 

påpekar hon dock att det även skiljde sig i de olika familjerna inom hennes egen släkt. Detta 

påpekade vi förut genom att ta upp hennes fastrars goda situation som exempel. Nedan följer 

ett till.  
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Och inte ens alla i pappas släkt var gammalmodiga. En del, som hade levt lite 
längre, kunde tänka själva. Farfar hade en syster som var mycket gammal. Hon är 
död nu, men hon sa hela tiden till pappa: - Agid, det här var inte bra. Varför 
gjorde du detta? Det var hemskt och det var omänskligt. Jag har levt länge och 
sett mycket i mitt liv. Men jag har aldrig sett något som var dåligt med din dotter 
Pela. (Swanberg, 2002:210) 

 

Detta kan tyckas konstigt, att äldre en släkting tyckte att Agid och farbröderna hade gjort fel 

som mördade Pela. Exemplet går inte i detta fall ihop med påståendet om att det råder 

generationskonflikter mellan äldre och yngre som vissa påstår (Se exempelvis Kamali, 

2002). Hur kommer det sig att en så pass gammal kvinna som enligt ett sådan påstående 

borde ha ett traditionellt tänkande, tyckte att mordet på Pela var fel? Kanske var hon en 

person som läste Koranen rätt. Eller så stod hennes mänskliga känslor, hennes kärlek för Pela 

över skammen, det dåliga ryktet. För Agid och farbröderna var det viktigare att tvätta bort 

skammen, de var ju tvungna att kunna gå med upphöjt huvud bland folk. Det är även konstigt 

att Agids släkt agerade som de gjorde trots att de var mer utbildade än mamma Fatimas släkt.  

 
/�/I släkten Atroshi är det många som har hög utbildning, flera av mina 
farbröder är ingenjörer. Min mammas släkt är inte stark på samma vis. De är 
bergsfolk och en del av dem kan inte läsa och skriva. (Swanberg, 2002:31) 
 

Koctürk-Runefors (1991) hävdar att männen oftast är mer liberala när det gäller könsroller, 

om de har en högre utbildning och en högre social ställning Faktumet att släkten Atroshi 

består av högt utbildade personer, men tyckte att mordet på Pela var rätt visar att påståendet 

om att hedersrelaterat våld går att koppla till outbildade människor inte håller i det här fallet. 

Fatimas outbildade släkt sörjde Pelas bortgång lika mycket som Fatima och Breen.  

Farbröderna ville att mordet skulle ses som ett hedersmord i Kurdistan, men som en 

handling av en psykiskt sjuk man i Sverige. Det visar på att farbröderna var väl medvetna om 

vilka normer och lagar som gäller i Sverige. Farbröderna hade bott i Sverige sedan många år 

tillbaka, de var svenska medborgare och familjen var mer �försvenskade� än Pela, menade 

Breen. Då kan man säga att assimilering som en lösning på problemet (Se Sjögren, 2006) 

hedersrelaterat våld, inte heller räcker. Detta bekräftar även de los Reyes (2003) kritik mot det 

kulturella perspektivets tänk om att invandramän måste förstå de svenska normerna, för att 

man ska kunna undvika kulturkrockar som hedersvåld. De flesta män har precis som Pelas 

farbröder bott i Sverige i över 10 år. Trots att mordet på Pela syftade till att tvätta bort 

skammen resulterade det i en annan skam. 
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Agid kan inte längre sitta på torget, heter det, och det är förstås heller inget att 
vara stolt över att farfar har två söner i fängelse i Sverige. (Swanberg, 2002:170) 

 
 

Stoltheten om att ha mördat sin dotter som vandhedrat familjen, har kanske försvunnit för att 

mycket har hunnit ändrats i Irakiska Kurdistan, jämställdheten är på gång. Men det går även 

se det ur en annan synvinkel. Problemet Pela löstes inte bakom stängda dörrar som sägs vara 

viktigt inom familjer som lever i hederskulturer (Se Wikan, 2004). Breen blandade i de 

svenska myndigheterna. Hon förrådde inte bara sin familj, utan �smutskastade� även ut det 

kurdiska folket. Agids skam kanske inte kommer från att han faktiskt insett att mordet på 

dottern var fel. Skammen kanske kommer från det faktum att han förlorade i slutändan. Agid 

och släkten Atroshis plan om att tvätta bort skammen, resulterade i att problemet blev ännu 

större. 

I reflektionen av berättelsen om Pela blir det intersektionella perspektivet väldigt 

tydligt. Många komponenter såsom, Agids ändrade socioekonomiska ställning av att han 

flyttade till Sverige, den starka kulturen som står över samhällets lagar och en sen 

jämställdhetsutvekling i Mellanöstern är genomgående i berättelsen. Berättelsen bekräftar 

också de los Reyes (2003) kritik mot att vissa tror, att förövaren av hedersvåldet är en 

invandrarman som inte bott i Sverige så länge.  

Koctürk-Runefors (1991:16) menar att man som invandrare tvingas avstå från sin 

historiska bakgrund, och detta kan vara väldigt ångestframkallande och kan kännas som ett 

förräderi. Med detta påstående i åtanke, är det är enklare att förstå varför Agid blev mer 

kontrollerande över kvinnorna när de flyttade till Sverige. Att Pela hade blivit �försvenskad� 

kändes som att spotta deras kurdiska bakgrund i ansiktet. Vad skulle dessutom släkten och 

omgivningen säga om att en kurd försöker bli något hon egentligen inte är? Nog tillhör redan 

Pelas familj en minoritet och i stället för att vara en del av den gemenskapen, drar Pela sig 

undan dem, sina egna landsmän. Men var passar det kulturbetingade perspektivets och även 

till viss del det intersektionella perspektivets resonemang in, om att utbildning och liberalt 

tankesätt går ihop? Ja, inte passar det in på att alla män i Agids släkt bestod av högutbildat 

folk. Men kanske är det enklare att förstå farbrödernas behov av kontroll och makt, med att de 

förlorade sin socioekonomiska status i samband med migrationen till Sverige (Se t.ex. 

Kamali, 2002). För vad skulle de identifiera sig med, om de inte vore som familjens 

försörjare. Agid hade inget jobb och inte den höga status bland folk som han hade i Irakiska 

Kurdistan. Kvinnorna, speciellt hans döttrar behövde honom inte mer. En person som är 

varken till praktisk eller emotionell nytta för någon, tror vi ökar stor risk för att använda sig 
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av desperata metoder, för att få någon slags kontroll på vem han eller hon är. Detta kan 

jämföras med Darvishpour (2004a) som menar att många invandrare hamnar i en 

identitetskris, genom invandringen till Sverige. 

Sammanfattningsvis kan sägas att genomgående i alla tre berättelser har vi märkt är att 

våldet i sig är en normalitet i alla tre familjer. Speciellt i Sengüls familj, där t.o.m. mamman 

var med och utförde mordet på Sengüls pojkvän. Utifrån detta kan ligga en diskussion om 

våldet som utövas i hederns namn, verkligen är en del av det universella kvinnoförtrycket? 

Souad berättar hur hon kunde se grannkvinnorna sitta på balkongen och skratta med sina män. 

Det skiljde sig alltså inte bara från by till stad, utan även från familj till familj, varför det ännu 

är en anledning till varför våldet inte enbart kan ses som ett resultat av en annorlunda kultur. 

Andra i Pelas pappas släkt, hennes fastrar t.ex., var mer jämställda än vad Pela, hennes syster 

och mamma var. Dessutom tyckte Pelas släkt från mammans sida att mordet på henne var fel. 

T.o.m. en gammal faster till Agid, pappa till Breen och Pela tyckte mordet var hemskt. Detta 

går emot påståendet om att det råder generationkonflikter mellan vuxna och barn som vissa 

påstår (se t.ex. Darvishpour, 2004a & 2004c). Det är för många pusselbitar som inte går ihop 

för att kunna säga att våld och mord i hederns namn antingen är det ena eller det andra. I alla 

tre fallen går det inte att säga att det hedersrelaterade våldet är ett resultat av en annan kultur 

eller enbart ett uttryck för universell manlig överordning.  

 
5 Slutdiskussion 

 
I denna studie har vi redogjort för hur hedersrelaterat våld framställs i våra valda 

berättelser. Frågorna vi besvarat är vilket eller vilka perspektiv som författarna tydliggör i 

berättelserna. Om det är det kulturbetingade, det radikalfeministiska eller det intersektionella 

perspektivet. Dessutom har vi reflekterat kring berättelserna om de kan tolkas på ett annat sätt 

än vad författarna gör. 

Författarna visar tydligt på hur de framställer det hedersrelaterade våldet i berättelserna 

som något som tillhör en annan kultur än den västerländska. I Souads berättelse framställs 

�bylivet� som en kontrast till staden. Hedersvåldet beskrivs som en annorlunda kultur som 

råder i byn än den som finns i staden. Det påpekas även att dem i Souads familj är outbildade 

analfabeter. Detta anses av det kulturbetingade perspektivet vara en viktig komponent i 

orsaken till hedersrelaterat våld (Se exempelvis Koctürk-Runefors, 1991). Ändå är det 

paradoxalt nog sådana outbildade bymänniskor som hjälpte Souad till sjukhuset.  
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I Sengüls historia framställs även där mycket av det kulturellt avvikande. Familjen 

beskrivs som traditionsbundna och att de lever efter hembyns normer. Föräldrarna vill inte 

sluta följa de gamla traditionerna som råder i deras hemland. Efter att familjen flyttat till ett 

segregerat område i en större stad, ökas kontrollen över döttrarna ännu mer. Betydelsen av att 

bo i ett segregerat område är en del av förklaringen till hedersvåldet som det intesektionella 

perspektivet framställer (Se t.ex. Kamali, 2002). 

Vi har i vår studie tydligt märkt av att författarna av dessa berättelser tydligt visar på en 

indelning mellan �vi� och �dom�. Detta gör att Sverige, hela västvärlden framställs som en 

förebild om den jämställda kvinnan (Se t.ex. de los Reyes & Molina, 2006). Denna �vi� och 

�dom� indelning förklarar �oss� som de jämställda och �de andra� som de förtryckta. En 

annan forskare som har ett kulturbetingat synsätt i förståelsen av det hedersrelaterade våldet 

gör grova indelningar mellan �vi� och �dom�. Hon går så långt att hon t.o.m. tar upp exempel 

som förmodligen ska bevisa skillnaden mellan hur svenska lärare, och  lärare med 

invandrarbakgrund reagerar mot elevers uppsnofsighet (Se Sjögren, 2006:67, 93). Enligt 

Sjögren känner sig hemspråkslärare förolämpade av elever som är respektlösa mot denne 

inför andra elever. Han eller hon kan dock inte reagera som �hedersetiken säger�, dvs. t.ex. 

med en örfil (Ibid.). Sjögren (2006:64ff) talar också om att män i invandrarfamiljer hellre 

förnekar sanningen än erkänner han eller familjens ohederliga handling, för att bevara eller 

upprätthålla hedern. Hon påstår att det råder en �Medelhavsmentalitet� där toleransen är större 

för att låta fantasi och verklighet gå samman. Hennes �svart-vita� indelningar mellan �vi� och 

�dom� är väldigt problematisk, eftersom andra aspekter som t.ex. att det faktiskt råder 

patriarkala beteenden över hela världen glöms bort och att Sverige faktiskt inte är jämställt 

fullt ut. Det är även problematiskt att förklara det hedersrelaterade våldet som enbart en del av 

könsmaktordningen. Ett sådant synsätt förenklar hedersvåldet och gör att man bortser från att 

invandrarflickor kan ha det svårare och betydligt sämre position än svenska flickor, som kan 

vara ett resultat av en hårdare patriarkalisk miljö (Se exemeplvis Darvishour, 2006).  Det 

intersektionella perspektivet tycker vi ger den mest nyanserade bilden av det hedersrelaterade 

våldet. I vår vidare reflektion, om hedersvåldet kan ses ur andra synvinklar än de kulturella 

skillnaderna, framkommer det dessutom att våldet i våra berättelser inte går att förklara som 

enbart vad ett av perspektiven påstår. Delar av varje perspektiv kan synas i berättelserna som 

förklaring till hedersvåldet.  

Som det vi i vår studie konstaterats är det hedersrelaterade våldet ett komplex fenomen 

som måste förstås med hjälp av flera olika faktorer såsom, etnicitet, klass, kultur, kön etc. 

Intressanta detaljer som väckt frågor hos oss och som även Breen ett flertal gånger nämner, är 
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hur det kommer sig att Pelas farbröder inte blev upprörda över att deras fruar och döttrar blivit 

�försvenskade�? Men att de lade sig i Pela och Breens liv? Eller det faktum att vissa familjer 

väljer enbart att döda pojkvännen och inte dottern? Dessa anmärkningar gör att dels 

förklaringen om att förövarna av hedersvåldet är nyanlända invandrare som inte kommit in i 

det svenska samhället, faller. Det är motsägelsefullt mot vad det kulturbetingade perspektivet 

betonar invandrares och svenskars kulturskillnader. �Invandrarfamiljen� som en homogen 

enhet blir därför i själva verket en social konstruktion. Både i Abbas-Rezais och Hasans fall 

var det dem, pojkarna/männen som blev mördade. Men båda morden skiljer sig från andra 

hedersmord. Inte bara genom att det är pojkar/män istället för flickor/kvinnor som mördats. 

Utan att det faktiskt inte dödades av sina egna familjer, utan deras flickvänners familj. Dessa 

har till skillnad från mord på flickor eller unga kvinnor inte mördats för att återupprätta deras 

egen familjs heder, utan flickvännens familj. Denna skillnad anser vi är viktig att belysa, för 

att fundera över de inrotade föreställningar vi alla har om hur olika flickor och pojkar i 

familjer behandlas.  

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser som det intersektionella perspektivet menar, att indelning mellan �vi� och �dom� 

är problematiskt. Den grundar sig i en statisk uppfattning om vad kultur är och den ger en 

deterministisk bild av människors föreställningar. Den är etnocentrisk och förenklad i den 

mening att den tydliggör ett tänk om att våra normer gäller medan andras normer är 

avvikande. Det är ett tankesätt med som menar på att �dom� förtryckta vill vara som �oss� 

jämställda. Synen på det hedersrelaterade våldet som en del av det globala kvinnoförtrycket, 

anser vi också är problematiskt. Detta för att man då sätter alla kvinnor som utsätts för 

mansvåld, i en och samma kategori och tar därmed inte hänsyn till att många invandrarflickor 

har det svårare och en sämre position än svenska flickor, vilket kan bero på en hårdare 

patriarkalisk miljö inom en del invandrarfamiljer. Det kulturbetingade perspektivet och det 

radikalfeministiska perspektivet förenklar därmed förklaringen av hedersvåldet genom att 

enbart fokusera på en faktor som det kulturellt avvikande, eller det universella 

kvinnoförtrycket. Förslag till vidare forskning skulle därför vara en mer djupgående studie ur 

det intersektionella perspektivet. Det ger en mer nyanserad bild om vad �hederskulturen� 

innebär.  
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