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Abstract 

 

The murder of Pela Atroshi, Sara Abed Ali and Fadime Sahindal initiated a vigorous debate in 

the media and in the research field. Honour related violence attracted increasing attention in 

the Swedish and global publicity after the killings of these three women. Several policy 

measures were taken and the discussion surrounding honour related violence and oppression 

became more intense. One of the main purposes of this paper is to highlight honour related 

violence through a feministic and through a cultural perspective. Another important function 

of this paper is to shed light on the role of Islam when it comes to honour related violence. 

This kind of violence and oppression is according to the feministic perspective not different 

from other forms of patriarchal violence. The cultural perspective on the other hand claims 

that the violence is a product of cultures and traditions. Honour related violence is perpetrated 

against individuals who violate prevailing standards of honour. Characteristic of honour 

related violence is that it is usually carried out collectively. The central purpose of the 

violence is to restore damaged or lost honor. There is no research that supports the notion that 

honour related violence is linked to a specific religion. Honour related violence is occurring in 

many different religions and cultures. The crudest form of honour related violence is honour 

killings and the Swedish police estimates that two honour killings occur each year in Sweden, 

while Amnesty International report that about 5,000 are  murdered worldwide  in the name of 

honour. 
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SAMMANFATTNING 

 

Vad innebär hedersvåld och vad är heder? Varför mördar man i hederns namn? Vad driver en 

människa till att ta livet av sitt eget barn, fru eller kusin? För att få en djupare insikt i 

hedersvåldet och dess orsaker kommer jag i denna studie att redogöra för två olika 

förklaringsmodeller; den kulturella förklaringsmodellen samt den patriarkala. Jag kommer 

även att belysa den kritik som har förts gentemot respektive förklaringsmodell. Dessa 

perspektiv framhäver olika tolkningar av och förklaringar till hedersvåldet. Inom det 

kulturella perspektivet betonar man att våldet är kopplat till kultur och man fokuserar på 

kulturella avvikelser. Den andra förklaringsmodellen kopplar våldet till mäns strukturella 

överordning. Hedersbegreppet är kontroversiellt och har skapat många funderingar som "vi 

och dom" om "svenskhet" och integration. Är hedersrelaterat våld en del av invandrarnas 

kultur eller en del av det universella patriarkala våldet? Hedersrelaterat våld och förtryck 

handlar om hot som inskränker människors frihet och rättigheter. Den som bryter mot de 

gällande hedersnormerna riskerar fasansfulla repressalier för att familjen skall återfå sin 

förlorade heder. Hedersrelaterat våld har flera kännetecken och skiljer sig från "vanligt" våld 

enligt det kulturella perspektivet då det oftast ej utövas av en enskild individ mot en enskild 

kvinna/man. De allvarligaste våldsdåden är i regel planerade i förtid och det är ofta flera 

gärningsmän inblandade i våldsdådet. Våldet stöds i vissa fall av ett kollektiv och både män 

samt kvinnor kan utsättas. Dock finns ingen forskning som stödjer uppfattningen att 

hedersrelaterat våld är kopplat till en specifik religion utan forskning påvisar att våldet snarare 

är traditionsbundet. Hedersrelaterat våld kan ta sig i uttryck i flera former, fysiskt som 

psykiskt men även i social form genom utfrysning. Även homosexualitet och transsexualitet 

kan vara straffbart. Den grövsta formen av hedersvåld är hedersmord och polisen uppger att 

det sker två hedersmord per år i Sverige medans Amnesty International uppger att ca 5000 

mördas i hederns namn världen över. 

 

Sökord: Hedersrelaterat våld, heder, hedersrelaterat våld och socialt arbete, våld i hederns 

namn, religion och hedersvåld. 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Hedersrelaterat våld är ett komplext och kontroversiellt begrepp som under det senaste 

decenniet uppmärksammats allt mer i svensk och global offentlighet. Morden på Pela Atroshi, 

Sara Abed Ali samt Fadime Sahindal skakade om Sverige och initierade en kraftig debatt i 

medier och därtill även inom forskningen. Flera politiska åtgärder vidtogs efter morden och 

diskussionen kring bland annat betydelse och motiv till hedersvåld och förtryck blev allt mer 

intensiv (Heimer, 2010). 

År 2004 beslutade den svenska regeringen att satsa 180 miljoner kronor för insatser mot 

hedersrelaterat våld. Det övergripande syftet var att utveckla förebyggande insatser samt öka 

antal skyddade boenden för utsatta individer (Länsstyrelsen, 2006). 

Det finns cirka 180 kvinno- och tjejjourer runt om i landet som ger stöd åt och skyddar utsatta 

kvinnor samt barn. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och 

Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) är två förbund som arbetar förebyggande samt 

stödjande med utsatta individer. 2012 hade SKR:s kvinnojourer mellan 8000 till 10000 

kontakter med kvinnor och tjejer som sökte hjälp eftersom de var utsatta för hedersrelaterat 

våld (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, 2013).  

 

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – en slutrapport av en nationell kartläggning 

(2011) är en rapport över skyddade boenden för hedersrelaterat våld och förtryck. I denna 

rapport framkommer det att många hedersvåldsutsatta personer som söker stöd inte berättar 

om hedersmotiven i första hand. De utsatta berättar att de vill komma undan våldet samt 

hoten. Detta kan resultera i att det även senare kan bli problematiskt att få insikt i de verkliga 

motiven till skydd. Det finns individer som medvetet väljer bort boenden som är inriktade på 

hedersvåldsproblematik med anledning av rädsla för stigmatisering. 

 

Kunskapsnivån om hedersrelaterat våld har ökat inom socialtjänsten sedan våldet blivit en 

nationell politisk angelägenhet. I synnerhet kunskaper på en generell och övergripande nivå. 

Dock är inte kunskaperna lika omfattande när det gäller hedersvåld på individnivå. Den 

rådande forskningen påvisar att det (Shlytter; Linell, 2008) finns brister och otillräckligheter i 

både lagstiftningen och i socialtjänstens förhållningssätt samt arbetsmetoder. Socialtjänsten 

har bland annat kritiserats för sitt "familistiska" synsätt vilket innebär att socialsekreterarna 

söker lösa konflikter mellan ungdomar och föräldrar genom dialog och medling (Sjöblom 

2002; Schlytter 2004). I patriarkala familjer där en hederskultur existerar blir det 

problematiskt att försöka lösa konflikter med konventionella metoder ämnade för att lösa 

konflikter mellan föräldrar och deras barn. Problematiken är komplicerad och det krävs andra 

metoder som är anpassade efter problemets karaktär.   

 

I en intervjuundersökning med handläggare inom Stockholms län 2005 visades att (Sjöblom, 

2006) socialsekreterarna upplevde rädsla för att göra misstag i ärenden med 
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hedersproblematik. Dessa belyste svårigheter med att frångå familjeperspektivet i träffar med 

ungdomarna. Osäkerhet uttrycktes kring hur och när de är förpliktigade att meddela familjerna 

om att kontakt erhållits med ungdomarna 

 

Enligt den forskning som finns tillgänglig finns ingen homogen motivering eller förklaring till 

det hedersrelaterade våldet. Det råder därmed ingen total enighet om hedersvåldet bör skiljas 

från andra former av våld. Det finns ett antal olika förklaringsmodeller till hedersvåld och i 

denna studie har jag valt att belysa våldet ur ett feministiskt perspektiv som tar sin 

utgångspunkt i att hedersvåld som all annan form av våld mot kvinnor är ett uttryck för 

patriarkatet. Man skiljer därmed inte mellan ”vanligt” våld och våld som sker i hederns namn.   

Den kulturella förklaringsmodellen tar däremot sin utgångspunkt i att hedersvåld är en 

distinkt form av våld som har sin grund i kulturella föreställningar. Hedersrelaterat våld är 

därmed kulturellt betingat enligt detta perspektiv. 

 

De valda förklaringsmodellerna är de mest etablerade förklaringarna och väl lämpade att 

klargöra mina underfrågor. Valet av dessa förklaringsmodeller är för att kunna ge en allmän 

tolkning. 

Flickorna Pela, Sara och Fadime mördades eftersom de ansågs ha dragit vanära över sina 

respektive familjer. Pela mördades i Irak av sina farbröder medans mamman samt systern fick 

bevittna hela avrättningen. Pela hade rest tillbaka till Irak med sin familj i tron om att hon 

skulle bli bortgift men hennes avrättning var planerad i förtid. Hon sköts till döds i sin säng.  

Sara var endast femton år gammal då hon ströps till döds av sin broder samt kusin efter att 

hon hade skådats vid ett diskotek. Sara hade brutit mot normerna och utgjorde en risk för 

familjens heder (Wikan, 2003).  

Fadime mördades brutalt av sin fader genom ett skott mot huvudet. Hon levde under dödshot 

då hon bestämde sig för att hälsa på sin mamma och syster. Fadime får betala med sitt liv för 

sin önskan att se sin familj. Detta för att Fadime inte levde enligt hennes faders önskemål. 

Fadime hade ett öppet förhållande med en man (Wikan, 2003). Hon offrade sitt liv för att 

förklara för det svenska folket vad hedersvåld går ut på i ett tal till riksdagen den 20 november 

2001. Hon inledde talet med orden: ”Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag 

har blivit inbjuden hit i dag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva 

som utländsk tjej i Sverige, med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera 

mellan familjens krav och förväntningar och det svenska samhället som står för helt andra 

värden och synsätt”(Aftonbladet, 2002). Fadern dömdes till livstids fängelse efter att 

lillasystern vittnat emot honom i rätten.  

Hedersrelaterat våld skiljer sig från ”vanligt” våld enligt det kulturella perspektivet. 

Hedersrelaterat våld är enligt samma perspektiv, ett specifikt våld som utövas mot män samt 

kvinnor som bryter mot rådande hedersnormer. Utmärkande för hedersrelaterat våld är att det 

i regel bedrivs kollektivt. Våldet utövas oftast av en hel familj, släkt men ibland också av ett 

helt samhälle. De mest allvarliga våldsdåden är ofta planerade i förtid och syftet med våldet är 
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att återupprätta hedern (Wikan, 2003). Hedersrelaterat våld handlar i många fall om hot som 

inskränker en individs frihet eller dennes mänskliga rättighet att själv få besluta vem hon/han 

vill leva med. Även homo-, bi- och transsexuella riskerar att utsättas för (Darj & Nathorst-

Böös, 2011) våld då de anses bryta mot hederskoden.  

Personer som går emot den gällande normen bedöms dra skam och vanära över familjen och 

riskerar repressalier i form av fysiskt eller psykiskt våld för att familjen ska få tillbaka den 

"förlorade" hedern. Den ultimata formen av hedersrelaterat våld är hedersmord (Wikan, 

2009). Hedersrelaterat våld samt förtryck grundar sig i tankar och idéer om kön, makt och 

sexualitet och har på så vis många liknelser till det patriarkala våldet mot kvinnor (Eldén, 

2003). 

Det existerar en uppsättning regler som detaljerar vad som ökar respektive minskar heder som 

brukar benämnas hederskod. Hederskoden är signifikativt för heder i många icke västliga 

samhällen (Gill, 2006). I relation till dessa bestämmelser i hederskoden kan heder ej bara 

erhållas utan även förloras. Bestämmelserna är fullt klara och tydliga och de anses som 

grundvärderingar (Wikan 2003). Kvinnor anses sakna heder i de flesta hederskulturer, de 

ingår i sina mäns heder och mäns heder kan anstå helt och hållet på dem (Wikan 2009).  

Det är oftast unga män som är uppväxta med hedersnormer som är utövarna av våldet. En 

vanlig missuppfattning är att denna typ av våld bara drabbar kvinnor. Även män (Baladiz 

2009, Gungör & Dervish, 2009) utsätts för hedersvåld och förtryck. Mordet på Abbas Rezai 

2005 blev det första uppmärksammade hedersmordet i Sverige där offret var en man. Abbas 

mördades under hemska förhållanden i mördarens kök där han bland annat skållades genom 

att få en och en halv liters stek hett olja ned hälld i halsen med tvång.  

Mörkertalet är stort när det kommer till hedersvåld och förtryck i Sverige. Det är nästintill 

omöjligt att få fram tillförlitlig statistisk information. Detta då denna typ av våld är svår att 

upptäcka eftersom offren vågar oftast inte söka hjälp på grund av en överväldigande rädsla för 

repressalier (Hajjar, 2006). Hedersmord kamoufleras ej sällan som självmord, olyckor och 

"vanliga" mord (Wikan 2009). Enligt Amnesty International (Amnesty International, 2013) 

sker det fem tusen hedersmord per år runt om i världen medan polisen uppskattar att det sker 

ca två hedersmord i Sverige per år men sannolikheten är att fallen är fler. Trots att flertalet 

åtgärder har vidtagits för att ta itu med hedersvåldet, lever våldet fortfarande kvar och 

tusentals individer beräknas leva under hot och våld från deras familjer.  

1.2 Problembakgrund 

Den patriarkala förklaringsmodellen tolkar allt våld mot kvinnor som del av det universella 

patriarkala våldet. Därmed är hedersvåld ur det feministiska perspektivet samma slags våld 

som t.ex. svartsjukevåld. Dock belyser bland annat Kurkiala att hedersvåld har utmärkande 

drag och är kulturellt betingat. Det finns för lite forskning kring fenomenet hedersvåld ur ett 

kulturellt perspektiv då det verkar finnas en rädsla för att tala om kultur i samband med 

hedersvåld. Det råder brister i kunskap kring ämnet hedersvåld vilket har negativa följder för 

personer som utsätts för våldet och för de olika myndigheter som arbetar med hedersrelaterad 

http://www.amnesty.se/
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problematik. För att kunna vidta rätt åtgärder och utforma rätt insatser krävs att man definierar 

problemet. Definitionen på fenomenet avgör många gånger vilka insatser som skapas och 

influerar även det förebyggande arbetet. Trots att forskningen expanderat under de senaste 

åren behövs mer forskning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka genom befintlig litteratur de olika förklaringar till 

och tolkningar av hedersvåld som det kulturella perspektivet respektive det feministiska 

perspektivet framhåller. Ett annat syfte är även att belysa om hedersvåldet stöds av religionen 

Islam som är starkt förknippat med våldet. Detta kommer göras genom en analys av det 

kulturella perspektivet samt det feministiska perspektivet. Studiens huvudsakliga 

frågeställning lyder därmed: Hur förklarar det kulturella perspektivet samt det feministiska 

perspektivet hedersrelaterat våld och vilka brister finns inom dessa perspektiv? 

1.4 Motivering 

Fadime Sahindal är uppväxt i Uppsala och hennes familj bodde i Uppsala vid tiden för 

mordet, inte så långt ifrån där min familj är bosatta, även idag. Efter Fadimes död, väcktes 

många frågor inom mig och jag längtade efter en förståelse för mordet. Länge undrade jag om 

jag någonsin hade träffat på Fadime utan att veta om det? I någon gata, i en buss eller 

restaurang? Den tanken har aldrig släppt mig, även idag. Med denna studie är förhoppningen 

att öka min förståelse för hedersvåld som fenomen. Drömmen är att kunna hjälpa utsatta män, 

kvinnor och barn i framtiden och då krävs adekvat kunskap kring ämnet hedersvåld, vilket 

enligt en rapport från Schlytter och Linell är något som fordras i dagens läge (Shlytter & 

Linell, 2008).  

1.5 Avgränsningar 

Denna studie beskriver tolkningar till hedersrelaterat våld utifrån två skilda 

förklaringsmodeller, den kulturella förklaringsmodellen samt den feministiska 

förklaringsmodellen. Studier om intersektionella perspektivet uteslöts på grund av begränsad 

tidsperiod samt utrymmesskäl. Enligt det intersektionella perspektiv går det inte att tolka 

hedersrelaterat våld med vare sig kultur eller könsmaktsordningen som enskilda förklaringar. 

Våld måste enligt detta perspektiv alltid förstås i sina kontexter, i förhållande även till makt 

kopplad till finansiella tillgångar, klass och bland annat rasifiering (Bruno, 2013). Studier som 

berör män som utsätts för hedersrelaterat våld berörs inte i lika stor utsträckning som kvinnor 

med anledning av att majoriteten som utsätts motsvaras av kvinnor. Dessutom är studien inte 

fokuserad på hur våldet kan te sig i uttryck mot HBT individer. Dock är detta en intressant 

aspekt som kräver mer forskning då det har visat sig att denna grupp är utsatt.  

2. METOD 

2.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie med ett hermeneutiskt analysförfarande i 

syfte att öka förståelsen och kunskapen kring den feministiska samt den kulturialistiska 

förklaringsmodellen till hedersvåld. Det övergripande syftet med en litteraturstudie är att få en 
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inblick i tidigare forskning kring det valda ämnet. Vid en litteraturstudie vill man se 

forskningens framskridning i det relevanta ämnet samt få en inblick i de olika metoder som 

forskarna tagit användning av vid undersökningar (Friberg, 2006). 

2.2 Litteratursökning 

Det var fängslande att se likheter samt skillnader i synsätt samt beskrivning av hedersvåld 

genom att studera flera forskares arbeten och på så vis göra likhetsgranskningar. I denna 

studie har jag fokuserat på studier av Kurkiala, Eldén, Kamali, Sclytter och Wikan som 

samtliga forskar kring hedersvåld. Tillgång till material rörande den kulturella 

förklaringsmodellen var begränsad. Informationen i studien grundar sig på vetenskaplig 

forskning. Jag har använt mig av böcker, vetenskapligt granskade artiklar och hemsidor. 

Internet har varit till stor nytta i sökandet efter intervjuer med forskare inom ämnet 

hedersvåld. Böckerna har jag sökt via universitetsbibliotekets boksökning. Artiklarna har 

sökts via universitetsbibliotekets databaser såsom SocIndex. Artiklar har även sökts via 

sökmotorn Google scholar.  

2.3 Urval 

Jag sökte efter litteratur som handlade om hedersvåld i Sverige. I ett tidigt skede av studien 

funderade jag över upplägg till studien för att på så vis kunna välja ut det material som bäst 

lämpade sig till studiens frågeställningar. Studien fokuserar på det kulturella perspektivet 

samt det feministiska perspektivets förklaringar till hedersvåldets uppkomst och i sin tur på 

hur dessa modeller betraktats av omgivningen genom att se över den rådande kritiken som 

förs mot dessa perspektiv. Relevanta vetenskapliga artiklar om hedersvåld för litteraturstudien 

söktes via olika databaser såsom SocIndex samt via sökmotorn Google scholar. Sökorden som 

användes för att få tillgång till de mest väsentliga artiklar till mitt arbete var: Hedersrelaterat 

våld, heder, hedersrelaterat våld och socialt arbete, våld i hederns namn, religion and 

hedersrelaterat våld. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Via de olika sökorden fick jag fram flertalet vetenskapliga artiklar. Varje artikel lästes igenom 

grundligt för att kunna urskilja relevans av artikel. Vidare valdes böcker anpassade efter att 

uppfylla syftet samt frågeställningarna. Böckerna söktes via bibliotekets boksökning samt via 

Google sökmotor. Böckerna valdes ut med tanke på dess innehåll och hur väl informationen 

passade till mitt arbete. Efter noggrann granskning av mitt insamlade material bildades en 

perception av hur jag ville strukturera mitt arbete. Hedersrelaterat våld är ett känsligt ämne 

men till min positiva överraskning lyckades jag finna rikt med material för att svara på 

studiens frågeställningar. Tillgång till information kring ämnet hedersvåld har ökat de senaste 

åren efter flera uppmärksammade hedersmord. Ämnet är dock brett och våldet kan ta sig i 

uttryck på många vis. Därmed var det essentiellt att göra avgränsningar så tidigt som möjligt. 

För att kunna förstå hedersvåldet krävs att vi förstår hur det uppkommer. Det vill säga insikt i 

vilka element som ger upphov till våldet. Därför sökte jag olika tolkningar i ett tidigt skede 

och jämförde likheter samt olikheter mellan åtskilda tolkningar. Förklaringsmodellerna som 

jag redovisar för i studien betonar viktiga men distinkta motiv till våldet. Innan jag sökte 

generell kunskap kring hur hedersvåldet kan ta sig i uttryck studerade jag de olika tolkningar 
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av våldet som är de mest rådande i dagsläget och genom att jämföra modellernas distinkta 

argument avgränsade jag mig till två förklaringsmodeller som jag ansåg vara varandras 

”motpoler”. Mina personliga åsikter och synpunkter kring de valda förklaringsmodellerna, 

som är de mest etablerade i dagsläget, är inkluderade i avslutande reflektioner. Jag har även 

gett förslag på åtgärder för att komma till bukt med brister i hanteringen av ärenden med 

hedersproblemtiken bland de sociala myndigheterna samt kvinnojourerna.  

2.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning använder man sig av begreppen tillförlitlighet, trovärdighet samt 

överförbarhet. Tillförlitlighet handlar om hur sanna resultaten från en studie är. Ett resultat 

bedöms tillförlitligt om det lyfter fram de karaktäristika som är betecknande för det som var 

ämnat att skildras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Ett vanligt sätt att mäta 

tillförlitligheten i en studie är att ställa frågan ifall en annan studie med samma design och 

metod genererar samma resultat (Svenning, 2003). I denna studie har jag i mitt 

analysförfarande använt mig av en hermeneutisk analysansats. Hermeneutik är såväl en 

filosofi om förståelsens premisser som en beteckning för en forskningsansats med 

interpretation som analysredskap (Ödman, P-J, 2007). Genom att tillämpa ett hermeneutiskt 

analysförfarande finns det ingen direkt ”sanning” eller verklighet, utan jag har i denna studie 

gett min tolkning av flera framstående forskares interpretationer av hedersvåld. Det är min 

tolkning som därmed presenteras i denna studie. Inom hermeneutiken finns en beskrivande 

och reflektiv inställning till undersökningsmaterialet och betoningen ligger i att se helheten 

(Ödman, P-J, 2007). För att uppnå så hög tillförlitlighet som möjligt har jag i studien 

eftersträvat genomskinlighet i texten. Detta innebär bland annat att man för en argumentation 

över tolkningar samt ger läsarna insyn i materialet. Efterprövbarhet blir endast möjligt då man 

är tydlig i de vägar man tagit för att komma fram till ens tolkningar och bidrar med insyn i 

materialet.  

 

Trovärdighet är ett mått på om en viss fråga beskriver det man vill att den ska beskriva (Bell, 

2006). Trovärdighet handlar även om hur användbara resultaten är (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). För att säkerställa trovärdigheten har jag även här fokuserat på öppenhet och 

genomskinlighet så att läsaren får möjlighet att bedöma studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet och ifall studien lyckas skildra vad den avser att beskriva.  

 

Med överförbarhet syftar man på vad som kan överföras utifrån studiens resultat (Carlsson, 

1990). Det vill säga om resultaten kan gälla i ett bredare perspektiv. I denna studie har inte 

fokus legat på hur pass överförbara resultaten må vara utan studiens fokus ligger på att 

redogöra för olika tolkningar som forskare inom de olika förklaringsmodellerna etablerat. 

Genom att belysa flera forskares utgångspunkter inom fältet har jag strävat efter att belysa de 

mest etablerade tolkningarna, som torde vara de mest överförbara interpretationerna. Som 

författare kan man skapa premisser för överförbarhet, men det är upp till läsarna att resolvera 

om resultaten är överförbara till andra sammanhang. För att understödja bedömningen av 

överförbarhet har jag i studien strävat efter att ge en grundlig framställning av datainsamling, 

beskrivning av urval samt de omständigheter som bildat kontext för uppsatsen (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). 

http://infovoice.se/fou/bok/10000002.shtml
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3. TRE MORD I HEDERNS NAMN 

3.1 Glöm aldrig Fadime, Pela och Abbas 

Fadime Sahindal var 25 år gammal när hon mördades av sin fader i Uppsala. Familjen är från 

Kurdistan. Fadimes familj hade bott i Sverige i 20 år när hon bragtes om livet den 21 januari 

2002. Fadime hade ett förhållande med en svensk-iransk man vid namn Patrik. Hon blev 

tillsagd att lämna förhållandet eller förlora sin familj. Hon valde kärleken. Fadime gjorde flera 

offentliga framträdanden för att tala ut om hedersvåld. Måndagskvällen den 21 januari 

samlades Fadime, hennes mor samt två systrar i en lägenhet. De träffades i smyg då fadern 

hade bestämt att ingen fick träffa Fadime på grund av att hon vanärat sin familj genom att ha 

ett öppet förhållande med Patrik och genom sina offentliga tal där hon enligt fadern hade 

hängt ut familjen. Fadime ville se sin familj innan sin resa till Kenya där det var planerat att 

hon skulle göra ett fältarbete för sin mastergrad. Under samma kväll kom pappan och bankade 

på dörren till lägenheten. Han skrek att de skulle öppna för honom. Systern berättade i rätten 

att Fadime sa ”stackars pappa” tre gånger den kvällen hon dödades. Kvinnorna släppte aldrig 

in honom men pappan hade gömt sig och när kvinnorna väl kom ut klev fadern fram och sköt 

Fadime. Nyheten om Fadimes död spreds snabbt, även internationellt. Fadime är idag begravd 

i domkyrkan. Fadime hade innan sin död berättat för vänner att hon ville begravas i 

domkyrkan nära Patrik som dödades i en bilolycka 1998, samma dag som paret hade tänkt 

flytta ihop (Wikan, 2003). 

Pela dödades av sina farbröder i Irak den 24 juni 1999. Pela var 19 år gammal när hon miste 

livet. Pela reste tillbaka till Irak med sin familj i tron om att hon skulle gifta sig. Men 

farbröderna och fadern hade andra planer för henne. De ville återupprätta sin heder genom att 

döda Pela. Det cirkulerade rykten om att Pela var en lösaktig tjej som hade förlorat sin oskuld. 

En kväll rymmer Pela hemifrån och stannar hos en vän i en vecka. Men Pela ville inte vara 

ifrån sin familj utan åker tillbaka. Väl hemma ställde fadern ett ultimatum till Pela: du skall 

gifta dig. Pela accepterar villkoret. När Pela dödades var lillasystern Breen samt Pelas 

mamma närvarande. Den starkaste påtryckningen kom från Pelas farfar som hade hört rykten 

om Pela. Själv var han bosatt i Australien. Idag sitter farbröderna i fängelse på livstid (Wikan, 

2003). Lillasystern Breen blir åklagarens huvudvittne i det som kallats Sveriges första 

hedersmords rättegång (Sverigesradio, 2011)  

Breen berättar om de sista minuterna innan Pela dör: ” Kan du se, kan du ta mig till läkaren 

säger hon till mig. Så kommer min mamma upp så försökte vi båda två hålla hennes arm, dra 

ner henne för trapporna precis vid gästrummet, utgången där. Då kommer yngsta och 

mellersta farbrorn igen. Vi båda tappar grepp om Pela. Pela ramlar och yngsta farbrorn 

försöker skjuta henne i huvudet igen. Jag försökte putta up pistolen två gånger, tre gånger, 

fjärde gången slänger han bort mig från henne. Han sköt henne i huvudet och hon börjar 

blöda från munnen, öronen, från allting. Till och med köttet från fingrarna försvann. Så 

försvinner alla, min mamma försvinner. Alla försvinner och jag blir själv med hennes kropp 

där. Jag försökte prata med henne, hon ger mig inget svar. Hon är helt död”(Sverigesradio, 

2011). 
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Abbas Rezai mördades den 16 november 2005. Abbas var ursprungligen från Afghanistan och 

kom till Sverige när han var arton år gammal. Mördaren var bror till Abbas dåvarande 

flickvän Zahra. Mördaren var sjutton år gammal när han dömdes till fyra års sluten 

ungdomsvård och utvisning från landet på livstid. Abbas mördades eftersom han ansågs ha 

fläckat Zahras familjs heder. Han mördades under hemska förhållanden i mördarens kök där 

han bland annat skållades genom att få en och en halv liters stek hett olja ned hälld i halsen 

med tvång. Han blev skållad, slagen och knivstucken till döds. Våldet karaktäriserades som 

tortyr i rättegången. Abbas och Zahra hade tidigare sökt hjälp hos socialtjänsten. Men 

socialtjänsten beslutade att skicka tillbaka Zahra till hennes familj och Abbas välkomnas till 

hemmet av familjen. När Abbas fick reda på att han skulle vara gäst hos Zahras familj sade 

Abbas till den ena socialkonsulenten: Jag hoppas jag lever imorgon. Nästa dag var Abbas 

död. Mordet på Abbas är en påminnelse att det inte bara är kvinnor som drabbas av 

hedersmord (Wikan, 2009).  

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Forskning i Sverige 

Forskning I Sverige kring hedersvåld har ökat det senaste decenniet. I Sverige finns flera 

framstående forskare och jag har valt att berätta om de forskare som är de mest etablerade 

samt beröra forskarnas respektive huvudsakliga forskningsintresse. 

De mest framstående forskarna kring hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige är bland 

annat Åsa Eldén, sociolog, som har författat avhandlingen "Heder på liv och död". 

Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder (2011). Eldén är förespråkare för det 

feministiska perspektivet och i sin avhandling resonerar hon för varför hedersvåld bör ses som 

en del av mäns våld och förtryck mot kvinnor.  

Mino Alinia, filosofie doktor i sociologi vid Uppsala Universitet, är en etablerad forskare 

inom området hedersvåld samt förtryck. Alinias forskningsområde innefattar globalisering, 

rasism, migration, diaspora, sociala rörelser, etnicitet, nationalism samt genus och våld med 

fokus på våld i hederns namn. Utöver att ha skrivit flera avhandlingar om hedersvåld, har 

Alinia följt den svenska debatten om hedersvåld under flera års tid och även skrivit om den. 

Alinias senaste forskningsprojekt ”Violence against women in the name of honour in Iraqi 

Kurdistan” framställer våld mot kvinnor i hederns namn med fokus på irakiska Kurdistan 

(Nationellt centrum för kvinnofred, Alinia, 2013).  

Maria Carbin, filosofiedoktor i statsvetenskap, har skrivit avhandlingen ” Mellan tystnad och 

tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik”. Carbin skildrar i sin avhandling hur 

våld mot svenska kvinnor med rötter från andra kulturer tolkas i integration och 

jämställdhetspolitiken (Carbin, 2010).  

Sabine Grubers forskar om etniska samband i skilda välfärdsinstitutionella kontexter och hur 

detta skapar skiljelinjer och alstrar ojämlika premisser för samhällets medborgare beträffande 

deras möjligheter till bland annat vård och utbildning. Sabine Gruber har inom dessa ramar 

undersökt hur skolans elevvård ”ser” på hedersrelaterat våld i projektet ”Nationella 
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föreställningar och gränser i skolans insatser mot "hedersrelaterat" våld” (Nationellt 

centrum för kvinnofred, Gruber, 2013).  

Kulturantropolog Mikael Kurkiala är en av de få som förespråkar den kulturella 

förklaringsmodellen till hedersvåld. Han har skrivit boken "varje trumslag jordens puls - Om 

vår tids rädsla för skillnader" (2005).  

Även Unni Wikan, socialantropolog, tillhör de forskare som anlägger en kulturrelativistisk 

syn på det hedersrelaterade våldet och har skrivit flera böcker om hedersvåld. Wikan har 

bland annat skrivit om hedersmorden på Fadimeh, Sara samt Pela och söker i sin bok "Om 

heder" (2009) beskriva och förklara hedersbegreppet och dess komplexa innebörd.  

Siv-Britt Björktomta, doktorand i socialt arbete har genom sin rapport "Unga kvinnor, frihet 

och heder-om socialt arbete och hedersrelaterat våld" (2005) belyst det sociala arbetet med 

hedersrelaterat våld.  

Andra betydande forskare för det hedersrelaterade våldet i Sverige är bland annat ekonomi 

historikern Paulina de los Reyes och sociolog Mehrdad davishpour. Davishpour likt de los 

Reyes anser att våldet skall ses utifrån ett flerdimensionellt perspektiv. Våldet bör enligt dessa 

forskare analyseras utifrån klass, etnicitet, kön samt migration. Darvishpour är medförfattare 

till boken Invandrare och integration i Danmark och Sverige (2006). Paulina de los Reyes 

belyser det intersektionalistiska perspektivet i sin rapport Patriarkala enklaver eller 

ingenmansland? (2003).  

Astrid Schlytter, docent i rättssociologi, har under många år skrivit om hedersvåld och 

förtryck. Schlytter forskar (2013) om samhällets insatser för unga kvinnor med 

invandrarbakgrund som önskar leva efter andra former än familjens. Schlytter har bland annat 

skrivit ”Rätten att själv få välja” (2004) som handlar om tvångsäktenskap (Nationellt centrum 

för kvinnofred, Schlytter, 2013).  

5. HEDERSVÅLDETS OLIKA UTTRYCK 

5.1 Hedersbegreppet 

Det synonyma ordet för heder är ära. Det är ett minst sagt kontroversiellt begrepp efter flera 

uppmärksammade hedersmord som skett i Sverige. Ett komplext ord som historiskt och 

kulturellt sett rymmer paradoxer. Hedersbegreppet är i samtliga samhällen förenat med något 

positivt och rör sig om självrespekt, prestige och social respekt. Vad som fordras för att uppnå 

heder skiljer sig dock åt inom olika kulturer. Men begreppet är traditionellt sett förbundet med 

ädla, värdiga och nobla handlingar (Wikan, 2009).  

Heder är även kopplat till negativa tankeanknytningar. Då heder är något som handlar om 

makt och smärta. Främst eftersom heder har sitt pris. Vad som tillför samt skadar heder 

avgörs av de inflytelserika inom ett kollektiv, inom ett samhälle. Det är de mäktiga som sätter 

normerna för heder och för hur människor skall leva sina liv. Heder är något som kvinnor 

anses sakna inom de flesta kulturer. Kvinnor ingår i sina mäns heder och mäns heder kan 
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anstå helt och hållet på dem. Heder är på så vis kopplat till sexualitet. Kvinnors kyskhet är 

kollektivets prioritering (Wikan, 2009).  

Kollektivet bildar ett hedersbegrepp som lägger allt lidande och alla påfrestningar på kvinnors 

axlar. Sveriges egen historia vittnar om detta då "horungar" låg hellre kvinnorna till last och ej 

männen. Ordet lösaktig associeras säkerligen av majoriteten till just kvinnor. Men stora 

förändringar har skett i väst världen och kvinnor har fått en annan status. Stora framsteg har 

gjorts beträffande synen på kvinnors heder i västvärlden(Wikan, 2009).  

Det anses inte längre skamligt av en kvinna att till exempel föda barn utanför äktenskapet 

eller att leva sambo med sin partner utan att vara gift. Förr i tiden var ett stigma knutet till 

sådana livsval men samhället har förändrats. Förändrats till det bättre då det gynnar och 

främjar jämlikhet och lika värde för alla människor oavsett kön (Wikan, 2009).  

För att kunna få en någorlunda insikt samt förståelse för hedersbegreppet i icke västliga 

samhällen krävs att vi använder två begrepp för heder. Dessa begrepp översätts till heder på 

svenska men är två olika fenomen och har olika innebörder. Shirif och namus. Namus är 

motsvarigheten till heder på bland annat persiska, turkiska och kurdiska och hänvisar till den 

"tingliknande" hedern. Denna slags heder är en fråga om antingen eller. Med andra ord 

existerar den ej i någon utsträckning utan antingen har man heder eller så har man inte det. 

Shirif är den arabiska motsvarigheten till heder som man å andra sidan kan ha mer eller 

mindre av, den kan jämföras med status och inflytande (Wikan, 2009). Namus skiljer sig från 

shirif med skillnaden att förlorar man sin namus då anses man ha förlorat allting och för att 

återupprätta ens namus tar man till alla medel som finns för att återupprätta skadan. Namus 

kan med andra ord vidmakthållas, i förekommande fall förloras samt återupprättas och är i 

princip något som man erhåller via födseln oavsett bakgrund eller klass och den ovärderlig. 

Namus är något som man är tvungen att ta tillvara för man har inget värde som människa utan 

sin namus i tillbehåll (Wikan, 2009).  

Heder är enligt hederskoden en persons rättighet. Rätten att bli behandlad som en människa 

med en bestämd värdighet. Att ha heder är lika med att ha omgivningens respekt och aktning. 

I Sverige ser vi skam som motsvarighet till ordet heder. Men skam är ej motsvarigheten till 

den "tingliknande" hedern namus utan vanheder är mer korrekt. Skam är ett för milt, vagt och 

luddigt begrepp. Paret är med andra ord heder samt vanheder (Wikan, 2009).  

Enligt Wikan (2009) är det väsentligt att vanheder etableras som begrepp för att det för att det 

överhuvudtaget skall bli möjligt att sätta oss in i vad en verklig hederskodex betyder och har 

för signifikans för människor som prioriterar hedern före allt annat, ej sällan före sitt eget kött 

samt blod. Heder/vanheder beror till stor del på kollektivets uppfattning, om social respekt. 

Alltså är heder förbundet med ryktet som omger en. Gärningar och egenskaper har ett mindre 

värde än kollektivets syn och uppfattning. Det innebär att samhällets syn på individen är 

essentiellt för hedern. Hedersgruppen är individer som man ser upp till och vars värderingar är 

betydelsefulla (Wikan, 2009). Hedersgrupp avser individer som följer samma hederskod. När 

en i gruppen går emot den rådande normen dras vanära över hela kollektivet på grund av 

hederns gemensamma utsträckning. Enligt Eldén (2003) räcker det med rykten för att familjen 

skall ingripa.  
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Kvinnor har ständiga krav från omgivningen som de måste respektera och följa annars följer 

vanära och de kvinnor som har modet att trotsa normerna genom frigörelse bestraffas. 

Kvinnans sexualitet är starkt knutet till hedern (Darvishpour, 2006).  

Hela familjen drabbas av handlingen från en enskild då familjemedlemmar har en ömsesidig 

heder. För att motverka att hela familjen vanäras och förlorar allt värde "amputerar" man bort 

den individ som är skyldig till vanäran. Individen offras för att hela familjen ej skall drabbas 

och bli utstötta av kollektivet (Wikan, 2009). 

5.2 Oskulden och mödomshinnan 

I åtskilliga delar av världen har det under århundraden funnits en oskriven regel: En kvinna 

skall vara oskuld fram tills bröllopsnatten (Heimer, 2011). Vid det första samlaget förväntas 

kvinnan blöda genom att hennes mödomshinna spricker vid penetrering. Blödningen är det 

ultimata beviset för kvinnans kyskhet. Att en kvinna skall vara oskuld fram tills den dagen 

hon gifter sig är fortfarande en extremt betydelsefull regel inom kulturer där det existerar en 

hederskod. Oskulden är av största vikt och en bekräftelse på att kvinnan är ren (Christianson 

& Eriksson 2004). Men det är långt ifrån alla kvinnor som blöder vid första samlaget (Heimer, 

2011).   

 

Kvinnorna i hederskulturer är väl medvetna om hotet som föreligger ifall det visar sig att 

dessa inte är oskulder på bröllopsnatten. Blodet från mödomshinna var ett offentligt krav 

inom den arabiska, hebreiska och europeiska kulturen under antiken. Klarade man inte testet 

riskerade man att stenas till döds. Även idag kan sådana repressalier tas till bruk om kvinnan 

inte kan åskådliggöra sin oskuld via blodsfläcken (Christianson & Eriksson 2004). Fler och 

fler kvinnor med invandrarbakgrund söker sig till läkare för att konstruera mödomshinnan 

(Gun Heimer, 2011).  

 

En 18 årig flickas vädjan om hjälp i ett mejl till BRIS: 

”Min fråga är: finns det någon läkare här i Sverige som kan hjälpa mig att sy ihop mig på 

något sätt så att min familj inte märker att jag har haft sex? Snälla om det finns någon 

möjlighet att göra det så kan ni väl berätta för mig var jag får tag på den läkaren. Jag är i 

behov av mycket hjälp. Får jag inte hjälp med det så kan min familj göra vad som helst med 

mig, kanske till och med döda mig. Snälla hjälp mig” (Allmänna barnhuset, 2005). 

 

Enligt Fatima Mernissi som har skrivit artikeln Virginity and patriarchy är mödomshinnan en 

konstruktion som enligt Mernissi kontrollerar flickors och kvinnors kroppar samt även pojkars 

och mäns förhållningssätt gentemot kvinnor (Mernissi 1982). Myten har påtvingat kvinnor att 

genomgå dessa operationer för att återställa mödomshinnan, just för att de skall blöda och 

myten uppfyllas. Men enligt Schlytter är det inte oskulden i sig som är avgörande, utan om 

kvinnan bryter mot de ledande bestämmelserna i synen på sexualitet. När Pela obducerades 

efter mordet visade det sig att hon var oskuld (Schlytter, 2004). 

5.3 Tvångsäktenskap 

Inte alla ungdomar bestämmer själva om, när eller med vem de ska gifta sig. Arrangerade 

äktenskap mot en parts vilja kan ha såväl kulturella som sociala och ekonomiska orsaker. 
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Kvinnans sexualitet, familjebildning, äktenskap och skilsmässa kan i sådana sammanhang 

vara en kollektiv angelägenhet där litet eller inget utrymme ges för individens egna val. Både 

flickor och pojkar, kvinnor och män berörs, men flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt. 

Konsekvenserna av att gå emot familjens tradition och önskemål från föräldrar och andra 

släktingar kan för den enskilda kvinnan, eller mannen, vara så kännbara att det i praktiken 

inte är ett möjligt alternativ. (Regeringskansliet, 2008). 

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna finns rätten att ingå äktenskap 

intagen som en av de grundläggande rättigheterna. Där stadgas i art. 16 att ”fullvuxna män 

och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning på grund av sin ras, nationalitet eller 

religion ingå äktenskap och bilda familj”. Därutöver anges i samma artikel att äktenskap 

endast får ingås med de blivande makarnas fria och fullständiga medgivande. Om detta 

samtycke inte finns är äktenskapet inte rättsligt bindande.  

 

Flertalet åtgärder har vidtagits för att förhindra samt förebygga barn- och tvångsäktenskap i 

Sverige. Den civilrättsliga lagstiftningen om äktenskap ändrades 2004 för att framhålla att 

tvångsäktenskap inte är accepterat i Sverige. Lagändringarna betyder bland annat att högre 

krav ställs för att någon ska tillåtas att ingå äktenskap före 18 års ålder, att utländska 

medborgare under 18 år inte längre kan gifta sig i Sverige utan tillstånd, samt att äktenskap 

som ingåtts under tvång ej ska erkännas i Sverige. Enligt rapporten Gift mot sin vilja (2009) 

upplever cirka 70 000 personer i åldern 16-25 år att de inte kan välja partner fritt i Sverige. 

6,6 procent av dessa 70 000 personer motsvarar kvinnor och 3,8 procent motsvarar män. 

Vidare är det ungefär 8 500 personer som upplever en oro över att ej kunna välja vem de ska 

gifta sig med.  

 

Förebyggande arbete för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja är i Sverige kopplat till 

arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt den feministiska forskningen är 

tvångsäktenskap del av den patriarkala maktordningen där den mest utsatta gruppen är just 

flickor och kvinnor samt homosexuella (Nationellt centrum för kvinnofred, 2013). Enligt 

Schlytter är tvångsäktenskap ett sätt för män att kontrollera kvinnors sexualitet. Schlytter 

beskriver även att gränsen mellan arrangerade äktenskap samt tvångsäktenskap är tunn och 

diffus. Det är inte ovanligt att flickor luras iväg på semester till hemlandet där de lämnas kvar 

av föräldrar då barnen blivit bortlovade (Schlytter, 2004).  

 

6. ISLAM OCH HEDERSVÅLD 

6.1 Islam som motiv? 

”Vi, Underkastade (Muslimer på arabiska) från Västerås Moské och alla andra 

Underkastade i hela världen förkastar och fördömer alla våldshandlingar, mord och 

självmordsattacker som begås i Islams (Underkastelsens) namn vare sig om dessa utförs av 

individer, grupper eller stater”(Vasterasmoske, 2013). 
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1997 mördade Avi Kostner sina barn, sonen Ryan, 10, samt dottern Geri Beth, 12. Han ströp 

barnen till döds efter att de hade somnat. Kostner gav barnen sömnpiller. Anledningen som 

Kostner uppgav var att han ej ville att barnen skulle uppfostras till kristna av barnens mor. 

Han legitimerade sitt brott med ”judisk lag”. Efter morden läste han ”kaddish”, 

begravningsbönen, över dem. Kostner refererade till sin judiska tro men självklart finns 

ingenting i den judiska tron som rättfärdigar mord på sina barn (Omar, 2008).  

2004 rapporterar BBC I Storbritannien om en sikhisk fader som hade anlitat en torped för att 

mörda hans dotter eftersom hon var romantiskt involverad med en judisk pojke. Torpeden 

som pappan anlitade var en civilklädd polis. 2005 misshandlar en etniskt svensk man sin 

dotter för att hon blivit gravid med en arab. ”Arabfoster ska man sprätta upp och kasta på 

soptippen”, sa pappan, enligt Aftonbladet (3/10 2005). Flickan blev så illa misshandlad att 

hon förlorade barnet genom missfall (Omar, 2008).  

 

Hedersvåld är förekommande i flera olika religioner men är mest förknippat med Islam, och 

detta är synligt i offentliga debatter bland annat där Islam är ett ämne som diskuteras flitigt i 

samma kontext med hedersvåld. Många associerar hederskultur med någon form av muslimsk 

kultur. Detta kan förklaras av att hedersvåld förekommer bland så kallade muslimska familjer. 

Men följer dessa människor verkligen Islam som religion eller är det kulturella värderingar 

som styr? Islam är världens näst största religion. Muslimernas heliga skrift Koranen anses 

vara Guds ord förmedlade till profeten Muhammed. Koranen anses vara komplett, perfekt och 

fullt detaljerad vilket innebär att skriften skall fullgöra som enda källan för religiös 

vägledning. Att Koranen bör ses som enda källan för vägledning för dess anhängare upprepas 

flera gånger i Koranen. Därmed bör huvudfrågan, om Islam stöder hedersvåld, vara fullt 

visibelt i denna skrift. 

Koranen 6:113–115 ”Ska jag söka annat än GUD som lagens ursprung, när Han har 

uppenbarat denna bok för er, fullt detaljerad? De som fick skriften inser att den uppenbarats 

från er Herre, sanningsenligt. Ni ska inte hysa några tvivel. Er Herres ord är fullständiga i 

sanning och rättvisa. Ingenting ska ersätta Hans ord. Han är Den Som Hör, den Allvetande”.  

 

Koranen 6:38 ”Alla varelser på jorden, alla fåglar som flyger med vingar, är samhällen som 

ni. Vi har inte utelämnat någonting i denna bok. Till sin Herre, kommer alla dessa varelser 

att sammankallas”.  

För att verkligen kunna urskilja om hedersvåld har stöd från Koranen som utgör muslimernas 

heliga skrift och enda källa till vägledning har jag granskat Koranen i sin helhet. Jag har valt 

att redovisa verser som är kopplade till teman som berör hedersvåld som till exempel: 

jämlikhet mellan könen, tvångsäktenskap samt tvång inom religionsfrågor. Enligt Koranen är 

kvinnor och män jämlika vilket styrks av verserna nedanför: 

Koranen 3:195 ”Deras Herre besvarade dem: "Jag misslyckas aldrig belöna någon arbetare 

ibland er för det arbete ni gör, vare sig ni är manliga eller kvinnliga - ni är jämlika. 

Följaktligen, för de som immigrerar, som tvingas lämna sina hem, som förföljs på grund av 
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Mig, som kämpar och dödas, kommer Jag att lindra deras synder och ge dem tillträde till 

trädgårdar med flytande bäckar." Sådan är belöningen från GUD. GUD besitter den yttersta 

belöningen”. 

Jämlikhet mellan män och kvinnor i Islam understryks genom att inget kön är överlägset det 

andra. Kvinnors jämlikhet i Islam är uppenbar genom de lagliga rättigheter som ges dem i 

Koranen (Islamguiden, missuppfattning 4). Dessa rättigheter återfinns i tredje Suran, Al-Nesa, 

som från det arabiska språket översätts till just kvinnor på svenska. I denna Sura kan man läsa 

om bland annat kvinnors rättigheter vad gäller äktenskap och skilsmässa. Såväl kvinnor som 

män har samma rätt till att ingå äktenskap men även samma fulla rätt att upplösa det genom 

skilsmässa enligt Koranen 2:228. För att ett äktenskap skall vara giltigt krävs samtycke från 

både parter (Brown, 2010). Detta styrks genom Sura 4, versnummer 24. Tvång får enligt 

Koranen ej förekomma i trosfrågor. Alla har rätt att leva sina liv som dem önskar och på 

samma vis har alla rätt att tro på vad de vill eller att inte tro på något överhuvudtaget.  

Koranen 2:256 ”Det ska inte finnas något tvång i religion; den rätta vägen är nu tydlig från 

den felaktiga vägen. Den som fördömer djävulen och som tror på GUD, har det starkaste 

förbundet i sina händer; ett som aldrig brister. GUD är Den Som Hör, Allvetande”. 

Enligt denna vers blir det klart och tydligt att ingen enligt Koranen, muslimernas enda heliga 

skrift, har rätt att påtvinga någon varken sina värderingar, principer eller religiösa 

övertygelser. Därmed blir det naturligt att dra slutsatsen att Islam ej stödjer våld som utförs i 

hederns namn utan att Islam som religion tvärtom fördömer våldet som bygger på att påtvinga 

människor till att leva som de mäktiga inom ett kollektiv lever. Det bygger på tvång och 

kontroll, något som Koranens principer står i direkt motsats till då Koranen förespråkar frihet. 

Likt andra religioner är det strikt förbjudet att döda en annan människa inom Islam. Att döda 

en annan människa är ett oförlåtligt brott enligt Koranen (Mufti, Ahmed, Abdullah, Omer, 

Shah, 2012). 

Koranen 5:32 ”På grund av detta fastställde vi för Israels Barn, att för den som mördar en 

person som inte begått ett mord eller hemska brott, ska det vara som om han mördat alla 

människor. Och för den som skonar ett liv, ska det vara som om han skonat livet på alla 

människor. Våra budbärare gick till dem med tydliga bevis och uppenbarelser, men de flesta 

av dem efter allt detta överträder ändå”. 

Det är problematiskt att individer som ej praktiserar Islam utan råkar vara födda i regioner där 

islam är förankrat, ändå ses som muslimer (Moghissi, 2006). Den rådande forskningen påvisar 

att våldet är kopplat till traditioner. Våldet förekommer bland anhängare till olika religioner, 

emellertid finns ingen specifik religion som man kan koppla våldet till (Elden, 2003, Wikan, 

2003) Hedersmord hör inte till någon specificerad etnisk grupp eller kultur. Det sker bland 

såväl muslimer som bland religiösa minoriteter i muslimska regioner (Wikan, 2003).  
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7. FÖRKLARINGSMODELLER 

7.1 Den patriarkala förklaringsmodellen 

Det feministiska perspektivet tar sin utgångspunkt i att hedersvåld som all annan form av våld 

mot kvinnor är ett uttryck för patriarkatet. Det är en del av mäns våld mot kvinnor. Det 

radikalfeministiska synsättet anser att man blundar för det universella patriarkala våldet 

genom att man fokuserar på att utländska män är offer för en hederskultur.  

 

Åsa Eldén analyserar hedersvåld utifrån ett feministiskt perspektiv i sin avhandling ”Heder 

på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder”. Enligt Eldén bör 

hedersvåld ses som en delkomponent av mäns våld mot kvinnor. För att få insikt i mäns våld 

mot kvinnor ska det begripas utifrån kulturella tankar och idéer där kultur, kön och våld måste 

anknytas. Våld är en del av normaliteten och bör ej separeras från sin kontext (Eldén, 2003). 

Våld förekommer i alla slags förhållanden och är en del av både män samt kvinnors liv i 

vardagen. Eldéns resonemang styrks av rapporten slagen dam (2001) där det framkommer att 

mäns våld mot kvinnor förekommer i alla kulturformer och samhällsklasser samt är utbrett 

(Eldén, 2003). Hedersrelaterat våld handlar om ett könsmässigt förtryck som tar sig uttryck i 

kontrollen av kvinnors sexualitet och synen på kvinnors handlande som den absoluta 

manifestationen för familjens anseende. Eldén framhåller i sin avhandling att våld ej ska 

avskiljas från sina sammanhang och argumenterar för att det är en del av normaliteten.  

 

Våld skall ses utifrån ett feministiskt paradigm. För att begripa hedersrelaterat våld skall det 

ses från interaktionen mellan bland annat kultur och makt. Varje kultur har sina egna 

uppfattningar och idéer om hur våld mot kvinnor ska evalueras och tolkas. Hedersrelaterat 

våld blir enligt Eldén detsamma som kvinnoförtryck och begreppen bör ej separeras då dessa 

hör ihop i princip. Våld som riktas mot kvinnor måste tolkas från sitt kulturella system där 

kultur, kön och makt förbinds. När man i svensk media diskuterar hedersvåld mot utländska 

kvinnor så förklaras våldet nästintill uteslutande utifrån migration, segregation samt 

utanförskap. Man projicerar bilden av att hedersvåld är ett utländskt våld och att det inte har 

något med Sverige att göra. Eldén menar att hedersvåld ses som en följd av ”de andras” kultur 

och en anledning är det som vi ser och hör via media. Främmande kulturer ses som 

våldsamma och farofyllda medans den svenska kulturen ses som jämlik. Vidare hävdar Eldén 

(2003) att våldet inte har någon anknytning till en viss religion eller specifik kultur. Bilden 

som media har gett av mordet på exempelvis Fadime har lett till att skillnad görs mellan våld 

mot svenska kvinnor och våld i hederns namn. Våld mot svenska kvinnor ses som handlingar 

från psykiskt sjuka män medans hedersvåldet ses som en del av en kultur.  

 

Eldén beskriver vikten av "bilden" som finns av familjens kvinnor. Det räcker med rykten om 

att kvinnorna i familjen har besudlats för att våld skall födas. Kvinnor med dåligt rykte 

utesluts från familjen eller dödas för att familjens heder skall återupprättas. Ryktet behöver 

inte ens stämma med verkligheten, det räcker att folk pratar. Med andra ord är man inte 

särskilt intresserad av vad kvinnan har gjort i verkligheten. I patriarkala familjer har en 

kollektiv gemenskap skilda innebörder för de olika könen. Den kvinnliga ”renheten eller 

kyskheten” är essentiellt för de som lever i hedersrelaterade kontexter.  
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Elden beskriver i sin avhandling hur en tingsrätt dömde en man som dödade sin dotter, 

Maryam, till dråp istället för mord då man ansåg att den ”arabiska kulturen” hade influerat 

mannan till att döda denna kvinna (Elden, 2003). Eldén resonerar att man omvandlade 

mördaren till offer för sin kultur och fråntog honom ansvaret. Forskaren anser att mäns våld 

och kontroll legitimeras och bagatelliseras med åberopande till familjens heder. Detta kan bli 

en farlig konsekvens av hur vi ser på hedersvåld enligt forskaren. Männen blir till offer då 

skulden läggs på deras etnicitet/kultur.  

7.2 Den kulturialistiska förklaringsmodellen 

En förespråkare för den kulturalistiska förklaringsmodellen är Mikael Kurkiala, forskare och 

kulturantropolog vid Uppsala Universitet. Kurkiala delar sin syn på morden på Fadime och 

Pela i en intervju med (Svensson, 2002). Kurkiala belyser att det fanns individuella samt 

psykologiska motiv till morden i fråga och att integrationspolitiken som Sverige för var av 

betydelse. Men Kurkiala poängterar att kulturen är många gånger vital för hur individer 

agerar. Människans principer och värderingar återfinns i dennes kulturarv och dessa 

värderingar är fundamentala för att förstå varför människor agerar som de gör. Det innebär att 

människan legitimerar sina handlingar utifrån dennes värderingar. Inom kyskhetskulturerna är 

den ledande normen att kvinnan skall förbli oskuld tills hon gifter sig med den man som 

familjen har valt och vara honom trogen. Detta är en regel som funnits i flera tusen år. Denna 

kyskhetsmoral har en stabil plats i samhällen runt Medelhavet, Mellanöstern samt i delar av 

Asien. Sex utanför äktenskapet är inte tillåtet och förhållanden utanför äktenskapet är ett tabu. 

Kvinnor som engagerar sig förhållanden utanför äktenskapet ses som ett hot mot familjens 

anseende och heder. De som trotsar familjens regler måste elimineras mot alla medel menar 

Kurkiala.  

 

Moderniteten innebär enligt Kurkiala en annan syn på människan där hon har rättigheter att 

själv välja hur hon vill leva sitt liv. Identitet är ej längre ett arv utan den skapas av människan 

själv, genom de val som hon gör och genom de vägar som hon tar. Kurkiala menar att det var 

detta som Pela och Fadime gjorde och att det kostade de livet. De tog sig rätten till att leva 

som de ville och gick emot familjens befallningar och regler. Gärningsmännen som är 

skyldiga till morden gjorde vad de ansåg vara rätt. De handlade utifrån deras värderingar som 

är rådande i den del av världen där de ursprungligen kommer ifrån. Kurkiala menar att det är 

vanligt att människor vid dessa regioner legitimerar mord i hederns namn. Kulturella orsaker 

spelar helt klart en stor roll till morden på Fadimeh och Pela poängterar Kurkiala. Dock finns 

det enligt Kurkiala inga moralprinciper som människor i Sverige delar samma syn på och som 

man kan stödja sig på eller hänvisa till när det kommer till kvinnovåld. Alltså kan inte 

svenskar legitimera sina handlingar utifrån värderingar inom den svenska kulturen. Synen på 

kvinnovåld i Sverige har inte alltid varit lika fördömande om man ser tillbaka ett par 

decennier men i nutid dominerar en klart dömande syn på kvinnovåld. Hedersmord begås med 

stöd av den kultur som härskar i gärningsmannens hemland medans inget dylikt stöd finns för 

kvinnomord i Sverige.  

 

På samma sätt kan man ge en förklaring till varför så många aborter görs i Sverige eller varför 

skönhetsingreppen ökar. Det finns kulturella anledningar även till detta faktum. Anorexi och 
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hedersmord har en sak gemensamt; orsaken är kulturell. I den västerländska kulturen handlar 

nästan allt om hur vi ser ut på ytan och flickor samt pojkar tenderar allt mer att värdera sig 

och andra efter utseende. Anorexi är mycket valigt i Sverige och enligt Kurkiala ett tecken på 

ett samhälle som befinner sig i en svår och kritisk period. Flickor i Sverige är pressade att 

förvandlas till orimliga proportioner för att uppleva att de är tillräckligt bra. Kultur omfattar 

och inbegriper uppfattningar, tankar och interpretationer som kopplar samman människor i 

olika samfund. Enligt Kurkiala är människans relation och syn på världen beroende på hur 

hon/han personligen tyder den. Individens personliga uppfattningar och värderingar fastställs 

sedan i en sammanställning av normer som definierar samt stipulerar vad som är rimligt och 

passande men även vad som är orimligt och olämpligt (Kurkiala, 2005). Kulturen och dess 

normer är den styrande faktorn till fenomenet hedersvåld. Enligt Kurkiala handlar kultur om 

hur individer som kollektiv attribuerar sin värld ett syfte och när människors interpretationer 

är i harmoni med andras är dessa interpretationer kulturella. Men Kurkiala betonar att allt inte 

har sin grund i kultur och att det är på samma gång viktigt att ha detta i åtanke. Gärningar 

samt metaforer måste tydas och förstås av ett samfund för att ses som kulturella (Kurkiala, 

2005).  

 

En annan förespråkare för den kulturalistiska förklaringsmodellen är Unni Wikan. Enligt 

Wikan har hedersbegreppet skilda betydelser och hur det kan se ut i olika samfund kan variera 

från land till land. Wikan vill i bästa mån undvika termerna kultur och samhälle eftersom 

sådana definitioner kan bilda en falsk uppfattning av att alla människor inom en kultur skulle 

agera och tänka enhetligt (Wikan, 2003). Enligt Wikan finns det tydliga skillnader i våldet 

mot kvinnor som utförs av etniskt svenska män respektive män med invandrarbakgrund. 

Hedersrelaterat våld avviker från svartsjukevåld på flera punkter menar Wikan. Den primära 

skillnaden består av att det hedersrelaterade våldet grundar sig i föreställningar om makt och 

kontroll över kvinnan och hennes sexualitet. Alltså blir det problematiskt att tolka etniskt 

svenska mäns våld och invandrarmäns våld utifrån identiska omständigheter. Det främsta 

motivet till svartsjukevåld är kärlek medan hedersrelaterat våld går ut på makt och styrning. 

Det handlar om att lyda de som besitter makten, de prominenta i samfundet. Människorna i ett 

kollektiv med hedersnormer tror sig existera för systemets skull då tankesystem och 

konstellationer påverkar dessa till att tänka i dessa banor. Våld i hederns namn begås ofta med 

samtycke av de inflytelserika inom samfundet till skillnad från svartsjukevåld. Bryter man 

mot rådande hedersnormer, det vill säga värderingar som familjen delar i en hederskultur kan 

man bli utsatt för våld vilket talar för att det är ett kulturellt fenomen (Wikan, 2003). 

7.3 Kritik mot det kulturella perspektivet 

Modellen är enkel: män från hederskulturer slår ihjäl sina kvinnor med andra ord, kulturer 

(A) har lett till mordet på Fadime (B). Alltså var mordet på Fadime förutbestämt av det 

kulturella bagage som hennes far tagit med sig från den kurdiska delen av Turkiet. Om de 

som framhävt detta synsätt var konsekventa så borde de dra slutsatsen att pappan handlar 

efter sin kulturella övertygelse och då borde man arrestera kulturen och ställa den inför rätta 

istället för pappan (Kamali 2004, s.22). 
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Masoud Kamali är professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet och vid Centrum för 

multietnisk forskning vid Uppsala universitet. 2004 utsågs Kamali av dåvarande 

integrationsministern Mona Sahlin till regeringens särskilde utredare i diskrimineringsfrågor, 

med utgångspunkt i maktperspektiv, integration och strukturell diskriminering. Kamali 

framhåller att skälet till den misslyckade integrationspolitiken har sin grund i ett särskiljande 

mellan svenskar och invandrare som medfört i att föreställningar om olikheter och rasism 

förstärkts. 

I en intervju med paraplyprojektet.se (04-08-09) delar Kamali med sig av sin syn på 

hedersvåldet. Kamali anser att media förvränger och överdriver bilden av det så kallade 

hedersvåldet."Man gör en jättestor grej av att några invandrartjejer blivit utsatta för så kallat 

hedersrelaterat våld. Det handlar om någon mindre procent, en liten grupp. Det är inget stort 

problem" framhåller Kamali. Professorn markerar att man inte kan blunda för att svenska män 

mördar sina kvinnor för sin manlighets skull. I Sverige kan svenska kvinnor mördas för att de 

har sex med andra än sina män. Kamali menar att det inte finns någon hederskultur, men att 

våld existerar. 

"Det är en myt som vittnar om djupa fördomar, kanske rasism. Att påstå att någon speciell 

hederskultur existerar. Det är gammalmodiga och förlegade teorier som framstående forskare 

i både USA och England tar avstånd ifrån”, säger Masoud Kamali.  

Kamali anser att Astrid Schlytter utnyttjat hedersmordsdebatten. "Jag erkänner henne inte 

som forskare. Hon har enkla förklaringsmodeller som "De är såna. De mördar sina döttrar 

och väljer att inte bli svenskar. Vilka generaliseringar! Hon förstärker bara vi och dom-

tänkandet och använder ordet invandrare som ett kollektiv i boken. Varför intresserar sig hon 

sig inte för Livets Ord och Jehovas Vittnen istället? Eller för överklassen, som fortfarande 

gifter bort sina barn". 

”Det finns en attityd av "när du väljer att bli svensk, är du en av oss." Och rapporteringen av 

att Fadime är en martyr, har en defekt. De andra som inte går samma väg som hon, blir inte 

"en av oss." Det finns invandrarfamiljer som fungerar helt utmärkt och det finns många 

kurdiska döttrar som kan intyga detta. Men detta bryr sig inte Media om att belysa markerar 

Kamali. 

Gudrun Schyman säger i en artikel i expressen (08-03-30) att det är viktigt att se att det både 

finns likheter och olikheter i det patriarkala våldet. Schyman menar att genom att utpeka 

kultur som bärare av hedersrelaterat våld så signalerar man att problemet inte finns i det 

”svenska” samhället och att den ”svenska kulturen” är fri från patriarkalt våld. Det blir en 

fråga om ”dem andra”, något som ”vi” inte behöver bry oss om. Resultatet blir en olycklig 

polarisering som cementerar den segregerade syn som finns i Sverige. Schyman 

exemplifierar: Män med svensk etnisk bakgrund utsätter kvinnor (och män) för våld. En 

person från ett annat land skulle av det kunna dra slutsatsen att detta våld begås på grund av 

svensk kultur, tradition och västerländska patriarkala mönster. Många etniska svenskar 

förklarar sällan mäns våld på detta sät.  

Mäns våld förklaras istället med alkoholism, psykisk sjukdom och mäns våld mot män kallas 

för ungdomsvåld eller huliganvåld. Det patriarkala mönstret försvinner. Eldén (2003) anser att 
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medias presentation av Fadimes mord har resulterat i att skillnad görs mellan våld mot 

svenska kvinnor och hedersvåld. Våld mot svenska kvinnor ses som handlingar från psykiskt 

sjuka män medans hedersvåldet ses som en del av en kultur. Det feministiska synsättet åsyftar 

att man blundar för det universella patriarkala våldet om man blott fokuserar på att männen är 

offer för en hederskultur som vissa forskare förespråkar (se Kurkiala, 2005). Forskaren anser 

att mäns våld bagatelliseras med hänvisning till familjens heder. Männen blir till syndabockar 

då skulden läggs på deras etnicitet/kultur.  

7.4 Kritik mot det feministiska perspektivet 

"Den som blir bortgift mot sin vilja idag heter knappast Eva eller Margareta. Inte nu längre, 

inte i vårt rätt så jämställda och demokratiska land. Individens allmänna ställning och 

valmöjligheter är stärkta genom svensk lagstiftning. Och det har tagit oss några generationer 

av arbete att åstadkomma det" (Schlytter, 2004). 

 

Att blunda för den kulturella förklaringsmodellen marginaliserar mordet på Fadime genom att 

jämställa det med andra former av våld mot kvinnor, menar Kurkiala. Det feministiska 

synsättet är ett paradigm som blundar för dessa kvinnors levnadsöden. Följderna av detta blir 

att kvinnor inom hederskulturer fördelas in bland alla övriga kvinnor vilket gör att de inte ses 

som en separat kategori. Resultatet blir att de utsatta individerna inte får den hjälp som de är i 

behov av. För att kunna vidta åtgärder mot hedersvåldet är det vitalt att våldet ses som något 

kulturellt betingat. Enligt Kurkiala (Pihlblad, 2010) skiljer sig hedersvåldet från andra former 

av våld på flera punkter. En viktig skillnad är att hedersvåld oftast har stöd av ett kollektiv 

medans inget dylikt stöd finns i den svenska kulturen.  

Wikan är av samma mening och framhåller att det finns distinkta differenser i våldet mot 

kvinnor där gärningsmännen är etniskt svenska män respektive män med invandrarbakgrund. 

Det hedersrelaterade våldet avviker från svartsjukevåld då det hedersrelaterade våldet grundar 

sig i föreställningar om makt och kontroll över kvinnan och hennes sexualitet. Alltså blir det 

svårt att tolka etniskt svenska mäns våld och invandrarmäns våld utifrån identiska 

omständigheter. 

Hedersrelaterat våld är kulturellt betingat och sker i större grad bland muslimer i Mellanöstern 

betonar Kurkiala. Dock är det svårt att på ett enkelt vis koppla hedersrelaterat våld till 

etnicitet, nationalitet eller religion. Det är viktigt att förstå att kultur är något som ständigt 

förändras påpekar Kurkiala. För 50-60 år sedan var det inte ett brott att aga sitt barn. I dag ser 

den saken väldigt annorlunda ut. Det innebär att även hedersrelaterat våld kan förlora sin 

kulturella legitimitet. Men för att detta skall vara möjligt måste vi våga tala om kultur menar 

Kurkiala. 

Vi kan inte bota hjärntumör med alvedon", betonar Kurkiala. Om vi fortsätter blunda för 

kulturella skillnader kan det sluta som i Fadime Sahindals fall. Fadime fick rådet att tala med 

sin familj eftersom "liknande generationskonflikter är vanliga företeelser". Detta råd som 

Fadime fick innan hennes mord illustrerar det svenska samhällets fasa för avvikelser 

(Pihlblad, 2010). 
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7.5 Rädsla över att tala om kultur? 

Många hävdar att det är rasism att leta efter kulturella motiv till hedersmord. "Men om man 

verkligen respekterar en människa från ett annat land - då inser man att han eller hon är fullt 

kapabel att tåla kritik och själv kan ifrågasätta sin egen kultur. Då ser man honom eller 

henne som sin like (Kurkiala, 2002).  

Enligt Kurkiala finns det en rädsla att tala om kultur i samband med hedersvåld. Rädslan är att 

bli kallad rasist. Detta har resulterat i brister i forskningen. Fadime dog inte för att hon var 

kvinna utan hon dödades eftersom hon gick emot de rådande hedersnormerna i en 

hederskultur. 

"Det är en myt som vittnar om djupa fördomar, kanske rasism. Att påstå att någon speciell 

hederskultur existerar” (Eriksson, 2004) 

Men författaren Soleyman Ghasemiani (Eriksson, 2005) är av annan mening än Kamali. 

Enligt Ghasemiani är det rasism att förespråka respekt för traditioner och sedvänjor som är 

rent förtryckande. Det är rasism att förneka de kvinnor, ungdomar och barn som drabbas. 

Ghasemiani framhåller bland annat att tvånggifte och könsstympning är traditioner med 

uråldriga anor som lever vidare bland somliga familjer och grupper. Dessa traditioner 

existerar här, säger Soleyman Ghasemiani. Den som har dragit skam och vanära över sin släkt 

ska bestraffas, enligt hederskulturell sed. Straff kan vara alltifrån hårdare övervakning av 

personen och varningar, till fysisk misshandel och mord. Ansvaret att återupprätta hedern 

vilar på släkten betonar Ghasemiani.  

Kulturrelativister som Kamali delar in folk i fack och säger: Låt de få sköta sina egna 

angelägenheter. Vilka är väl vi som kan säga vad som är rätt eller fel? Man påstår att det 

finns en kultur, ett slags patriarkalt våld och drar alla över en kam. Varje kritik mot enskilda 

och grupper tas som en kritik mot hela den nation eller grupp som de kommer ifrån (Eriksson, 

2005). 

8. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

8.1 Studiens resultat 

Heder som begrepp är ett kontroversiellt sådant men det är definitivt inget nytt begrepp. 

Hedersbegreppet är traditionellt sett förbundet med ädla, värdiga och nobla handlingar 

(Wikan, 2009). Men på senare tid främst efter att hedersvåld till följd av flera hedersmord 

uppmärksammats allt mer i svensk samt global offentlighet, har heder som begrepp, snarare 

uteslutet negativa förbindelser och associationer. Heder/vanheder är något som huvudsakligen 

avgörs av kollektivet i en hederskultur. Vad som tillför eller minskar heder avgörs av de 

prominenta inom kollektivet som med andra ord bestämmer vilka normer som skall råda för 

samtliga. Kvinnor ingår i mäns heder och på så vis är kvinnors sexualitet kopplat till mäns 

heder. Kvinnor har ständiga krav från omgivningen som de måste respektera och följa annars 

följer vanära och de kvinnor som har modet att trotsa normerna genom frigörelse bestraffas 

(Darvishpour, 2006). Den ultimata formen av bestraffning är hedersmord (Wikan, 2009).  
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Med hedersgrupp syftar man på individer inom en hederskultur som delar samma värderingar 

och övertygelser. När en i gruppen går emot den rådande normen dras vanära över hela 

kollektivet på grund av hederns gemensamma utsträckning (Wikan, 2009). Det existerar en 

uppsättning regler som detaljerar vad som ökar respektive minskar heder som brukar 

benämnas hederskod (Wikan 2003). Gärningar och egenskaper har ett mindre värde än 

kollektivets syn och uppfattning. Det innebär att samhällets syn på individen är den mest 

essentiella aspekten för hedern (Wikan, 2009). Schlytter är av samma mening som Wikan och 

hänvisar till Pela. Pela hade enligt familjen ett dåligt rykte om sig och utgjorde därmed ett hot 

mot familjens sociala respekt.  

Enligt Schlytter är det inte oskulden i sig som är avgörande, utan om kvinnan bryter mot de 

ledande bestämmelserna i synen på sexualitet. När Pela obducerades visade det sig att hon var 

oskuld. Därmed hade hennes handlingar ringa betydelse för hennes mördare. Elden (2003) 

beskriver i sin avhandling att det räcker gott och väl med rykten för att familjen skall ingripa, 

om dessa rykten stämmer eller ej är av mindre vikt för patriarkala familjer. Men att kvinnor 

förväntas vara oskulder fram tills dem gifter sig är fortfarande en extremt betydelsefull regel 

inom kulturer där det existerar en hederskod. Oskulden är av största vikt och en bekräftelse på 

att kvinnan är ren (Christianson & Eriksson 2004). Kvinnor i hederskulturer är väl medvetna 

om hotet som föreligger ifall det visar sig att dessa inte är oskulder på bröllopsnatten. Därför 

vänder sig åtskilliga kvinnor till sjukvården för rekonstruktion av mödomshinnan. Enligt 

Mernissi (1982) är mödomshinnan dock en konstruktion som kontrollerar flickors och 

kvinnors kroppar men även pojkars och mäns förhållningssätt gentemot kvinnor. Mernissi 

menar att myten har tvingat kvinnor att genomgå dessa operationer för att återställa 

mödomshinnan, just för att de skall blöda och myten uppfyllas.  

Enligt rapporten Gift mot sin vilja (2009) upplever cirka 70 000 personer i åldern 16-25 år att 

de inte kan välja partner fritt i Sverige. 6,6 procent av dessa 70 000 personer motsvarar 

kvinnor och 3,8 procent motsvarar män. Vidare är det ungefär 8 500 personer som upplever 

en oro över att ej kunna välja vem de ska gifta sig med. Enligt den feministiska forskningen är 

tvångsäktenskap del av den patriarkala maktordningen där den mest utsatta gruppen är just 

flickor och kvinnor samt homosexuella. Enligt Schlytter är tvångsäktenskap ett sätt för män 

att kontrollera kvinnors sexualitet. Schlytter beskriver även att gränsen mellan arrangerade 

äktenskap samt tvångsäktenskap är tunn och diffus.  

Hedersvåld är förekommande i flera olika religioner men är mest förknippat med Islam. 

Många associerar hederskultur med någon form av muslimsk kultur. Den rådande forskningen 

påvisar däremot att våldet är kopplat till traditioner. Våldet förekommer bland anhängare till 

olika religioner, emellertid finns ingen specifik religion som man kan koppla våldet till 

(Elden, 2003, Wikan, 2003).  

Det finns ingen homogen motivering eller förklaring till hedersvåldet. Den patriarkala 

förklaringsmodellen tar sin utgångspunkt i att hedersvåld som all annan form av våld mot 

kvinnor är ett uttryck för patriarkatet. Det är en del av mäns våld mot kvinnor. Det 

radikalfeministiska synsättet anser att man blundar för det universella patriarkala våldet 

genom att man fokuserar på att utländska män är offer för en hederskultur. Enligt Eldén 



23 

 

(2003) handlar hedersrelaterat våld om ett könsmässigt förtryck som tar sig uttryck i 

kontrollen av kvinnors sexualitet och synen på kvinnors handlande som den absoluta 

manifestationen för familjens anseende. Varje kultur har sina egna uppfattningar och idéer om 

hur våld mot kvinnor ska evalueras och tolkas. Hedersrelaterat våld blir enligt Eldén 

detsamma som kvinnoförtryck och begreppen bör ej separeras då dessa hör ihop. Våld som 

riktas mot kvinnor måste tolkas från sitt kulturella system där kultur, kön och makt förbinds. 

Eldén anser att mäns våld och kontroll legitimeras och bagatelliseras med åberopande till 

familjens heder. Männen blir till offer då skulden läggs på deras etnicitet/kultur.  

Men enligt Kurkiala som är en av de få som förespråkar den kulturella förklaringsmodellen är 

hedersvåld kulturellt betingat. Kurkiala menar att kulturen är vital för hur individer agerar. 

Människans principer och värderingar återfinns i dennes kulturarv och dessa värderingar är 

fundamentala för att förstå varför människor agerar som de gör. Det innebär att människan 

legitimerar sina handlingar utifrån dennes värderingar. Kurkiala menar att det feministiska 

synsättet är ett paradigm som blundar för dessa kvinnors levnadsöden. Följderna av detta blir 

att kvinnor inom hederskulturer fördelas in bland alla övriga kvinnor vilket gör att de inte ses 

som en separat kategori. Resultatet blir att de utsatta individerna inte får den hjälp som de är i 

behov av. Enligt Kurkiala (Pihlblad, 2010) har hedersvåld flera utmärkande drag. De 

utmärkande dragen är att hedersvåld oftast har stöd av ett kollektiv medans inget dylikt stöd 

finns i den svenska kulturen. Oftast är det flera andra gärningsmän inblandade i våldsdådet. 

Ett annat kännetecken är att hedersvåld ofta planeras perioder i förväg.  

Wikan är av samma mening och framhåller att det finns distinkta differenser i våldet mot 

kvinnor där gärningsmännen är etniskt svenska män respektive män med invandrarbakgrund. 

Det hedersrelaterade våldet avviker från svartsjukevåld då det hedersrelaterade våldet grundar 

sig i föreställningar om makt och kontroll över kvinnan och hennes sexualitet. Det blir därmed 

problematiskt att tolka etniskt svenska mäns våld och invandrarmäns våld utifrån identiska 

omständigheter. Gudrun Schyman säger i en artikel i expressen (08-03-30) att det är viktigt att 

se att det både finns likheter och olikheter i det patriarkala våldet. Schyman menar att genom 

att utpeka kultur som bärare av hedersrelaterat våld så signalerar man att problemet inte finns 

i det ”svenska” samhället och att den ”svenska kulturen” är fri från patriarkalt våld. Det blir 

en fråga om ”dem andra”, något som ”vi” inte behöver bry oss om.  

Masoud Kamali anser att media förvränger det så kallade hedersvåldet och ger en falsk bild av 

verkligheten. Kamal framhåller att det är rasism att förespråka en kulturell förklaringsmodell 

och betonar att hedersvåld är en social konstruktion. Det finns inget hedersvåld utan bara våld 

enligt Kamali. Författaren Soleyman Ghasemiani (Eriksson, 2005) är av annan mening än 

Kamali. Enligt Ghasemiani är det rasism att förespråka respekt för traditioner och sedvänjor 

som är rent förtryckande. Ghasemiani framhåller att tvånggifte och könsstympning är 

traditioner som lever vidare bland somliga familjer och grupper. Den som har dragit skam och 

vanära över sin släkt ska bestraffas, enligt hederskulturell sed. Straff kan vara alltifrån hårdare 

övervakning av personen och varningar, till fysisk misshandel och mord. Ansvaret att 

återupprätta hedern vilar på släkten betonar Ghasemiani.  
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Eldén (2003) anser att medias presentation av Fadimes mord har resulterat i att skillnad görs 

mellan våld mot svenska kvinnor och hedersvåld. Våld mot svenska kvinnor ses som 

handlingar från psykiskt sjuka män medans hedersvåldet ses som en del av en kultur. Enligt 

Kurkiala finns det en tydlig rädsla i att tala om kultur i samband med hedersvåld. Rädslan 

består av att bli stämplad som rasist vilket är förklaringen till de brister som finns i 

forskningen kring den kulturella modellen. 

8.2 Avslutande reflektioner 

Hedersrelaterat våld är en verklighet oavsett hur man väljer att förklara våldet. Det är en 

svensk verklighet och en bitter sådan men vi är tvungna att se sanningen för vad den är. 

Hedersvåldet är utbrett i vårt samhälle men kunskaperna kring våldet är ytterst få. 

Socialtjänsten brister i sina kunskaper enligt rapporten från Schlytter & Linell (2008). Jag har 

funderat över denna sorgliga aspekt och grubblat över hur man kan vidta åtgärder för att på 

sikt öka kunskapen bland myndigheter som har huvudansvaret för att hjälpa utsatta för 

hedersvåld och förtryck. Socialsekreterare måste ha adekvat kunskap samt insikt i 

hedersproblematik för att bland annat vara förmögna att urskilja vanliga tonårsrevolter från 

hedersvåld. I rapporten från Shlytter och Linell (2008) kan man läsa mer genomgående om 

den bristande kunskapen hos socialtjänsten kring detta samhällsfenomen. Området kräver 

specialkompetens och socialsekreterare bör ges möjlighet till föreläsningar/utbildningar för att 

utöka kunskapen/förståelsen till detta samhällsproblem (Schlytter & Linell, 2008).  

Vid slutskedet av denna studie har jag splittrade meningar rörande vilken förklaringsmodell 

som jag anser bäst förklarar samt tolkar hedersvåldet. Bägge förklaringsmodeller som jag valt 

att analysera i denna studie lyfter fram viktiga poäng i sina argumentationer, och i sin tur har 

respektive förklaringsmodell brister och tillkortakommanden i sina tolkningar. Det är orimligt 

att negligera argumenten som forskarna inom det feministiska respektive det kulturella 

perspektivet för i sin strävan att belysa detta våld.  

Att hedersvåldet är en del av det patriarkala våldet är inte hela sanningen. Gärningsmännen är 

oftast män och huvudparten av offren motsvaras av kvinnor. Men det går inte att ignorera det 

faktum att hedersvåld har en mängd andra utmärkande drag och därutöver är det inte endast 

kvinnor som drabbas utan även det motsatta könet (Baladiz, 2009). Det finns statistik som 

talar för att en tredjedel av de utsatta för hedersvåld motsvarar män (Wikan, 2003) vilket 

procentuellt sätt är en hög andel. Man får inte glömma att utövarna av våldet inte sällan 

motsvarar unga män som blir indoktrinerade av de äldre i familjen eller klanen. Ungdomarna 

undergår starka påtryckningar från familjens sida att lyda tillsägelserna och gör dem inte det 

riskerar ungdomarna hemska straffåtgärder. Det är en ond cirkel och våldet drabbar hela 

samhället.  

Att det finns en rädsla att tala om kultur i relation med hedersvåld är en realitet. Men vill vi 

bekämpa våldet krävs insikt och forskning är ett nödvändigt verktyg för att nå detta ändamål 

Det är viktigt att kasta ljus på de rätta motiven och det går inte att sluta ögonen för 

hedersvåldets utmärkande egenskaper och drivkrafter. Vi måste se till att hedersvåldet förlorar 

sin legitimhet som Kurkiala illuminerar och detta är endast möjligt om vi som ett samhälle 

tillkännagiver att ett av elementen som ger upphov till detta förtryck faktiskt har sin grund i 
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kulturella föreställningar och sedvänjor (Pihlblad, 2010). Det är nog att åberopa lagstiftningen 

som råder i flertalet länder i Mellanöstern för att klargöra att denna form av våld betraktas 

som en separat kategori. Där döms man till minimala straff, om alls, för att ha dödat i hederns 

namn. Pelas far dömdes till sex månaders villkorligt fängelse i Irak för mordet på en 

försvarslös, liten flicka på 19 år (Sverigesradio, 2011). Det brutala mordet för ett villkorligt 

straff!! Om detta inte talar för att dessa brott stor mån sanktioneras av rättsväsendet i dessa 

länder vet jag inte vad som utöver kan öppna upp världens ögon. Det går inte att komma ifrån 

alla tecken och signaler på att våldet många gånger hyllas av ett kollektiv. Många som mördar 

i hederns namn blir hyllade som hjältar, inte av alla, men av individer som delar samma 

hederskodex (Wikan, 2009).  

Låt oss analysera omständigheterna kring Pelas mord. Pelas avrättning var planerad i förtid. 

Flera gärningsmän var inblandade i mordet och sanktionerades av rättsväsendet. Mordet på 

Abbas Rezai var även det planerat i förtid vilket inbjudan som han fick av hans mördare 

dagen innan hans avrättning tyder på. Även i detta fall var flera personer misstänkta för 

mordet. Dessa mord har de kännetecken som Kurkiala belyst.  

Men jag anser att det blir svårt att karaktärisera våldet som ENBART ett kulturellt problem. 

Att det finns flera medverkande krafter måste tas i övervägande om vi vill lyckas förstå våldet 

i sin totalitet. Framkastar man att våldet endast är ett kulturellt problem blir en av 

konsekvenserna vare sig man har det som avsikt eller ej, att man drar samtliga människor från 

en kultur över samma kam (Wikan, 2009). Det är orättvisst och stämmer inte överens med 

verkligheten. Jag har föräldrar från Kurdistan, precis som Fadime och Pela hade, och 

bäggedera fördömer allt våld som sker i hederns namn. Alla från Mellanöstern delar inte 

samma uppfattningar och det är viktigt att accentuera detta faktum. Media återspeglar enligt 

min mening en annan illustration vilket inte hjälper att motarbeta detta våld överhuvudtaget. 

Samtidigt är det en realitet att våld som sker i hederns namn skiljer sig från t.ex. 

svartsjukevåld. Hedersvåld har ofta men inte alltid, en publik, som genom påtryckningar hejar 

på gärningsmännen. Som kräver blod för att männen skall få respekt av kollektivet.  

Men påståendet att alla män inom en och samma kultur delar samma syn på hedersvåld är en 

myt precis som att det är en myt att hedersvåld är samma sak som all annan form av 

patriarkalt våld. Detta då förtrycket även drabbar män i stor utsträckning. Dessutom är många 

unga män som växer upp i starkt patriarkala familjer även offer. Dessa ungdomar tvingas 

många gånger att göra vad de prominenta beordrar de till. De tvingas till att döda för att själva 

överleva. Detta är förtryck och det är viktigt att förstå att det är bland annat på grund av detta 

som jag för kritik mot det feministiska perspektivet som blundar för många tecken och 

signaler som stirrar oss i ögonen. Även männen lider och drabbas (Baladiz 2009, Gungör & 

Dervish, 2009). Det feministiska perspektivet blundar för att detta våld skiljer sig från andra 

former av våld vilket har oerhört destruktiva konsekvenser. Å andra sidan kan patriarki 

uttryckas på olika vis inom olika kulturer. Det intersektionella perspektivet förklarar våld 

utifrån flera sammanverkande faktorer till skillnad från de perspektiv som jag studerat (Bruno, 

2013). Det anser jag stämma överens med verkligheten. Jag tror inte det finns enkla specifika 

förklaringar till våldets uppkomst utan det finns som sagt flera faktorer och element som 

måste tas i övervägande för att få en någorlunda insikt. Det svenska samhället fasar för 
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avvikelser enligt Kurkiala. Men är detta inte en form av rasism i sig? Varför inte acceptera att 

människor är olika och respektera detta faktum? Varför bara se likheter men inte olikheter? 

Varför är detta farligt? Om vi som människor verkligen respekterar varandra som 

demokratiska medborgare i detta svenska samhälle måste vi respektera varandras likheter men 

desto mer, varandras olikheter. Jag har kommit fram till konklusionen att nya 

förklaringsmodeller behövs för att fullt ut förstå elementen som ger upphov till hedersvåld. 

Jag vill ta i tillfälle och belysa det underbara jobb som organisationen Sharaf Hjältar 

genomför. Det är en organisation bestående av män som har sina rötter i andra kulturer och 

som vill bekämpa hedersvåldet genom att sprida kunskap. Sharaf Hjältar går ut till skolor, 

ungdomsgårdar och stadsdelar för att informera och diskutera. Man informerar om 

hedersbegreppets innebörd och betydelse. Målet är nolltolerans mot hedersvåld i alla dess 

former (Östberg, 2007). 

8.3 Förslag på åtgärder 

Det brister i forskningen kring de olika förklaringsmodellerna. Kunskap är ett essentiellt 

verktyg i bekämpandet av hedersvåld och därmed bör mer forskning kring detta bedrivas. 

Socialsekreterare bör utbildas i ämnet hedersvåld för att bland annat kunna utskilja hedersvåld 

från vanliga tonårsrevolter. En lösning till kunskapsbristen bland socialsekreterare är att 

kommunen anlitar specialister inom fältet som systematiskt förmedlar kunskaper till 

socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar runt om i landet. Dessa specialister bör 

även ansvara för att förmedla relevant kunskap till olika kvinnojourer som enligt studier 

saknar kunskap och därmed är inställningen till att ta emot individer med hedersproblematik 

negativ samt splittrad. Kvinnojourerna uppger att de saknar resurser och kompetent personal 

för att i sin tur kunna bistå och stödja denna grupp utsatta individer. Inställningen är ett 

resultat av otillfredsställande kunskap.  
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