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Abstract  
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Title: “When two worlds clash” — A qualitative study about honor-related oppression 

in western countries [Translated title] 

Supervisor: Anders Lundberg 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study is to investigate how people from a honor-related background are 

living their lives in western countries. Over the years honor-related oppression have 

attracted much attention, especially in western countries where it is considered as a 

great social problem. Studies show that honor-related oppression tend to increase when 

people migrate to western countries. This is because of the culture clash people are 

experiencing when traditional collective values clash with western individualized 

values. The core of this study is to analyze what type of honor-related oppression occur 

in which situations. Also how people from a honor-related background view westerners 

and how those same people find their independence from or in the collective. The 

empirical material that is used for this study are autobiographies from people that have 

lived, or are still living, in a honor-related environment in western countries. The 

autobiographies are written by both men and women from different cultures and 

background. The results show that honor-related oppression has its basis in the clash 

between the traditional values about chastity and family influence, and the western 

values of independence. Young people have an ambition to be more independent, like 

the westerners, and the collective fears the western values. This forms the main reason 

as to why the collective practice honor-related oppression and violence and to why 

young people struggle with their own independence.  

 

Keywords: honor, honor-related oppression, chastity, culture clash, collective, 

westernization, individualism  
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1  INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Eisler (2015) skriver att hedersrelaterad maktutövning förekommer överallt i världen 

och att det blir allt vanligare. Enligt FN sker minst 5000 hedersmord världen över varje 

år (Dagens Nyheter 2010) samtidigt som andra former av hedersrelaterad maktutövning, 

såsom äktenskapstvång och misshandel i hederns namn, sker (Eisler 2015).  

 

Vad betyder begreppet heder? Wikan (2008) skriver att hedersbegreppet är komplicerat 

och att det bl.a. handlar om respekt och att ha ett värde i egna och andras ögon. Heder 

kopplas även till rykte och att rykte påverkar den position ett kollektiv har i samhället, 

bl.a. den sociala ställningen (Wikan 2008). Författaren förklarar att ett kollektiv kan 

bestå av familjen, släkten och en klan, och hon menar vidare att kollektivets heder 

fungerar som ammunition mot de som “attackerar” kollektivet och dess intressen. Heder 

fungerar på så sätt som en försvarsförmåga samtidigt som den attraherar kollektivet som 

partner i äktenskap, affärer och politik (Wikan 2008). Heder uppfattas som något 

positivt i alla samhällen då begreppet är sammanfogat med nobla, ädla och hjältemodiga 

gärningar (Wikan 2008). Författaren tar upp ett exempel när heder kan betraktas som 

positivt. Exempelvis när ett fotbollslag försvarar nationens ära och förhoppningsvis 

kommer hem med hedern i behåll (Wikan 2008). Författaren menar att precis som några 

kanske anser att nationens ära står på spel och andra menar att det är en småsak, likaså 

upplevs hederns betydelse olika i olika samhällen. Därav menar hon att det går att 

koppla hedersbegreppet till ära, men även makt och smärta är begrepp som kopplas till 

heder. Wikan (2008) menar att makt är väsentligt då inflytelserika sätter normerna för 

vad som ska gälla. Det kan hända att andra kanske måste bära mödan av den enskildes 

kamp eller strävan efter heder och därav blir smärta väsentligt då hedern har sina 

konsekvenser i det som benämns som hedersrelaterad maktutövning (Wikan 2008). På 

så sätt menar Wikan (2008) att goda gärningar, såväl som dåliga, kan begås i hederns 

namn. Wikan (2008) drar parallellen till när människor som håller hårt i kollektivets 

heder, utför handlingar som i hemlandet är beundransvärda och hedervärda, medan 

samma handlingar i bl.a. västerländska samhällen betraktas som avskyvärda. Författaren 

menar att hedersbegreppet i Norden inte delar samma betydelse som i andra länder 

vilket leder till att människor i Norden har svårt att begripa sig på hedersrelaterad 

maktutövning och varför det tillkommer. 
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Hedersrelaterad maktutövning tar sitt uttryck inom kollektivet som bl.a. omfattas av 

familjen, släkten eller även i byn (Grutzky & Åberg 2013). Vidare skriver Grutzky och 

Åberg (2013) att problematiken med heder innebär att individens rätt att bestämma själv 

om exempelvis klädsel, socialt umgänge, intressen och livspartner begränsas av 

kollektivet. Familjens heder är viktig och bör bibehållas, och Grutzky och Åberg (2013) 

menar att detta riktar sig främst till kvinnorna i familjen då dessa är de som bär på 

familjens goda rykte och heder. De menar att kvinnors sexualitet och deras kroppar 

kontrolleras som ett sätt för kollektivet att bevara sitt egna goda rykte. Grutzky och 

Åberg (2013) skriver att hedersrelaterad maktutövning bl.a. innefattar utsatthet, en form 

av förtryck, hos främst kvinnor och flickor, men även män och pojkar som är 

homosexuella. Vid snedsteg kan dessa individer bli hotade, utsättas för våld, tvingas till 

äktenskap och i sin allra mest extrema form bli mördade (Grutzky & Åberg 2013). 

Författarna skriver vidare att hedersrelaterad maktutövning är ett komplext fenomen 

som i bl.a. Sverige är mer uppmärksammat då hedersrelaterad maktutövning skiljer sig 

från det svenska individualistiska perspektivet.  

      

Det Norden, Västeuropa, USA och Kanada har gemensamt är att deras samhällen är 

präglade av individualism och Pettersson (2009) menar vidare att dessa länder betraktas 

som västerländska länder. Författaren skriver vidare att Sverige är även ett av de länder 

som anammat individualismen starkast. Då det svenska samhället präglas starkt av ett 

individualistiskt perspektiv, menar Wikan (2008) att Sveriges syn på bl.a. vad som är 

skamligt skiljer sig åt från andra länder. Författaren vidareutvecklar att sådant som kan 

upplevas som skamligt i samhällen som präglas av hedersrelaterad maktutövning inte 

nödvändigtvis måste vara skamligt i Sverige, exempelvis barn utanför äktenskapet. I 

samhällen som präglas av hedersrelaterad maktutövning påverkar det som betraktas som 

skamligt hedern negativt och det bör därmed undvikas (Wikan 2008). Författaren 

vidareutvecklar att därav skulle ett barn utanför äktenskapet påverka hedern negativt, 

medan ett barn utanför äktenskapet i Sverige inte påverkar individens heder. En individ 

kan fortfarande vara ärbar då det i Sverige inte finns ett stigma knutet till att föda barn 

utanför äktenskapet (Wikan 2008). Vidare menar Wikan (2008) att när olika synsätt 

mellan exempelvis Sverige och andra länder skiljer sig åt, uppstår konflikter och därav 

kulturkrockar som hon benämner det. Hussein (2017) förklarar att kulturkrockar uppstår 

och upplevs när människor lever i två kontrasterande kulturer där tolkningar av 

verkligheten är olika och missförstånd sker. Författaren benämner även kulturchock som 
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migranter kan uppleva när deras verklighet och moralsystem inte går ihop med det land 

de kommit till, exempelvis i västliga samhällen. Hussein (2017) menar att migranters 

verklighetsuppfattning kan bli hotad av samhället och att dessa då kan uppleva ett inre 

kaos vilket kan resultera i att de håller hårdare i sina ursprungliga uppfattningar av 

verkligheten och moralsystem. Detta kan medföra stora kulturkrockar bland bl.a. barn 

till migranter som å ena sidan ska förhålla sig till föräldrarnas strikta moral- och 

normsystem och å andra sidan till det västliga samhällets normsystem som de kommer i 

kontakt med i exempelvis skolan (Hussein 2017). Är hedersrelaterad maktutövning 

sedan inblandat menar Hussein (2017) att barnen begränsas allt mer i att leva 

självständigt och hitta en balans mellan båda kulturerna.  

 

Även Souweidane och Huesmann (1999) skriver att barn till migranter, eller barn som 

själva migrerat, försöker förhålla sig till både det traditionella och det nya. Oftast är det 

barn och unga som är mer villiga till anpassning i det nya västerländska land och många 

gånger resulterar det i att konflikter inom familjen uppstår (Souweidane & Huesmann 

1999). Enligt Souweidane och Huesmann (1999) uppstår konflikter framförallt då 

individualism och autonomi inte existerar i hedersrelaterad maktutövning där kollektivet 

dominerar och man förlitar sig på kollektivet och familjens förmåga. Den balans som 

unga vill uppnå mellan kollektivet och det västerländska menar författarna är något de 

unga finner ytterst svårt. Detta är även något som forskning vi tagit del av tar upp, 

däremot framkommer det inte hur hedersrelaterad maktutövning upplevs utiftån kön. I 

stället har forskning behandlat kvinnors upplevelser kring hedersrelaterad 

maktutövning. Till exempel i tidigare forskning skriver Gill och Harvey (2017) att det 

finns en uppfattning bland pojkar att män inte utsätts för lika många sanktioner p.g.a. 

hedersrelaterad maktutövning som kvinnor gör. Gill och Harvey (2017) menar att detta 

kan vara en bakomliggande anledning till att män inte uttrycker att de blivit utsatta för 

hedersrelaterad maktutövning medan vi vidare menar på att en kunskapslucka därmed 

uppstår då mäns perspektiv kring hedersrelaterad maktutövning inte tas i beaktande. Det 

kan därmed vara av intresse för bl.a. socialt arbete som forskningsfält att studera hur 

hedersrelaterad maktutövning finner sitt uttryck bland båda könen och hur båda könen 

resonerar kring det. Det kan därmed vara av intresse för bl.a. socialt arbete som 

forskningsfält att studera hur hedersrelaterad maktutövning finner sitt uttryck bland 

båda könen och hur båda könen resonerar kring det. Att gå in på djupet i detta kan bidra 

till ökad förståelse för omvärlden som möter hedersrelaterad maktutövning och det är 
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detta denna studie har för avsikt att ta reda på. För att göra det kommer vi att analysera 

självbiografier skrivna av både pojkar och flickor och analysera hur de beskriver 

upplevelser av hedersrelaterad maktutövning från ett individualistiskt perspektiv.  

 

1.2 Syfte 

Utifrån ett individualistiskt perspektiv syftar denna studie till att undersöka och förstå 

via självbiografier hur flickor och pojkar beskriver upplevelser av hedersrelaterad 

maktutövning i individualistiska västerländska länder. 

 

1.3 Frågeställningar 

Studien kommer behandla följande frågeställningar: 

 Hur upplevs hedersrelaterad maktutövning i individualistiska västerländska 

länder? 

 Hur resonerar författarna till de individer i självbiografierna kring delvis 

motsägelsefulla normer och krav de möts utav? 
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2  TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt har vi redovisat vetenskaplig publikation inom vårt forskningsområde. 

Den tidigare forskningen framställer hedersrelaterad maktutövning som ett socialt 

problem samt forskning kring individualism och kollektivism. Utöver detta är även 

religion, kultur och skillnader mellan pojkar och flickor kring hedersrelaterad 

maktutövning återkommande teman i artiklarna. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning och motivering till vald tidigare forskning.  

 

2.1 Individualisering och religion 

Att västvärlden blivit individualiserat har pågått under en lång tid, närmare bestämt kan 

det spåras tillbaka till 1500-talet (Lundberg 2005). Författaren skriver att Steven Lukes 

menar att människan förr inte urskiljdes från kollektivet och samhällets organism, 

religion, men med tiden kom hon att ses som en värdig och självständig individ som 

bl.a. kan försonas med Gud på egen hand. Vidare skriver Lundberg (2005) att 

västvärlden idag präglas av en individualism som betonas av just människans värde och 

självständighet, vi kan se det bl.a. i FN:s deklaration. Författaren skriver vidare att 

människan i ett västerländskt samhälle inte kan vara helt oberoende av ett kollektiv och 

enbart leva självständigt. Lundberg (2005) vidareutvecklar att gemenskap är nödvändigt 

för att individen ska vara just individ och därför strävar varje individ efter tillhörighet 

på ett eller annat sätt. Spår av sådan tillhörighet kan bl.a. ses i församlingar, partier men 

även i familjen, där människan hittar sätt att knyta samman till varandra (Lundberg 

2005).  

 

Utöver att Petterssons (2009) undersökning visade på länder präglade av individualism, 

visade den även vilka länder som var kyrkoorienterade. Undersökningen visade att 

religionens betydelse såg olika ut i olika västerländska samhällen. Exempelvis har 

religionen stor betydelse i USA fastän landet samtidigt är präglat av individualism 

medan kyrkoorienterad religion i Sverige är mycket låg (Pettersson 2009).  

 

Ouis (2009) skriver i en svensk studie om hur islamisk sexualmoralism går i konflikt 

med västerländska civilisationens syn på kvinnan och sexualitet. Författaren menar att 

religiösa skrifter kan komma att prägla olika kulturers normer och därmed är tolkning 

av skrifterna väsentligt då de kan uppfattas olika av muslimer i praxis. Vidare skriver 
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Ouis (2009) att islamiska skrifter förespråkar en sexualmoral där en man och kvinna 

lever i ett äktenskap tillsammans. Sexualitet får inte förekomma utanför äktenskapet och 

om det gör det är det oftast kvinnan som får ta konsekvenserna av detta, handlingarna är 

straffbara. Ouis (2009) menar att de normer och förtryck som här oftast uppstår, 

exempelvis att kvinnans sexualitet är hennes makes och att hon inte får vara otrogen, 

har sitt ursprung i hur människor valt att tolka de religiösa skrifterna.  

 

Kulturer där hedersrelaterat maktutövning spelar en stor roll, straffar den som går emot 

normen och moralkoden (Ouis 2009). Författaren skriver att straffet kan vara allt ifrån 

social exkludering till våld med dödlig utgång. Eftersom människor som lever med 

hedersrelaterad maktutövning oftast använder sig av religion för att skapa sina normer 

och den gemensamma moralen, menar Ouis (2009) att det inte går att bortse ifrån att det 

finns en samsyn mellan religiös kyskhetsetik och hedersmoral. Det är dock viktigt att 

poängtera att ingen religion föreskriver hedersrelaterat våld och muslimer praktiserar 

islam olika. Därmed ser normer och kulturer som beskrivs ovan inte likadan ut hos alla 

och detsamma gäller hedersrelaterad maktutövning (Ouis 2009).  

 

2.2 Individualismens baksida 

Darvishpour (2002) skriver att kvinnor och flickor oftast upplever större frihet när de 

kommer till västerländska länder jämfört hur de hade det i sina hemländer. Detta då 

kvinnor bl.a. kan utbilda sig, leva självständigt och har makten att fatta beslut om både 

sig själv och familjen (Darvishpour 2002). Med andra ord menar Darvishpour (2002) att 

kvinnan får högre status än hon tidigare haft. Författaren skriver att den nya 

livssituationen hamnar i konflikt med det traditionella, att mannen har högre status än 

kvinnan, och det är då mannen oftast försöker återfå sin dominans i familjen genom att 

bevara det traditionella. I sådana situationer blir även föreställningar om heder förstärkta 

då det är på detta sätt mannen kan bibehålla sin status och dominans över familjen. 

Kvinnan kan därigenom uppleva större förtryck i det västerländska landet än vad hon 

gjorde i sitt hemland (Darvishpour 2002).  

 

Mahbubani (2013) nämner individualismens baksida och betonar skillnaden mellan 

modernisering och det han benämner westernization. Med moderniseringen menar 

författaren att det bl.a. innebär tillgång till rent vatten, elektricitet samt personligt 

skyddsnät. Vidare skriver Mahbubani (2013) att modernisering inte nödvändigtvis 
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måste innebära att även ta till sig det västerländska. I stället menar författaren att Asien, 

som han vidare benämner som östvärlden, blir allt mer moderniserat men att man 

medvetet väljer att inte ta del av det västvärlden förespråkar. Författaren drar parallellen 

till förr när länder i östvärlden blev koloniserade och tvingades ta till sig det 

västerländska sättet och menar att detta idag vill undvikas. Mahbubani (2013) syftar på 

att det västvärlden förespråkar inte nödvändigtvis måste vara det bästa och att 

människor i östvärlden i stället kan utveckla den moral och de tankesätt som redan finns 

där, att de på så sätt kan hålla kvar vid sina rötter. Författaren föreslår därmed att 

östvärlden kan blanda det traditionella med det västvärlden förespråkar och skapa ett 

synsätt som passar dem.  

 

Kastenmüller, Greitemeyer, Jonas, Fischer och Frey (2010) jämför kollektivism och 

individualism och benämner inte om det ena ska vara bättre än det andra. Det 

Kastemüllers et al. (2010) studie visar är att kollektivister, dvs. individer inom ett 

kollektiv enligt författarna, har större förmåga att ta till sig och acceptera två olika 

synsätt. Därvid skapar de en väg, en gråzon, som passar dem och som de kan förstå och 

förhålla sig till. Individualister har å andra sidan svårare för detta och har uppfattningen 

att endast en situation, ett sätt, är rätt (Kastenmüller et al. 2010). Författarna tar som 

exempel när individualister vill att kollektivister ska ha deras synsätt i olika frågor, 

exempelvis frågor på vad som är en god människa. Medan individualister uppfattar att 

en god människa är den individ som är framgångsrik, talangfull och kan fatta beslut 

självständigt, menar kollektivister att en god människa är den individ som lever upp till 

de förväntningar som familjen, kollektivet, har på hen och hens roll i kollektivet 

(Kastenmüller et al. 2010). Författarna skriver att det handlar om att förstå varandra i 

stället för att skapa konflikter sinsemellan och att förståelse gynnar alla. De menar att 

om omvärlden lär sig förstå hur individer från andra bakgrunder, exempelvis samhällen 

präglade av individualism respektive kollektivism, agerar och tänker kan vi förstå 

varandra bättre. Därav kan vi förebygga konflikter, kulturkrockar och eventuella 

missförstånd (Kastenmüller et al. 2010).  

 

2.3 Hedersrelaterad maktutövning i ett västerländskt land 

I Storbritannien genomfördes två studier om hedersrelaterat maktutövning med 

inriktning på äktenskapstvång, varav den ena handlar om lagändring (Dustin & Phillips 

2008) och den andra om ungdomars uppfattning av hedersrelaterad maktutövning (Gill 
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& Harvey 2017). Fastän studierna inriktar sig på äktenskapstvång benämner de 

hedersrelaterat maktutövning generellt.  

 

Dustin och Phillips (2008) skriver att hedersrelaterad maktutövning, i form av 

äktenskapstvång i Storbritannien, har ökat i samband med den ökade migrationen. Deras 

studie syftar till att undersöka möjliga åtgärder för att försvåra äktenskapstvång. 

Författarna menar på att äktenskapstvång har att göra med att immigranter och det 

brittiska samhället har olika syn angående kvinnor och deras rättigheter. Vidare skriver 

Dustin och Phillips (2008) att resultatet i studien visar att de grupper som främst lever 

med hedersrelaterad maktutövning, är grupper från icke EU-länder. En åtgärd för 

hedersrelaterad maktutövning har därmed gjorts i lagstiftningen och riktar sig till att 

försvåra för unga att ingå äktenskap under tvång. Ändringen innefattade att om en 

brittisk medborgare vill gifta sig med någon från ett icke EU-land måste båda parterna 

vara myndiga, dvs. 18 år gamla. Dustin och Phillips (2008) menar att Storbritannien på 

så sätt gjort en åtgärd för både äktenskapstvång och barnäktenskap.  

 

Den andra studien genomfördes av Gill och Harvey (2017) som undersökte hur brittiska 

ungdomar, både flickor och pojkar, från andra kulturer upplever och uppfattar 

hedersrelaterad maktutövning med fokus på äktenskapstvång. Studien visade att 

ungdomarna är väl medvetna om de svårigheter som uppstår för både familjen och 

individen vid hedersrelaterad maktutövning, när kultur och normer ska tas i beaktande 

(Gill och Harvey 2017). Vidare skriver författarna att även pojkar lever i hedersrelaterad 

maktutövning, men att pojkar oftast inte uttrycker att de blivit utsatta för hedersrelaterad 

maktutövning. Detta då bl.a. sårbarhet inte hör till den stereotypa bilden av manlighet. 

Pojkarna i studien nämner även att de upplever att det finns fler sanktioner för kvinnor 

som blir utsatta för hedersrelaterad maktutövning än vad det gör för män (Gill & 

Harvey 2017). Därav diskuterar Gill och Harvey (2017) att detta kan vara en 

bakomliggande anledning till varför män inte uttrycker att de blivit utsatta för 

hedersrelaterad maktutövning. Författarna skriver vidare att ungdomarna, främst 

pojkarna, har en uppfattning att hedersrelaterad maktutövning minskat runt om i 

världen. Gill och Harvey (2017) skriver att detta inte är sant, men att om de manliga 

ungdomarna uppfattar hedersrelaterad maktutövning som ett fenomen som minskar kan 

det möjligtvis tyda på en ändrad syn på självständighet bland de som lever i 

hedersrelaterad maktutövning. Däremot skriver författarna att det inte går att säkerställa 
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om detta är p.g.a. att ungdomarna och deras familjer befinner sig i Storbritannien och 

har anpassat sig till det västerländska samhället eller inte. Det går därmed heller inte att 

generalisera studien till alla ungdomar från andra kulturer i Storbritannien eftersom 

studien utgjordes av intervjuer på enbart elva ungdomar (Gill & Harvey 2017).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning problematiserar individualism som ett ideal och visar att hedersrelaterad 

maktutövning i västerländska länder både kan minska och öka i samband med 

integration. Unga och kvinnor har en större tendens att vilja anamma det västerländska 

samhällen präglas av och vill förmedla vidare, bl.a. självständighet. Vidare visar 

forskning på att religion talas i samband med både individualism och hedersrelaterad 

maktutövning. Det framkommer däremot att ingen religion förespråkar hedersrelaterat 

våld och att religion praktiseras olika.  

 

I vår tidigare forskning har vi inte funnit en fördjupning kring hur hedersrelaterad 

maktutövning upplevs av flickor respektive pojkar utifrån ett individualistiskt 

perspektiv. Visserligen tar Gill och Harveys (2017) studie upp hedersrelaterad 

maktutövning bland båda könen, men studien inriktar sig inte specifikt på ungdomar 

som utsätts för hedersrelaterad maktutövning. Därav behandlar den inte heller hur 

flickor och pojkar går tillväga för att finna sin självständighet, som forskning visar att 

många strävar efter. Då denna studie syftar till att utifrån ett individualistiskt perspektiv 

undersöka och förstå hur flickor och pojkar som upplever hedersrelaterad maktutövning 

i individualistiska västerländska länder, bidrar denna studie till fördjupad förståelse som 

tidigare forskning inte uppmärksammat. Studien tar upp både flickor och pojkars 

perspektiv och resonemang kring hedersrelaterad maktutövning samt vägen till 

självständighet.  
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3  TEORI 

Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som används i analysen av studiens 

empiriska material, dvs. självbiografier. Den teori som används är individualism. Valet 

av teori grundar sig i studiens syfte och frågeställningar som bl.a. syftar till att 

undersöka och förstå upplevelser av hedersrelaterad maktutövning i individualistiska 

västerländska länder. Då tidigare forskning visar att västerländska länder präglas av 

individualistiska samhällen, kan individualism som teoretisk utgångspunkt medföra en 

förståelse för de motsägelsefulla krav och normer som individerna i självbiografierna 

möts utav. Med ett individualistiskt perspektiv kan vi bli mer uppmärksamma på 

författarnas resonemang kring bl.a. självständighet och då skapa förståelse och 

analysera utifrån deras upplevlser med hjälp av denna teori. 

 

3.1 Individualism 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) förklarar att individualismens grundantaganden är att 

se människan som en självständig individ som står på egna ben. Författarna 

vidareutvecklar och skriver att ett samhälle präglat av individualism förväntar att varje 

individ konstruerar sina egna mål och personliga gränser. Även att ta ansvar för de val 

hen gör, bl.a. inom arbetslivet och familjelivet, individen försörjer sig själv (Beck & 

Beck-Gernsheim 2002). Innan västerländska samhällen anammade individualism, vilket 

är oklart när detta inträffade, spelade kollektivet en stor roll där män och kvinnor, unga 

och äldre, haft olika roller och uppgifter (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Författarna 

menar att det inte fanns plats för personliga, individuella, val och detta medförde även 

att konflikter inom kollektivet kunde uppstå. I dagens individualiserade samhällen ser 

det inte likadant ut längre. Individualism går på så sätt emot den traditionella syn på 

klasstillhörighet och gemenskaperna, dvs. familjens inflytande och betydelse (Beck & 

Beck-Gernsheim 2002). Även Gillberg (2010) skriver att individualiseringsprocessen av 

samhället medför att kollektiva traditioner och gemenskaper försvagas när samhällets 

krav på den egna individen ökar. Vidare menar författaren att ökat ansvar på individen 

har skett på bekostnad av den trygghet som kollektivet tidigare utgjorde. Gillberg 

(2010) menar att individen nu står ensam. Att kollektivets gemenskaper försvagats 

menar Beck och Beck-Gernsheim (2002) syns tydligt i samhällen präglade av 

individualism då välfärd, utbildning och arbetsmarknad utgår från individen och hens 



  
 

 15 

förmågor. Exempel på sådana samhällen finns bl.a. i västvärlden där individualismen är 

stark (Beck & Beck-Gernsheim 2002).  

 

Vidare skriver Beck och Beck-Gernsheim (2002) att individualism har påverkat 

kvinnans position i samhället då västerländska samhällen idag strävar efter jämställdhet 

mellan könen. Författarna menar att varken arbete eller utbildning har tidigare, 

historiskt sett, varit en självklarhet för kvinnan, men med individualistiska idéer kom 

hon att få möjligheten till sådant hon inte fick tidigare. Exempelvis att utbilda sig, 

arbeta, leva självständig och möjlighet till personlig utveckling (Beck & Beck-

Gernsheim 2002). Individualistiska idéer finns runt om i världen, men författarna menar 

att dessa idéer är mer etablerade i västerländska samhällen där individens autonomi är 

starkare. Beck och Beck-Gernsheim (2002) skriver även att mannens position påverkats 

av individualismen, dock har hans position inte påverkats lika fort, eller synts lika väl, 

som bland kvinnan. Det är när båda könen påbörjar ett liv tillsammans som involverar 

barn som dessa positioner märks av (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Författarna syftar 

till att ansvarsfördelningen i familjelivet mellan könen skiftat, där de traditionella 

könsrollerna inte är styrande för hur familjelivet ska se ut. De menar att män i moderna 

västerländska samhällen ger mer plats åt kvinnan att vara självständig och bryta sig ut 

från den traditionella bilden av kvinnan. Enligt Regina Simm finns det många män i 

individualistiska samhällen som trots tanken om jämställdhet mellan könen, vill att 

ansvarsfördelningen i familjelivet ska vara mer traditionellt, dvs. att kvinnan har hand 

om familjen (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Visserligen ser detta olika ut från 

generation till generation men Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att det 

fortfarande förekommer konflikter i familjelivet på hur pass självständig en kvinna i ett 

individualiserat samhälle ska vara. 
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4  METOD 

Detta avsnitt belyser val av forskningsmetod, vetenskapsteoretisk ansats, 

datainsamlingsmetod och urvalsprocess. Avsnittet presenterar även tillvägagångssätt 

och arbetsfördelning under studiens gång. Även etiska överväganden kring studien tas 

upp. 

 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Larsson (2005) skriver att en kvalitativ forskningsmetod är en forskningsstrategi som 

bygger på att beskriva och analysera det fenomen som studeras för att förstå det. 

Författaren skriver att forskningsmetoden inkluderar bl.a. tre olika typer av 

datainsamling av t.ex. officiella rapporter och publicerade skrifter; öppna intervjuer, 

direkta observationer samt dokumentanalys. Medan kvantitativ forskningsmetod riktar 

sig mer till statistisk data, riktar sig kvalitativ forskningsmetod i stället till att nå 

kunskap från den studerandes egna upplevelser eller tolkningar av den yttre 

verkligheten (Larsson 2005). Därefter analyserar forskaren dessa upplevelser eller 

tolkningar utifrån teoretiska eller vetenskapsfilosofiska perspektiv för att få fram data 

som forskaren är intresserad av (Larsson 2005).  

 

När forskaren utgår från en kvalitativ forskningsmetod vill hen få ett helhetsperspektiv 

av fenomenet som hen studerar för att kunna/vilja se fler synvinklar av det, dvs. vilja se 

genom “andras ögon” och förstå deras upplevelser (Larsson 2005). Trots detta är det 

viktigt att kunna avgränsa sig till olika teman men att fortfarande förstå temans 

sammanhang och hur de är kopplade till varandra. Hur fenomen uppfattas har till stor 

del att göra med den kvalitativa forskarens förförståelse. Förförståelsen avgör hur 

forskaren tolkar fenomenet i sin helhet och därmed blir det avgörande för studien. 

Förförståelse är även något som tas upp i den vetenskapsteoretiska ansatsen 

hermeneutiken (Larsson 2005; Thomassen 2007). Vi kommer ta till oss den 

hermeneutiska ansatsen när vi läser självbiografierna, studiens empiri, då vi vill förstå 

författarnas tolkning av deras situation och därefter kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod ger även lämpligare 

antaganden för förståelse av utsatta gruppers livssituationer och metoden hjälper oss att 

överhuvudtaget begripa andra omgivningar och perspektiv (Ahrne & Svensson 2015). 
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4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk ansats inom kvalitativ forskningsmetod som 

vill förstå omvärlden, bl.a. människors handlande (Bryman 2011). För att förstå 

mänskligt handlande och fenomen, menar Bryman (2011) att hermeneutiken strävar till 

att tolka och förstå det vi studerar i stället för att förklara det. När vi som forskare ska 

tolka en text är det författarens perspektiv som lyfts i texten, vi ska tolka. Detta innebär 

då att gör vi en tolkning av någon annans tolkning på det fenomen som studeras. Man 

försöker gå in i den andres perspektiv och livssituation för att genuint förstå fenomenet 

genom en hermeneutisk ansats (Bryman 2011). Då vår studie går ut på att vi vill förstå 

hedersrelaterad maktutövning och individualism genom självbiografier, måste vi tolka 

utifrån författarens perspektiv. Eftersom vårt syfte är att förstå, är hermeneutiken den 

vetenskapsteoretiska ansatsen som blir bäst lämpad till vårt forskningsområde (Bryman 

2011).  

 

Thomassen (2007) skriver att en väsentlig del som skiljer hermeneutiken från andra 

vetenskapsteoretiska ansatser är att den lägger vikt på förförståelse, fördomar. 

Författaren skriver att fördomar i vanliga fall kan bära på en negativ klang, medan i 

hermeneutiken ses begreppet som positivt då fördomar är en del av vår erfarenhet. 

Erfarenhet menar hermeneutiken i sin tur är av stor vikt och ansatsen ser fördomar och 

erfarenhet som något bra (Thomassen 2007). Detta då våra fördomar och erfarenheter 

gör det lättare för oss att förstå omvärlden, det gör det även begripligt. Författaren 

menar vidare att fördomar och tidigare erfarenheter möjliggör tolkningen och 

förståelsen av författarnas berättelser och utsagor i självbiografierna som vi kommer 

fördjupa oss i. Thomassen (2007) menar att våra fördomar därmed blir avgörande för 

studiens syfte och vad vi kommer fram till. Detta är även något Becker (2008) nämner 

då förförståelse kan färga studiens resultat och därmed bör vi vara medvetna om 

förförståelsens effekt. Exempelvis på sådana fördomar är att vi kan ha fördomar kring 

kollektiv som vi inte nödvändigtvis är medvetna om. Eftersom vi själva lever i ett 

individualistiskt samhälle, kan även detta bidra till att vårt perspektiv kring tolkning av 

empiri kan färgas utifrån våra individualistiska tankar. Därmed försöker vi hålla oss 

objektiva, något som även Bryman (2011) menar och som vi återkommer till.  
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4.3 Genomförande av studie 

4.3.1 Datainsamling 

Bryman (2011) skriver att självbiografier är personliga dokument och därför är det 

ingen forskare som styrt materialet i dem och bestämt vad som ska skrivas. När man 

tillämpar sig av självbiografier, oavsett om de är skrivna av privata skäl eller på 

uppmaning av forskare i samband med en livsberättelsemetod eller biografisk metod, 

kan de fungera som datakällor eller nyttjas som tillsats till andra informationskällor 

(Bryman 2011). Författaren menar att eftersom personliga dokument granskas är 

autenticitetskriteriet av stor betydelser. Autenticitet innebär att man är den man utger 

sig för att vara men även trovärdig och sann mot andra. Detta har att göra med vem som 

är upphovsmannen och på senare tid har det blivit ett större bekymmer när det kommer 

till vem som skriver självbiografierna (Bryman 2011). Detta då det är allt vanligare att 

självbiografier skrivs av spökskrivare, framförallt när det är kända individer. Vidare 

skriver Bryman (2011) att självbiografier ska användas försiktigt därför att de kan 

skrivas på ett sätt som bidrar till fördomar och de kan ha ett bakomliggande motiv till 

varför de skrevs. Exempelvis om en självbiografi utgår från ett specifikt folkslag, då 

menar Bryman (2011) att man inte ska generalisera för snabbt och säga att alla från 

samma folkslag är likadana. Därför måste vi vara försiktiga med att inte generalisera det 

vi läser i självbiografierna. Det kan även bli problematiskt om författarna skriver 

självbiografierna på ett sätt som vi exempelvis inte förstår. Detta kan då resultera till att 

det vi läser blir svårt för oss att tolka och förstå, vilket i sig resulterar till att vi missar 

väsentlig information som egentligen kan vara användbar och nyttig i vår studie. 

Därmed instämmer vi med Bryman (2011), nämligen att vi bör vara uppmärksamma för 

textens innehåll.  

 

Våra överväganden att använda självbiografier är p.g.a. att vi som forskare vill få 

förståelse kring författarnas berättelser och den hedersrelaterad maktutövning de 

upplevde. Utifrån självbiografier menar vi att vi kan få fram liknande resultat som vi 

hade fått om vi skulle utföra intervjuer på människor som blivit utsatta för 

hedersrelaterad maktutövning i stället. Detta då utsagorna om deras livssituation även 

kommer fram i självbiografierna. Däremot är vi medvetna att vi blir begränsade av 

självbiografier då vi inte kan ställa följdfrågor som vi hade kunnat om vi hade utfört 

intervjuer. För att få denna förståelse valde vi att göra en innehållsanalys av 

självbiografier som samlats in via kvalitativa metoder. Kvalitativ innehållsanalys utgår 
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från att gå in i författarens perspektiv och den situation hen befann sig i när texten 

skrevs (May 2013). När texten analyserats väljer forskaren ut det väsentliga, det 

relevanta, för studiens forskningsfrågor. Därav kan bl.a. mönster och tendenser 

uppmärksammas. Innehållsanalys kan innehålla både kvantitativa såväl som kvalitativa 

former för att till exempel tolka och analysera (May 2013). Vi kommer att använda oss 

av kvalitativ innehållsanalys. Följande är en lämplig definition av begreppet: 

  

“…medan den kvalitativa innehållsanalysen…betonar  

textens flöde och innehållet i en tolkande förståelse av  

kulturen.” (May 2013, s. 246).  

 

Som vi tidigare nämnde kommer vi använda oss av självbiografier för att få en 

förståelse och tolkning av författarnas livsberättelser. Därmed är ovanstående definition 

ett lämpligt argument till varför vår studie kommer att skrivas utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys.   

  

4.3.2 Urval 

När kvalitativa forskare gör ett urval är det vanligt att göra ett målinriktat urval 

(Bryman 2011). Detta innebär att forskaren väljer ut de dokument, individer o.s.v., som 

har direkt koppling till studiens frågeställningar. Författaren skriver att urvalet därmed 

blir direkt hänvisat till de kriterier som kan besvara forskningsfrågorna. Urvalet av 

tidigare forskning samt självbiografier var målinriktade då vi var ute efter forskning 

som var direkt kopplat till vårt forskningsområde. Utöver det målinriktade urvalet, 

gjorde vi även ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) menar att ett 

bekvämlighetsurval innebär att ta det som finns först till hands. Detta blev aktuellt då 

det inte finns många självbiografier om hedersrelaterad maktutövning i västvärlden. För 

att samla in material fick vi därmed använda oss av självbiografier som handlar om 

hedersrelaterad maktutövning med inslag av västvärlden, därav det som fanns först till 

hands (Bryman 2011; Denscombe 2016).  

 

4.3.3 Tillvägagångssätt 

Självbiografierna har behandlats med hjälp av en innehållsanalys. Som tidigare nämnt, 

när texten analyseras utifrån en innehållsanalys, väljer forskaren ut det väsentliga, det 

relevanta för studiens forskningsfrågor (May 2013). Utifrån det insamlade materialet 
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letar forskaren efter karaktäristiska mönster och tendenser för att därefter kunna 

kategorisera dessa in i olika teman. På så sätt kodas materialet och teman blir synliga. 

  

Detta är något som vi som författare till denna studie har gjort. Det första steget var att 

läsa tidigare forskning och utvalda självbiografier. Under tiden vi läste självbiografierna 

förde vi anteckningar och kodade sådant som vi fann väsentligt till studiens syfte. Vi 

jämförde och diskuterade varandras anteckningar utifrån det som hade kodats. Nästa 

steg var att vi fann relevanta teman utifrån det gemensamma innehåll som samlades in 

från berättelserna. I det näst sista steget identifierades tre olika teman. 

  

De teman som valdes ut var: 

       Upplevd hedersrelaterad maktutövning 

       Individernas syn på västvärlden  

       Vägen till självständighet 

 

Som sista steg kodades våra teman utifrån specifika färger. Hedersrelaterad 

maktutövning kodades som rosa, syn på västvärlden kodades som grönt och vägen till 

självständighet kodades som blått. Varför vi valde detta tillvägagångssätt har att göra 

med att färgerna underlättade för oss när vi behövde backa tillbaka till texterna. 

Kodningen bidrog även till att vi enkelt kunde hitta väsentlig information om vi 

behövde byta bok eller kolla på varandras anteckningar. De utvalda teman är menade att 

ge läsaren för denna studien en förförståelse av vad som komma skall. De utgör även en 

tydlig, röd tråd i texten där de utförligt besvarar både studiens syfte men även dess 

frågeställningar. Förutom kodning av teman, framställde vi även en läsguide med tre 

frågor (se Bilaga 1). Dessa frågor skulle besvara det vi ansåg vara av stor vikt till att 

diskutera och problematisera i texterna. Läsguidens frågor underlättade även till att 

besvara studiens syfte och frågeställningar.    

 

4.3.4 Arbetsfördelning 

Under studiens gång har vi haft ett nära samarbete och fördelat arbetet jämnt. Till en 

början skrev och sökte vi information tillsammans men med tiden kom vi att dela upp 

arbetet jämnt emellan varandra. P.g.a. tidsbrist har inte båda läst sju självbiografier var 

fastän det hade underlättat samt bidragit till ökad förståelse av hedersrelaterad 

maktutövning och självständighet i västerländska samhällen om vi hade gjort det. 
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Därmed gjorde vi en uppdelning av självbiografierna och vi har berättat för varandra 

vad de handlar om. På så sätt fick vi ett hum om vad självbiografierna handlade om. Då 

vi båda fått inblick i självbiografierna har vi i samråd med varandra skrivit ner dem i 

resultat och analyserat dem tillsammans. Eftersom vi båda har läst på om 

hermeneutiken, studiens vetenskapsteoretiska ansats, har vi läst och försökt tolkat 

självbiografierna liknande. När frågor uppstått under läsningen, samt andra texter, har vi 

diskuterat texten tillsammans och därmed hjälpts åt.  

 

Då det under studiens gång skett överlappningar, finns möjligheten att språkbruk kan se 

olika ut. Detta har vi i samarbete försökt åtgärda då vi även har stöttat och hjälpt 

varandra om någon av oss har haft problem med en viss text eller ett visst område i 

studien. Sammanfattningsvis har båda aktivt bidragit och deltagit från det att studien 

påbörjades till när den avslutades. Vi har i princip skrivit texten tillsammans och texten 

har en reflektion och analys som båda bidragit till. På så sätt står vi båda som ansvariga 

bakom textens innehåll.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Oavsett om det är en kvantitativ eller kvalitativ forskning ska etiska överväganden tas 

hänsyn till (Vetenskapsrådet 2011). Hur Sverige reglerar den forskningsetiska 

prövningen är genom lagen om etikprövning (2003:460) som avser människor. Lagen är 

bl.a. menad till att säkerställa att forskningen inte bidrar till psykisk eller fysisk 

påverkan/skada på den som medverkar. Varför vi valde att använda oss av 

självbiografier och inte intervjuer för denna studie är då intervjuer skulle innebära att 

intervjua människor som fallit offer för hedersrelaterad maktutövning. Detta ville vi inte 

göra då vi var oroliga för att det skulle kunna medföra psykisk skada för 

intervjupersonerna, något som även Vetenskapsrådet (2011) nämner. Psykisk skada 

menar vi bl.a. kan innefatta att de behöver bli påminda av traumatiska upplevelser 

utifrån våra intervjufrågor, och därmed valde vi självbiografier. 

 

Förutom detta, skriver Vetenskapsrådet (2011) att det finns fyra forskningsetiska 

begrepp forskaren ska förhålla sig till; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och samtyckeskravet 

handlar om att forskaren inte får utföra forskning utan att tillhandahållit information och 

fått samtycke av de medverkande i forskningen. Detta blir inget vi behöver ha i 
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beaktande i vår studie då vi utgår från självbiografier där individer berättar sina egna 

historier om den hedersrelaterad maktutövning de upplevt och därmed är det inget vi 

behöver förhålla oss till. Konfidentialitetskravet handlar om att de medverkandes 

personuppgifter, dvs. att anonymitet, bevaras. Även detta är inte något vi behöver ha i 

beaktande då de utvalda självbiografierna är skrivna av författare som antingen valt att 

vara offentliga eller publicerat självbiografin under en alias, vilket gör att även 

nyttjandekravet inte är relevant. Detta då nyttjandekravet handlar om att de uppgifter 

som är insamlade gällande de medverkande, enbart får tillämpas för forskningssyftet 

och inget annat (Vetenskapsrådet 2011). Om forskningsprojektet inte innefattar dessa 

typer av olika forskningsetiska varianter får det genomföras utan etikprövning. Dock 

måste forskaren ändå förhålla sig till kodex samt själv etiskt fundera över sitt projekt 

(Vetenskapsrådet 2011).  

  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån de fyra begreppen resonera att det är möjligt att vi 

inte behöver ta så stor hänsyn till de men att vi åtminstone prövar idén. Vi behöver inte 

ha de i beaktande i samma omfattning som om vi hade utgått från intervjuer, då 

intervjuer som metod hade inneburit att tänka på de medverkandes identitet på ett helt 

annat sätt. Därmed är risken för att individer ska komma till skada av vår studie liten. 

Självbiografierna är skrivna av författarnas egna berättelser och därmed behöver vi inte 

tänka på att deras identitet inte får röjas. Möjligtvis kan författarna ha ändrat namnen på 

de personer som tas upp i böckerna, men även detta blir inte aktuellt för oss då 

anonymiteten i detta fall redan är skyddad. Det som dock ska beaktas är att vi trots detta 

kommer vara försiktiga med vårt språkbruk och hur vi formulerar oss. Vi vill inte på 

något sätt genomföra en studie som kan uppfattas som kränkande, utan vi vill i stället 

bidra till en ökad förståelse för vårt forskningsproblem; hur flickor och pojkar som lever 

i hedersrelaterad maktutövning lever i västerländska länder. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt har vi gjort en presentation av det granskade materialet, dvs. utvalda 

självbiografier. Vi har analyserat och diskuterat sju stycken självbiografier utifrån tre 

olika teman; upplevd hedersrelaterad maktutövning, individernas syn på västvärlden 

samt vägen till självständighet. I varje tema har det individualistiska perspektivet och 

tidigare forskning kopplats och diskuterats.  

 

5.1 Läsguide 

En läsguide har framställts för att vi enklare skulle hitta det vi letade efter i vår empiri. 

Se Bilaga 1. 

 

5.2 Bakgrund av det granskade materialet  

5.2.1 Vilsen längtan hem 

I sin bok Vilsen längtan hem: en sann berättelse om hedersrelaterad maktutövning 

(2009) skriver Melissa Delir, vars riktiga namn är något annat, om hur hennes tonårsliv 

var präglats av hedersrelaterad maktutövning och hon berättar om hennes flykt som 

ledde till att hon fick leva självständigt. Melissa föddes i Syrien men växte upp i 

Stockholm i en kristen familj som består av mamma, pappa och sex syskon. Melissa 

upplevde hedersrelaterad maktutövning, förtryck av olika slag samt misshandel. Detta 

skedde främst av pappan, men det förekom även från mamman och hennes småsyskon. 

Föräldrarna ville att hon skulle giftas bort och Melissa skriver att hon till en början 

accepterade det då hon ville bli lämnad ifred av familjen. Melissa ändrade sig gällande 

giftermålet när hon utsattes för fysisk misshandel av pappan. Hon har sedan 2009 levt 

under skyddad identitet (Delir 2009).  

 

5.2.2 Bortgift mot sin vilja 

Bortgift mot sin vilja (2004) är en självbiografi om Leila och de svårigheter hon 

upplevde att växa upp i en familj där familjens heder skulle upprätthållas till alla medel. 

Leila är född och uppväxt i Frankrike med sina tio syskon medan hennes föräldrar är 

från Marocko. Sedan hon var ett litet barn har hon stridit med sina föräldrar om att vara 

självständig som fransyskorna var eftersom hon själv ansåg sig vara fransyska. Därav 

beskriver hon sig som upprorisk. Dessa konflikter ledde till en rad olika former av 

begränsningar och våld i hederns namn. Hon rymde även hemifrån vid flera tillfällen 
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men när hon insåg att flykt från familjen inte var lösningen försökte hon begå självmord 

ett flertal gånger. Leila berättar att hennes föräldrar inte hade kontroll över henne och 

därav valde de att gifta bort henne till en man hon sedan fick barn med. Leila berättar 

om hur hon gick tillväga för att bli av med maken och få leva självständigt (Leila 2004).  

 

5.2.3 Stjärnlösa nätter 

Stjärnlösa nätter (2011) handlar om Arkan Asaad vars band med sin pappa och släkten 

kolliderar p.g.a. att han, som han beskriver det, vill leva självständigt utan deras 

inverkan på hans liv. Exempelvis vara tillsammans med den flicka han älskade. Arkan 

växte upp i Västerås med pappa, mamma (som efter några år lämnar familjen) och tre 

småsyskon. Under en resa till Kurdistan får Arkan uppleva hedersrelaterad 

maktutövning, en resa som Arkan beskriver kom till att förändra hans liv då han blev 

bortgift. Det som Arkan vill göra, och som han skrev i sina slutord i självbiografin, är 

att känna att varje individ bestämmer över sitt eget liv (Asaad 2011). 

 

5.2.4 Stamtavlor 

Stamtavlor (2005) är en biografi skriven av Dilsa Demirbag-Sten som handlar om 

hennes kurdiska kultur i Turkiet. När Dilsa var sex år gammal kom hon till Sverige med 

sina föräldrar och tre yngre syskon och familjen besökte ofta släkten i Turkiet. Dilsa 

skriver att hon hade det enklare i Sverige än hon hade i Turkiet då hon upplevde 

hedersrelaterad maktutövning ännu mer där. I Sverige upplevde Dilsa att hon var 

förtryckt och begränsad på olika sätt. I sin biografi berättar Dilsa om den makt 

kollektivet har över de ungas, bl.a. hennes egna, handlande då det är oerhört viktigt att 

inte fördärva familjens heder. Hon skriver om de orättvisor hon upplevt och sett andra 

kvinnor uppleva samt hur hon själv gjorde för att inte hamna i den situationen. Idag är 

Dilsa gift med en svensk man och de har barn tillsammans (Demirbag-Sten 2005). 

 

5.2.5 Offrad för hederns skull: en familjetragedi 

I Offrad för hederns skull (2004) följer vi Sengül Güvercile som kom till Danmark från 

Turkiet med sina föräldrar och syskon när hon var sju år gammal. Hon beskriver sin 

pappa som dominant och aggressiv och sin mamma som manipulativ. Sedan Sengül var 

liten skriver hon att hon varit med om tvång, våld och varit begränsad på olika sätt av 

sina föräldrar till skillnad från danskarna. Hon har även blivit mordhotad ett flertal 

gånger och bortrövad. Sengül berättar att hon blev kär och gav sin oskuld till 
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pojkvännen i hopp om att familjen skulle acceptera honom. I stället såg hon sin älskade 

bli mördad av hennes familj och det resulterade i att hon under en lång tid levde under 

skyddad identitet. Efter att hon återupptog kontakt med familjen blev Sengül sedan 

bortgift. Sengül berättar om sitt liv och vad hon fått gå igenom p.g.a. den makt 

hedersbegreppet innehar (Güvercile 2004). 

 

5.2.6 Om att överleva: ett vittnesmål om hedersvåld och förtryck 

Om att överleva (2017) handlar om palestinska Ahmad Mahmoud från Libanon som 

växte upp i en dansk förort med sina föräldrar och sex syskon. Ahmad skriver att hans 

liv präglades av en slutenhet från det danska samhället p.g.a. att familjen levde i deras 

egen värld, ett så kallat parallellsamhälle. Detta parallellsamhälle bestod av bl.a. egna 

lagar och regler, social kontroll, våld, heder och skam. Ahmad skriver att när han 

flyttade hemifrån för att studera på universitetet bröt han sig fri från sin uppväxtkultur. 

Idag arbetar han som ingenjör (Mahmoud 2017).  

 

5.2.7 Imamens dotter 

Imamens dotter: min flykt till frihet (2010) handlar om Hannah Shah, en pakistansk 

flicka som växer upp i norra England med sin familj bestående av pappa, mamma, tre 

storebröder samt två småsystrar. Enligt Hannah är familjen mycket respekterade i 

området då pappan ses som en andlig vägledare bland de muslimska pakistanierna. 

Bakom stängda dörrar utövar han sin makt mot Hannah som leder till att hon utsätts för 

hedersrelaterad maktutövning och sexuella övergrepp. Resten av familjen vet, men 

ingen rycker in och hjälper henne. När Hannah en dag får reda på vad familjen har för 

planer för henne, väljer hon att fly och återvänder aldrig hem igen (Shah 2010).  

 

5.3 Upplevd hedersrelaterad maktutövning 

Under detta tema tar vi upp kyskhetens betydelse samt viljan att fatta individuella val 

som väsentliga faktorer bakom hedersrelaterad maktutövning.  

 

5.3.1 Kyskhet 

Under studiens gång har vi läst självbiografier som handlar om människor vars liv 

präglas av hedersrelaterad maktutövning. Samtliga individer ur självbiografierna 

uttrycker att familj och/eller släkt, dvs. kollektiv, har utfört hedersrelaterad 

maktutövning, bl.a. genom förtryck. Allt handlande inom kollektivet beskrivs av 
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författarna som att det utgår från att hedern bör bibehållas och att heder därmed är det 

viktigaste kollektivet har. Därav blir det accepterat inom kollektivet att återta heder, 

eller förhindra att hedern blir negativt påverkad, genom förtryck, våld, tvång och i 

Sengüls fall mord. Den hedersrelaterade maktutövning som framkom i empirin går på så 

sätt emot det individualistiska perspektivet som Beck och Beck-Gernsheim (2002) 

menar bl.a. handlar om konstrueringen av egna mål och val utan inflytande av ett 

kollektiv. Då empirin visar att kollektivet fattar beslut åt individerna i självbiografierna 

utan samtycke, sker inte här, om man jämför med Beck och Beck-Gernsheim (2002), en 

individualiseringsprocess. Detta då hedersrelaterad maktutövning ger kollektivet 

utrymme att styra över individernas val, vilket även framkommer ett flertal gånger i 

självbiografierna då tvång och förtryck upplevs bland samtliga individer.  

 

Ett återkommande tema i samtliga självbiografier är kyskhet. Framförallt betonar 

flickorna i empirin hur hårt kollektivet ser på deras kyskhet. Samtliga flickor har 

gemensamt att deras familjer och släkt är rädda att flickorna ska förlora oskulden innan 

giftermål med den person kollektivet valt ut åt dem. Den maktutövning kollektivet, dvs. 

familjen och/eller släkten, utövar på de unga i form av förtryck, tvång och våld var 

främst för att skydda döttrarnas oskuld och därav kollektivets heder. Leila menar 

exempelvis att hon aldrig fick lämna lägenheten utan manligt förkläde och därav heller 

varken umgås eller klä sig som hon vill för att inte riskera att bli av med oskulden. Gör 

hon det kommer ingen vilja gifta sig med henne och vanära dras över kollektivet. Dilsa 

berättar att hon inte fick gå och fika, bära tajta kläder och smink eller delta i några 

aktiviteter där hon kunde komma i kontakt med pojkar, då hennes oskuld kunde 

äventyras. Tre av författarna berättar: 

 

“Oskulden är det viktigaste en kvinna  

har, säger man hos oss. Alla hot måste 

elimineras.” (Demirbag-Sten 2005, s. 114) 

 

”Det hon egentligen frågade var om jag  

hade varit i säng med Hasan, vilket skulle 

ha dragit obotlig skam över familjen.” 

(Güvercile 2004, s. 49) 

 

“Detta sociala beteende, denna besatthet  
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av frågan om oskuld, är något som hela  

tiden surrar i huvudet på mig…bara en  

traditionell vägran att erkänna en kvinnas  

självständighet.” (Leila 2004, s. 50)  

 

Dilsa, Sengül och Leila, som står bakom ovanstående citat, visar kyskhetens betydelse 

som en stor faktor bakom hedersrelaterad maktutövning. Ouis (2009) skriver att kravet 

på en kvinnas kyskhet har att göra med att det finns en samsyn mellan religiös 

kyskhetsetik och hedersrelaterad maktutövning. Fastän hennes studie syftar på islam 

och hedersrelaterad maktutövning, ser vi att kyskhetsetik och hedersrelaterad 

maktutövning inte enbart förekommer inom islam. Melissa är ett sådant exempel 

eftersom hon kommer från en kristen familj som förespråkar om kvinnans oskuld innan 

giftermål, medan de andra individerna i empirin kommer från en islamisk bakgrund. 

Hannahs pappa var imam, därav kan man utifrån Ouis (2009) forskning resonera att han 

“höll hårt” i hennes kyskhet. Då han var en religiös vägledare berättar Hannah att han 

förespråkade av vikten att kvinnor, bl.a. hans döttrar, ska vara oskulder. Men då 

Hannahs pappa, trots att han är imam, våldtog henne i tio års tid från det att hon var fyra 

år gammal, motsäger Hannahs berättelse Ouis (2009). Det blir en paradox att en religiös 

vägledare förespråkar kyskhet hos kvinnor, medan samma religiösa vägledare våldtog 

sin dotter under en längre period som en form av bestraffning då Hannah, enligt henne 

själv, upplevdes som rebellisk. Därav går det att resonera att Hannahs berättelse om 

kyskhet både instämmer och motsäger Ouis (2009) eftersom, pappan trots allt, tog 

hennes oskuld fastän han är imam. Det är här dilemmat med religiös kyskhetsetik 

uppstår då berättelsen visar att religiös kyskhetsetik inte är faktiskt i Hannahs fall och 

därav motsäger berättelsen Ouis (2009) forskning till viss del. Samtliga individer 

skriver det som även Ouis (2009) menar, dvs. att ingen religion föreskriver 

hedersrelaterat våld och därmed ser vi en koppling mellan forskning och hur islam 

praktiseras. I citaten nedan menar både Hannah och Melissa, som är uppväxta inom 

olika religioner, att religion inte ligger bakom den hedersrelaterade maktutövningen de 

båda upplevt: 

 

“När jag läste Koranen för första gången insåg jag att  

mycket av det pappa hade sagt till mig var påhittat,  

och att annat hade förvridits till en sträng tro som 

 stängde ute och kontrollerade. [...] Jag blev ordentligt  
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arg när jag upptäckte att det inte stod någonting alls  

om arrangerade äktenskap.” (Shah 2010, ss. 210-211) 

 

“Det är viktigt för mig att påpeka att hedersrelaterad  

maktutövning inte enbart kan skyllas på någon  

bestämd religion, utan den finns överallt. Och varje  

gång en människa kränker en annan för att försöka  

upprätthålla någon form av heder så är det lika  

fasansfullt och lika oacceptabelt.” (Delir 2009, s. 6) 

 

I flickornas självbiografier framkommer det tydligt att flickornas kyskhet är ytterst 

viktig för kollektivet att bevara. För Melissa och Lejla utgörs kollektivet av familjen 

medan kollektivet för Sengül, Dilsa och Hannah utgörs av familjen och släkten. Även 

detta tas upp i pojkarnas självbiografier. Både Arkan och Ahmad berättar att kollektivet, 

som utgörs av familjen i Ahmads fall och familjen och släkten i Arkans fall, har ett krav 

på att deras framtida fruar ska vara oskulder. Därmed får de absolut inte välja en kvinna 

som inte var det. Däremot uppstod det inget krav för någon av pojkarna att vara 

oskulder själva, i varje fall framkom det inte i berättelserna. I linje med Beck och Beck-

Gernsheim (2002) kan Ahmads och Arkans berättelser kring kyskhet förstås utifrån ett 

individualistiskt perspektiv beroende vilken synvinkel man utgår ifrån. Om pojkarna 

skulle ha ett krav på sig att vara oskulder, och om det är då kollektivet som styr detta 

kan det inte betraktas som deras egna val utifrån det individualistiska perspektivet 

(Beck & Beck-Gernsheim 2002). Detta då Beck och Beck-Gernsheim (2002) bl.a. 

menar att det individualistiska perspektivet bygger på att individen konstruerar sina 

egna mål och personliga gränser utan inflytande av ett kollektiv. Däremot, om det inte 

finns ett krav kring kyskhet hos pojkarna, har pojkarna utrymme att själva fatta beslut 

kring kyskhet och därav konstruera de mål och personliga gränser Beck och Beck-

Gernsheim (2002) menar fritt. I detta fall betraktas deras val som ett självständigt val 

utifrån det individualistiska perspektivet. Men detta kan vi inte med säkerhet veta då det 

inte framkommer av Arkan eller Ahmad.  

 

En annan sak som blir tydlig i självbiografierna är att författarna visar att det finns en 

skillnad i hur kollektivet ser på kvinnor och deras sexualitet och hur de skriver att 

västvärlden ser på det. Detta kan bekräftas av tidigare forskning då både Dustin och 

Phillips (2008) och Ouis (2009) menar att skillnader uppstår mellan “västerländska 
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civilisationens”, som de benämner det, syn på saker och ting och de immigranter som 

kommer till det västerländska samhället av olika skäl. Exempel på skilda synsätt menar 

Dustin och Phillips (2008) och Ouis (2009) handlar om bl.a. vad som anses vara 

kvinnans rättigheter. Dvs. vilka rättigheter hon har gällande sin kyskhet och rättigheter 

till att ingå äktenskap med någon (Dustin & Phillips 2008; Ouis 2009). Individernas 

berättelser kring vad deras kollektiv och det västerländska samhället de lever i anser om 

kvinnans rättigheter, motsäger inte vad Dustin och Phillips (2008) och Ouis (2009) 

menar. Då det uppstår skilda tankesätt och synsätt, är det förståeligt att även 

hedersbegreppet betraktas som olika betydelsefullt hos författarnas kollektiv och i 

individualiserade västerländska samhällen. Därmed kan man även förstå att 

hedersrelaterad maktutövning betraktas som olika hos ett kollektiv som utövar det och 

de västerländska länder som Wikan (2008) skriver kan uppleva hedersrelaterad 

maktutövning som något avskyvärt.  

 

5.3.2 Individuella val 

Något som återkommer i självbiografierna är den makt och dominans deras kollektivet 

har över individernas livssituationer och handlande. Vi har sett att maktutövningen som 

kollektivet, dvs. familjen och släkten, utövar missbrukas i hederns namn för att 

förminska individens självständighet. Framförallt deras vilja att leva fritt i västerländska 

länder. Exempelvis då Arkan ville vara tillsammans med den flicka han älskade men 

som familjen inte accepterade, likaså Sengül. Leila fick t.ex. inte utbilda sig till det hon 

själv önskade och Melissa fick inte umgås med sin bästa vän som var svenska. Samtliga 

individer hade viljor och mål de uttrycker att de inte fick följa. Detta då kollektivets 

viljor kom i första hand. I nedanstående citat syftar Melissa till sitt kollektiv, dvs. 

familjen, och Dilsa syftar till släkten.  

 

“Hittills hade jag levt i en värld där jag enbart levt för  

andra, och då funderar man inte över vem man själv 

är.” (Delir 2009, s. 55).  

  

“Att ständigt förväntas behaga andra.”  

(Demirbag-Sten 2004, s. 114).  

 

Det samtliga individer i självbiografierna har gemensamt är att de strävar efter att bli 

individualiserade, bli självständiga, och därav har de även gemensamt att de blir 
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förtryckta på olika sätt i hederns namn, mer eller mindre. Vissa blir även utsatta för våld 

och tvång av olika slag när de motsätter sig kollektivets normer och krav. Exempelvis 

blir Arkan, Leila och Sengül bortgifta för att både bibehålla och återupprätta familjens 

heder då de trotsat kollektivet. Beck och Beck-Gernsheim (2002) skriver att individer i 

ett traditionellt kollektiv har olika roller och uppgifter beroende på om man är man eller 

kvinna och därav finns det inte utrymme för personliga val. Detta bekräftar Ahmad då 

han uttrycker att han alltid varit intresserad av matlagning men absolut inte fick ta del 

av vad som hände i köket då det inte var hans plats.  

 

“...för jag har alltid varit intresserad av gastronomins  

frestelser, och jag fick inte delta i matlagningen hemma 

 på grund av mitt kön.” (Mahmoud 2017, s. 23) 

 

Författarna menar vidare att detta medförde konflikter inom kollektivet i och med att 

individerna i självbiografierna uttrycker att de vill fatta individuella val och vara 

självständiga. Exempelvis genom att inte giftas bort till vem som helst och umgås med 

vem man vill. När motstridiga viljor uppstår mellan individen och hens kollektiv blir 

den hedersrelaterade maktutövningen tydligare. Den konflikt Beck och Beck-Gernsheim 

(2002) menar kan uppstå när det inte finns utrymme för personliga val, blir tydlig i 

samtliga individers berättelser då de alla upplever konflikter mellan respektive kollektiv 

av olika slag. Exempelvis när de individer som blev förlovade under tvång men som 

inte blev bortgifta av olika skäl, bestred sitt kollektiv. Exempelvis blev Dilsa och 

Melissa utlovade till män fastän de inte ville. Utifrån insamlad empiri kan vi se att 

hedersrelaterad maktutövning förekommer bland båda könen i form av förtryck, våld 

och äktenskapstvång. Däremot visar även empirin att det uppstår skillnader mellan 

könen på så sätt att kyskhet varit en grundläggande faktor till varför flickorna upplevt 

den hedersrelaterade maktutövningen de gjort. Kyskhet har inte visat sig vara ett krav 

bland pojkarna. För pojkarna handlar den hedersrelaterade maktutövningen de upplevde 

till större del om val av utbildning eller partner, inte att de ska bevara sin kyskhet och 

att den hedersrelaterade maktutövningen grundar sig där.  

 

5.4 Individernas syn på västvärlden  

I detta tema framställer vi hur samtliga individer och respektive kollektiv ser på det land 

de bor i. Då det framkommer i empirin att individernas kollektiv och individerna själva 
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har olika syn på landet de bor i, ställer vi därmed upp kollektivet kontra individens syn 

på landet de bor i. Temat behandlar även samtliga individers syn på traditionell 

ansvarsfördelning samt kulturkrockar.  

 

5.4.1 Kollektivets kontra individernas syn på landet de bor i 

Det framkommer tydligt i självbiografierna att det uppstår en krock mellan det 

traditionella och individualismen i det västerländska samhället. Samtliga individer 

uttrycker att kollektivet, dvs. familjen och/eller släkten, de tillhör varken vill anamma 

eller anpassa sig till det västerländska samhälle de kommit till. Mahbubani (2013) 

skriver i tidigare forskning att det “västvärlden” förespråkar inte nödvändigtvis måste 

vara det bästa alternativet och att “östvärlden” därmed kan välja att inte ta till sig det 

som förespråkas. Då föräldrar och släkten av samtliga individer varken är födda eller 

uppväxta i västerländska samhällen kan det vara så att de i kontakt med västvärlden 

väljer att avstå från västvärldens normer och värderingar. Samtliga individer uttrycker 

att deras föräldrar på ett eller annat sätt uttrycker missnöje för västvärlden. Exempelvis 

menar både Ahmads och Dilsas föräldrar att det danska och svenska samhället är 

skadligt för deras barn på olika sätt, främst då de ansåg att människor var “orena och 

lösaktiga”. Likaså menar Hannahs föräldrar att sammanhållningen i det brittiska 

samhället inte är som deras egna och därmed har de skapat ett “eget pakistanskt 

muslimskt samhälle”. Hannahs, Ahmads och Arkans pappor lever i olika västerländska 

samhällen men uttrycker sin avsky för västerlänningar liknande: 

 

“Hans döttrar skulle inte sätta sin fot hos människor  

som var så orena, gudlösa och omoraliska.”  

(Shah 2010, s. 51) 

 

“Hon är oskuld också, inte som i Sverige, där alla tjejer 

redan har haft hundra killar… Om du gifter dig med en 

tjej från Sverige kommer hon att förstöra ditt liv... “ 

(Asaad 2011, ss. 91-92) 

 

“De är rädda för att förlora barnen och kulturen till den  

 moraliskt förkastliga danskheten.”  

(Mahmoud 2017, s. 69) 
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Ovanstående citat visar några exempel på de argument föräldrar och kollektiv använder 

när de utövar hedersrelaterad maktutövning på sina barn. På så sätt kan man resonera att 

det Mahbubani (2013) menar med att människor som inte kommer från ett 

“västerländskt land” håller kvar sitt egna, stämmer in på samtliga individers föräldrar. 

Däremot bör det betonas att Mahbubanis (2013) studie grundar sig i att människor i de 

tidigare koloniserade länderna, i det han benämner som “östvärlden”, tänker som så. 

Detta innebär att man inte ska dra en förhastad slutsats att Mahbubanis (2013) forskning 

är faktiskt hos samtliga individers föräldrar då de länder de kommer ifrån, inte 

nödvändigtvis måste ha varit koloniserade av de länder de migrerat till.  

 

Medan föräldrarna beskriver västerlänningar med avsky, har deras barn, individerna i 

självbiografierna, andra åsikter. Samtliga individer skriver att människor i västvärlden 

upplevs som moderna och fria. Dilsa menar exempelvis att svenskar får klä sig som de 

vill och umgås med vem de vill och Leila menar att fransyskor har eget val av 

utbildning. Däremot framkommer det även av samtliga individer att västerlänningar inte 

förstår sig på dem och deras kultur. Leila skriver exempelvis att hon aldrig upplevt 

förståelse från sin brors flickvän som är fransyska och därav berättade hon aldrig om 

vad som hände hemma till de läkare och poliser hon kom i kontakt med.  

 

“ ‘Men du behöver inte vara orolig, Leila, dina föräldrar  

har förstått att det är ett nej, och då blir det ett nej.’ ‘Du  

förstår ingenting, du är så naiv… Du har kunnat välja min 

bror, och har lämnat din familj, men jag, jag skulle aldrig 

kunna lämna min familj. Vart skulle jag ta vägen?’ “ 

(Leila 2004, s. 111) 

 

I ovanstående citat söker Leila hjälp och förståelse men hon uttrycker att det var 

förgäves då fransyskan inte förstår. Det fransyskan säger till Leila kan resoneras som ett 

typiskt svar någon som är uppvuxen i västvärldens samhälle ger. När fransyskan säger 

att familjen helt enkelt får acceptera att Leila inte vill bli bortgift syftar hon på det Beck 

och Beck-Gernsheim (2002) skriver, att individualism bl.a. innebär att sätta personliga 

gränser. Fransyskan förväntar sig att om Leila sätter sina personliga gränser, så är 

frågan om bortgifte över. Då Leila upplever att förståelsen inte finns uppstår här en 

krock. Även Sengül skriver om krocken mellan kulturen, hennes kollektiv bestående av 

familj och släkt och västvärlden: 
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“Men det danska samhället är också ett samhälle som 

 varken vill eller kan förstå oss nya danskar och våra 

 traditioner, och därför blir det hela tiden så många 

 missförstånd, så många krav och hårda ord, vilket får  

 familjerna att sluta sig ännu mer och hålla fast vid sitt  

 sätt att leva.” (Güvercile 2004, s.6) 

 

Med ovanstående citat menar Sengül att det uppstår missförstånd och att krocken leder 

till att kollektivet håller fast vid det traditionella som de tror på, som resulterar i 

hedersrelaterad maktutövning. I ovanstående citat syftar Sengül till att danskarna inte 

förstår “nya danskar och våra traditioner” vilket tyder på även det som Leila menade, att 

en förståelse från människor som inte lever med hedersrelaterad maktutövning inte 

finns. Men Sengül går snäppet längre och menar att danskar inte vill förstå hur Sengül 

och hennes kollektiv, dvs. familj och släkt, lever och vad deras traditioner är. 

Kastenmüller et al. (2010) skriver att individualister har svårt att se att fler sätt än ett 

sätt kan vara rätt, dvs. att individualister menar att endast ett sätt är rätt och inget annat. 

När Sengül syftar till att danskar inte vill förstå hur “nya danskar” lever och vilka 

traditioner de har, kan det möjligtvis tyda på det Kastenmüller et al. (2010) menar, att 

danskar därmed tror att deras sätt är det enda korrekta sättet. Varför danskar kan räknas 

till ett individualistiskt samhälle, och därav som individualister, är då välfärd, utbildning 

och arbetsmarknaden i Danmark utgår från individen och hens förmågor vilket Gillberg 

(2010) menar utgör ett individualiserat samhälle. Det Kastenmüller et al. (2010) menar 

kan därmed ses som grunden bakom varför Sengül skulle uttrycka att danskar inte vill 

förstå “nya danskar” och det kan även ligga till grund varför Sengül inte har ett 

förtroende för danska myndigheter. Vid flera tillfällen nämner Sengül att hon inte har 

förtroende för danska myndigheter. Detta då hon anser att de inte hjälpt henne när det 

behövts. Sengül var inte den enda som tog kontakt med myndigheterna, även Melissa 

gjorde det. Melissa uttrycker till skillnad från Sengül att hon har ett förtroende till 

svenska myndigheter eftersom kontakten med myndigheterna gjorde att hennes pappas 

kontroll över henne försvann. Detta eftersom han, enligt Melissa, inget kunde göra då 

myndigheterna skyddade henne. Både Sengül och Melissa levde/lever under skyddad 

identitet och då kan man tänka sig att båda fått hjälp. Men Sengül upplevde inte en 

skyddad identitet som hjälp då hon uttrycker att hon kände sig mer ensam och att 

hjälpen kom för sent. Sverige och Danmark är båda två nordiska länder med liknande 
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rätts- och välfärdssystem, varför flickorna då upplevde hjälpen olika vet vi inte och en 

djupare inblick kring detta ges inte av varken Melissa eller Sengül.  

 

Samtliga föräldrar uttrycker sin avsky för väst på olika sätt, men deras barn gör inte det 

lika mycket. Samtliga individer har en allmän uppfattning att västerlänningar är fria och 

moderna. Samtidigt finns en uppfattning att västerlänningar inte förstår att människor 

som inte kommer från västvärlden kan ha en annorlunda syn på saker och ting. Därmed 

är det förståeligt att kulturkrockar sker när både kollektivet och västvärlden har krav på 

individen och att individen på något sätt ska förhålla sig till de motsägelsefulla normer 

och krav som uppstår. Resultatet blir oftast att konflikter uppstår (Beck & Beck-

Gernsheim 2002), vilket uppstått för samtliga individer, samt att hedersrelaterad 

maktutövning kan öka. Sengül, Leila och Ahmad uttrycker att hedersrelaterad 

maktutövning är värre i det västerländska samhället då familjen och släkten stramar åt 

sina normer och värderingar då de inte finner tycke för det västerländska.  

 

“De tror inte att livet kan fortsätta om deras son eller 

dotter tar så mycket som ett litet kliv framåt i det  

danska samhället.” (Güvercile 2004, s. 7) 

 

“Jag lever i två världar: det Danmark som alla känner  

till, och det parallella Danmark, som alla blundar för.  

Även om ingen skulle tro det, så är det den parallella  

världen som är den dominerande och styrande.”  

(Mahmoud 2017, s. 129) 

 

I ovanstående citat benämner både Sengül och Ahmad den krock de upplever existerar 

mellan det danska samhället och deras kollektiv. Sengül visar i ovanstående citat att 

hennes kollektiv, dvs. familj och släkt, inte har ett förtroende för det danska samhället 

då kollektivet uttrycker att de inte tror att livet kan fortsätta om deras son eller dotter 

beblandar sig med danskar. Här kan man resonera att det danska individualistiska 

samhället, upplevs som något “hemskt” och något som bör undvikas. Eftersom Sengüls 

kollektiv delar denna uppfattning, blir det förståeligt att Sengül inte får utrymme till att 

individualiseras. Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att individualismens 

grundantaganden är att se människan som en självständig individ som står på egna ben. 

När kollektivet därmed uttrycker att det vore “hemskt” om barnen tog ett kliv ut i det 
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danska samhället, kan tyda på en rädsla för att Sengül ska få stå på egna ben 

självständigt. 

 

Ahmad upplever att han lever i två världar och utifrån hans berättelse upplever han att 

han hamnar i “kläm” mellan dessa. Trots att Ahmad befinner sig i ett individualistiskt 

samhälle, skriver han att det är den parallella världen som är dominerande och styrande. 

Han syftar på sitt kollektiv bestående av familjen. Då Ahmads kollektiv fortfarande kan 

vara dominerande och styrande fastän kollektivet befinner sig i ett individualiserat 

samhälle, motsäger det vad Gillberg (2010) menar att individualiseringsprocessen 

medför. Gillberg (2010) skriver nämligen att ett “kollektivs traditioner och 

gemenskaper” försvagas när samhällets krav på individen ökar. När Ahmad därmed 

upplever att det parallella Danmark, kollektivet, är styrande visar på att Ahmads 

upplevelse inte stämmer med Gillberg (2010) eftersom kollektivets traditioner och 

gemenskaper inte försvagats. Detta trots att Ahmad ändå fattar till viss del egna beslut 

kring exempelvis utbildning. Därmed visar Ahmads berättelse att kollektivet fortfarande 

kan vara styrande i ett individualistiskt samhälle samtidigt som Ahmad till viss del 

kunde fatta egna beslut, exempelvis att gå på matlagningskurser.  

 

5.4.2. Traditionell ansvarsfördelning i västvärlden 

Darvishpour (2002) skriver att männen blir hotade av den frihet och självständighet 

kvinnor har i västerländska samhällen och därmed stramar de åt det traditionella. Bl.a. 

då kvinnor i västerländska länder har större möjlighet till utbildning och vara 

ekonomiskt oberoende av män (Darvishpour 2002). Det kan därmed bli som så att 

kvinnor hade större frihet i sina hemländer än i det nya land de kommit till. Detta då 

även individualismen i västerländska samhällen präglas av självständighet ekonomiskt 

och inom utbildning (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Å ena sidan stämmer inte det 

Darvishpour (2002) talar om in på Leila och Sengül då de upplever att det var värre i det 

västerländska landet. Å andra sidan stämmer det då hedersrelaterad maktutövning enligt 

flickorna blivit värre tack vare motstridiga synsätt. Eftersom hans studien syftar till 

kvinnor i hedersrelaterad maktutövning är det svårt att placera Ahmads berättelse i 

Darvishpours (2002) studie. Men då Ahmad upplever hedersrelaterad maktutövning 

som dominerande och styrande kan man resonera kring att Darvishpours (2002) studie 

om ökad hedersrelaterad maktutövning möjligtvis även stämmer in på honom. 
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Det Darvishpour (2002) skriver om att en kvinna kan uppleva större frihet i hemlandet 

än i det västerländska landet är intressant i Dilsas fall då hennes berättelse skiljer sig 

från de andras. Dilsa hade det värre i hemlandet än vad hon hade i Sverige, hennes 

föräldrar “släppte” på hedern betydligt mer i Sverige än vad de gjorde i Turkiet. Därmed 

kan Darvishpours (2002) studie inte kopplas till Dilsas berättelse då hon upplevde att 

det var tvärtom. Visserligen innebär inte det att hon inte levde med hedersrelaterad 

maktutövning i Sverige. Beck och Beck-Gernsheim (2002) skriver att män i moderna 

västerländska samhällen ger mer plats åt kvinnan att vara självständig samt bryta sig ur 

den traditionella bilden av kvinnan. I och med att Dilsa hade det, enligt henne, enklare 

än andra utländska flickor kan hennes berättelse kopplas till individualiseringsteorin. 

Eftersom hennes pappa var politiskt intresserad i demokrati, kan det vara en bidragande 

faktor till varför han “släppte” på hedern i Sverige till skillnad från de andras föräldrar. 

Dilsa ges utrymme att kliva ur den traditionella bild av kvinnan (Beck & Beck-

Gernsheim 2002). Däremot försökte familjen trots allt gifta bort Dilsa utan hennes 

samtycke, detta trots att familjen tillåtit henne, till viss del, vara en egen individ som 

fattat egna beslut. Då detta resulterade i konflikter i familjen kan 

individualiseringsteorin tillämpas även här då Beck och Beck-Gernsheim (2002) skriver 

att det i västerländska samhällen fortfarande uppstår konflikter över hur pass 

självständig en kvinna ska vara.  

 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) skriver även att män kan vilja att ansvarsfördelningen 

i familjelivet ska vara mer traditionell fastän de lever i individualistiska samhällen. 

Samtliga flickor i självbiografierna fick utföra hushållssysslor för familjen och bröder, 

enligt Leilas ord “slava” där de bl.a. fick servera och behaga alla. Deras pappor, med 

delvis undantag Dilsas pappa, ville att flickorna skulle leva upp till bilden av den 

traditionella kvinnan. Fastän papporna var en del av det västerländska samhället, som 

präglas av individualism (Pettersson 2009), behöll de sin bild från hemländerna på hur 

en kvinna ska bete sig (Mahbubani 2013). Den traditionella ansvarsfördelningen Beck 

och Beck-Gernsheim (2002) talar om, är även något som Ahmad nämner. Han uttrycker 

att den traditionella ansvarsfördelningen, exempelvis hushållssysslor, är orättvis. Han 

berättar att han tycker synd om sin syster som p.g.a. hedern blivit bortgift. Eftersom han 

inte delade kollektivets åsikter kring den traditionella ansvarsfördelningen mellan 

könen, kan man resonera att han, precis som Dilsas pappa, delar den individualistiska 
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tanken. Nämligen att könsroller inte ska vara styrande för hur familjelivet ska se ut 

(Beck & Beck-Gernsheim 2002). Detta kan vi styrka med citatet nedan: 

 

“Högsta betyg i muntlig danska kunde inte alls mäta sig 

med de prestationer hon nu levererade. Idag kämpar hon 

med ekonomiskt bistånd, sysselsättning och en önskan om 

att få en utbildning.” (Mahmoud 2017, s. 53) 

 

De prestationer Ahmad syftar till i ovanstående citat är att hans syster giftes bort, födde 

barn och tog hand om hemmet. Här menar Ahmad att systern efter att ha blivit bortgift 

fick ta sig an rollen som en traditionell kvinna i ett hushåll med traditionell 

ansvarsfördelning. Hon fick bl.a. utföra hushållssysslorna och Ahmad menar att systern 

därefter inte kunnat slutföra sin utbildning. I stället är hon nu tvungen att leva med 

ekonomiskt bistånd. Ahmad skriver att det är orättvist då systern bör ha liknande 

rättigheter till en utbildning liknande hans rättigheter, fastän att hon är kvinna och ses 

som lägre rankad i familjehierarkin. Utifrån Beck och Beck-Gernsheims (2002) 

resonemang kring den traditionella ansvarsfördelningen och det individualistiska 

perspektivet, går det att resonera att systern inte har möjligheten till att besluta om sina 

mål och personliga gränser, dvs. sin utbildning. I stället är det kollektivet, familjen, som 

beslutar om hennes framtid och hennes vilja tas inte i beaktande då hon fortfarande inte 

brutit sig ur den traditionella ansvarsfördelningen.  

 

5.5 Vägen till självständighet 

I detta tema beskriver vi på vilka sätt individerna uttrycker sin självständighet, i vilka 

former, samt huruvida de upplever att de åstadkommit den eller inte. Temat benämner 

även vad som blev konsekvenserna av självständigheten och vad som hände sen.  

 

5.5.1 “Gråzon” 

Kastenmüller et al. (2010) skriver att människor från ett kollektiv, kollektivister, har 

större förmåga att acceptera två olika synsätt och därav skapa en “gråzon” som de 

efteråt kan förhålla sig till. Mahbubani (2013) skriver något liknande, att individer 

skapar ett synsätt från både det nya och det gamla och därav skapa en “mellanväg” som 

passar dem. Det både Kastenmüller et al. (2010) och Mahbubani (2013) syftar till är 

något som tydligt märks i samtliga individers berättelser. Dilsa upplevde sin barndom 
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som trist och reducerad på olika sätt. Hon uttrycker att skolan var en frizon från alla 

regler och begränsningar hon ständigt levde med hemma. Detta eftersom hon inte hade 

äldre bröder som hade koll på henne. Det var på vägen till skolan som hon sminkade 

och klädde upp sig. Hon bytte om och tog av sminket på vägen hem igen och 

smygrökte. Även Leila gjorde precis som Dilsa. Utöver det klippte Leila även av sig 

håret, piercade sig samt träffade killar. Ahmad, Melissa och Hannah träffade vänner de 

inte fick och Arkan festade. Sengül skaffade pojkvän i smyg och blev även av med 

oskulden till honom. Det samtliga individer har gemensamt är att de medan de levde 

under den hedersrelaterade maktutövningen, fann stunder där de kunde handla fritt utan 

familjens vetskap och därav går de inte emot kollektivet. När de hittar stunder där de 

lever fritt, samtidigt som de måste förhålla sig till kollektivets normer och krav, kan 

man resonera att de lever i den gråzon/mellanväg som Kastenmüller et al. (2010) och 

Mahbubani (2013) menar. Dvs. individerna befinner sig med en fot i varje värld; i en 

kollektivistisk kultur och i en individualistisk kultur. Detta styrks av citatet nedan: 

 

“Jag var inte längre enbart turk, försökte inte  

längre att vara enbart dansk, utan var båda  

båda delar och det fick mig att känna mig som 

en hel människa.” (Güvercile 2004, s. 101) 

 

Innan Sengüls familj valde att mörda hennes pojkvän, hade hon och pojkvännen planer 

på att gifta sig. Då talade de två att de i framtiden ville blanda den turkiska kulturen med 

det “moderna danska samhället”. Detta kom inte att ske då pojkvännen mördades av 

hennes föräldrar, men deras tankesätt tyder på en sådan gråzon som Kastenmüller et al. 

(2010) beskriver. Det tyder även på en individualistisk tanke där paret konstruerar en 

framtid där ansvarsfördelningen i familjeliv och arbetsliv såg likadan ut (Beck & Beck-

Gernsheim 2002). Det är intressant att Sengüls pojkvän hade detta synsätt då han, precis 

som Sengül, kommer från det som Sengül benämner “ett turkiskt traditionellt kollektiv”. 

Nedanstående citat syftar till Sengül och pojkvännens resonemang om en framtid där 

både den turkiska och danska kulturen möts: 

 

“Vi skulle inte ge upp vår turkiska miljö eller 

kultur, utan förena det med det med ett modernt,  

danskt liv, där vi båda hade lika mycket att säga 

till om och båda hade rätt att arbeta. Vi skulle ha 
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massor av barn som kunde klara sig både i det  

danska och det turkiska samhället och de skulle 

själva få bestämma hur deras framtid skulle se ut.” 

(Güvercile 2004, s. 45) 

 

5.5.2 Självständighet i olika former 

Fastän att samtliga individer blivit utsatta för hedersrelaterad maktutövning av deras 

kollektiv, dvs. familj och/eller släkt, har de enligt sig själva vunnit någon typ av 

självständighet. Flertal av individerna ur självbiografierna gjorde saker som de absolut 

inte fick bakom sina föräldrars rygg. Samtliga individer uttrycker att de små stunderna 

de levde fritt utan bevakning, var deras sätt att få någon typ av frihet, att fatta egna 

beslut samt trotsa kollektivets hedersrelaterade maktutövning. Nedanstående citat 

styrker att individerna strävade efter självständighet och enligt dem själva uppnådde 

den: 

“Dessa oskyldiga stunder av olydnad är de unga flickornas 

chans till en känsla av självständighet och eget liv.”  

(Demirbag-Sten 2005, s. 81) 

 

“Antingen ett oönskat äktenskap där jag fick behålla min 

familj, eller min frihet, men utan familj. Jag valde det jag 

aldrig trott att jag skulle välja. Jag vände min familj  

ryggen.” (Asaad 2011, s. 258-259) 

 

”Hittills hade jag levt i en värld där jag enbart levt för  

andra, och då funderar man inte över vem man själv är.  

Inte förrän jag kunde offra allt det gamla, kunde jag steg  

för steg, bygga upp min egen identitet.” (Delir 2009, s. 55) 

 

Citaten ovan visar på att det finns en vilja att leva på sitt sätt, på sina egna villkor. På 

olika sätt har samtliga individer konstruerat egna mål och tagit ansvar för de val de gjort 

(Beck & Beck-Gernsheim 2002). Arkan ville inte gifta sig med sin kusin och var enligt 

honom respektlös mot sin pappa för att visa att han inte gick med på ett giftermål. 

Däremot blev han bortgift, men han berättar att det var när han insåg att hans liv inte var 

hans eget som han satte sin gräns (Beck & Beck-Gernsheim 2002) och skilde sig. 

Melissa rymde och valde att bo själv, därav blev hon tilldelad en skyddad identitet av de 
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svenska myndigheterna som hon kontaktade när hon flydde. Därefter tog Melissa 

studenten och körkort. Ahmad upplevde att det parallellsamhälle han levde i stoppade 

individuell frihet och personlig utveckling. Han valde därmed ett individuellt beslut att 

bl.a. ta matlagningskurser utan familjens vetskap. Han berättar att de olika aktiviteterna 

var hans sätt att komma bort från familjen. Då Ahmad valde att börja studera kom han 

allt längre ifrån familjen och därav menar han att de förlorade “greppet” över honom. 

Han lyckades gå färdigt universitetet och idag arbetar han som ingenjör. Ahmads väg 

till självständighet skiljer sig därmed från de andras. 

 

“Jag insåg snabbt att jag ville få ut mer av livet. Jag  

började planera mitt liv.” (Mahmoud 2017, s. 21)  

 

Sengüls pojkvän var inte accepterad av hennes kollektiv, dvs. familj och släkt, då de 

enligt Sengül, ansåg att hon var för fin för honom och att han var för fattig för att bidra 

med en ökad heder till kollektivet. Trots förbudet från hennes familj valde paret att 

träffas. När familjen planerade att gifta bort henne, berättar Sengül att hon och 

pojkvännen beslutade för att pojkvännen skulle ta hennes oskuld. Sengül förklarar att 

detta var det enda sätt att säkerställa att de kunde leva ihop, dock blev det inte så. Att 

Sengül tog beslutet att bli av med sin oskuld tyder på ett självständigt beslut (Beck & 

Beck-Gernsheim 2002) då hon gör det kollektivet, familjen och släkten, fruktar, hon 

förlorar oskulden. Samtidigt som det enligt det individualistiska perspektivet hade 

kunnat betraktas som ett självständigt beslut, var det ett påtvingat beslut då Sengüls 

kollektiv annars skulle sära på henne och pojkvännen. Sengül berättar att varken hon 

eller pojkvännen hade gjort det de gjorde om hennes kollektiv hade accepterat deras 

kärlek. Nu tog han i stället hennes oskuld för att de skulle vara tillsammans men båda 

ångrade sig efteråt då de visste att det var “fel”. Trots detta uttrycker Sengül i sin 

berättelse att hon tog detta beslut utav kärlek för pojkvännen. Där och då gick hon emot 

sitt kollektiv, dvs. familj och släkt, på det värsta tänkbara sätt. När pojkvännen 

mördades valde Sengül att vittna mot sina föräldrar trots de mordhot hon fick utsättas 

för av sin familj och släkt, hennes kollektiv. Gillberg (2010) skriver att individualisering 

medför att “kollektiva traditioner och gemenskaper” försvagas när samhällets krav på 

den egna individen ökar. Det Gillberg (2010) skriver är precis vad Sengül gör då hon 

vittnar mot sina föräldrar som brutit lagen. Hon förlorade kontakten med familjen efter 

detta och återupptog den några år senare. Här går det att diskutera om Sengüls beslut om 
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att vittna grundar sig i samhällets krav på att hon ska vittna då mord är fel i det danska 

samhället eller om det handlar om att hon gjorde det för sig själv. Det framkommer att 

Sengül valde att vittna då hon ville straffa sina föräldrar för den smärta de åstadkommit 

henne.  

 

“Jag tyckte att mina föräldrar kom billigt undan,  

att det var jag som fick betala det högsta priset.  

Det var jag som hade ett stort öppet sår som aldrig 

skulle läkas.” (Güvercile 2004, s. 87) 

 

Leila, Sengül och Arkan blev bortgifta utan deras samtycke. Alla tre ville skilja sig men 

ett stöd från kollektivet fanns inte. Leilas kollektiv består av familjen medan Sengüls 

och Arkans kollektiv består av familjen och släkten. Påtryckningar från flickorna gjorde 

att familjen gav med sig och flickorna fick därmed stöd från familjen att skilja sig, trots 

att familjen inte var glada över beslutet. Arkan upplevde däremot inget stöd när han 

enligt honom fick nog och ville skilja sig. Flickorna, likaså Arkan, satte sina personliga 

gränser (Beck & Beck-Gernsheim 2002) och fullföljde dem. Utöver personliga gränser 

skriver Beck och Beck-Gernsheim (2002) att individualism bl.a. innebär att ta ansvar 

för de val individen gör. De tre individerna söker självständighet och har nått upp till 

den genom att sätta gränser, tänja på dem, gifta sig med vem de vill, arbeta, utbilda sig 

etc. Skillnaden mellan dessa tre är att Arkan fick leva i utanförskap, medan flickorna 

fick leva kvar i kollektivet. Arkans relationer till kollektivet försvagades, vilket även är 

något Gillberg (2010) skriver händer under individualiseringsprocessen. Något att 

betona är att Leila upplevde en större frihet efter att ha blivit bortgift till skillnad från 

Arkan och Sengül. Trots större upplevd frihet valde hon att skilja sig då hon berättar att 

hon och hennes man, som hon blev bortgift till och fick barn med, hamnade i konflikter 

och hon berättar att hon inte älskade honom. Detta är intressant då Leila upplevde frihet 

både som bortgift och skild. När hon blev bortgift var det inte av hennes val eller vilja, 

men självständigheten uppnås till viss del. Däremot uppnår hon individualism genom att 

fatta beslutet att skilja sig och samtidigt uppfostra sin son själv (Beck & Beck-

Gernsheim 2002).  

 

Både Dilsa och Hannah sticker ut från de andra. Hannah sticker ut då hon var den enda 

som lämnade sin familj för gott. Detta gjorde hon med hjälp av brittiska myndigheter 

och återvände aldrig hem. Hon konverterade även till kristendomen. Dilsa sticker ut då 
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både hon och hennes familj upplevde henne som trotsig och hon blev accepterad för det. 

Detta då hennes kollektiv, dvs. familjen och släkten i Dilsas fall, hade överséende över 

hennes normbrytande beteende och hennes viljor. Därav upplevde Dilsa aldrig att hon 

behövde rymma eller lämna kollektivet, som resterande flickor i självbiografierna 

gjorde. Dilsa hade utrymme att bryta sig ur den traditionella bild av hur en kvinna ska 

bete sig samt leva “friare”, som hon benämner det, än andra flickor. 

 

“Numera inser jag att jag trots allt hade det mycket bättre  

än många unga flickor i Sverige som kommer från  

samma kultur som jag.” (Demirbag-Sten 2005, s. 114) 

 

Fastän inte alla individer i självbiografierna har lämnat respektive kollektiv och hedern 

bakom sig innebär inte detta att även de inte uppnått självständighet. Självständighet, 

individualism, kan innebära olika för olika personer. För Hannah innebar det att lämna 

sitt gamla liv och börja om, dvs. hon återvände aldrig hem till sin familj och släkt. För 

de andra, exempelvis Leila, Sengül och Ahmad, innebar det att fortfarande ha kontakt 

med eller leva kvar i respektive kollektiv, men att de har utrymme att fatta egna beslut. 

Leilas och Ahmads kollektiv består av familjen medan Sengüls kollektiv består av 

familjen och släkten. Exempelvis att Leila fick bo själv och uppfostra sin son på sitt sätt 

utan familjens inflytande. Självständighet kan även upplevas olika av det kollektiv 

individen motsätter sig. Då Hannah var den enda som lämnade sin familj och släkt 

bakom sig, kan man undra huruvida, utifrån Kastenmüller et al. (2010), hon betraktas 

som en god människa. Kastenmüller et al. (2010) skriver att kollektivister och 

individualister har olika synsätt på vad som gör en individ god eller inte. Enligt 

individualister är en god människa den som är självständig medan det enligt 

kollektivister är den individ som lever upp till familjen och kollektivets krav 

(Kastenmüller et al. 2010). Om man utgår från Hannahs familj och släkt, dvs. kollektiv, 

uppfattas hon möjligtvis inte som en god människa då hennes beslut om att fly vanärar 

familjens heder. Då familjen även planerade att Hannah skulle giftas bort, men hon 

rymde, fläckar även det ner familjens heder. Därav uppfattas hon säkerligen inte som en 

god människa utifrån kollektivets perspektiv. Då det i Hannahs berättelse inte 

framkommer vad hennes omgivning, utöver kollektivet, anser om hennes flykt, vet vi 

inte om hon uppfattas vara en god människa eller inte från ett individualistiskt 

perspektiv. Men, eftersom hon trots allt valde att lämna familjen och leva självständigt 

kan man utifrån Kastenmüllers et al. (2010) studie resonera att hon utifrån ett 
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individualistiskt perspektiv uppfattas som en god människa. Fastän det är Kastenmüller 

et al. (2010) som beskriver att en god människa utifrån ett individualistiskt perspektiv är 

den som är självständig, behöver det nödvändigtvis inte vara så. Då det i Kastenmüllers 

et al. (2010) studie finns skilda åsikter kring vad som betraktas vara en god människa, 

finns det säkerligen även andra definitioner av vad som betraktas vara en god människa. 

Kastenmüllers et al. (2010) studie visar på att en god människa kan se olika ut beroende 

på perspektiv, likaså självständighet.  

 

I och med att samtliga individer skrivit självbiografier och talat öppet om den 

hedersrelaterade maktutövning de upplevt, går det även här att tala om att samtliga 

individer har fattat självständiga beslut utifrån det individualistiska perspektivet (Beck 

& Beck-Gernsheim 2002). Leila skriver att det varken är lätt eller acceptabelt att tala 

om vad som försiggår i hemmet: 

 

“I Europa har en fransyska, schweiziska, belgiska, en vit  

flicka på arton år som lämnar sina föräldrar, andra resurser.  

Det finns ungdomsmottagningar, det kan räcka med att gå 

 till polisen […] Hos oss, i varje fall i det marockanska  

kollektivet, överväger flickorna inte för en sekund att  

ange familjen.” (Leila 2004, s. 71) 

 

I ovanstående citat menar Leila att det är oacceptabelt att ange sin familj och som hon i 

sin berättelse beskriver “offentliggöra familjens och kollektivets hemligheter”. Eftersom 

hon tillsammans med resterande individer i självbiografierna skrivit om hedersrelaterad 

maktutövning, och vissa individer även är offentliga, har de på ett eller annat sätt angett 

sitt kollektiv. Att ange sitt kollektiv beskriver Leila som något man inte gör. Att då 

Leila och samtliga individer angett sitt kollektiv, kan i linje med Beck och Beck-

Gernsheim (2002) och Gillberg (2010) tyda på att kollektivets betydelse försvagats 

under den individualiseringsprocess individerna genomgår. Sedan måste det 

nödvändigtvis inte vara som så att kollektivets betydelse försvagats då individerna talar 

öppet om hedersrelaterad maktutövning, däremot har samtliga fattat ett självständigt 

beslut och bär på den individualistiska tanken. Då Gill och Harvey (2017) skriver i 

tidigare forskning att pojkar oftast inte uttrycker att de blivit utsatta för hedersrelaterad 

maktutövning, visar Arkan och Ahmad, de enda pojkarna i studien, att det 

nödvändigtvis inte måste vara så. Detta stämmer inte in på Ahmad och Arkan då de 
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offentliggör sin sårbarhet så vi, som läsare, får en förståelse för hur hedersrelaterad 

maktutövning kan utspelas för det manliga könet. Denna sårbarhet innebär bl.a. att 

Arkan blev bortgift och Ahmad blev förtryckt i sin familj, vilket de båda talar öppet om 

i självbiografierna.  

 

5.5.3 Individualismens konsekvenser 

När Hannah lämnade familjen berättar hon att hon inte hade tid att tänka eller bearbeta 

beslutet då hon var i chocktillstånd. Däremot berättar hon att det var ett beslut som hon 

drömt om hela sitt liv. I citatet nedan berättar Hannah hur hon upplever sitt beslut:  

 

“Jag är en fri kvinna i en värld där många sitter 

 inburade.” (Shah 2010, s. 242) 

 

Fastän Hannah var den enda som lämnade kollektivet, dvs. familjen och släkten, bakom 

sig för gott, innebär det inte att resterande individer inte försökt göra detsamma. 

Melissa, Leila och Sengül försökte alla tre rymma vid flera tillfällen. Melissa lyckades 

rymma och bor själv men berättar att hon ändå fortsatt ha kontakt med familjen. Leila 

och Sengül uttrycker att de återvände till familjen då de inte visste vart de annars skulle 

ta vägen och trots den smärta kollektivet utsatt dem för älskade de familjen fortfarande. 

De uttrycker båda att de kände sig tryggare med familjen än ensamma, vilket visar på 

familjen kraft. Sengül nämner framförallt att hon kände sig ensam efter att ha vittnat 

mot sina föräldrar, gått emot kollektivets vilja. Detta är något Gillberg (2010) skriver att 

en konsekvens av individualism kan vara. Nämligen att individualism medför en 

otrygghet, dvs. på bekostnad av den trygghet kollektivet tidigare utgjorde för 

individerna (Gillberg 2010). Även Lundberg (2005) menar att gemenskap är nödvändigt 

för att individen ska vara just individ och att människan därmed söker efter tillhörighet 

på ett eller annat sätt. När Leila och Sengül återvände till familj och/eller släkt kan det 

ha att göra med otrygghet enligt Gillberg (2010), men även att göra med att de söker 

tillhörighet enligt Lundberg (2005). Det var samtliga flickor, förutom Dilsa, som 

försökte rymma och Hannah var den enda som till slut lämnade. Om Hannah upplevde 

samma otrygghet som Leila och Sengül upplevde är oklart. Däremot stod hon nu ensam 

som Gillberg (2010) skriver kan hända, då hon aldrig hade en tanke på att återvända 

hem och skulle som hon beskriver det, börja på nytt. Det är även möjligt att Melissa 
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upplever en otrygghet då hon trots allt fortsatte ha kontakt med familjen fastän hon 

rymde. Dock är detta något som inte framkommer. 

 

Under studiens gång framkommer det att de flesta av individerna lider av någon form av 

psykisk och fysisk ohälsa som grundar sig i den hedersrelaterade maktutövning 

individerna fick uppleva. Leila, Melissa och Sengül försökte vid flera tillfällen begå 

självmord. Detta då de, som de beskriver det, inte “orkade mer”. Fastän Melissa 

upplever en självständighet kände hon att det var fel att ha kul. Melissa hade lärt sig 

under sin uppväxt att hon inte får ha kul och därmed var det så pass inrotat i henne att 

hon utvecklade psykiska hinder p.g.a. det. Hon har därmed internaliserat förtrycket, dvs. 

hon har gjort det till sitt eget. 

 

“Visst kunde jag göra vad jag ville utan att någon hindrade  

mig, men faktum var att allt jag hade gått igenom hade  

skapat så mycket hinder att jag inte visste hur jag skulle  

bete mig som tonåring. Därför ledde just friheten till  

många psykiska hinder. Till exempel kändes det fel att  

ha kul.” (Delir 2009, s. 42)  

 

Utöver självmordsförsöken uttrycker Leila vid flera tillfällen att hon lider av depression, 

ångest samt att hon även utvecklat anorexia och andra psykosomatiska besvär. Hon 

förklarar att familjen leder henne till vansinne och därmed kan man även resonera att 

hon utvecklar psykisk och fysisk ohälsa p.g.a. hedersrelaterad maktutövning. Den 

hedersrelaterade maktutövningen upplevde Leila var jobbig och att hon med sitt senaste 

självmordsförsök glömde bort att hon hade en son att ta hand om, en son hon skulle 

uppfostra. Detta var innan hon skilde sig och därefter svor hon att aldrig lämna sonen 

igen. Hon berättar att det var genom sonen hon fick tillbaka livslusten och skilde sig 

från maken. Leilas, Sengüls och Melissas självmordsförsök kan resoneras som att även 

det är självständiga handlingar och val utifrån det individualistiska perspektivet, då de 

fattade beslutet själva. Nedan är ett citat från de tankar Leila hade innan hon försökte ta 

sitt liv: 

“Jag hade försökt ta livet av mig för att de hade berövat  

mig mitt liv, men det struntade de i… det var nog, jag hade 

inga krafter kvar, inte ens min son var något band till den 

usla tillvaro där jag alltid var den skyldiga, alltid  
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bestraffades, alltid blev instängd.” (Leila 2004, s. 232) 

 

Arkan beskriver att det utanförskap han upplever är något som han inte förväntade sig 

skulle ske och därav enligt han själv, sörjer han allt som gått förlorat för den 

hedersrelaterad maktutövning som orsakade konflikt mellan honom och kollektivet. Till 

skillnad från de andra bortgifta flickorna, Leila och Sengül, upplevde Arkan inget stöd 

från sin familj och släkt och därav försvagades hans band till kollektivet och dess 

gemenskap (Gillberg 2010). I och med att Arkan sörjer att han förlorat sin familj kan 

man resonera att han utöver otrygghet, även upplever det Lundberg (2005) talar om 

tillhörighet. Arkans självständighet ledde till att relationerna skadades och försvann, 

därav den gemenskap han tidigare var en del av. 

 

“Sanningen är att jag verkligen sörjer det som hände.  

Så många människor blev sårade i onödan. Så många  

drömmar gick i kras, så många vänner blev och förblir  

ovänner för all evighet.” (Asaad 2011, s. 304).  

 

Då han sörjer den familj han förlorat kan här talas om att han möjligtvis upplevde en 

den typ av otrygghet Gillberg (2010) skriver kan uppstå under 

individualiseringsprocessen.  

 

5.6 Sammanfattning 

Detta avsnitt har presenterat och analyserat empiri utifrån tre olika teman; upplevd 

hedersrelaterad maktutövning, individernas syn på västvärlden samt vägen till 

självständighet.  

 

I det första temat framkommer det att hedersrelaterad maktutövning har sitt uttryck på 

olika sätt. Det framkommer att samtliga individer har utsatts för hedersrelaterad 

maktutövning och de flesta har varit med om liknande situationer. Resultatet visar att 

hedersrelaterad maktutövning har, i studiens insamlade empiri, sin grund i bl.a. kyskhet 

och oftast kopplat till religion. I andra temat, som berör individernas syn på västvärlden, 

framkommer det att samtliga individer på ett eller annat sätt lever i en så kallad 

“gråzon” där de har en fot i den kollektivistiska kulturen och en fot i den 

individualistiska kulturen. Temat berör även kulturkrockar då individerna möts av 
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delvis motsägelsefulla normer och krav från både kollektivet och det västerländska 

samhället. Föräldrar och barn har olika synsätt på det västerländska land de bor i och 

därmed uppstår konflikter och hedersrelaterad maktutövning. Det tredje och sistnämnda 

temat handlar om självständighet där individernas individualiseringsprocess har tagits 

upp och problematiserats utifrån olika perspektiv. Resultatet visar att samtliga individer 

uppnått en form av självständighet, individualism, och den ser olika ut för respektive 

individ. Det framkommer även att individualismen medfört konsekvenser för 

individerna på olika sätt. Bl.a. visar resultat att utanförskap och otrygghet kan vara 

medförande konsekvenser. Något som även är återkommande är psykisk och fysisk 

ohälsa vilket kan vara ett resultat av kampen med den hedersrelaterade maktutövningen 

individerna upplevt.  

 

Utifrån de tre teman ser vi att samtliga individer finner hedersrelaterad maktutövning i 

västerländska länder som en svårigheter och som en krock mellan två världsbilder. Vi 

får även se att hedersrelaterad maktutövning kan se olika ut och att det nödvändigtvis 

inte behöver vara enklare för pojkar att leva i den än det är för flickor då bl.a. Dilsa 

sticker ut som “den mer självständiga” av samtliga individer.  
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6  SLUTDISKUSSION 

Då denna studie syftar till att skapa förståelse för hur flickor och pojkar med 

hedersrelaterad maktutövning lever i västerländska länder, har vi genom tidigare 

forskning och självbiografier fått en inblick i hedersrelaterad maktutövning som ett 

socialt problem. Detta då hedersrelaterad maktutövning kan resultera i bl.a. hedersmord 

och våld som nämns i insamlad empiri. Hedersrelaterad maktutövning i västerländska 

länder utspelas på olika sätt, men utifrån insamlad empiri är förtryck den vanligaste 

hedersrelaterade maktutövningen som individerna fick uppleva. Förtrycket förekom 

bland samtliga genom exempelvis klädsel, umgänge och individuella val. Utifrån 

insamlad empiri är det inte ovanligt att tvång förekommer, huruvida det är 

äktenskapstvång eller tvång att fatta olika val. Samtliga individer resonerar kring 

hedersrelaterad maktutövning som en svårighet och kulturkrockar mellan den 

kollektivistiska kulturen och den individualistiska kulturen benämns som den största 

faktorn bakom hedersrelaterad maktutövning. Utifrån tidigare forskning och insamlad 

empiri har vi fått en förståelse för att även pojkar utsätts för hedersrelaterad 

maktutövning precis som flickor gör. Den skillnad vi har uppmärksammat genom 

granskning av empirin är att det är betydligt mer strikt att flickorna bevarar sig kyskhet 

tills de gift sig än vad det är för pojkarna. Om flickornas kyskhet är viktigare än 

pojkarnas, kan det då vara så att den maktutövning i hederns namn är värre för flickorna 

än för pojkarna? Innebär detta att pojkarna på ett sätt automatiskt blir “friare” individer 

då de föddes till pojkar och inte flickor? När vi jämför den empiri vi använt oss av till 

studien ser vi att det faktiskt uppstår skillnader mellan könen. Dvs. vilket av könen som 

utsätts för hedersrelaterad maktutövning mer. Utifrån vår insamlade empiri, ser vi att 

samtliga individer har upplevt förtryck i form av hedersrelaterad maktutövning. Då 

kyskhet styr kollektivets beteende gentemot flickorna, ställs även normer och krav på 

hur de ska bete sig. I och med att det inte uppstår krav på kyskhet hos pojkarna, i varje 

fall inte i vår insamlade empiri, kan en slutsats dras att kön spelar en roll i vilken typ av 

hedersrelaterad maktutövning individen blir utsatt för. Exempelvis blir flickorna i 

empirin förtrycka gällande klädsel och umgänge medan detta inte framkommer, i varje 

fall lika mycket, bland pojkarna. Likaså spelar varje kollektiv och dess kultur roll i 

huruvida hedersrelaterad maktutövning uppstår/ökar i västerländska länder. Då återstår 

frågan vem det är som bestämmer om en individ haft det värre än en annan? Likaså vem 

är det som bestämmer om en individ är mer självständig än någon annan? När en 

individ upplever sig själv som självständig är hen då en god människa? Om 
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individualism i vissa fall, som i denna studies empiri, leder till utanförskap tyder det på 

att man inte uppfattas som en god människa om man motsätter sig kollektivet. Empirin 

visar på att det ser olika ut för varje individ men att samtliga individer som lever i 

hedersrelaterad maktutövning upplever hedersrelaterad maktutövning som en svårighet 

och har en strävan att vara självständiga och fria.  

 

Självständighet, individualism, kan innebära och resoneras olika för olika personer. För 

Hannah innebar det att lämna sitt gamla liv och börja om. För de andra, exempelvis 

Leila, Dilsa och Ahmad, innebar det att fortfarande ha kontakt med eller leva kvar i 

kollektivet, men att de har utrymme att fatta egna beslut, exempelvis att skilja sig. Om 

man jämför de andra i förhållande till Dilsa får man som läsare en uppfattning att hon 

var mer självständig. Däremot innebär inte det att hon inte hade det svårt i och med att 

hon trots allt levde med hedersrelaterad maktutövning i ett västerländskt land. Återigen 

poängterar vi att det inte går att avgöra vem som hade det svårare än den andra, vilket 

även innebär att det heller inte går att avgöra vem som fann sin individualism, sin 

självständighet, enklare än den andra. Hur individerna hanterat motsägelsefulla normer 

och krav ser olika ut beroende på kollektivet, individens kön samt vem man är som 

person. Empirin visar att ju mer individen involveras i det västerländska samhället, 

desto hårdare utövas hedersrelaterad maktutövning av kollektivet. Här är det viktigt att 

inte generalisera då en av självbiografierna stod ut, nämligen Dilsas berättelse. Detta 

eftersom hon hade det enklare i Sverige än i hemlandet samt var det hennes mamma 

som utövade hedersrelaterad maktutövning, i alla fall höll hårdare i den, än pappan. 

Detta anser vi bör beröras och lyftas upp då både tidigare forskning och granskad empiri 

tyder på att hedersrelaterad maktutövning i de flesta fall är patriarkaliskt, dvs. mannen 

utövar sin makt över kvinnan.  

 

Det som även är intressant att poängtera är att vi får ta del av hedersrelaterad 

maktutövningen ur manligt perspektiv genom Arkans och Ahmads berättelser då även 

de utsattes för hedersrelaterad maktutövning. Pojkarna ville inte leva i den 

maktutövning i hederns namn som föräldrarna utövade på dem. De uttrycker detta väl 

genom att säga ifrån och bl.a. ta avstånd från kollektivet. Gill och Harvey (2017) skriver 

att även pojkar lever i hedersrelaterad maktutövning men att de oftast inte uttrycker 

detta då de i tidig ålder får lära sig att sårbarhet inte hör till den stereotypa bilden av 

manlighet. Att därmed få ta del av deras berättelser bidrar till en ökad förståelse om 
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hedersrelaterad maktutövning från båda könens perspektiv. Då krav på kyskhet inte var 

något som förekom bland pojkarna från vår empiri, är det viktigt att även här inte 

generalisera att detta krav inte finns. Det framkommer heller inte vad pojkarna själva 

ansåg om kyskhet, dvs. om de själva hade ett krav på att den fru de valde var oskuld. 

Hade det framkommit hade det varit intressant att undersöka huruvida deras syn på 

kyskhet bygger på kollektivets normer och krav, eller om det är deras individuella 

tankar och val. Därav hade en analys kring delvis motsägelsefulla normer och krav 

utifrån pojkarnas perspektiv kunnat utföras.  

 

Individerna i självbiografierna använder sig av begreppet kollektiv och då syftar de till 

antingen familj och släkt eller enbart familjen. Individerna talar om det problematiska 

när kollektivet och det land de bor i krockar när det gäller normer och krav. Då 

individerna talar om den hedersrelaterade maktutövningen deras kollektiv utsätter dem 

för, kan en uppfattning skapas att kollektiv bär en negativ klang. Men detta måste 

nödvändigtvis inte vara fallet då kollektiv kan medföra det Lundberg (2005) skriver om, 

nämligen gemenskap då författaren menar att varje individ strävar efter gemenskap på 

ett eller annat sätt och är beroende av det. Därmed kan kollektivet vara positivt och detta 

tycker vi är viktigt att framföra. Det är när kollektivet använder hedersrelaterad 

maktutövning som det kan komma att anses vara negativt och det är på detta sätt 

individerna i självbiografierna menar när de anger sin familj och släkt. Det är även 

viktigt att betona, enligt oss, att de kollektiv som utsätter sina medlemmar för 

hedersrelaterad maktutövning gör detta för att inte tillföra vanära till kollektivet. Som vi 

tidigare i studien nämnde, är hedersbegreppet komplext men det är i vissa samhällen 

viktigt med heder då det kan tillföra säkerhet på olika plan (Wikan 2008). Det kan bl.a. 

fungera som ammunition men kan även att attrahera kollektivet som partner i äktenskap, 

affärer och politik (Wikan 2008). Därmed har hedersbegreppet sin funktion. Det är när 

kampen och strävan efter heder, ära, som bidrar till smärta för kollektivets medlemmar 

och därav utövas hedersrelaterad maktutövning. Det är denna hedersrelaterade 

maktutövningen som Wikan (2008) syftar på att människor i väst har svårt att begripa 

sig på, vilket även individerna i självbiografierna menar. Det är även viktigt för oss att 

poängtera att “västvärlden”, likaså “östvärlden”, inte finns i någon egentlig bemärkelse 

utan de är konstruktioner tagna ur en kolonial term. Fastän vi är medvetna om detta, har 

begreppen tagits med då studiens syfte bl.a. behandlar västerländska länder. Då även 
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tidigare forskning och insamlad empiri benämner “västvärlden” och i vissa fall även 

“östvärlden” har dessa begrepp tagits med i studien.  

 

Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att poängtera att ingen religion föreskriver 

hedersrelaterat våld. Likaså ska man inte generalisera de folkgrupper och kulturer som 

denna studie tar upp. Vi vill även poängtera att hedersbegreppet är universalt och 

därmed bör det inte kopplas till någon specifik grupp eller kultur. Studiens syfte är 

enbart att undersöka och förstå via självbiografier hur de flickor och pojkar som lever 

med hedersrelaterad maktutövning lever i västerländska länder. Därav är det inte vår 

avsikt att uppmana till fördomar kring religion eller folkgrupp. 

 

6.1 Metodval och teorival 

Vi vill även föra en diskussion om de svårigheter vi som författare har upplevt under 

studiens gång när vi läser individernas berättelser. Vi har fått en inblick i det sociala 

problem som i detta fall är hur individer med hedersrelaterad maktutövning lever i 

västerländska länder. Då hedersrelaterad maktutövning generellt är ett känsloladdat 

ämne har vi vid ett flertal gånger funnit det emotionellt ansträngande. Därav har vi 

upplevt att vi behövt återgå till Bryman (2011) när han talar om att distansera sig och 

hålla sig objektiv när man läser självbiografier. Detta då självbiografier bl.a. kan skrivas 

på ett sätt som bidrar till fördomar. Detta har vi inte enbart fått göra under läsningen av 

självbiografier, utan även granskning av tidigare forskning som bidragit med en 

förförståelse till hedersrelaterad maktutövning. Då vi burit på en ryggsäck med 

förkunskap har även det bidragit till att vi behövt hålla oss objektiva då vårt 

engagemang för denna studie och dess ämne varit stor. Nu när studiens når sitt slut och 

vi tänker tillbaka till våra val kring teorival och metodval, är vi nöjda med våra val. Vi 

finner att självbiografier var det självklara valet som empiriskt material i en studie som 

berör hedersrelaterad maktutövning. Inte enbart p.g.a. att vi finner det etiskt 

problematiskt att utföra intervjuer, utan även då vi fått ta del av individernas 

resonemang kring självständighet och de delvis motsägelsefulla normer och krav 

individerna möts av. På så sätt har vi fått ta del av individer som levt eller lever i 

hedersrelaterad maktutövning och detta har medfört att vi har kunnat analysera deras 

berättelser ur ett individualistiskt perspektiv. Val av teori har även det fungerat som vi 

tänkt oss, då vi under urvalet av självbiografier förstod att samtliga individer strävar 

efter självständighet i ett västerländskt land. Det vi däremot kan uppleva att vi missar 
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genom enbart en teoretisk utgångspunkt, individualism, är att vi inte får ta del av de 

positiva bemärkelser som ett kollektiv kan inneha. På det sätt som samtliga individer 

resonerat kring deras kollektiv, dvs. familj och/eller släkt, framstår kollektivet, i vissa 

fall, inneha en negativ klang. Detta då det individualistiska perspektivet medför att vi 

fokuserar på både individens kamp till självständighet, samt individens kamp kring 

delvis motsägelsefulla normer och krav de möts av.  

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Hedersrelaterad maktutövning har kommit att bli mer uppmärksammat och därav ett 

socialt problem i västerländska samhällen. Att därav höra berättelser från individer som 

levt i det bidrar till ökad förståelse. Vårt val av självbiografier kom då vi av etiska skäl 

inte kunde intervjua offer som fallit för hedersrelaterad maktutövning. Vi tror att om vi 

hade fått intervjua dessa människor hade vi kunnat få ställa följdfrågor och därav även 

ökad förståelse för hedersrelaterad maktutövning och den situation individerna befann 

sig i.  

 

Under studiens gång fick vi tankar om studien hade sett annorlunda ut om man hade fått 

intervjua offer som fallit för hedersrelaterad maktutövning. Vi uppfattar detta som 

intressant att fortsätta fördjupa sig i eller hade det möjligtvis sett lika ut?  

 

Det vi även la märke till var att studiens empiri, av en slump, utgick från europeiska 

länder. Därmed tror vi det vore intressant om man utförde en studie med självbiografier 

från icke-europeiska länder och om det hade sett likadant ut? Detta överlämnar vi till 

framtida forskning.  
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Bilaga 1 

 

Läsguide 

 

De tematiska frågorna nedanför är riktade till de självbiografier som är denna studiens 

empiri: 

1. Hur beskriver flickorna och pojkarna sin uppväxt? 

2. Hur beskriver flickorna och pojkarna sig själva som individer? 

3. Hur har dessa flickor och pojkar hanterat utmaningen i det västliga samhället?
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