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The aim of this study is to understand which strategies helped women escape honourbased 

violence, by reading the autobiographies of seven women. Honourbased violence is a 

relatively new problem in Sweden, but it has existed for a long time. According to FN (2012) 

5000 women are murdered every year in the name of honour. Honourbased violence is about 

maintaining the honour of the family. Womens sexuality is connected to men´s honour, and 

because of that they are not allowed to express it. They are being under constant control and 

surveillance by their family, to make sure they don´t violate the line. The father of the family 

has the right to make all the decisions of the whole family. In some cases, this leads to woman 

wanting liberation and successfully escape, starting a new life.  In this study we wanted to 

investigate which persons and organizations meant the most to those women, during their 

journey. The study also investigates which strategies they used to become free. To help us 

analyze our result we used a theory based on power. We mean that honourbased violence rely 

on power and it´s structures, to maintain men´s power over women. We used a qualitative 

method using textual analyses. Results show that both single individuals and also 

organizations helped them escape. The most important strategies turned out to be hope, 

acceptance, denial, isolation, escape, resistance and even suicide attempt.  
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1. Inledning 

I denna uppsats har vi studerat kvinnor som utsatts för hedersförtryck och hedersvåld. 

Målsättningen har varit att genom kvinnornas egna berättelser förstå vad som varit avgörande 

för dem att ta sig ur hedersförtryck. Vi har studerat sju självbiografier skrivna av dessa 

kvinnor för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har varit intresserade av vilka 

strategier kvinnorna använt sig av, och om det funnits personer respektive organisationer som 

varit avgörande för kvinnorna att ta sig ur hedersförtryck.  

 

1.1 Bakgrund  

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. FN (2012) uppskattar att det 

sker omkring 5000 hedersmord varje år i världen, men menar att mörkertalet är stort. 

Hedersrelaterat våld har sina rötter i kvinnornas underordnade sociala status som ofta 

samverkar med de normer, trosföreställningar och samhällsinstitutioner som upprätthåller 

patriarkala strukturer. Patriarkala strukturer innebär att mannen inom familjen anses som en 

ledare och innehar makten över familjens handlingar, speciellt kvinnans, som ska upprätthålla 

familjens heder (Schlytter 2004). Det finns olika slags typer av hedersvåld där både bland 

annat psykisk misshandel, fysiska bestraffningar, tvångshandlingar som tvångsäktenskap 

innefattas.  I dessa partiarkala strukturer betraktas kvinnors sexuella förbindelser som det 

allvarligaste hotet mot mannen och familjens heder. Begreppet hedersmord är kopplat till 

kvinnans otillåtna bruk av sin sexualitet och/eller ett omoraliskt, oacceptabelt uppförande. 

Kvinnan anses ha dragit skam över sin familj, genom att bryta mot de accepterade 

samhällsnormerna om hur en kvinna ska uppföra sig (Schlytter 2004).  

 

Hedern används för att rättfärdiga våld, utnyttjande och till och med mord. Hedern inom 

hederskulturen motiverar och legitimerar våld emot kvinnor, varför vi behöver förstå dess roll 

bättre är för att effektivt kunna förändra det (Gill & Nazand 2012). Dessa handlingar som 

utförs inom hederskulturen som ska upprätthålla en familjs heder, strider mot svensk 

lagstiftning, där handlingarna inom kulturen kolliderar med de lagar som råder i Sverige. De 

könsspecifika förväntningar och krav som ställs på kvinnor inom ramen för den 

hederskulturella institutionen vilar på principen om att det är kollektivet, och inte kvinnan 

själv som bestämmer över hennes kropp och sexualitet (Schlytter 2008). Detta är en 

motsättning som under de senaste decennierna målats upp både som ett individuellt och 
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socialt problem. Detta för att det inom hederskulturen bedrivs en kollektiv bestraffning, där 

kvinnan fryses ut ur en gemenskap som ska vara en trygg plats för en individ. Dessa 

våldshandlingar representerar maktstrukturer som inte bara drabbar kvinnan, utan ställer stora 

krav på bemötandet från organisationer som ska hjälpa kvinnan ut ur ett hedersförtryck 

(Hydén 2008).  

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns mer att undersöka kring hedersproblematik och att det 

saknas mycket kring detta område. Det förefaller finnas en lucka i forskningen gällande 

hedersförtryck (Björktomta 2007). En kvinna som är utsatt för hedersförtryck av sin egen 

familj och blir utfryst har ingen att vända sig till. Det sociala nätverket uteblir och social 

isolering uppstår (Ouis 2009). Detta gör att vi blir intresserade av ifall kvinnan använder sig 

av någon speciell strategi, eller om det är någon speciell organisation och/eller person som 

driver kvinnan till att bryta sig loss. Ett uppbrott är en komplicerad handling och kvinnan kan 

behöva mycket stöd. Hon gör något vars konsekvens hon inte har kontroll över. Hon vet inte 

om hennes ansträngningar kommer att krönas med framgång eller om förtrycket fortsätter, 

vilket i värsta fall kan ha en dödlig utgång. En genomförd separation är en krävande form av 

motstånd, därför att det innebär avsked från ett gemensamt och personligt engagemang 

(Hydén 2008).  

 

Något som utmärker kvinnor utsatta för hedersförtryck är just deras utsatthet och ensamhet. 

Schlytter (2004) presenterar en studie som visar att olika professioner finner det svårt att veta 

när de bör anmäla till socialtjänsten och hur de ska ingripa. Detta eftersom det är svårt att 

bedöma hur allvarlig situationen är och vad som kan hända med kvinnan, vad gäller 

repressalier och dylikt vid en eventuell anmälan. Om det inte förekommer fysiskt våld, blir 

professioner allt mer osäkra på att göra en anmälan (Schlytter 2004). Konsekvenserna på det 

individuella planet som följer av att vara utsatt för hedersvåld kan vara depression, ångest och 

posttraumatiskt stress. Detta är exempel på psykiska åkommor. De fysiska kan bestå av 

kroppsskador, frakturer, mag- och tarmproblem, kronisk smärta av olika slag och smärta av 

gynekologiskt slag (www.nck.se)
1
. Det kan till och med leda till att kvinnorna väljer att 

försöka ta sitt liv (Feldman 2010). Våldshandlingarna inom hederskulturen reproduceras och 

förs vidare i generationerna vilket är ett problem.   

                                                           
1
 Nationellt centrum för kvinnofrid 
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Sveriges grundläggande rättssystem bottnar i två principer: lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter och rätten att vara olik eller unik (Schlytter 2004). Det är här konflikten uppstår 

hos kvinnor som är utsatta för hedersförtryck; kvinnan motsäger sig gruppens normer och 

värderingar. Samtidigt strider Sveriges rättssystem emot kvinnans familjs normsystem 

(Schlytter 2004 s, 19). Detta visar att det är ett socialt problem, eftersom det råder skillnader 

mellan hederskulturen och den kultur som råder i Sverige. Vi anser att handlingarna inom 

kulturen kolliderar med den svenska lagstiftningen, och därmed skapar problem för både 

myndighetspersoner som ska arbeta med frågorna och kvinnorna. Tidigare forskning 

Björktomta (2007) visar att det finns en osäkerhet bland myndighetspersoner hur de ska gå 

tillväga med arbetet av detta komplexa område. Det råder en osäkerhet och okunskap om 

familjernas kultur, traditioner och seder. Björktomta (2007) menar att myndigheternas 

osäkerhet och okunskap leder till att kvinnorna inte får den hjälp och insatser som de är i 

behov av. Detta blir intressant att studera, eftersom vi vill titta på hur kvinnornas egen 

drivkraft, val och strategier förhåller sig till hedersförtryckets strukturer.  

 

1.3 Syfte 

– Vårt syfte är att förstå utifrån kvinnornas egna berättelser, vad som varit avgörande för dem 

att ta sig ur hedersförtryck.  

 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka strategier använder sig kvinnorna av för att utstå, och ta sig ut ur 

hedersförtryck? 

 

 Vilka personer respektive organisationer har varit betydelsefulla för kvinnornas väg 

ut ur hedersförtryck? 

 

 

1.5 Begrepp 
 

Nedan följer en kort presentation av begrepp som vi anser är väsentliga för vår uppsats och 

som är hämtade från personer som forskat inom området: 

Hederskultur – Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers 

rättigheter och friheter, med hänvisning till familjens heder. Inom hederskulturen bedöms 
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mannens värde och status utifrån familjetillhörighet och anseende, och mannens heder är i sin 

tur beroende av övriga familjemedlemmars handlingar (Schlytter 2004). 

 

Hedersförtryck - Ett vardagsliv med kringskuren handlingsfrihet som ofta 

upprätthålls genom kontroll och olika former av bestraffning, i form av både psykiskt och 

fysiskt våld. En ständig kontroll och övervakning av flickans handlingar (Schlytter 2008).  

Hedersrelaterat våld – Mäns våld emot kvinnor, utövat med hänvisning till ett 

upprätthållande/återupprättande av familjens heder. Våld och hot som handlar om att begränsa 

en kvinnas handlingsfrihet. Våldet planeras och utförs av mannen/männen inom familjen för 

att flickan/kvinnan i familjen har ”fläckat” familjens heder. Hedersrelaterat våld utförs 

kollektivt och anses vara accepterat inom vissa kulturer (Eldén 2003). 

Mäns våld emot kvinnor- Mäns våld mot kvinnor definieras som alla former av 

könsrelaterat våld som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 

inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, både i det 

offentliga och i det privata. Våldet utförs främst individuellt och fördöms kollektivt (Enander 

2003). Vi kommer i denna studie att studera hedersrelaterat våld, men vi anser att detta 

begrepp är användbart som ett övergripande begrepp. 

Den väsentliga skillnaden mellan hedersrelaterat våld och mäns våld emot kvinnor utanför 

hederskulturen, är att inom hederskulturen råder en enhetlig kvinnosyn som säger att 

kvinnorna inte får uttrycka sin sexualitet. Det råder även en någorlunda gemensam acceptans 

av hedersrelaterat våld inom hederskulturen, medan utanför hederskulturen finns ingen 

offentlig acceptans (Björktomta 2007).  

Dessa begrepp kommer att vara återkommande i uppsatsen och vi anser att begreppen är 

viktiga för läsaren att ta del av i början, för att skapa sig en förståelse av detta ämne.   

Begreppen är även representerade i tidigare forskning och vi anser att de är väsentliga och 

passande för vårt ämne.  

 

2. Tidigare forskning 

Nedan har vi presenterat den tidigare forskning som berört bland annat varför kvinnor stannar 

kvar i en våldsam relation och organisationers bemötande av kvinnor som är utsatta för 

hedersförtryck. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som handlar om olika strategier för 
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att ta sig ur hedersförtryck, därför väljer vi att presentera närliggande studier gjorda om varför 

en kvinna stannar kvar i en våldsam relation. Genomgången börjar med en generell syn på 

mäns våld emot kvinnor, därefter presenterar vi forskning om hedersrelaterat våld och sedan 

organisationernas arbete kring dessa kvinnor.  

Att kvinnan stannar kvar i ett destruktivt förhållande präglat av våld brukar vanligtvis 

förklaras utifrån begreppet normalisering, vilket dels innebär att kvinnan successivt utsätts för 

en process där hon emotionellt eller fysiskt isoleras från vänner, familj och omvärld. Mannen 

blir därigenom hennes främste närstående som hon skapar ett känslomässigt beroende till 

(Enander & Holmberg 2007). Normaliseringsprocessen beskrivs som att mannen växlar 

mellan våldsutövande och värme, där han både blir den som slår och den som tröstar. I vår 

uppsats vill vi se om vi kan förstå den normaliseringsprocess kvinnan genomgår, gentemot 

den man som är familjens överhuvud, oavsett om det är maken eller fadern.  

De svårigheter som kan uppkomma när en kvinna ska lämna en man som utövar våld kan 

även förklaras utifrån de emotionella band som präglar relationen. Kvinnan är många gånger 

djupt involverad och kan både uppleva starka känslor av kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld 

eller hopp. Dessa känslor kan tillsammans antas utgöra en form av traumatisk bindning som 

förstärker mannens makt över kvinnan. Att utsatta personer identifierar sig med och utvecklar 

positiva känslor gentemot sin förövare är något som ofta uppstår i situationer präglade av 

ojämna maktbalanser (Enander & Holmberg 2007). Denna forskning blir då intressant för vår 

del, eftersom vi ska studera olika maktstrukturer i självbiografierna.  

Dessa förklaringsmodeller kritiseras ofta för att passivisera kvinnan och uteslutande 

framställa henne som ett offer. Forskning visar dock att kvinnor som lever i våldspräglade 

relationer många gånger gör aktivt motstånd för att skapa sig kontroll, försöka förändra 

mannen och visa att hon inte är underordnad. Motståndet löper dock parallellt med en 

nedbrytningsprocess och riskerar många gånger att förstärka beroendet till mannen i de fall då 

kvinnan vägrar se sig som ett offer och därigenom förnekar mannens förtryck och 

maktövertag (Enander & Holmberg 2007).  

Det förefaller finnas en lucka i forskningen kring olika strategier som kvinnorna använt sig 

av, när de ska ta sig ur hedersförtryck. Som vi nämnde ovan väljer vi därför att presentera 

närliggande information om mäns våld emot kvinnor i själva uppbrottet. 
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Att byta upp ur ett våldspräglat förhållande är svårt och det är inte ovanligt att kvinnan, efter 

att hon valt att lämna mannen, en tid senare ändå väljer att återvända till den destruktiva 

relationen. De kvinnor som slutgiltigt valt att lämna sina våldsamma män uppger många 

gånger att uppbrottet kunnat ske först efter att de ”nått botten” och därigenom gett upp 

(Enander & Holmberg 2007). Närståendes försök att få kvinnan att lämna förhållandet 

riskerar därmed enbart att leda till en förstärkt bindning då kvinnan intar en försvarsställning. 

Många gånger upplevs det lättare att få råd och stöd från någon utomstående. Vändpunkten 

som får kvinnan att lämna relationen sker vanligtvis inte förrän det antingen gäller det egna 

livet eller någon annan, exempelvis sitt/sina barn eller ett husdjur (Enander 2007).  

Tidigare forskning Björkomta (2005) visar att kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld, 

upplever att de sällan får hjälp hos socialtjänsten eller av andra myndigheter. Det 

framkommer även från skolpersonal att det anses problematiskt att bemöta denna problematik 

som hedersvåld och hedersförtryck innefattar (Norberg & Törnsén 2012). Ekström (2004) 

skriver att den enskilda kvinnan har svårt att få gehör för sin berättelse och upplever inte att 

de får sina behov tillgodosedda av socialtjänsten. Problematiken ligger i att socialsekreterarna 

har ett synsätt som ofta består av att kvinnorna relativt snabbt ska stå på egna ben och vara 

självständiga. De kvinnor som är utlandsfödda uttrycker mer missnöjdhet gällande 

bemötandet av polis och socialtjänsten till skillnad från de kvinnorna med svensk bakgrund 

(Björktomta 2007).  

Professionsforskningen som gjorts gällande dessa frågor (Björktomta 2007) har kommit fram 

till att dessa kvinnor är mer utsatta än svenska kvinnor då de inte har någon annan att prata 

med om sin utsatthet. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld bidrar till att kvinnan riskerar att 

bli utfryst från sin familj och tappar sitt sociala nätverk. 

Här kan frivilligorganisationer komma in och hjälpa till, de har ofta satt sig utanför de 

kulturella normerna och kan sätta sig in i kvinnans situation. Det är även viktigt att kvinnans 

säkerhet måste kunna garanteras under utredningsarbetet. Att ta kontakt med hennes föräldrar 

kan innebära en stor risk för kvinnan och det måste därför vara väl förberett. Kvinnan måste 

vara medveten om tidpunkten för kontakten med föräldrarna, och vad som ska diskuteras 

under mötet. Det betyder att handläggarna på socialförvaltningen måste utarbeta en plan 

gällande kvinnans säkerhet, både när de informerar föräldrarna och när samtalet genomförs. 

Det måste även vara fortgående efteråt, från första mötet till dess att ett beslut om hennes 

framtid tas (Schlytter 2004 ss, 120-121). 
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Ett beslut om ett tillfälligt så kallat akut omhändertagande kan vara både en skyddsfaktor och 

en riskfaktor. Risken finns att ett förlängt omhändertagande inte blir aktuellt, varvid flickans 

situation kan bli förvärrad (Björktomta 2007 s, 38). Skulle ett beslut om placering tas finns 

det två kritiska punkter. Det ena är den isolering som uppstår och vilken påfrestning den 

innebär. Den andra punkten är att kvinnan måste motstå trycket att återvända till familjen om 

våldstendenserna är tydliga. Ett stort avstånd mellan kvinnan och familjen är att föredra. 

(Schlytter 2004 ss, 121).  

När vi har sammanställt vårt resultat har vi haft tidigare forskning i åtanke, och dragit 

paralleller till det vi kommit fram till. Huruvida det styrkt vårt resultat eller inte. Mäns våld 

emot kvinnor, hederskultur, hedersförtryck och hedersvåld, samt organisationer och/eller 

personer har varit vår centrala utgångspunkt när vi sammanställt vårt resultat.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

I vår studie utgår vi ifrån maktteori. Vi anser att maktbegreppet kan hjälpa oss att analysera 

kvinnor som är utsatta för hedersvåld och deras livssituation. Vi kommer nedan redogöra för 

hur makt i olika former kan se ut och ta sig uttryck, med perspektiv utifrån intersektionalitet 

och kultur. 

3.1 Maktperspektivet 

Makt finns överallt. Även om makten inte syns betyder det inte att den inte finns. Ofta 

reflekterar vi inte över den. Men börjar vi göra det inser vi att den existerar i vår närvaro hela 

tiden, som ett oundvikligt inslag. Maktens tekniker är många, de går ut på att en person ska 

utföra något den egentligen inte vill. Som t. ex att stå i kö. Detta kan tyckas självklart för 

många då det är ett så naturligt inslag i vår vardag att vi inte ens reflekterar över det. Köer 

finns till för att undvika kaos i stora folkmassor. Det kan också ett sätt att kontrollera 

människor. Vi har fostrats in i ett system av ett slags tvång. Dessa system kan se mycket olika 

ut i olika kulturer. Makten bygger på dessa system i olika former (Börjesson & Rehn, 2009 s, 

119.) 

 

3.1.1 Diskurs 

Michel Focualt (1975) är den författare som satt störst prägel på maktbegreppet genom 

tiderna.  Han skriver om diskurs och hur det innebär de olika språkspel som maktens 
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användare utnyttjar.  De olika diskussioner som vävs ihop och överlappar varandra. Att vara 

med i samtalet är att ha makt, att uteslutas från opinionsbildningen är att sakna makt. Enligt 

detta synsätt handlar makt om att ta kontroll över språket. Att kontrollera vad som sägs och 

hur det sägs, samt om de effekter denna typ av kontroll får (Börjesson & Rehn 2009 s, 116). 

Inom hederskulturen kan detta ta sig uttryck genom att kvinnorna inte har rättigheten att 

uttrycka sig i olika frågor. De som äger ordets makt, männen, äger även tolkningsföreträdet. 

Ett exempel kan vara att kvinnorna inom hederskulturen utesluts ifrån beslutsfattande rörande 

både den egna individen i form av att inte kunna välja hur de ska klä sig då det råder en slags 

klädkod eller tillträda vissa offentliga arenor där enbart män får vistas. De får inte heller 

besluta i frågor rörande deras egna barn eller umgänget med dem, utan mannen äger det sista 

ordet (Schlytter 2004). 

 

Focualt konstaterade att makt är det namn på hur samhället producerar effekter- både positiva 

och negativa. Inom varje socialt sammanhang finns en serie processer som disciplinerar 

människor. Denna disciplinering är komplicerad, den kommer inte ”uppifrån” och den kan 

inte härledas till en specifik person. Istället menade Focualt att makten föds i det lokala 

sammanhanget, och vävs ihop till en större diskurs som reproduceras i samhället (Börjesson 

& Rehn 2009 s, 46). Vi kan dra paralleller till hederskulturen där den enskilde individens 

handlingar är samtliga familjemedlemmars angelägenhet. Individens handlingar kan sätta 

familjens heder på spel, därför försöker de överordnade disciplinera de underordnade genom 

att minska deras handlingsfrihet.  

 

Diskursbegreppet anser vi vara användbart i vår uppsats eftersom det är diskursen som utgör 

och formar de normer och värderingar som leder till det hedersrelaterade våldet inom 

kulturen.  

 

3.1.2 Övervakning och kontroll.  

Då kvinnan är ständigt övervakad blir hon tvungen att foga sig för makten. Kontroll handlar 

om att ha ett övertag över människor, att veta så mycket som möjligt för att kunna spåra 

människor och deras beteenden, för att i sin tur kunna urskilja avvikelser och skillnader 

(Börjesson & Rehn 2009 ss, 14-15).  

Hot om våld är en sorts kontroll vilket kan förknippas med makt. Vi vet att motstånd mot 

vissa saker får oönskade konsekvenser, vilket vi vill undvika. Våld är ett av maktens 
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primitivaste och viktigaste element. Något som är mera subtilt än direkta hot om våld är tvång 

(Börjesson & Rehn 2009, sid. 12- 13). Inom hederskulturen tar detta sig uttryck på liknande 

sätt genom att kvinnorna blir ständigt övervakade och kontrollerade för att bevara hedern.  

 

3.1.3 Exklusion och inklusion  

Begreppen fungerar som barriärer mellan människor, där den ena gruppen anses värd mer än 

den andra. Genom att det skapas skillnader mellan olika kategorier av människor; exempelvis 

kön och etnicitet, möjliggörs därmed olika makttekniker. Skapandet av ”vi” och ”dem” 

innebär ett synsätt som säger att ”de andra är inte som vi” och detta medför en möjlighet att 

dominera och undertrycka den andra gruppen; de som exkluderas. (Börjesson & Rehn 2009 s, 

17). Dessa beteenden är tydligt återkommande inom hederskulturen. Kvinnan är lägst stående 

inom hierarkin där mannen är dominerande. Exkluderandet av den ena gruppen ökar den 

andra gruppens makt, vilket är syftet med handlingarna. De individerna i den inkluderade 

gruppen känner en samhörighet och gemenskap med varandra, och de har mer information 

och inflytande än de exkluderade. Dessa processer syftar även till att visa vem som har 

makten. Männen inom hederskulturen gynnas av deras högre uppsatta position och deras 

sammanhållning förstärker deras makt.  

 

Dessa begrepp ska tillsammans hjälpa oss att analysera och identifiera hur makten tar sig 

uttryck inom hederskulturen.  

 

3.2 Intersektionalitet 

3.2.1 Kategorisering  

Kategori är ett analytiskt begrepp som används för att beskriva en konstruerad grupp, där 

saker eller företeelser förs samman på grund av att de har något gemensamt. Grupperingen 

skapar logik för oss. Dessa kategorier kan vara kön, etnicitet och ålder. Genom dessa 

kategoriseringar ordnar och tolkar vi världen och förstår det som omger oss.  

Olika kategorier sammanstrålar och då bildas en skärningspunkt där stigmatiseringen ökar 

markant för vissa grupper, just på grund egenskaper vissa kategorier anses medföra.  

Användandet av dessa kategorier är inte oproblematiskt. Kategorin bygger på en föreställning 

och dess innehåll. Kategorierna riskerar att stereotypifiera människor, förknippa dem med 

egenskaper som kanske inte är önskvärt att ha. Kategoriserandet kan därför skapa 
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ojämställdhet mellan olika grupper. Vi förstår ofta saker i motsats till något annat. Därför 

kommer kategorier som man, kvinna, ljus, mörk och så vidare ställas i motsats till varandra, 

varefter det ofta sker en värdering i vilket som är överordnat det andra, det vill säga en slags 

hierarki uppstår. Inga gråzoner tillåts, man är antingen det ena eller det andra. Högst värderad 

är den vita mannen, medan den färgade kvinnor värderas lägst (Mattson 2010 ss, 39-41). 

Kategoriseringen av män och kvinnor gör att kvinnor redan från början är utsatta, de tillhör en 

kategori som värderas lågt.  

3.2.2 Underordning och överordning 

Det finns en underordning och överordning bland kvinnor och män, olika uttalad på olika 

platser. I vissa kulturer är kvinnans sexualitet något accepterat och naturligt, i andra helt 

oacceptabel och undangömd. I familjer där hedersförtyck förekommer finns ett synsätt som 

säger att kvinnors sexualitet har en direkt koppling till männens och familjens heder. Kvinnor 

i dessa familjer får ofta lära sig sedan barndomen att de är mindre värda och undergivna män, 

och lever ibland med dagligt våld som ett naturligt inslag i vardagen (Schlytter 2004). 

 

Kvinnor och män anses vara fundamentalt olika och bör därför hållas isär. Den kyska kvinnan 

dyrkas idag inom all religiös fundamentalism. Fundamentalism innebär att en människa som 

är av åsikten att ett land skall styras av en enda politisk eller religiös lära, oavsett om resten av 

befolkningen är av samma tro eller inte. Kvinnan är antingen promiskuös eller oskuld enligt 

dessa starka fundamentalistiska värderingar, det finns ingen mellanväg. Just denna 

fundamentalism och patriarkala värderingar är typisk hos många familjer där hederskultur tar 

sig uttryck (Schlytter 2004). 

 

Dessa kulturella och normativa föreställningar om kön kan ses som en del av kärnan inom 

hederskulturen där könsrollerna är centrala. Detta blir då användbart för oss då vi ska studera 

hur överordning och underordningen inom kulturen upprätthåller de förhållanden som råder. 

 

3.3 Kulturperspektivet 

Eldén (2003) skriver om kulturer, hur de är dynamiska och komplexa processer i ständig 

förändring. Kultur är ett komplext ord som har många betydelser, med kultur i det här 

sammanhanget menar vi ”ett socialt, folkligt, nedärvt levnadssätt” (Schlytter 2004 s, 17).  

Schlytter (2004 s, 15) beskriver att normer är ett relationsbegrepp och att det är kontextuellt. 

Det tar sig uttryck genom utsagor eller handlingar. Med utsaga menas att normen är avsedd 
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för en grupp människor eller en enskild människa, och när den har internaliserats. Utsagor 

som är en produkt av rättssystemet räknas som internaliserade. Normerna existrerar därför att 

de efterföljs. Schlytter (2004) menar vidare att när det finns en sammanhängande helhet av 

förväntningar och grundläggande antaganden, ett system av normer som sätter ramar för 

aktörernas handlande kan det betraktas som en institution. Denna institution både begränsar 

och möjliggör olika handlingar för olika aktörer. Att överskrida normer i en institution kräver 

mod från samtliga involverade.  

Schlytter (2004 s, 45) beskriver hur det inte är främst flickans oskuld som är det viktigaste, 

utan det är flickor som är normbrytare i själva synen på sexualiteten som straffas. De är 

uppfostrade i en ”oskuldskultur”. Några av de mest grundläggande normerna för kvinnorna är 

att de ska vara lydiga, att de inte har rätten att bestämma över sin egen sexualitet och att de 

inte själva har rätt att bestämma vem de ska gifta sig med. Kvinnan har alltså inte rätt att fatta 

egna beslut, utan detta är förbehållet andra. Påbuden för kvinnan är någon annans rättigheter. 

I det här enskilda fallet kan familjen tolkas som institutionen. Inte bara kvinnorna har normer 

ramar att följa, utan också männen. Detta fenomen drar åt båda håll, och är inte varken 

oproblematiskt eller ofarligt för någon av parterna att försöka överskrida. Detta kan tolkas 

som en institutionaliserad oskuldskultur med vissa föreskrivna normer.  

 

Vi ska med hjälp av maktteorin och perspektiven intersektionalitet och kultur kunna tolka och 

analysera kvinnornas livsberättelser och därmed besvara våra frågeställningar. Med hjälp av 

analysverktygen kommer vi lättare identifiera strukturella processer kvinnorna genomgår och 

som pågår inom hederskulturen. Med hjälp av begreppen kommer vi kunna tematisera olika 

ämnen som tar sig uttryck i de olika självbiografierna.   

 

4. Metod 

4.1 Textanalys 

Thomassen (2007) skriver om texthermeneutik, vilket vi har haft ha nytta av då vi har 

genomfört textanalyser. Thomasen (2007) menar att till skillnad från ett språkligt yttrande i 

samtal utmärks texten av att vara ”ett yttrande som hålls fast i skrift”. Då uppstår ett avstånd 

mellan avsändare och mottagare. Detta avstånd eller distansering gör att texten blir 

självständig. Thomassen (2007) menar att författarens möjliga avsikter och 

kommunikationssammanhang där texten blev till är lösgjorda ifrån texten. Den är därmed 
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öppen för omtolkning, och det på en mängd olika sätt. Målet blir då att tolka den mening som 

ligger i själva texten. Texters objektiva språkliga kulturer kan studeras utifrån ett flertal olika 

infallsvinklar. I tolkningen måste förklaringar av textens struktur kompletteras med förståelse 

av det budskap som texten förmedlar (Thomassen 2007 ss, 188-189). Vi har utgått ifrån 

texthermeneutiken i vår analys, för att kunna tolka kvinnornas berättelser.  

 

4.2 Narrativ metod  

Vi har i den här studien valt att använda oss av en kvalitativ metod, och att utföra 

textanalyser. Kvale & Brinkmann (2009 s, 78) skriver att man alltid bör överväga syftet med 

den metod man väljer, inte bara med hänsyn till det vetenskapliga värdet av studien, utan 

också med hänsyn till de människor som är en del av den, och i vad mån den förbättrar den 

undersökta mänskliga situationen. Vi ansåg att för att kunna besvara våra frågeställningar 

behövde vi inte utföra intervjuer, då hela kvinnornas berättelser redan finns nedskrivna, på 

deras egna villkor. Ingen av oss ville riskera att göra mer skada än nytta genom att ställa 

frågor som kunde påverka kvinnorna negativt. Det hade också varit svårt för oss att få tag i 

intervjupersoner som krävs för denna studie, då många tvingas leva under skyddad identitet.  

 

Då vi har tolkat självbiografier genom att hitta teman, citat och studera maktstrukturer, skiljer 

sig detta ifrån att läsa en bok ”rakt upp och ner”. Denna tolkningssituation skiljer sig på så sätt 

att det går att urskilja fem elementen. Texten, de sociala sammanhang i vilket texten 

producerats (inklusive diskurser den kan relateras till). Avsändaren, mottagaren och 

uttolkaren det vill säga vi som studenter (Bergström och Boréus 2005 ss, 24-25).  Man kan 

analysera hur något berättas, exempelvis om författaren förhåller sig distanserat, eller med 

inlevelse till dem berättelsen handlar om.  

 

Narrativ metod är den metod som används för att samla in och analysera muntliga eller 

skriftliga berättelser (Johansson 2005 s, 21). I vår studie utgick vi ifrån att tolka kvinnornas 

livsberättelser som innefattade bland annat olika aspekter, teman och perspektiv. En 

livsberättelse innebär att en person berättar om sitt liv, eller valda delar av det. Den forskning 

som använder sig av livsberättelser undersöker ur olika perspektiv/aspekter/ teman hur 

människor ger sina liv mening och skapar identitet. Människors tolkningar av sig själva sätts i 

centrum, vilket kan vara komplext och motsägelsefullt (Johansson 2005 s 23).  
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Narrativ metod är en utmaning enligt Johansson (2005 s. 20). Johansson beskriver vidare hur 

narrativ metod och analys karakteriseras av begreppsförvirring och motsägelsefullhet. För att 

förenkla metoden kan den delas in i tre olika modeller; referensramar, textstrukturering och 

funktion. Använder man sig av referensramar är det samstämmighet mellan verkliga 

händelseförlopps kronologi och deras ordning som står i fokus. Textstrukturering innebär 

fokus på textens sammanhang och strategi; berättandestrategier. Här försöker man skapa 

struktur och inre sammanhang i olika framställningstyper och genrer. Fokus ligger även på 

textens poetik, figurer och stil. Funktionsmodellen går ut på att analysera berättelsens 

funktioner, sammanhang och konsekvenser. I fokus står berättelsens kulturella, sociala och 

psykologiska sammanhang och dess funktioner. Till exempel berättelser om makt, konflikter, 

motstånd, jaguppfattning och så vidare (Johansson 2005 s, 21). Vi har i den här uppsatsen 

använt oss av den sistnämnda modellen, funktionsmodellen då den varit mest användbar för 

oss. Då vi har studerat det kulturella som råder i självbiografierna, dess konflikter som 

uppstår, vilka maktstrukturer som finns och om det funnits motstånd ifrån kvinnorna. Vi har 

varit intresserade av vissa händelser som leder till vissa konsekvenser och allt vad det kan 

innebära fysiskt och psykiskt, vilket metoden är till för att analysera.  

 

Johansson (2005) skriver att narrativa analyser och metoder är en tolkande aktivitet. 

Forskaren måste fråga sig; vilken innebörd har den här berättelsen? Det finns inte enbart ”en 

sann sanning” utan flera olika tolkningar kan göras utifrån historien. Även här kan vi koppla 

till hermeneutiken som vi utgick ifrån, vilket betyder just tolkningslära. Ingen av oss kan 

heller uppbringa en objektiv sanning, utan vi bär alla med oss perspektiv, värderingar och 

upplevelser som format oss och sättet vi ser på världen och tolkar denna. 

 

När vi har studerat dessa livsberättelser har vi försökt att förhålla oss neutrala, öppna för olika 

tolkningar, och även kritiska. Neutraliteten är viktig eftersom att vi ska kunna hitta så många 

olika perspektiv som möjligt och samla information. Det har varit viktigt för oss att empirin 

som vi har tillgodogjort oss blivit så tillförlitlig som möjligt. Det har även varit viktigt för oss 

att inte lägga några värderingar i det vi läst och tolkat, för att inte färga resultatet (Johansson 

2005 ss, 35-36). Det gäller för oss som studenter att inte skapa oss en förutfattad bild av 

självbiografierna utan förhålla oss öppna men även kritiska. Det kvinnan beskrivit har varit 

hennes egen uppfattning om olika händelser, men därmed är det inte fastslaget att det är en 

absolut sanning. Vi har försökt att tolka vad som är kärnan i det kvinnan vill ha fram 

(Johansson 2005 s, 27).  
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4.3 Urval  

Urval är ett stort problem för varje slag av forskning. Vi kan inte studera varje fall av det vi är 

intresserade av, och vi bör inte heller vilja det (Becker 2008 s, 78). I vår studie har vi använt 

oss av ett strategiskt urval av självbiografier eftersom processen var tidskrävande. Att gå 

igenom samtliga självbiografier som finns, är inte är genomförbart på så kort tid som vi har 

utsatt för uppsatsen. Vi började med att leta efter självbiografier som behandlar området heder 

på Linnéuniversitetets bibliotek. Genom att söka i bibliotekets databas, fick vi upp ett antal 

träffar på självbiografier som behandlade ämnet. Det stod en kort beskrivning om handlingen, 

vilken vi utgick ifrån. Efter att ha fått dessa träffar, letade vi upp självbiografierna och började 

sedan bläddra igenom dem, för att skapa oss en någorlunda uppfattning om vad 

självbiografierna handlade om.  

Ett krav vi hade var att kvinnan måste varit med vid framställningen av boken, eventuellt 

tillsammans med en författare. Detta anser vi var viktigt för att uppnå så stor validitet som 

möjligt. Validitet innebär att informationen är hållbar, välgrundad och övertygande (Kvale 

och Brinkmann 2009). I detta fall anser vi att det är mer trovärdigt att utgå ifrån kvinnans 

egna ord och framställning. Om någon annan hade skrivit hennes historia på egen hand, finns 

det risk för att resultatet förvrängts och då hade validiteten sjunkit. Vi har reflekterat över 

reliabiliteten och tillförlitligheten i vår uppsats, och då vi använt oss av narrativ metod kunde 

vi omöjligen få kvinnorna att ändra sina berättelser utifrån vår påverkan. Däremot fanns 

risken att vi vid textanalyseringen kunde misstolka deras berättelser. Vi har dock försökt 

förhålla oss kritiska och hoppas att tillförlitligheten i uppsatsen är relativt hög, då vi använt 

oss av en metod som är utarbetad för berättelseforskningen.  

Självbiografierna baserades på kvinnornas egna upplevelser och olika händelser, som därför 

inte kan generaliseras och svara för andra kvinnor som levt under hedersförtryck. Ett sätt att 

komma runt detta kan vara att jämföra biografierna med varandra. Visade flertalet 

självbiografier på liknande resultat kan trovärdigheten av det egna resultatet därmed öka. 

Genom att studera mer än en miljö och sedan jämföra resultaten mellan de olika fallen har vi 

kunnat se mönster och avvikelser. Det kan vara svårt att generalisera när vi använt narrativ 

metod, då det är olika personer liv det handlar om (Johansson 2005). Vi har enbart studerat 

sju självbiografier, och variationerna hos de självbiografier vi inte valt att studera behöver inte 

överrensstämma med vårt urval. Vi var dock tvungna att avgränsa oss någonstans och utgå 

ifrån den mängd empiri det fanns tid att studera.  Vi valde att läsa sju självbiografier eftersom 
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vi kände att vi därefter fick en kunskapsmättnad och kunde sedan gå vidare till resultatet. Vi 

valde att studera goda exempel där kvinnor framgångsrikt tagit sig ur ett hedersförtryck. Detta 

gjorde vi eftersom vi ville studera vilka strategier de använt sig av och vilka 

personer/organisationer som hjälpt dem ifrån hedersförtryck. Efter att ha fått tillräckligt 

mycket empiri, kunde vi tematisera och sammanställa olika mönster som varit gemensamma 

och skiljt sig åt. Nedan presenterar vi de sju självbiografier vi valde ut: 

1. Delir, Melissa (2009) ”Vilsen längtar hem”. Recito. Borås. 

2. Dirie, Waris (1999) En blomma i Afrikas öken” Bra Böcker. Malmö. 

3. Muhsen, Zana (1991) ”Såld” Bonniers fotosäteri. Finland.  

4. Shah, Hannah (2010) ”Imamens dotter”. Libris. Örebro.  

5. Souad (2003) ”Levande Bränd” Scandbook. Falun.  

6. Pirzadeh, Sinat (2011) ”Fjäril i koppel” Scandbook. Falun.  

7. Wihbi. Donya (2012) ”Horungen” Scandbook. Falun.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi delade upp självbiografierna emellan oss så att vi fick hälften var, och när vi var klara med 

självbiografierna skiftade vi. Detta innebar att vi båda läste alla självbiografier. Innan vi 

började läsa självbiografierna förberedde vi oss på att förhålla oss kritiska. Vi förberedde oss 

på att det kunde vara känslomässigt påfrestande att läsa kvinnornas berättelse, eftersom vi 

hade en uppfattning sedan innan som grundade sig på att kvinnorna skulle vara utsatta och att 

vi skulle bli berörda. Vi var tvungna att ha ett neutralt och rationellt förhållningssätt. Detta 

gjorde vi bland annat genom att diskutera när någon specifik händelse hade påverkat oss på 

ett negativit sätt. Detta hjälpte oss att kunna hantera det och att arbeta vidare med texterna. Vi 

försökte även ha i åtanke att vi skulle kunna åstadkomma ett resultat som kunde vara till hjälp 

för framtida forskning och även de personer/organisationer som finns till för att hjälpa dessa 

kvinnor.  

 

När vi läste självbiografierna försökte vi hålla oss sakliga för att kunna hitta och ta ut olika 

teman som var återkommande i självbiografierna, samt händelser och personer som varit 
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betydelsefulla för kvinnorna att ta sig ur hederförtryck. Vi utgick därför ifrån våra 

frågeställningar. Vi sökte även efter olika slags maktstrukturer som präglade kvinnorna. Både 

det som var tydligt och även det som var dolt mellan raderna. Vi sökte också efter olika citat 

som skulle kunna vara användbara i resultat och analysdelen, som tydliggjorde hur kvinnan 

upplevde sin situation och hur hon satte ord på det hon varit med om. Medan vi satt och läste 

och granskade självbiografierna gjorde vi kontinuerligt anteckningar som var intressanta för 

vår studie. Dessa anteckningar kunde se ut ungefär såhär: ”Kom till en gräns som fick mig att 

fatta ett beslut” s, 5 i Vilsen längtar hem. Detta kunde vara en slags strategi som utgjorde en 

sorts vändpunkt att ta sig ur hedersförtryck.  

 

När vi sedan skulle analysera vårt resultat utgick vi ifrån dessa anteckningar och de hjälpte 

oss att lättare kunna få en översikt över det mest relevanta i texterna. Vi hittade gemensamma 

teman och citat som var användbara, som styrkte att det fanns samband mellan de olika 

berättelserna. Det fanns även exempel som skiljde sig från mängden. Vi jämförde våra 

anteckningar med varandra och vi diskuterade även dessa. Våra diskussioner anser vi har varit 

betydelsefulla då det där uppkom tankar och funderingar som vi kanske inte hade fått på egen 

hand. Vi har kunnat ha ett utbyte där vi lagt märke till olika händelser och citat som vi har 

kunnat diskutera.  

 

4.5 Analysprocess 

Vårt syfte har varit att förstå utifrån kvinnornas egna berättelser, vad som varit avgörande för 

dem att ta sig ur hedersförtryck. Vi har med hjälp av texthermeneutiken analyserat deras 

berättelser, genom att tolka och skapa oss en djupare förståelse av berättelsens innebörd. Då 

vi skulle analysera vår empiri, började vi med att ta ut gemensamma teman och begrepp i 

självbiografierna. Dessa teman var återkommande och talande för hur hederskulturen tog sig 

uttryck. Dessa teman bestod bland annat av olika strategier att ta sig ur hedersförtryck. Det 

gick även att placera in teman och begreppen med hjälp av de olika perspektiven makt, 

intersektionalitet och kultur.  Vi kunde sedan med hjälp av maktteorin försöka förstå hur 

hederskulturens strukturer byggs upp, upprätthålls och reproduceras. Vi har sammanställt en 

tabell (s, 30) i vår resultatdel där vi har presenterat de strategier och personer/organisationer 

som varit betydelsefulla för kvinnorna att ta sig ur hedersförtryck.  
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4.6 Arbetsfördelning 

Vi har båda läst självbiografierna för att vi uppfattar kvinnornas berättelse olika och kan lägga 

märke till skillnader respektive likheter. För att kvalitén på de sju valda självbiografierna 

skulle uppfylla kraven läste och granskade vi innehållet på var sitt håll, för att informationen 

skulle vara relevant och svara på studiens syfte. Vi läste samtliga sju självbiografier för att 

enskilt kunna sätta sig in i alla sju unika berättelser, vilket innebar att författarna minimerade 

risken att missa användbar data som var av värde för studien. Vi har arbetat på var sitt håll 

med vissa avsnitt och sedan sammanställt dem ihop, medan andra avsnitt har vi skrivit 

tillsammans. Detta gjorde vi för att kunna sammanställa våra tankar och för att få en enhetlig 

uppsats.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009 s, 79) uppstår det etiska problem vid exempelvis 

intervjuforskning, framför allt på grund av svårigheten att forska om privata liv och presentera 

redogörelserna på den offentliga arenan. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska de 

medverkande till studien få medverka frivilligt och ska ha fått information angående 

samtycke. Eftersom självbiografier är frivilligt publicerade av den aktuella författaren 

(kvinnan) och är offentliga behövdes därför inget samtycke. Vi tänker också att hänsyn inte 

heller behövde tas till anonymitet och konfidentialitet eftersom självbiografierna är offentliga 

och publicerade frivilligt av kvinnan själv (Kvale & Brinkmann 2009 ss, 88-89). 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer, endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman 2008 s, 132). Vi har enbart använt våra insamlade 

data till vår uppsats. 

 

Vi har haft ett etiskt övervägande med i tanken då resultatet utgår ifrån kvinnornas 

livsberättelser. Vi har behandlat deras upplevelser med värdighet och respekt genom att vi 

förhållit oss öppna och neutrala till det vi läser. Det har varit viktigt för oss att framställa 

resultatet med kvinnornas egna ord och se till att informationen inte är förvrängd utifrån våra 

egna tolkningar (Gilje & Grimen 2007). Reliabiliteten ökar om resultatet är framtaget på ett 

tillförlitligt sätt. Detta har vi gjort genom att försöka undvika misstolkningar från vår sida. 
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4.8 Metoddiskussion  

Fördelar med denna metod har varit att vi har kunnat närma oss detta ämne som anses 

komplext på många plan. Vi har förstått att det är ett relativt outforskat område som utgör en 

forskningslucka. I början av vårt uppsatsskrivande tog vi kontakt med en anställd på en 

kvinnojour och det framkom tydligt att intervjuer av kvinnor som lever under dessa svåra 

omständigheter inte var ett alternativ, eftersom det är etiskt problematiskt. Detta eftersom 

kvinnorna är en utsatt grupp som kan leva under hot, och att ställa frågor kring deras tidigare 

liv i förtryck är något vi inte vågade ta oss an. Genom att vi studerat redan skrivna 

självbiografier kunde vi därmed komma runt det etiskt problematiska. Denna studie är en 

relativit unik studie, eftersom vi inte har hittat någon tidigare forskning som är specifik för 

vilka strategier kvinnorna använt sig av.  

Självbiografierna som vi valde ut var ett lättillgängligt material och på så sätt sparade vi tid på 

att exempelvis hitta intervjupersoner. Vi har kunnat studera empirin när det har passat oss 

själva. Vi har heller inte behövt anpassa oss efter tider och personer vid en intervju, 

självbiografierna har alltid varit tillgängliga. Vi har även sparat tid på att inte transkribera 

intervjuer. Vi anser att självbiografierna var beskrivande, och på så sätt gav det oss en 

intressant läsning som gjorde att vi fick en djupare förståelse. En annan fördel vi har 

diskuterat var att dessa kvinnor har själva framställt sina egna berättelser och därmed inte 

kunnat bli påverkade av oss vid exempelvis en intervju. De har själva valt sina ord och 

eventuellt språkliga missförstånd minimerades.   

Nackdelar med denna metod kan vara att en självbiografi är omfattande jämfört med ett 

intervjumaterial. Är det något vi vet att vi läst, men inte minns var i självbiografin, måste vi 

leta upp detta. Det har kunnat uppstå misstolkningar och missförstånd från vår sida. Detta kan 

bero på att vi har tidigare erfarenheter och åsikter kring ämnet. Detta kan leda till att vi inte 

tolkar empirin helt neutralt, även om det varit vår intention. En annan nackdel kan ha varit att 

vi ibland har svårt att sortera vilket som är relevant för vår studie, eftersom vi har studerat 

relativt mycket text.  
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5. Resultat och analys 

Vårt syfte med studien är att förstå genom kvinnornas egna berättelser vad som varit 

avgörande för dem att ta sig ur hedersförtryck. Vi har studerat sju självbiografier som handlar 

om hedersvåld, och vi vill poängtera att det är sju helt olika berättelser, men de har ändå 

mycket gemensamt. Vi presenterar nedan genomgående teman och begrepp som varit 

återkommande, och gjort det möjligt för oss att se gemensamma mönster. Vi sammanställer 

nedan hur kvinnorna utstår hedersförtryck och vi återkopplar även till maktteorin, och 

perspektiven kultur- och intersektionalitet. Upplägget är detsamma som i teoriavsnittet 

bestående av först makt, sedan intersektionalitet- och kulturperspektivet. Detta är ett medvetet 

val från vår sida för att underlätta för läsaren. 

 

5.1.1 Maktperspektivet 

Diskursbegreppet – I självbiografierna framkom det att hederskulturen reproduceras hela 

tiden från generation till generation. Från att barnen är små får såväl flickor som pojkar lära 

sig sin plats här i livet. Männens roll är att vara familjebeskyddare. De tar alla besluten 

rörande familjemedlemmarna, och beskyddar familjens heder. Detta görs bland annat genom 

att se till att kvinnorna inte överskrider några normer eller regler som finns utsatta för dem. 

Bland det viktigaste här är att de inte på något sätt får uttrycka någon sexualitet. Kvinnornas 

sexualitet har en direkt koppling till familjens heder. Kvinnornas roll är att underkasta sig 

männen. Kvinnorna ska sköta hushållet och uppfostra barnen. Mannen disciplinerar familjen 

så att de underkastar sig hans vilja. Focault (1975) skriver om hur makt föds i det lokala 

sammanhanget och vävs ihop till en större diskurs som reproduceras i samhället. Focault 

(1975) skriver att diskurs innebär de språkspel och diskussioner som vävs ihop. Att vara med i 

samtalet är att ha makt, att uteslutas ifrån det är att sakna makt. Denna diskurs kopplar vi till 

hederskulturen och hur den reproduceras som vi nämnde ovan.  

 

Männen äger ordets makt, och genom Focaults diskursbegrepp tolkar vi det som att männen 

därigenom äger tolkanderätten och makten. Denna diskurs tar sig uttryck på så sätt att även 

männen drabbas ifall de misslyckas att upprätthålla en bevarad heder. I vissa av 

självbiografierna är det så allvarligt att hela familjen kan drivas bort från byn ifall någon av 

kvinnorna förstört familjens heder. Även släkten utövar påtryckningar ifall någon av 

kvinnorna uppfört sig klandervärt, och sätter press på männen att återupprätta familjens heder 
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igen. Kvinnorna skriver i vissa av biografierna att det inte spelar någon roll ifall rykten som 

florerar kring ett eventuellt okorrekt levnadssätt har något sanningsinnehåll. Enbart genom det 

sagda ordet och rykten kan en kvinnas liv stå på spel: 

 

”Jag insåg inte att löst skvaller, grannars förmodanden eller till och med lögner, kunde göra vilken kvinna som 

helst till en charmuta, och leda till hennes död, för andras hederskänslors skull. Detta är vad som kallas 

hedersmord, och för männen i mitt hemland är det inte något brott. ” 

(Souad 2003 s, 56). 

 

Kvinnorna anser i flera självbiografier att andra kvinnor som visar hud och dylikt inte är 

respektabla, detta drar vi paralleller till diskursen (Focault 1975) de inte tagit del av, men 

vuxit upp med och många gånger hjälper till att upprätthålla. Denna diskurs inkluderar 

kvinnorna trots att de missgynnas av den. I vissa av självbiografierna skriver kvinnorna att de 

inte ens vågar anförtro sig åt varandra, då det förekommer att kvinnor skvallrar på varandra 

till sina män. Detta tolkar vi som att diskursen är så pass stark och djupt rotad att den får dem 

att indirekt skada varandra. 

 

5.1.2 Övervakning och kontroll är ett tema som är genomgående i samtliga självbiografier. 

Övervakningen börjar vid olika tillfällen i biografierna, en del av kvinnorna har lite större 

frihet som barn då de får leka fritt. Andra får börja hjälpa till med hushållssysslor redan vid 

fem års ålder. Genomgående är dock att då de kommer i puberteten hårdnar kontrollen, då de 

anses vara kvinnor. Om de innan haft tillträde till en del arenor, kunnat tala med pojkar och 

inte behövt skyla sin hud fullständigt så krävs det av dem nu.  

 

”Det är mycket svårt att ta sig ur denna undergivna slavidentitet, eftersom man är född i den i egenskap av flicka, 

och detta sätt att inte självständigt finnas till, att lyda mannen och hans lagar, etableras redan i barndomen och 

vidmakthålls av fadern, modern och brodern. Den enda utvägen är att gifta sig” 

(Souad 2003 s, 58) 

 

Börjesson & Rehn (2009) skriver om hur våld är en konsekvens kontroll kan förknippas med. 

Våld är ett av maktens primitivaste och viktigaste element. Denna övervakning och kontroll 

återkommer ständigt i självbiografierna, och tar sig ofta uttryck i just våldshandlingar. Det 

fysiska våldet är något majoriteten av kvinnor upplever från att de är små. Vi tolkar det som 
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att det är med hjälp av fysiskt våld och även psykisk misshandel fäderna (ibland även andra 

familjemedlemmar) kontrollerar kvinnorna. Detta sker på den individuella nivån. 

 

”Tänk dig en tillvaro där du från det du vaknar till dess du lägger dig, blir förnedrad, kontrollerad och slagen. Du 

måste be om lov för varje steg du ska ta och får inte fatta ett enda beslut själv. När du har haft det så, då vet du 

vad frihet är och varför den är en av våra viktigaste mänskliga rättigheter” 

(Wihbi 2012 s, 140) 

 

På den strukturella nivån urfördes även där övervakning. Kvinnorna kände rädsla att någon 

granne eller vän till familjen skulle se dem utföra handlingar som förknippades med att vanära 

familjens heder. Detta kunde bestå i simpla handlingar som att gå till en galleria ensam på en 

håltimma i skolan. Dök det då upp en vän till familjen och såg kvinnan ensam ute utan 

familjemedlemmar, kunde han tolka det som att hon stämt möte med en man. Kvinnorna fick 

inte vistas ute ensamma i många av biografierna. Vi kopplar detta till det Schlytter (2008) 

skriver, att det är kollektivet som bestämmer över kvinnan. Samhällsmedlemmar hjälptes åt 

att se till så att kvinnorna inte överskred några regler. På den strukturella nivån innebar det att 

kvinnorna som ansågs ha vanärat sin familj blev utfrysta av hela samhället, en kollektiv 

bestraffning. I en del av biografierna hjälpte samhällsmedlemmarna fäderna att hota sina 

döttrar till livet.    

 

5.1.3 Exklusion och inklusion som teoretiskt begrepp innebär att det uppstår en tydlig 

hierarkisk ordning, i det här fallet hamnar män högst och kvinnor lägst. Detta är också syftet 

med exklusionen, att öka männens makt (Börjesson & Rehn 2009 ss, 14-16). Begreppet heder 

är centralt i självbiografierna och styr familjerna och hela samhällets tillvaro. På såväl 

individuell som strukturell nivå är kvinnorna portade ifrån många offentliga och privata 

arenor. Kvinnorna får bland annat inte äta samtidigt som männen utan efter dem. Detta 

förekommer i majoriteten av självbiografierna. Kvinnor får inte vistas eller göra sig synliga då 

manliga besökare är i huset.  Vi får även uppfattningen av att pappan i familjen kan i princip 

utföra vilka handlingar som helst för att upprätthålla hedern: 

”Det anses bättre att en kvinna lider i det tysta än att hon drar skam över sin familj eller sina landsmän. Allt är 

bättre än skam. Till och med barnmisshandel.” 

(Shah, 2010 s. 49) 
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Schlytter (2004) skriver om hur kvinnan anses ha dragit skam över sin familj genom att bryta  

rådande normer om hur en kvinna ska uppföra sig. Vi tolkar detta som att skammen är ett sätt 

för männen att exkludera och kontrollera kvinnorna. Det är skamligt att som kvinna tillträda 

vissa arenor och att bryta normerna. Kvinnorna uttrycker sig känna skam i olika situationer. 

Dels ursäktar de sin familjs kontrollerande beteende inför sina vänner som inte delar deras 

kultur. Det framkommer även att deras uppväxt inom hederskulturen satt sin prägel, i form av 

att bära upp familjens ansikte och heder utåt, blir viktigare än allt annat: 

  

”Vi lärde oss att frukta skammen och sträva efter heder”. 

Shah (2012 s, 27). 

Kvinnorna i flertalet biografier var i sitt hemland inte tillåtna att gå i skolan. I Sverige var de 

enligt lag tvungna till det. Synsättet som rådde var att kvinnorna ändå inte behövde utbilda 

sig, då deras familjer ansåg att deras största och viktigaste funktioner i livet var att vara maka 

och moder. För sådant krävdes ingen utbildning, förutom den de fick i hemmet av sina 

mödrar. I flera av självbiografierna uppger kvinnorna att männen inte ville att de skulle ha 

kunskaper, då kunskap leder till makt. Hade de haft kunskap kunde det leda till att de började 

ifrågasätta vissa saker, vilket kunde öka kvinnornas makt och minska männens. Börjesson & 

Rehn (2009) skriver att genom att upprätthålla en kontroll över kunskapen bibehålls makten. 

Kunskap är makt:   

”…insåg jag att mycket av det pappa sagt till mig var påhittat. Annat hade förvridits till en sträng tro som 

stängde ute och kontrollerade.”  

(Shah 2010 s, 201-211). 

Vi tolkar detta som att männen genom att utesluta kvinnorna från att ta del av kunskapen, 

även kunde upprätthålla en större kontroll över dem. Detta fungerade i deras hemland, men 

inte i det landet där de bodde senare.  Kvinnorna fick i skolan lära sig att de hade rättigheter, 

att misshandel är olagligt enligt svensk lag, och även att bli bortgift mot sin vilja som 

minderårig. Denna kunskap ökade kvinnornas makt, då de fick veta att de inte var tvungna att 

foga sig. Den fick dem att ifrågasätta sin livssituation, och rättfärdigade deras känslor av att 

de blev illa behandlade i hemmet. Innan denna kunskap hade flertalet trott att beteendet 

förekom överallt, men nu fick de vetskap om att det fanns människor som inte levde på 

samma sätt som de gjorde. Detta gav många en känsla av avundsjuka; varför de fötts in i just 

sin egen familj, och inte in i en där våld inte förekom. Det gav dem även en vilja att förändra 
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sitt liv. Makten utnyttjade de på olika sätt, och i slutändan gav denna makt dem kraft och mod 

att försöka göra motstånd genom att fly eller motsätta sig: 

”Det kom till en gräns som fick mig att fatta ett beslut” 

(Delir 2009 s, 5). 

Sammanfattningsvis menar vi att makten som utövas gentemot kvinnorna, diskursen som 

exkluderar dem, könsrollerna som segregerar människorna, kunskapen kvinnorna inte får ta 

del av och disciplineringen de utsätts för; allt samverkar och bidrar till att männen kan 

upprätthålla sin maktposition på både individuell och strukturell nivå.  

 

5.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet innebär en skärningspunkt där olika kategoriseringar kolliderar med 

varandra. När vi talar om hederskulturen blir detta begrepp relevant då det är kombinationen 

av kategorier som avgör vilka grupper som blir stigmatiserade och värda mer eller mindre än 

andra. Som vi nämnde tidigare, värderas den vita mannen högst och den färgade kvinnan lägst 

(Mattsson 2010). Detta gör att kvinnor redan från början är utsatta. De tillhör en kategori som 

värderas lågt. 

 

”Mannen behandlar kvinnorna sämre än sin boskap. Han tar sig en kvinna för att få söner, till att tjäna som hans 

slav, liksom döttrarna hon föder, om hon drabbas av olyckan att föda döttrar” 

(Souad 2003 s, 22). 

 

Mattsson (2010) skriver om hur kön konstrueras i tidig ålder och de förväntningar som ställs 

på kvinnan/mannen. Detta kan vi tydligt se i självbiografierna. Kvinnor i dessa familjer får 

ofta lära sig sedan barndomen att de är mindre värda och undergivna män, och lever ibland 

med dagligt våld som ett” naturligt” inslag i vardagen (Schlytter 2004). Kvinnorna saknar 

självförtroende eller självkänsla. I flera av självbiografierna beskriver kvinnorna hemmet som 

deras fängelse, där de tvingas arbeta från morgon till kväll med att laga mat, ta hand om yngre 

syskon och passa upp på männen i familjen. 

”Försök förstå att begreppet ungdom inte existerar i vår familj eller i mellanösterns kultur överhuvudtaget. Våra 

familjer kan inte förstå att vi ungdomar inte är fullvuxna. Istället förväntas vi vara vuxen direkt efter att vi 

passerat barndomen” 

(Delir 2009 s, 102). 
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Som vi nämnt tidigare är det fadern som står högst i rangordning. Efter detta kom oftast den 

äldsta brodern. Fanns ingen äldre broder var det den yngre brodern som skulle var överordnad 

sin äldre syster. Denna rangordning tog sig ofta uttryck så att kvinnorna skulle göra i princip 

allt vad deras bröder ville. Skulle kvinnorna gå ut var bröderna tvungna att följa med och 

vakta dem. Bröderna liksom fäderna hjälpte ofta till att bestraffa kvinnorna i form av fysiskt 

våld.  

 

I de flesta fallen intog modern en passiv roll där hon inte försvarade sin dotter. Hon blundar 

och bortser från det som händer. Kvinnorna anser sig mer svikna av mammorna som inte 

ingrep, än av papporna som utförde handlingarna. Detta anser vi kan ha en grund i att detta är 

normaltillstånd för mödrarna, och att de är uppfostrade i samma anda.  Detta kan likna en 

slags normalisering, vilket vi kan koppla till Enander & Holmberg (2007). De beskriver även 

att personer som är utsatta och lever under ojämna maktbalanser ofta identifierar sig med och 

utvecklar positiva känslor gentemot sin ”förövare”. Detta är vad vi tror sker med tiden, då de 

inte försvarar sina egna barn, de unga kvinnorna som ofta blir misshandlade av fadern. 

Enander & Holmberg (2007) beskriver även att kvinnor många gånger gör motstånd, men i 

biografierna anser vi att majoriteten av mödrarna inte stod upp för sina döttrar.  Vi kan dra 

även dra paralleller till maktteorin där männen står för maktutövandet, även av sin fru. Vi 

menar att även mödrarna är övervakade och kontrollerade, och kan koppla detta till Börjesson 

& Rehn (2009). Mödrarna vet att även de blir utsatta för reprimander ifall de skulle ingripa. 

Mödrarna överlät ofta ansvar för hushållsarbete samt ansvar över de yngre syskonen i 

familjen åt kvinnorna i tidig ålder.  Det uppstod hos flera av kvinnorna en ständig stress att 

utföra sysslorna korrekt, annars trappades våldet upp. 

 

”Min mammas uteblivna reaktion gjorde mer ont än något slag” 

(Shah 2010 s, 47). 

 

”Mor var ett mysterium för mig. Gud vet vad jag kämpade för hennes kärlek och respekt. Ett vänligt eller 

godkännande ord från henne kunde få mig att leva upp mer än något annat”. 

(Pirzadeh 2011 s, 44). 

 

Sammanfattningsvis menar vi att dessa olika kategoriseringar av kön samt deras underordning 

och överordning gentemot varandra är ännu en del i processen som går ut på att minska 

kvinnans position och värde både som en egen individ, men även som kategorin kvinna.  
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5.3 Kulturperspektivet 

Gemensamt i flertalet självbiografier är en främlingsfientlighet ifrån främst fäderna, gentemot 

andra kulturer än den egna. Detta tog sig uttryck på olika sätt. Bland annat genom att de inte 

ville bekanta sig med sitt nya hemland. Det såg ofta ner på hela samhällsstrukturen och dess 

individer. Dels såg dem ”de andra” som ett hot mot deras kultur. Deras uppfattningar och 

fördomar var att de som inte tillhörde deras kultur ansågs vara ”orena”. Männen var av en 

fundamentalistisk natur och kunde inte acceptera dem som inte delade deras tro. 

 

”Pappa hade aldrig velat anpassa sig till den svenska kulturen, antagligen för att han hade sett den som ett hot. 

Nu var han också förbannad på det svenska samhället för att det hade splittrat hans familj genom att hjärntvätta 

hans dotter och därmed sätta familjens heder på spel”  

Delir (2009 s, 24). 

Detta kan vi koppla till Mattsson (2010 s, 76) som skriver om etnicitetens roll i ett 

sammanhang. Etnicitet är en process som skapar sammanhang till andra individer, där 

inividerna känner samhörighet. Det framgick i självbiografierna en sammanhållning inom 

familjen och den övriga släkten. Sammanhållningen har samband med de ekonomiska 

resurser som finns, den språkliga samhörigheten, och den gemensamma kulturen (Mattsson 

2010 s, 77).  Det uppstår en hierarkisk organisering inom familjerna vilket även var tydligt i 

självbiografierna.    

Något som återkommer och är centralt i självbiografierna är hederskulturen och dess 

värderingar och normer. Kvinnorna får lära sig i tidig ålder om vad som är rätt och fel, och 

hur männen styr sina familjer. Männen styr från början sina döttrars beteende och lär dem hur 

de ska bevara familjens heder. Detta kan vi koppla till det Schlytter (2004) beskiver; att dessa 

patriarkala värderingar är typiska för denna kultur och även att kvinnornas sexualitet har en 

direkt koppling till männens heder. Följande citat anser vi är talande för hur kulturerna i 

böckerna speglas på flickorna: 

”I vår kultur är inte flickor lika välkomna. Vi kräver ständigt beskydd, inte för vår egen skull utan för familjens 

heders skull”. 

Shah (2010 s, 26). 
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5.3.1 Tvångsäktenskap  

Tvångsäktenskap är ett återkommande tema i självbiografierna och kvinnorna känner en 

rädsla för att detta ska hända dem. Giftermål var ingen valmöjlighet utan ett tvång. Vissa 

kände en förskräckelse inför att behöva flytta till ett annat land och bo med främlingar, medan 

andra såg det som en nyckel till frihet där de skulle slippa sin faders makt. Å andra sidan 

visste de att den nya maken och hans familj skulle bestämma över dem istället. Återigen kan 

vi koppla detta till hederskulturens normer där flickans så kallade ”oskuldskultur” är viktig 

för familjen, och där tvångsäktenskapet är en del av processen. Av högsta vikt är att flickan 

ska vara oskuld vid giftermålet. Detta överensstämmer med tidigare forskning där 

”oskuldskulturen” beskrivs som familjens angelägenhet (Rabo 2009).  

I flertalet självbiografier upplever kvinnorna skuld. Familjen utövar påtryckningar av olika 

slag, för att få kvinnorna att till exempel flytta hem, få dem att gifta sig och så vidare. I flera 

fall lockade familjen med en semester i något annat land, där det istället skulle bli ett bröllop 

mellan flickan och en man. Skuldbeläggandet går ut på att få kvinnorna att känna sig 

underlägsna och få dem att underkasta sig. Kvinnorna känner även skuld gentemot deras 

syskon, de vill inte lämna dem då de ofta burit ett stort ansvar för dem.  

 

De kulturella traditioner som finns inom hederskulturen och bland annat innefattar 

tvångsäktenskap baserat på en oskuldskultur, kan leda till kulturkrockar då dessa människor 

kommer till ett land som är relativt liberalt. Det kunde uppstå en viss främlingsfientlighet då 

de olika kulturerna krockade, ofta baserat på okunskap och ovilja att lära sig mer om andra 

kulturer än den egna.  

 

5.3.2 Avvikande resultat 

En av självbiografierna skiljer sig ifrån majoriteten. Kvinnan i berättelsen beskriver hur stolt 

hon är över sin kultur, men inte en del av handlingarna som sker inom den. Hon känner stor 

kärlek till sina föräldrar, även om hon erkänner att hennes pappa kunde vara hård och 

tillrättavisa henne genom att slå henne. Hon framställer sin familj som stark, där de hjälps åt 

och att den är viktig för henne.  Hon framställer kvinnorna inom kulturen som starka, där 

hennes mamma är en förebild för henne. Kvinnan beskriver att hennes mål är att eftersträva 

sin mamma, i hennes fortsatta liv när hon flytt från hedersförtrycket. Hennes värderingar och 
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normer skiljer sig från övriga kvinnors berättelser, då hon uttrycker ett kvinnovärde som är 

större än i övriga biografier. Den uttryckta mansdominansen är inte heller lika påtaglig i 

denna biografi: 

”Bara för att jag kritiserar kvinnlig könstympning, tror många att jag inte uppskattar min kultur. Men då har de 

fel! Varje dag tackar jag Gud för att jag är ifrån Afrika. Jag är mycket stolt över att vara somalier, och stolt över 

mitt land. Jag antar att det i vissa andra kulturer kan upplevas som ett afrikanskt sätt att tänka – detta att vara 

stolt utan någon särskild orsak”. 

(Dirie 1999 s, 265). 

 

5.4 Behjälpliga strategier, personer/organisationer för att 

komma ur hedersförtryck 

Nedan presenterar vi en tabell där vi sammanställt de strategier, personer och organisationer 

som varit betydelsefulla för kvinnorna för att ta sig ur hedersförtryck.  

 

5.4.1 Vägen ut/strategier 

Det framkommer olika slags strategier som möjliggjort kvinnornas frigörelse ifrån 

hedersförtryck. I vissa av självbiografierna kan vi utläsa att det är en specifik och konkret 

händelse som får dem att lämna sin familj. I andra är det olika händelser och möten med olika 

personer som gör att det växer fram en längtan efter en annan värld, och utgör uppbrottet från 

Strategier Personer Organisationer 

Hopp Skolpersonal Socialtjänst 

Acceptans/anpassning Socialsekreterare Polismyndigheten 

Förnekelse Behandlingsassistenter Hjälporganisationer 

Isolering/bortträngning Polis Kvinnojourer 

Motstånd Syskon Skolan 

Flykt Vänner  

Suicidförsök Partner  
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hederskulturen och kvinnans familj. Vi kommer nedan att presentera de olika strategier vi 

uppmärksammat och som varit mest utmärkande. 

 

5.4.2 Hopp  

Kvinnorna lever på hoppet, men kastas ständigt mellan hopp och förtvivlan. De finner tröst 

och har olika ljusglimtar i livet som präglar dem att längta efter något annat. Det kan vara 

situationer och/eller personer som gör så att de strävar efter att söka sig efter något annat och 

att våga hoppas. Enander och Holmberg (2007) beskriver hur råd och stöd utifrån kan få 

kvinnorna att våga hoppas på en förbättrad situation. Därmed styrker vår empiri den tidigare 

forskningen som finns. Medan hoppet lever kvar, uttrycker de ofta en förtvivlan över sin 

situation där mörkret över livet kan komma över dem i olika situationer.  

 

”Jag levde i hoppet om att det skulle bli bra. Om att pappa skulle bli den kärleksfulle far jag drömde om”. 

(Shah 2010 s, 34). 

 

Vi kan koppla detta till Enander och Holmberg (2007) som beskriver hur många olika känslor 

präglar kvinnor som befinner sig i ett destruktivt förhållande, varav hopp kan vara en av dem. 

Männen inom hederskulturen vill övervaka och kontrollera kvinnorna och deras liv, de vill få 

dem att foga sig efter enbart dem. Detta sker bland annat genom isolering från omvärlden och 

disciplinering genom begränsad handlingsfrihet. Flertalet av kvinnorna i vår empiri ger dock 

aldrig upp hoppet om ett självständigt liv.  

 

5.4.3 Acceptans/anpassning  

Acceptans/anpassning är något vi båda uppmärksammade att kvinnorna in i det sista ville 

uppnå. Att vara till lags för att bli accepterade av sin familj. Trots att de alltid gjorde sitt bästa 

gällande hushållsarbete, uppträdande m.m. så trodde de att ifall de pressade sig till sitt 

yttersta, skulle deras föräldrar bli tillfredsställda.  Hoppet om att en dag få familjens acceptans 

levde kvar länge, men slocknade oftast någonstans på vägen. De flesta kvinnorna insåg att 

deras föräldrar aldrig skulle förstå eller acceptera dem, vilket ofta ledde till förlorat hopp och i 

värsta fall suicidtankar. Ett försämrat psykiskt tillstånd och fysiska åkommor som tog sig 
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uttryck i mardrömmar, bröstkramper, andningsproblem, synförsämring och svår huvudvärk 

uppstod hos flera av kvinnorna. Detta överensstämmer med den tidigare forskning som NCK 

(s, 6) har sammanställt. 

 

Anpassning skedde på flera olika plan. När de var små lärde de sig hur de skulle behaga sin 

familj i form av underkastelse och därmed blev kontrollerade. Sedan kom ofta något slags 

ifrågasättande av handlingarna inom kulturen och den egna familjen. Ofta följt av eventuellt 

motstånd, vilket oftast misslyckades. Därefter skedde ofta en andra anpassning, vilken innebar 

en slags acceptans och likgiltighet inför den egna tillvaron som tycktes vara omöjlig att 

förändra och/eller förbättra. Vi anser att acceptansen går in i både bortträngning och 

anpassning. Vid en viss tidpunkt i de flesta kvinnornas livsberättelser accepterar dem det 

faktum att deras situation ser ut som den gör. Vi menar att de accepterar sin roll som mindre 

värda och lägst i familjehierarkin. Denna acceptans kan ses som en tvångsstrategi då de inte 

ser någon utväg. Det kunde handla om att kvinnorna kunde acceptera själva bestraffningen. 

Anpassningen kan ses som kvinnorna fogar sig för makten som utövas gentemot dem. Den 

övervakning och kontroll Börjesson & Rehn (2009) beskriver och som kvinnorna utsattes för, 

syftade till att bevara familjens heder och kan därför anses till viss del som framgångsrik ur 

männens synvinkel.  

5.4.4  Förnekelse  

En strategi var att förneka den egna misshandeln. Att fly i tanken till en annan värld, att 

förneka blåmärkena på kroppen för sina vänner. Detta kan vi koppla till Enander (2007) som 

beskriver hur kvinnan vägrar se sig som ett offer, och därigenom förnekar mannens förtryck 

och maktövertag. En del började till slut ifrågasätta den egna rollen och huruvida de själva 

gjort sig förtjänta av misshandel. De hade blivit nedbrutna psykiskt och självförtroendet var 

lågt.  

”Det var nog sant som han sa- det var mig det var fel på och det var mitt fel att familjen fick problem.  

(Wihbi 2012 s, 90). 

5.4.5 Isolering/bortträngning  

Att tränga undan sina egna känslor var ett exempel på en strategi. Det kunde handla om att 

förmildra sin egen situation inför myndigheter: 
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”Det var en försvarsmekanism. Jag försökte skämta bort det. Det var så jag överlevde och kunde gå vidare, men 

om det gick till överdrift kunde försvarsmekanismerna istället bryta ned mitt psyke. ” 

(Delir 2010 s. 52). 

Ett annat exempel på bortträngning kunde vara vid de sexuella övergrepp kvinnorna utsattes 

för. Vid dessa tillfällen försökte kvinnorna ”stänga av” för att slippa kännas vid smärtan. 

Denna bortträngning var något de flesta kvinnorna arbetat upp under en lång tid och blivit bra 

på. Den hjälpte dem att överleva. Den kom dock att ge dem besvär senare i livet i form av 

depressioner och nedstämdhet, då de tvingades låta alla bortträngda känslor komma upp till 

ytan för att kunna gå vidare. Detta kan kopplas till kulturperspektivet. Inom kulturen som 

råder finns strikta normer som reglerar vad som är accepterat och vad som inte är det (Eldén 

2003). Familjens angelägenheter angår ingen annan än den egna familjen, vilket vi anser kan 

vara en av de anledningarna till att kvinnan inte vågar söka hjälp eller stöd hos utomstående. 

Kvinnorna vet även att de inte är ensamma om sin situation utan att det våldet mot kvinnor är 

vida förekommande. Därför kan hon välja att tränga bort sina egna känslor för att orka leva 

vidare.   

5.4.6 Motstånd  

Motstånd existerar mer eller mindre i samtliga självbiografier. I flera av kvinnornas 

berättelser beskriver dem hur de vill göra motstånd, men av olika anledningar kan handlingen 

istället stanna i tanken. Eftersom kvinnorna är så styrda och begränsade vågar de inte alltid 

utföra det som de hade tänkt göra. Exempel på motstånd kan vara att de ifrågasatte sina 

sysslor, klädde sig i västerländska kläder och i några fall fysiskt motstånd gentemot 

misshandeln: 

 

”Han kom emot mig med händerna lyfta för att slå mig igen. Jag hoppade upp och bet honom i tummen så hårt 

jag kunde. Jag släppte inte taget utan bet och bet i hans nagel tills jag fick blodsmak i munnen” 

   (Muhsen 1991 s, 50). 

 

Vad vi även finner viktigt, är att de som inte gjorde fysiskt motstånd ofta gjorde det i tanken, 

vilket vi anser tyder på att de ändå ville bevara den egna identiteten. I ett av fallen fick 

kvinnan inte ens skratta, men bestämde sig för att göra det ändå: 

 

”Skrattet gjorde mig stark och modig. Jag skulle aldrig låta min pappa ta mig ifrån det” 
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(Shah 2010 s, 65). 

 

Detta kan vi koppla till maktteorin. Vi menar att detta kunde vara ett slags motstånd från 

kvinnornas sida, där hon inte lät sig bli kontrollerad. Kvinnan väljer att göra ett slags uppror 

vilket syftar till att öka hennes makt och hennes självständighetet gentemot mannen. Mannens 

kontroll minskar därmed.  

 

5.4.7 Flykt 

Enstaka av kvinnorna insåg tidigt och på egen hand att handlingarna inom kulturen var 

våldsamma och missgynnande, medan resterande inte insåg att det fanns de som levde på ett 

annat sätt, förrän de varit i kontakt med andra människor där ett annat levnadssätt fanns. Det 

uppstår flertal gånger jämförelser mellan kvinnornas egna liv och andras som levde under 

”vanliga” omständigheter. Detta kopplar vi till begreppet exklusion, där männen hade 

kontrollerat kvinnorna genom att exkludera dem på flera olika plan. Det var inte lika enkelt 

för männen att exkludera kvinnorna ifrån offentliga arenor i exempelvis Sverige, då 

lagstiftningen står på kvinnornas sida och begränsar männens kontroll.   

 

För att kunna överleva flydde många av kvinnorna. I detta avsnitt beskriver vi både den 

psykiska och fysiska flykten kvinnorna använde sig av. En del kunde fly till en slags 

drömvärld. I sina fantasier och tankar kunde de leva vilket liv de ville. Detta tolkar vi som en 

överlevnadsstrategi i form av flykt från verkligheten.  

 

”Jag började fly till en annan värld, en fantasivärld. Jag föreställde mig att jag ropade på ensamhetsfåglarna för 

att de skulle komma och rädda mig” 

(Shah 2010 s, 48), 

 

Fysisk flykt var något som förekom i samtliga självbiografier, eftersom vi har studerat ”de 

goda exemplen” på att ta sig ur hedersförtryck. Händelser och personer drev dessa kvinnor till 

att själva göra ett aktivt val att fly. Denna strategi anser vi kan ses som den mest 

framgångsrika eftersom samtliga kvinnors situationer blev till det bättre: 

 

”Efter åratal av lidande, rädsla, oro och isolering från omvärlden kom jag till en gräns som fick mig att fatta ett 

beslut. Det var som att födas på nytt, i en helt annan värld som delvis gav mig tillbaka de tonårsliv som jag gått 

miste om” 

(Delir 2009 s, 5). 
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Enligt Enander (2007) återvänder ofta kvinnorna tillbaka till den våldspräglade relation de 

lämnat. Detta är något som inte styrks i vår empiri. Samtliga kvinnor lämnar kulturen av 

hedersvåld bakom sig och återvänder aldrig till familjen.  

 

5.4.8 Suicidförsök 

De men som hedersvåldet kunde medföra var av både psykisk och fysisk karaktär, vilket 

gjorde deras liv stundtals svåra: 

 

”Jag har min familj och mina vänner omkring mig, jag anstränger mig verkligen att göra så gott jag kan. Men jag 

skäms över mig själv. Om jag hade blivit brännskadad i en olycka, eller förlamad, skulle jag se annorlunda på 

mina ärr.” 

(Souad 2003 s, 191). 

 

Majoriteteten av kvinnorna i självbiografierna drabbades ofta av allvarliga depressioner under 

hedersförtrycket och/eller efter deras flykt. Posttraumatisk stress var en relativt vanlig 

efterföljande effekt, som kunde uppkomma lång tid efter flykten. Detta kan vi koppla till 

tidigare forskning, där NCK (s, 6) sammanställt olika åkommor kvinnor utsatta för hedersvåld 

kunde drabbas av. Återkommande i självbiografierna var att kvinnorna till slut blev så 

deprimerade att de drabbades av suicidtankar. En del tänkte ut möjliga sätt att ta livet av sig, 

exempelvis genom att börja samla piller som en eventuell flyktväg, enstaka gjorde faktiska 

suicidförsök som misslyckades. Detta kan ses som en strategi att ta sig ur hedersförtrycket. 

Det kan även ses som kvinnornas sista försök att återta någon slags makt över den egna 

individen.  

 

”Det var dags att hålla tyst och överleva. Antingen det, eller så skulle jag ta mina tabletter.” 

(Shah, 2010 s. 142) 

Att ta sitt eget liv skulle innebära att mannen inte längre hade någon kontroll över kvinnan. På 

så sätt skulle hon kunna bli fri även om det innebar att hon fick sätta livet till.  

 

5.4.9 Personer och organisationer som varit betydelsefulla   

Skolpersonalen tycktes ha en stor roll i flertalet av kvinnornas frigörelse. Detta var deras 

första och kanske enda kontakt med andra neutrala vuxna som inte tillhörde familjen. De 

visste att de inte kunde anförtro sig till en vuxen inom familjen, då deras lojalitet gentemot 
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kvinnans föräldrar var stor. Exempel på skolpersonal som blev betydelsefull var lärare, 

kuratorer och skolsköterskor. Det började ofta med att dessa personer uppmärksammade att 

kvinnorna inte verkade må bra. Detta kunde ta sig uttryck i utåtagerande, frånvaro, apati, 

gråtattacker m.m. Skolan var ett tydligt återkommande exempel på kvinnornas fristad. Där 

tillät de sig själv att våga känna glädje, skratta, utvecklas och leva någorlunda som tonåringar.  

Det uttrycker även att det var skönt att komma ifrån hemmet, med allt vad det innebar. 

Skolpersonalen kan ses som det första ledet i frigörandet. Det var ofta dem som tog en första 

kontakt med socialtjänst eller polis. De upplyste kvinnorna om deras rättigheter och 

skyddsmöjligheter vid en anmälan, och gav dem stöd på vägen. Det framkom i 

självbiografierna hur pass viktigt det var för kvinnorna med en vuxen som kunde hjälpa dem: 

 

”Allt tjejerna behövde var en vuxen som brydde sig om dem” 

Delir (2009 s, 23). 

 

Vi kan koppla detta till Schlytter (2004) som beskriver kulturer som institutioner där speciella 

normer råder, vilka personerna som ingår i kulturerna inte överskrider problemfritt.  

Vi anser att på grund av att kvinnorna fick möjligheten att gå i skolan, fick de också 

möjligheten att se ett annat sätt att leva. Därmed fick de möjlighet att dra paralleller till sin 

egen situation, se skillnader och göra jämförelser. Detta blev en sorts kulturkrock för 

kvinnorna, och på så sätt ifrågasatte dem sin egen kultur och sin egen identitet.  

 

Det finns några exempel där skolpersonalens insatser gett ett bakslag mot kvinnan, i dessa fall 

menade personalen väl men var inte tillräckligt insatta i hedersproblematiken för att kunna 

förstå dess komplexitet. Detta kan vi koppla till den tidigare forskning Björktomta (2007) som 

menar att personal som ska möta dessa flickor, inte är tillräckligt insatta i den problematik 

som finns. De professionella har inte den kunskap om kulturen som finns i dessa familjer och 

vilka svårigheter de kan stöta på vid arbetet med flickans familj. Detta styrker även Norberg 

& Törnsén (2012) som menar att problematiken finns i skolklasserna, men personalen är 

osäker på hur de ska gå tillväga. 

 

”Personalens okunskap hindrade dem från att möta mig på riktigt. Denna krock byggde upp en mur mellan mig 

och dem. 

(Delir 2009 s, 103) 
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De sociala myndigheterna är betydelsefulla för flertalet av självbiografierna. Deras ingripande 

och bemötande av kvinnorna framställs i självbiografierna som något avgörande. Det finns 

exempel i självbiografierna på hur fel det kan gå om de ingriper utan att ha gjort upp en 

ordentlig plan och tagit hänsyn till säkerhetsaspekterna i förväg. Ett exempel är då en 

socialsekreterare lovar en flicka att inte kontakta hennes familj, men gör det ändå. Han talar 

en gång med fadern och väljer att tro på hans historia istället: 

 

”Vad mig anbelangar är ärendet avslutat. Jag beklagar att jag tog upp er tid. Jag tror säkert att hon är en snäll 

flicka innerst inne”  

(Shah 2010 s, 140). 

 

Det framkommer ofta en naivitet hos exempelvis lärarna som trodde att ett möte med 

föräldrarna där en öppen dialog gällande deras uppfostran skulle förändra kvinnans 

livssituation till det bättre. Ofta blev det precis tvärtom, våldet trappades upp och deras frihet 

minskade istället. Detta anser vi styrker den tidigare forskning som säger att det finns en 

okunskap hos exempelvis lärare och andra myndighetspersoner när det gäller att hantera 

denna problematik (Björktomta 2005). Sammanfattningsvis kan det ses som att skolan och 

andra organisationer spelar en betydelsefull roll för kvinnornas frigörelse. 

Myndighetspersoner gav kvinnorna upplysning om deras rättigheter, men kvinnorna 

informerade inte alltid om vilken livsfara de kunde utsättas för genom att lyda deras råd utan 

att vidta försiktighetsåtgärder. 

 

Det framkommer i samtliga självbiografier att kvinnornas vänner och ofta någon mer speciell 

familjemedlem spelade en stor roll för deras hälsa, och även för deras väg ut. Dessa personer 

gav dem stöttning och hjälpte dem genomlida en svår tid i sitt liv. I majoriteten av kvinnornas 

berättelser har även den kommande kärleken en betydande roll i deras process att gå vidare i 

livet. Den kärlek och det stöd de får hjälper dem att bygga upp ett nytt liv som de själva 

utformar. Andra myndigheter och organisationer som var betydelsefulla för kvinnornas 

frigörelse var hjälporganisationer som exempelvis Röda Korset, kvinnojourer och 

polismyndigheten. Behandlingsassistenter vilka antingen var anställda eller volontärarbetare 

och som kämpade för kvinnornas rätt till ett friare liv utan inslag av hedersvåld. 
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6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning 

Vårt resultat visar att de strategier kvinnor kan använda sig av för att ta sig ur hedersförtryck 

är hopp, acceptans/anpassning, förnekelse, isolering/bortträngning, motstånd, flykt och 

suicidförsök. Vårt resultat visar dock att samtliga kvinnor använde sig inte av alla strategier. 

Vissa kvinnor använde endast några av strategierna, medan vissa använde flertalet. I 

majoritetsfallen utgör strategierna en slags process, där den ena strategin kan avlösa den 

andra. Användandet av endast en strategi, exempelvis förnekelse ledde inte ensam till att 

kvinnan lyckades ta sig ur. Istället samverkade ofta strategierna och utgjorde en slags process 

till frigörelse, där strategierna motstånd och flykt utgjorde mest framgångsrika. De övriga 

strategierna använde kvinnorna ofta för att ”stå ut” under sin tid utsatta för hedersförtryck.  

 

De personer och organisationer som kvinnorna ansett hjälpt dem ta sig ut ur hedersförtyck har 

visat sig vara skolpersonal, socialsekreterare, behandlingsassistenter, polistjänstemän, syskon, 

vänner och en framtida partner. Organisationerna som varit betydelsefulla är socialtjänsten, 

polismyndigheten, hjälporganisationer, kvinnojourer och skolan. Resultatet visade att 

personer/organisationers bemötande och kunskap har varit avgörande för hur de skulle kunna 

hjälpa kvinnorna. Det visade även att personer/organisationers handlingar kunde vara 

livsavgörande. Att ingripa i en kvinnas liv, som är utsatt för hedersförtryck utan rätt verktyg 

och förberedelse kunde innebära mer skada än nytta. Säkerhetsaspekten och att kunna erbjuda 

kvinnan fortsatt skydd är av högsta prioritet.  

 

Makt, kultur och intersektionalitet har visat sig samverka och skapa de normer och 

värderingar som hederskulturen grundar sig på. Makten har varit central i form av olika sätt 

att disciplinera kvinnorna. Kulturen grundar sig på ett homogent synsätt där individerna ska 

infoga sig i en hierarkisk ordning utan ifrågasättande. Kategoriseringen av människor gör att 

de placeras i olika fack och förväntas därmed uppfylla vissa egenskaper, vilket ytterligare 

utgör en utsatthet. Vårt resultat visar att med hjälp av maktteorin, kulturperspektivet och 

intersektionalitet kan kvinnans lågt stående position inom hederskulturen till viss del 

förklaras. 
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6.2 Slutdiskussion 

I början av vår studie då vi skulle söka efter tidigare forskning, upptäckte vi att det fanns 

väldigt lite om vårt ämne. Hedersvåld fanns det en hel del om från socialtjänstens perspektiv, 

men det fanns inte mycket forskat utifrån kvinnornas eget perspektiv. Då det redan fanns 

forskning som behandlade socialtjänstens perspektiv, ville vi närma oss kvinnornas egna 

berättelser om vad som varit avgörande för dem. Vi kunde inte hitta någon forskning som 

behandlade vilka strategier som var avgörande för kvinnorna, vilket vi ansåg var väsentligt för 

vår studie. På ett sätt försvårade detta vårt arbete, samtidigt som vi kände att det blev en 

välbehövlig och betydelsefull studie. Detta eftersom att vi vill uppmärksamma ett problem 

som är vanligare än man tror, och vi anser att det är ett komplext och allvarligt problem där 

det krävs ökade resurser, kunskaper och insatser. Därför känns det roligt och värdefullt att få 

bidra till detta forskningsfält och vara med i dess utveckling.  

 

Hedersvåldet är ett relativt nytt ämne i Sverige, men har fått stor uppmärksamhet i media då 

unga flickor har fått sätta livet till för hederns återupprättelse. Sveriges lagstiftning strider mot 

handlingar inom hederskulturen, då oftast våldet sker bakom stängda dörrar är det svårt att 

närma sig. Detta är något som vi har reflekterat över. I vår okunskap om hedersvåld, kunde vi 

inte förstå hur dessa människor kunde rättfärdiga sitt handlande. Genom studien har vi fått ta 

del av en ny värld där andra värderingar och normer styr och genomsyrar samhället och 

kulturen. Detta anser vi är intressant att försöka förstå och sätta sig in i hur de tänker och 

handlar utifrån de förhållanden som råder i deras värld. Det vi kom fram till var att hedern går 

före allt annat, såväl som kvinnornas liv. Kvinnornas handlande är direkt kopplat till familjens 

heder.  

 

Vi har uppmärksammat och reflekterat över hur kvinnosynen ser ut inom hederskulturen. 

Kvinnan värderas alltid lägre än mannen, vilket varit väldigt påtagligt i självbiografierna. 

Både kvinnor och män hjälper till att upprätthålla våldshandlingar inom hederskulturen, detta 

leder till att våldet reproduceras från generation till generation. Vi kunde utläsa en viss 

normalisering av våld, och först då kvinnorna kom i kontakt med människor som stod utanför 

deras kultur började många ifrågasätta sin situation. Under tiden vi studerade 

självbiografierna blev vi på ett sätt avtrubbade. I början av inhämtningen av empiri blev vi 

mer berörda än i slutet av processen. Vi reflekterade över ifall detta kunde vara ett slags 

försvar hos oss, för att orka ta till oss informationen.  
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Något vi har uppmärksammat är kvinnornas inre styrka, mod och beslutsamhet. Kvinnorna 

gör trots allt ett aktivt val när de ”väljer” att ta sig ur ett hedersförtryck, vilket skulle kunna 

kosta dem livet. Trots påtryckningar från övrig familj och släkt bryter sig kvinnan loss och 

gör allt för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Detta gav oss insikt om hur starka 

människor kan vara när det krävs.  

 

Under kvinnornas process ut ur hedersförtrycket, kunde vi utläsa att det fanns många olika 

personer inblandade vid deras frigörelse. Både anställda vid olika myndigheter och civila 

personer. Dessa personer var betydelsefulla för kvinnan och något som vi la märke till är att 

deras handlingar varit avgörande för kvinnornas liv. Vi vill belysa hur en enda persons 

handlande gentemot kvinnan kunde hjälpa henne och ge henne stöttning och kraft i hennes 

frigörelse. Vi har reflekterat över hur viktigt det är med samverkan mellan de olika 

organisationerna för att kunna hjälpa kvinnan, och hur fel det kan gå om organisationerna inte 

är tillräckligt förberedda. Det får inte ske oplanerade insatser ifrån myndigheternas sida vilka 

kan leda till en livsfara för kvinnan. 

 

Om vi generaliserar, anser vi utifrån kvinnornas berättelser att det som krävs för ett 

framgångsrikt uppbrott är stöd i form av någon yttre person, styrka att våga lämna och en plan 

där skydd kan erbjudas ifrån någon organisation/myndighet. I självbiografierna fanns det 

exempel på organisationers okunskap kring hedersproblematiken, vilket kunde leda till svåra 

problem för kvinnorna. Vi hoppas att framtida forskning och arbete kring 

hedersproblematiken utvecklas och att socialarbetare tar del av den utveckling som finns. 

Detta anser vi är viktigt för att öka säkerheten kring kvinnan. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det måste börja pratas mer om detta område för att kunna 

hjälpa kvinnor i liknande situationer. Det har framkommit en stor rädsla hos kvinnorna att 

öppna sig och be om hjälp, då de vet vilka konsekvenser det kan få att blotta 

familjehemligheter. De personer/organisationer som kommer i kontakt med kvinnorna för att 

hjälpa dem måste inge ett stort förtroende så att kvinnorna vågar ta det första steget och prata 

om sin situation. Dessa goda exempel som vi studerat kan hjälpa andra kvinnor i liknande 

situationer, vilket även kvinnorna i självbiografierna anser. Vi avslutar med ett citat: 
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”Vi måste börja prata om ämnet så vi kan hjälpa dessa flickor. Vi måste ta upp det till diskussion. Vi måste dra 

fram det i ljuset. Tystnaden gör ingenting bättre- den förvärrar faktiskt saken.” 

(Shah 2010 s, 240).  
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