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Sammanfattning 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en ambition att undersöka vad det kan innebära att leva i en 
hederskultur i Sverige under 2000-talet. Vi redogör för tidigare forskning och litteratur om heder 
och hederskulturer som genomförts i Sverige, och genomför en textanalys av intervjuer med 
unga män och kvinnor om deras erfarenheter av heder och hedersproblematik. Intervjumaterialet 
har kodats, tematiserats och summerats för att sedan analyseras med hjälp av teorier på mikro-, 
meso- och makronivå för att synliggöra hur hedersrelaterade normer och traditioner skapar 
förutsättningar och begränsningar för individen i dess dagliga liv. Uppsatsen visar att individer 
som lever i hederskulturer påverkas av den syn som finns på kvinnans sexualitet, äktenskapets 
centrala funktion, och de väletablerade könsroller som förekommer i hederskulturer. Uppsatsen 
visar även att både den enskilde och dess familjs rykte spelar en central roll i hur individer väljer 
att agera i för kollektivet synliga sammanhang. Olika former av begränsningar är återkommande: 
individer upplever att de måste ljuga och undanhålla information från familj och vänner för att 
förhindra att deras rykte tar skada. Främst kvinnor upplever begränsningar i förhållande till sin 
sexualitet, men uppsatsen visar även att homosexuella män kan uppleva en skam över sin 
sexualitet i förhållande till familjens heder. Intervjumaterialet synliggör även hur äktenskapet 
kan förstås som ett ekonomiskt system där framförallt kvinnan byts bort mot ekonomiska eller 
symboliska resurser. 
  
Nyckelord: hederskultur, upplevelser, sexualitet, äktenskap, könsroller, intersektionalitet, 
maskuliniteter, genussystem. 
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Abstract 
This essay is based on the ambition to investigate what it means to live in an honour culture in 
contemporary Sweden. We present previous research on honour and honour cultures done in 
Sweden and conduct a text analysis of interviews with young men and women with personal 
experiences of honour and honour related problems. The interview material has been coded, 
thematised and summarised to then be analysed by using theories on micro-, meso- and macro 
level to visualise how honour-related norms and traditions create the conditions and constraints 
for the individuals in their daily lives. The essay shows that individuals that live in honour 
cultures are influenced by the view on women's sexuality, the central function of marriage and 
the well-established gender roles that may occur in honour cultures. A person's and their family's 
rumour play a central role in how the individuals choose to act in collective-visible contexts. 
Different constraints are recurring: individuals experience that they must lie and withhold 
information from family and friends to prevent their reputation from being harmed. Mainly 
women experience constraints in relation to their sexuality, but the essay also shows that gay 
men may experience shame about their sexuality in relation to their family's honour. The essay 
also shows that marriage can be understood as an economic system in which primarily women 
are exchanged for economic or symbolic resources. 
  
Keywords: Honour culture, Experiences, Sexuality, Marriage, Gender roles, Intersectionality, 
Masculinities, Gender system. 
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Förord 
Heder och hederskulturer är komplexa fenomen som inte är helt enkla att undersöka. Begreppen 
är omstridda såväl nationellt som internationellt i både forskning och media, och har genererat en 
rad olika frågor om ”vi och dom”; om normalitet och avvikelse, svenskhet och integration 
(Nationellt centrum för kvinnofrid1 [NCK], 2010). Debatten om heder, invandring och dess relation 
till våld har varit pågående i media, civilsamhälle, politik och forskning sedan början av 1990-talet. 
Begreppen är starkt laddade, både politiskt och värdemässigt, och omsluts av starka åsikter om 
allt från hur begreppen bäst bör förstås till hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket bör 
hanteras. Problemområdet kompliceras ytterligare eftersom det inte finns någon konsensus kring 
var hedersrelaterade former av våld och förtryck börjar, och vad som bör anses vara ”vanliga” 
former av våld. Området kan i sig kännas skrämmande att ge sig in på, och i vårt fall upplevs det 
särskilt skrämmande då vi inte arbetat med hedersfrågor i någon större utsträckning tidigare. 
Men vår kunskapsbrist på området är även det som utgjort vår drivkraft i detta arbete. Vi drivs av 
en nyfikenhet om att försöka förstå heder som socialt fenomen och att få ta del av vad det kan 
innebära för den enskilde att leva i en hederskultur. Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an detta 
forskningsfält och med en stor tacksamhet till de unga män och kvinnor som valt att dela med sig 
av sina erfarenheter och kloka perspektiv. 

 
 

 
Jag hade trampat på deras heder och deras stolthet […] det är bara jag som kan rädda 

deras heder genom mitt blod.  
 

- Fadime Sahindal, 1998 

                                                
1 Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. 
NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor genom 
forskning, utbildning och information och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor 
(https://www.nck.uu.se/). 
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1. Inledning 

Intresset för frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i det svenska samhället 
sedan mitten av 1990-talet (Carbin, 2008). Begrepp som heder och hederskultur har sedan dess 
uppmärksammats både medialt och i myndighetsarbete med ökad intensitet, och kan sägas 
successivt ha letat sig in i det svenska språkbruket (Baianstovu, 2017). Det är svårt att avgöra om 
den faktiska mängden våld och förtryck i hederns namn ökat under denna tid i Sverige, men 
något som utan tvekan går att konstatera är att våldet idag uppmärksammas i allt större 
utsträckning och att frågor om heder nu fått ett större utrymme i samhällsdebatten (Baianstovu, 
2017). Det ökade intresset för frågor om heder kan härledas till ett flertal olika faktorer, men 
många är överens om att morden på Maisan Abed Ali (mer känd som Sara) år 1996, och Pela 
Atroshi år 1999 utgjorde startskottet för, och spelade en central roll i formandet av den offentliga 
debatten i svenska medier om heder, invandring och våld (NCK, 2010). Efter hedersmordet på 
Fadime Sahindal år 2002 lyftes frågan om hedersmord upp till den politiska debatten, vilket 
resulterade i att den svenska regeringen initierade ett flertal olika insatser för att kartlägga och 
förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Den tidiga hedersdebatten i Sverige präglades av ett 
fokus på flickor och kvinnors särskilda utsatthet i hederskontexter, men i samband med mordet 
på Abbas Rezai år 2005 lyftes även frågan upp om männens utsatthet (Baladiz, 2009).  I Norden 
har frågan om hedersrelaterat våld och förtryck främst debatterats i termer av arrangerade 
äktenskap eller tvångsgifte (NCK, 2010), där områdena sexualitet och könsroller inte har givits 
samma utrymme. 
  
I Sverige finns en nationell stödtelefon för individer som har frågor som rör hedersrelaterat våld 
och förtryck. Majoriteten av samtalen till stödtelefonen rör oro för tvångsäktenskap, risk för att 
bli förd ut ur Sverige, hot och rädsla för såväl fysiska, psykiska och sexuella former av våld, 
kvinnlig könsstympning samt olika former av begränsningar och bestraffningar för både män och 
kvinnor (Länsstyrelsen Östergötland, 2017). Statistiken från stödtelefonen går att analysera som 
ålders- och genusifierad, där 86 procent av de sammanlagt 1540 samtalen som kommit in sedan 
telefonen inrättades 2014 rör flickor och kvinnor, och minst 55 procent rör personer som är under 
18 år (Länsstyrelsen Östergötland, 2017). Att prata antal utsatta i detta sammanhang är vanskligt, 
men Ungdomsstyrelsen uppskattar i sin rapport Gift mot sin vilja (2009) att ungefär 70 000 
ungdomar i Sverige lever i en situation som innebär begränsningar i förhållande till äktenskap 
eller att familjen ställer krav och villkor för val av framtida partner. Av dessa 70 000 ungdomar 
beräknas åtminstone 8 500 oroa sig över att de själva inte får välja vem de ska gifta sig med i 
framtiden (Ungdomsstyrelsen, 2009). Trots att det i nuläget inte finns någon heltäckande statistik 
kring hur vanligt förekommande hederskulturer och hedersnormer är i Sverige, visar statistik på 
närliggande områden likt dessa ändå på att hedersrelaterade normer och traditioner praktiseras i 
Sverige idag. 
  
Med utgångspunkt i ovanstående vill vi undersöka vad det för enskilda innebär att leva i en 
hederskultur i Sverige idag. Föreliggande uppsats lägger inte enbart fokus på äktenskap, utan 
undersöker även hur områdena sexualitet och könsroller påverkar och styr individer i deras 
vardag. Uppsatsens material baseras på intervjuer med unga män och kvinnor som har erfarenhet 
av vad det kan innebära att leva i en hederskultur i Sverige under 2000-talet. För att synliggöra 
hur hedersrelaterade normer och traditioner påverkar den enskilde - förstådd som en del av 
kollektivet och som en del av ett system - samt hur sammanvävningen och samspelet mellan 
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dessa nivåer skapar olika former av utsatthet, analyseras dessa erfarenheter på mikro-, meso-, 
och makronivå. 
  
Uppsatsen disposition är följande: härnäst redovisas syfte och frågeställningar, vilka används för 
att avgränsa vårt forskningsfält. Därefter redogörs för ämnets bakgrund och tidigare forskning, 
följt av en beskrivning av heder som begrepp i relation till kultur, våld och förtryck. Sedan 
presenteras metoderna för uppsatsens genomförande. Under resultatet redovisar vi de berättelser 
om upplevelser som informanterna från intervjumaterialet delgett. Berättelserna presenteras i 
relation till tre teman som var centrala i analysmaterialet: sexualitet, äktenskap och könsroller. 
Resultatet följs av vår analys av informanternas upplevelser och hur dessa kan tolkas och förstås 
i relation till teorier som: intersektionalitet, genussystem och fem olika maskuliniteter. Slutligen 
avslutas uppsatsen med en diskussion och centrala slutsatser kring uppsatsens fynd presenteras.  

1.1 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka vad det innebär att leva i en hederskultur i Sverige under 
2000-talet. I uppsatsen läggs särskilt fokus på hur hedersrelaterade normer, värderingar och 
traditioner skapar förutsättningar och begränsningar för den enskilde i dess vardag, och hur dessa 
villkor kan förstås i en vidare bemärkelse. Målet med undersökningen är att bidra med kunskap 
om heder och hederskulturer genom att presentera ett förslag på ett teoretiskt ramverk som kan 
användas för att skapa förståelse för dessa fenomen. Som stöd i att uppfylla detta syfte har 
följande frågeställningar formulerats: 

1.2 Frågeställningar 
- Vilka erfarenheter beskriver enskilda individer av att leva i en hederskultur? 
- Hur kan informanternas perspektiv förstås med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk? 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Socialtjänstlagens portalparagraf stadgar att det är socialtjänstens uppgift att främja individers 
ekonomiska och sociala trygghet, och att arbeta för jämlikhet i levnadsvillkor. Vid ärenden som 
rör barn ska även barnets bästa beaktas (Socialtjänstlagen [SoL], §1, §2, 2001:453). Kunskap om 
vad det innebär att leva i en utsatt situation i form av hedersrelaterat våld och förtryck kan 
därmed anses vara av relevans för yrkesverksamma socionomer inom såväl skola, sjukvård och 
socialtjänst, som för politiker och beslutsfattare. Detta för att bidra till en ökad förståelse för hur 
detta ansvar att främja individens situation bäst ska tillämpas. Tidigare litteratur och forskning 
visar på att professionella socialarbetare överlag finner ärenden som rör heder särskilt svåra. De 
beskriver hur det både saknas stöd och kunskap i arbetet (se exempelvis Dickson 2014; 
Baianstovu 2012, 2017). Vår förhoppning är att vår uppsats kan bidra till en ökad kunskap och 
förståelse för hederskulturer, samt vara ett stöd för yrkesverksamma socialarbetare som möter 
individer som redan är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel kommer begreppet heder att förtydligas och kontextualiseras. Vi presenterar hur 
heder kan förstås, både som ett begrepp, som kontext, kulturfenomen och som en drivkraft för 
våld och förtryck. Syftet med avsnittet är att ge en överblick över begreppets innebörd och skapa 
en gemensam utgångspunkt för uppsatsens studiefenomen.  

2.1 Heder - Kontext, begrepp och kultur 

Att definiera vad begreppet heder innebär är inte helt enkelt. Forskning på området heder ger 
ingen enhetlig syn på hur begreppen heder och hederskulturer kan eller bör förstås (NCK, 2010). 
Ett sätt att se på begreppen är som ett försök att sätta ord på ett kollektivistiskt, hierarkiskt, 
patriarkalt, konservativt och heteronormativt tänkesätt (SOU 2014:49). Heder kan beskrivas som 
ett slags symboliskt värde som speglar hur individen betraktas i vissa kontexter. Det handlar om 
hur individen och dess familj förhåller sig till hedersrelaterade normer, traditioner och 
värderingar om vad som anses vara ett hedersamt och moraliskt korrekt beteende. Trots att det 
inte råder någon enhetlig definition av begreppen är forskare överens om att hedersbegreppet 
vilar på patriarkala värderingar där kvinnor och flickors kyskhet ses som symboler för familjens 
kollektiva, och där framförallt männens, anseende (NCK, 2010). 
  
Den gemensamma nämnaren för de olika definitionerna av hederskulturer är även att individen 
är underordnad kollektivet, som i hederkontexter utgörs både av den närmaste familjen och 
släkten. Den enskildes handlande har en direkt påverkan på kollektivet anseende och hur de 
uppfattas av andra i hederskontexter. Om den enskilde individens agerande strider mot 
hederskulturens normer och värdering kan kollektivet drabbas av dåligt rykte. Kollektivets rykte 
blir därmed en central aspekt av hederskulturen och en avgörande orsak till varför individens 
önskemål är underordnad kollektivets. Att följa dessa normer, könsroller och värderingar är 
således även en förutsättning för att individen ska bli accepterad av kollektivet (Baianstovu, 
2017). Individen och kollektivet befinner sig i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra 
där individens heder är beroende av kollektivets omdöme, och kollektivets anseende är likaså 
beroende av den enskilde individen och dess handlande. Om en individ inte anses leva upp till 
det som ses vara ett respektabelt beteende kan de närmaste släktingarna till individen känna skam 
och uppleva ett socialt tryck att få personen tillrättavisad. Detta kan innebära allt från försök till 
övertalning, till hot om utfrysning, våld eller, i undantagsfall, även mord (SOU 2014:49). 

2.2 Heder - Sexualitet, våld och förtryck 
Femininitet och kvinnlig sexualitet ses vara ett hot mot familjens rykte och anses därför ständigt 
behöva kontrolleras och begränsas (Mayeda & Vijaykumar, 2016). Schlytter (2012) menar att 
detta gör den kvinnliga kroppens sexualitet, oskuld och livsstil till en familjär angelägenhet, då 
den är direkt kopplad till familjens heder och därmed även dess sociala status inom 
hederskulturen. Det är familjens uppgift att bevara den kvinnliga kroppen och hennes oskuld 
“ren” fram till giftermålet. Familjens heder är direkt kopplat till flickans sexualitet och 
bevarandet av hennes oskuld och “renhet” ses därför som kollektivets uppgift (Schlytter, 2012). 
Unga pojkar och män tillskrivs en roll där de förväntas att upprätthålla och säkerställa familjens 
heder genom att tillrättavisa och kontrollera kvinnan, i vissa fall genom våld. Även om det 
främst är männens roll att verkställa bestraffning är det även äldre kvinnors uppgift att 
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tillrättavisa unga kvinnors överträdelser (Schlytter, 2012). “Heder är enligt denna beskrivning ett 
relationsbegrepp eftersom det inte bara reglerar villkoren för flickors och kvinnors beteenden, 
utan även villkoren för pojkars och mäns beteenden.” (Schlytter, 2012, s. 107). Följaktligen 
menar Schlytter (2012) att heder är en manlig egenskap som direkt kopplas till dennes 
handlingar. “Att förlora sin heder betraktas som den lägsta nivån av moraliskt fördärv till vilken 
en man kan falla i ett hederskulturellt sammanhang” (Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund & 
Rexvid, 2009, s. 16).  
 
Medan kvinnor förväntas förhålla sig restriktivt med sin sexualitet, förväntas män att ha en 
motsatt hållning gentemot andra kvinnor. Det råder en kollektiv förväntan att mannen ska vara 
sexuellt erfaren vid tiden då han gifter sig med en kvinna som är oskuld. På detta vis blir mannen 
direkt beroende av det omdöme och förväntan som kollektivet har på mannen. Därmed har även 
män en dubbel roll i relation till heder; den ena som potentiell gärningsman av våldshandling, 
den andra som offer av förtryckande strukturer (Schlytter, 2012). Detta är även något som 
framkommit av annan forskning, som belyser att mäns utsatthet i hederskulturer ofta kan 
härledas till deras känsloupplevelse att vara tvungna att genomföra våldshandlingar (Gill & 
Harvey, 2017; Khan, Saleem & Lowe, 2014). Även Baianstovu (2017) understryker att det 
hedersrelaterade våldet bör ses som något som skiljer sig från annat våld i nära relationer. Hon 
menar att hedersvåld är unikt på det viset att till skillnad från våld i nära relationer är det inom 
hederskulturer större chans till flera potentiella gärningsmän. Medan det i våld i nära relationer 
främst är en partner som är utförare av våldet, kan det i hederskulturer likväl vara en partner, en 
förälder, ett syskon eller en annan släkting. Följaktligen är hedersrelaterat våld alltid motiverat 
av att upprätthålla eller skydda kollektivets rykte, vilket ytterligare påvisar ryktets betydelse 
inom hederskulturer. 

2.3 Tidigare forskning 
Då uppsatsen syftar till att bidra till kunskapsläget om hur det är att leva i en hederskultur i 
Sverige är det väsentligt att visa på den tidigare forskningen som gjorts inom Sverige gällande 
ämnet heder. I våra sökningar har vi sett att det finns ett flertal studier som berör upplevelsen av 
mäns våld mot kvinnor och upplevelsen av våld i nära relationer som genomförts i en svensk 
kontext. Däremot har vi sett att antalet motsvarande studier som undersöker upplevelsen av 
hederskulturer i jämförelse är relativt få till sitt antal. Ytterligare information om hur sökningen 
av artiklar genomförts återfinns under avsnittet sökord och databaser (se kapitel 3.4). Nedan 
redovisas ett antal av de studier som relateras till upplevelsen av hederskultur i en svensk kontext 
och en sammanfattning av deras relevanta slutsatser. 

Sverige och begreppet heder 
I en del av den forskning som genomförts i en svensk kontext ligger fokus på att analysera hur 
diskursen om heder förändrades efter morden på Pela, Sara och Fadime.  Det framkommer att det 
efter den mediala och politiska uppmärksamhet, som dessa mord genererade, skedde en 
förändring i det svenska samhällets inställning till begreppet heder och den uppfattning som 
fanns kring vad det kan tänkas innebära att leva inom en hederskultur. Efter morden infördes två 
nya lagar om brott i Brottsbalken (4c § och 4d §) i syfte att stärka skyddet för människor som blir 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det blev därefter brottsligt att ha kunskap om och att 
planera bortgifte av barn, kvinnlig könsstympning och hedersmord (Hellgren & Hobson, 2008). 
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Det har även skett förändringar i språket efter de uppmärksammade morden då det tillkommit 
nya ord som sammankopplas med heder som exempelvis hedersproblematik, hedersvåld och 
hedersförtryck. Det har även skett markanta förändringar kring hur det svenska samhället ser på 
mäns våld mot kvinnor på en strukturell nivå. Det har därmed lett till en ökad medvetenhet kring 
hederns betydelse i relation till förtryckande och våldsbejakande strukturer (Carbin, 2014; Mojab 
& Hassanpour, 2002).  
 
Sharafs hjältar är ett svenskt projekt som riktar sig till individer som har vuxit upp i en 
hederskultur och som syftar till att förändra enskildas attityder gentemot de förtryckande 
strukturer som finns i hederskulturer (Rexvid & Schlytter, 2012). Utbildningen fokuserar på 
mänskliga rättigheter, allmän kunskap om hedersförtryck, demokrati och har ett starkt fokus på 
att upphäva myten om mödomshinnan. I en jämförelse av deltagande mäns attityder före och 
efter programmets utbildning framkom det att respondenterna, under sin uppväxt, har 
socialiserats in i det hederskulturella tänkandet, men att flertalet av männen redan innan 
programmet börjat ifrågasätta hederskulturens värderingar. Syftet med jämförelsen var att belysa 
unga mäns syn på heder, maskulinitet och oskuld före och efter programmets utbildning (Rexvid 
& Schlytter, 2012). Studien visar att utbildningen delvist lett till förändring i mäns attityd 
gentemot vikten av att kontrollera kvinnor och deras sexualitet i hederns namn. Författarna 
analyserar respondenternas utsagor med hjälp av Connells maskulinitetsteorier och beskriver att 
vissa respondenter uppvisar en förändrad attityd och anser numera att kvinnor har likvärdig rätt 
att ha sexuella relationer innan giftermål. Andra respondenter önskar en framtida partner som är 
oskuld, “ren” och har ett gott rykte. Författarna beskriver att de som fasthåller vid dessa 
förtryckande värderingar, och därmed en deltagande maskulinitet, riskerar att upprätthålla de 
förtryckande normerna inom hederskulturer. De påpekar även att vissa män skiftar mellan olika 
motstridiga attityder då de i ett avseende motsätter sig hedersnormerna, men i andra avseenden 
förespråkar dem. Studiens resultat påvisar att det är svårt, men inte omöjligt att genom ett 
utbildningsprogram förändra attityder som grundar sig i starka värderingssystem och uttrycker 
vikten av ett sådant program med jämlikhet som slutmål (Rexvid & Schlytter, 2012). 
 
I en doktorsavhandling i socialt arbete granskar Hanna Linell (2017) domar som rör ansökningar 
om vård enlig 2§ LVU och undersöker omfånget av våldsutsatthet och vilka typer av våld som 
kommer till uttryck. Det framkommer att totalt 123 barn vittnat om utsatthet för våld, varav 89 är 
flickor och 34 pojkar. Av dessa beskrev 44 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna sig 
ha blivit utsatta för våld, dödshot eller andra typer av våld i syfte att upprätthålla heder och 
oskuld, eller för att ingå i ett arrangerat äktenskap. Statistiken innefattar även att ungdomen hölls 
mot sin vilja utomlands, hot om könsstympning eller kontroll över flickans oskuld av påtvingade 
undersökningar (Linell, 2017). Ålund och Alinia (2011) påpekar att kultur generellt sett är ett 
begrepp som inom den akademiska sfären, och även inom forskning, stämplas som ett statiskt 
fenomen. De beskriver att kultur inte är något som kan förstås som något oföränderligt då 
individens kultur, och särskilt i samband med migration, inte är att jämföra med statiska 
kategorier som exempelvis kön och ålder. De resonerar på samma sätt angående begreppet 
etnicitet, då detta är direkt kopplat till individens identitet, vilket också förändras beroende på 
flertalet faktorer som exempelvis kontext och sammanhang. Ålund och Alinia (2011) beskriver 
att den reduktionism som kan sägas pågå inom forskning gör att man riskerar att missa viktiga 
delar av individens komplexitet i utbyte mot generaliserbara fakta som stämmer överens med en 
analytisk teori. 
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Hederskulturens effekt och förklaringar 
Det har även gjorts studier som fokuserat på upplevelsen av migration till Sverige och hur detta 
har påverkat personer som har sitt ursprung i en hederskultur (Fernbrant, Essén, Östergren & 
Cantor-Graae, 2013). Respondenter beskriver att de känner sig isolerade och oförmögna att 
förändra sin situation på grund av den bristande sociala tryggheten som de upplever i kontrast till 
vad de tidigare haft. Kvinnorna beskriver en ökad grad av autonomi och hänvisar till att Sverige 
följer hårdare regler kring mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Kvinnorna berättar att 
våldet har minskat sedan de kom till Sverige eftersom det finns lagar som förhindrar våld. 
Männen beskriver att de upplever en frustration över att de inte kan säkerställa familjens trygghet 
gällande ekonomi och bostad. Majoriteten av respondenterna upplever i varierande grad någon 
form av somatisk eller psykologisk ohälsa efter migrationen till Sverige. Ohälsan skapar 
svårigheter att delta i såväl skola som arbete, vilket i sin tur påverkar situationen i hemmet. Flera 
av respondenterna berättar att de känner sig isolerade och att de har en ökad grad av konflikter i 
hemmet också på grund av ohälsan (Fernbrant, et.al., 2013). Samtliga av respondenterna hade 
blivit utsatt för våld i hemmet och hälften av kvinnorna lever eller hade levt i ett förhållande där 
våld förekom. Dock förekom det inte att någon av respondenterna ansåg att detta var något 
problem. Författarna påvisar att detta kan ha flera förklaringar, varpå en av dem är att 
respondenterna fortfarande har en stark gruppmentalitet och att våldet helt enkelt inte är något 
som är utöver det vanliga (Fernbrant, et.al., 2013). 
 
Eldén (2001) beskriver att det inom hederskulturer finns tydliga bestämmelser över vad som för 
kvinnor anses vara ett “rätt” och ett “fel” beteende där det sistnämnda innefattar ett beteende där 
hud, kroppsform och sexualitet uppvisas för andra. I det offentliga rummet får kvinnan inte visa 
för mycket av ett sådant beteende, då detta leder till att hennes heder tar skada genom att ett 
dåligt rykte kan uppstå. Dock är det mindre betydande hur hon är som person i hemlighet, såvida 
inte det syns utåt. Eldén (2001) beskriver att detta är kontrasten mellan att skapa könsidentitet i 
andras blick som “rätt kvinna” och “fel kvinna” och att detta är avgörande för ryktet och därmed 
även hedern. Det enda som har betydelse i relation till kvinnans rykte är huruvida hon lyckas 
dölja ett inom kulturen oacceptabelt beteende och uppvisa ett “korrekt” beteende i det offentliga 
rummet. Fernbrant, et. al (2013) påpekar även att migranter, med bakgrund i hederskulturers 
gruppmentalitet, har mött svårigheter att frångå detta tänk när de migrerat till den mer 
individfokuserade svenska kulturen. Beroende på hur högt respondenterna värdesatte 
hedersnormerna var det svårare att frångå det gruppfokuserade tänket och assimileras till det 
svenska normtänket. Fernbrant, et.al. (2013) påpekar även att det är svårt att upprätthålla 
hederskulturens patriarkala kvinnoförtryck och våldsstrukturer i ett land som behandlar dessa 
handlingar som kriminella. Flera av respondenterna ville leva enligt de svenska normerna, men 
vissa fann trygghet i de starka patriarkala normerna och menade att de innebär fördelar för såväl 
kvinnor som män. Ofta härrörs dessa fördelar till en känsla av trygghet kring tydliga och 
förutbestämda roller, socialt stöd från gruppen och ekonomisk trygghet för kvinnorna (Fernbrant, 
et.al., 2013). 
 
Akpinar (2003) söker att hitta förklaringar till vilka underliggande faktorer som ligger till grund 
för hedersvåldet och undersöker turkiska migranters upplevelse av hedersvåld efter giftermål. 
Hon skriver att giftermålet är en förlängning av de förtryckande könsrollerna som hederskulturer 
innefattar, då giftermålet förstärker mannens maktposition i relation till kvinnan. Detta eftersom 
allting som berör relationen efter giftermålet blir till en familjär angelägenhet, vilket då innebär 
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att det undanhålls från det offentliga. Akpinar (2003) påpekar att en kvinna inte bara är 
kontrollerad av sin man, utan samtliga män inom hennes familj, exempelvis pappa, broder, 
svärfar osv. Kvinnan blir således till ett objekt vars äganderätt bytes mellan olika män, vars 
ansvar är att kontrollera över hennes sexualitet för att skydda familjens heder. Sedem och Derrer-
Wreder (2015) visar även att rädsla utgör drivande faktorer i hedersrelaterade konflikter, och att 
rädsla både kan ha en dämpande eller förstärkande effekt på användandet av kontroll och 
begränsningar. Utifrån ett förövarperspektiv handlar användandet av hedersrelaterat våld och 
förtryck ofta om en rädsla för att förlora familjens sociala ställning i samhället till följd av att en 
kvinna har, eller påstås ha, agerat på ett gränsöverskridande och vanhedrande sätt. Rädsla 
påverkar även i vilken grad kvinnor och flickor som befinner sig i hedersrelaterat våld och 
förtryck söker stöd och hjälp från samhället. Forskningen visar att rädsla för att bli isolerad från 
familjen och förlora sin identitet kan utgöra faktorer som försvårar, eller hindrar flickor och 
kvinnor att söka hjälp, samtidigt som en rädsla för att tvingas leva ett liv som kvinnan själv inte 
valt kan, på ett motsvarande sätt, motivera kvinnan i sökandet av hjälp och stöd (Sedem & 
Derrer-Wreder, 2015). 

Hedersproblematik - vård och omsorg 
Det framkommer att kuratorer och skolsköterskor anser att arbetet med att stötta utsatta kvinnor 
och flickor kan vara komplicerat (Alizadeh, Tornkvist, & Hylander, 2011). Flickornas lojalitet 
till sin familj, kuratorernas och skolsköterskornas erfarenhet av bristfällig samverkan med 
socialtjänsten, samt svårigheten att bedöma hur allvarlig situationen är, försvårar arbetet. 
Kuratorerna och sjuksköterskorna beskriver även hur de är angelägna om att inte förlora 
flickornas förtroende. Studiens respondenter beskriver hur fallen ofta avslutas med ett av fyra 
alternativ; Own-, Open-, Secret-, eller No ways out. En del av flickorna beskrivs ha hittat egna 
strategier och en egen väg ur sin problematik. Dessa flickor har inte bett om hjälp från 
elevhälsopersonalen utan valt att hantera sin situation på egen hand. De strategier flickorna 
skapade varierade mellan allt från små förändringar i uppförande och livsstil till stora 
förändringar som att själv kontakta myndigheter eller flytta från familjen. Ett öppet avslut 
innefattade vanligtvis någon slags intervention i samråd med flickans familj och att 
elevhälsopersonalen gjorde skolan till en frizon för dessa flickor. Elevhälsopersonalen medlade 
även mellan flickan och familjen och uppmuntrade båda till kontakt med socialtjänst eller någon 
brukarorganisation för ytterligare stöd och hjälp. En hemlig väg ut planerades i de fall där de inte 
fanns några andra alternativ. Hemliga insatser varierade från små till stora interventioner 
anpassade efter flickornas behov. Detta kunde innefatta allt från odokumenterade samtal och 
schemaändringar till stöd i kontakt med hjälporganisationer och socialtjänsten utan att 
föräldrarna informerades. Kategorin ingen väg ut används i artikeln för att beskriva de fall där 
flickorna dolde information eller inte bad om hjälp eller stöd från elevhälsopersonalen, och 
situationer där anmälningsskyldigheten inte var applicerbar (Alizadeh, et.al., 2011). 
  
En kartläggning har även gjorts angående hur ofta Sveriges sjukvård kommer i kontakt med 
individer som ber om en mödomshinneoperation (Essen, Blomkvist, Helström och Johnsdotter, 
2010). Detta är ett kirurgiskt ingrepp som innefattar att kvinnans mödomshinna sys ihop för att 
orsaka blödning vid samlag. Det finns dock i nuläget ingen evidensbaserad forskning som visar 
att mödomshinneoperationer faktiskt leder till att kvinnan blöder vid nästkommande vaginal 
penetration. Däremot har 271 av 507 utfrågade sjukvårdspersonal inom gynekologi eller 
kvinnohälsa, i fyra svenska städer, någon gång mött patienter som ansökt om behandling för 
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hedersrelaterade anledningar angående oskuld. Ungefär hälften av dessa patienter uppskattades, 
av respondenterna, vara under arton år (Essen, et.al, 2010).  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Begreppet heder har uppmärksammats i ökad utsträckning sedan hedersmorden på Pela, Sara och 
Fadime, och innebörden av detta begrepp har kommit att diskuteras i förhållande till en svensk 
kontext. Detta har bland annat lett till diskursiva förändringar gällande uppfattningen av heder 
inom Sverige, där exempelvis lagar har skärpts i syfte av att stärka skyddet för de enskilda som 
blir utsatta för hedersproblematik (Hellgren & Hobson, 2008). Det har även inneburit en ökad 
samhällelig förståelse för hedersutsatta, och även skapat språkliga förändringar som möjliggör en 
sammankoppling mellan “heder” och “problematik” (Carbin, 2014; Mojab & Hassanpour, 2002). 
Det har även tillkommit projekt i syfte om att förändra enskildas attityder gentemot 
hederskulturens förtryckande strukturer i relation till mäns kontroll över kvinnors sexualitet. Det 
framkommer att vissa män tenderar att uppvisa ambivalenta attityder gentemot hedersnormerna, 
då de i vissa fall motsätter sig dem och i andra fall förespråkar dem (Rexvid & Schlytter, 2012). 
Även begreppet “kultur” har problematiserats och ifrågasatts då det ofta stämplas som ett statiskt 
fenomen, istället för något som är ständigt föränderligt, vilket riskerar medföra att en individs 
komplexitet reduceras till enskilda kulturella stereotyper (Ålund & Alinia, 2011).  
 
Den tidigare forskningen visar hur hederskulturer präglas av tydliga strukturer kring vad som 
anses vara ett “rätt” eller “felaktigt” beteende. Ett felaktigt, eller vanhedrande beteende riskerar 
att skada individens rykte i kollektivets anseende, dock endast om det vanhedrande beteendet 
uppmärksammas inom kollektivet. Detta medför att flertalet enskilda inom hederskulturer 
tenderar att ljuga i fallet om de utfört ett beteende som kan anses vanhedrande, för att inte riskera 
att ryktet ska ta skada (Eldén, 2001). Rädsla har en central roll i upprätthållandet av 
hedersrelaterat förtryck, då rädslan av att få ett dåligt rykte skapar begränsningar för individens 
möjlighet att agera på det sätt de själva önskar (Sedem & Derrer-Wreder, 2015). Även rädslan av 
att bli isolerad från sin familj till följd av ett vanhedrande beteende är en central faktor till varför 
utsatta inom hederskulturer tenderar att inte söka hjälp för sin utsatthet, något som även försvårar 
möjligheten hjälpinsatser från exempelvis sjukvård (Sedem & Derrer-Wreder, 2015; Alizadeh, 
et.al., 2011). Det har även påvisats att kvinnor i vissa fall ansöker om mödomshinneoperationer i 
syfte av att säkerställa att de blöder vid nästkommande samlag, då detta anses vara viktigt inom 
hederskulturer (Essen, et.al, 2010). Följaktligen har kvinnor inom hederskulturer liknats med ett 
objekt som olika män i hennes liv har äganderätten till. I fallet om hon är gift ägs hon av hennes 
man och innan dess hennes fader (Akpinar, 2003) 
 
Tidigare forskning visar att individer socialiseras in i de normer och värderingar som 
förekommer inom hederskulturer. Detta innefattar såväl starka könsroller som förtryckande 
strukturer kring kvinnans sexualitet, som legitimerar mäns kontroll över kvinnor. Dessa normer 
och värderingar påverkar kvinnor och män och är i vissa fall avgörande för vilka möjligheter de 
har att leva sitt liv hur de önskar. Förekommande är att kvinnor blir offer för förtryckande 
strukturer, men även att män kan anses som både offer och förövare för dessa strukturer. Det blir 
därav intressant att med utgångspunkt i individers egna berättelser utforska den individuella 
upplevelsen av hederskulturens normer och värderingar för att sedan belysa hur dessa påverkar 
individerna i deras dagliga liv. 



 

9 
 

3. Metodologi och material 
I detta kapitel kommer uppsatsens metodologi och material att presenteras. Kapitlet inleds med 
ett avsnitt som rör uppsatsens etiska ställningstaganden, urval och vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter. Sedan följer en redogörelse för hur uppsatsens textanalys har genomförts samt 
hur vi sökt efter litteratur och forskning om heder och hederskulturer som genomförts i Sverige. 
Avslutningsvis behandlas källkritik, författarreflektioner och resonemang om validitet, 
generaliserbarhet och replikerbarhet. 

3.1 Etik och urval 
Utgångspunkten för uppsatsens metodval har varit frågan om hur vi på ett etiskt hållbart och 
försvarbart sätt kan samla in information och material om individer som lever, eller har levt, i 
hederskulturer samt om deras erfarenheter och upplevelser av heder. Ur ett etiskt perspektiv är 
det inte helt oproblematiskt att undersöka vad det innebär att leva i en hederskultur för oss 
studenter på kandidatnivå. Individer som lever i kontexter som präglas av ett hederstänk eller 
som är, eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan ses befinna sig i en 
särskilt utsatt situation. Att då delta i en studie om upplevelsen av hederskulturer och dela med 
sig av sina erfarenheter och perspektiv i hedersfrågor kan innebära en ökad risk för den enskilde. 
Det kan vara känslomässigt påfrestande att dela med sig av sina erfarenheter och att berätta om 
olika former av utsatthet. Att genomföra egna intervjuer kan därmed ses innefatta en risk att vi i 
samtalet öppnar för känslor och erfarenheter som blir svåra att hantera. Att undersöka 
upplevelsen av hederskultur med utgångspunkt i enskilda personers egna berättelser och 
erfarenheter kan ses ställa särskilda krav på forskningen som vi i detta skede inte kan säkerställa 
att vi kan uppfylla. Av respekt för komplexiteten i den fråga vi vill undersöka, uppsatsens ram 
och omfång samt integriteten för de människor som befinner sig i utsatta situationer har vi gjort 
bedömningen att det inte är realistiskt för oss att genomföra våra egna intervjuer. Vi har därför 
valt att se över möjligheten till att få ta del av redan genomförda intervjuer, antingen i form av 
inspelade intervjuer eller transkriberat material. I samråd med Tomas Wetterberg, 
länssamordnare för kvinnofridsfrågor och ordförande i länsstyrelsens resursgrupp för 
hedersfrågor i Örebro, och vår handledare Sofia Strid, docent och lektor i genusvetenskap, valde 
vi ut två böcker som bygger på intervjuer med unga män och kvinnor om heder som bas för vår 
empiri. Dessa böcker presenteras vidare under avsnittet 3.5 Material. 
  
I samhällsvetenskaplig forskning finns det främst fyra forskningsetiska krav som en forskare 
måste förhålla sig till när de genomför studier. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se vetenskapsrådet, u.å.). I denna uppsats uppfyller 
vi varken informationskravet eller samtyckeskravet då de informanter som finns med i vår analys 
inte har blivit informerade om sitt deltagande i vår uppsats och därmed inte heller givits 
möjlighet att samtycka. Materialet finns dock tillgängligt i redan publicerade verk där 
informanterna har samtyckt till sitt deltagande. Några av informanterna är dock under 18 år och 
har samtyckt till sitt deltagande utan sina föräldrars vetskap. Vi ställer oss ambivalenta till detta, 
då det å ena sidan inte uppfyller kravet på ett informerat samtycke, men å andra sidan ger 
tillgång till en särskild målgrupp av individer som lever i hederskulturer som inte skulle vara 
möjliga att nå annars. Intervjumaterialet har transkriberats från bokform till ett digitalt dokument 
och citaten som har använts i denna uppsats har hanterats med respekt. En del av citaten är 
språkligt sett redigerade i syfte att öka klarheten i texten, men samtliga citat är innehållsmässigt 
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densamma som i originaltexten. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har uppfyllts i den 
mån det är möjligt. 

3.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den vetenskapsteoretiska ansatsen kritisk realism. Centralt 
för uppsatsen är även den feministiska synen på objektivitet och begreppet situerad kunskap. 
Nedan presenteras en kortfattad sammanfattning av innebörden av dessa båda begrepp och hur 
de kommer att användas inom ramen för denna uppsats. 
  
Vetenskapsteori kan liknas vid en slags vetenskap om vetenskap. Vetenskapsteori behandlar 
frågor om ontologi och epistemologi och kan grovt sett sägas handla om olika perspektiv på hur 
man kan och bör bedriva forskning, samt vilka typer av resultat som är av intresse (Andersson, 
2014). I en tämligen avskalad version av vetenskapshistorien kan samhällsvetenskapen sägas ha 
dominerats av en kamp mellan två, till synes oförenliga, vetenskapsideal. Dels positivismen 
(med rötter hos Comte cirka 1850) och det naturvetenskapliga idealet, och dels hermeneutiken 
(med rötter hos Heidegger, Weber och Gadamer från 1900-talet och framåt) och läran om 
tolkning. I nutida forskning har dock denna antingen-eller-kamp till viss del ersatts med ett både-
och-tänk. Ett perspektiv som tar vara på denna tanke är den kritiska realismen (först utvecklad av 
Bhaskar cirka 1970) som ofta får benämningen ”den gyllene medelvägen”. Kritisk realism ställer 
sig likt namnet antyder kritisk till möjligheten att förstå och förklara fenomen med metoder som 
enbart fokuserar på naturvetenskapliga fakta eller subjektiva tolkningar (Danermark, Ekström, 
Jakobsen & Karlsson, 2003). Enligt den kritiska realismen ses världen ha ett ontologiskt djup och 
vara mångskiktad. I praktiken innebär detta att det krävs flera olika förklaringsmodeller på olika 
abstraktionsnivåer för att kunna förstå och förklara sociala fenomen och dess underliggande 
mekanismer (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Kritisk realism kan därmed ses 
förespråka ett metodpluralistiskt förhållningssätt där forskaren kombinerar metoder av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär och växlar mellan dessa olika utgångspunkter under 
forskningsprocessens gång. 
  
Att inta kritisk realism som vetenskapsteoretisk ansats innebär för vår uppsats att vi ser heder 
och hederskulturer som reella, komplexa fenomen som kräver komplexa metodologiska och 
teoretiska förklaringar. Med utgångspunkt i den kritiska realismen har vi valt att kombinera en 
kvalitativ textanalys av intervjuer med unga män och kvinnor om deras erfarenheter av heder och 
hedersproblematik med statistik och kunskap inhämtad från forskning och litteratur av både 
kvalitativ och kvantitativ art. Hur textanalysen och den litteratursökning som ligger till grund för 
vår tidigare forskning genomförts presenteras under avsnitten 3.3 Litteratursökning och 3.4 
Textanalys, bearbetning och analysmetod. 
  
Begreppet situerad kunskap (situated knowledge) presenterades av Donna Haraway (1988) som 
en kritik mot den positivistiska synen på objektivitet inom forskning. Haraway argumenterar att 
den positivistiska synen på objektivitet bygger på en illusion hon kallar för gudstricket, och 
beskriver hur hon ser att forskare inte kan förbise hur faktorer såsom kön, etnicitet, klass och den 
position i tid, rymd och historiska maktförhållanden som forskaren befinner sig i påverkar den 
kunskapsproduktion och sanning forskaren producerar. Forskaren befinner sig alltid i magen på 
monstret, som hon beskriver det (Haraway, 1991, s. 188), och kan därför inte producera sann 
objektiv kunskap. Haraway argumenterar att forskaren, genom att redovisa för den position och 
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forskningsteknik som den har till sitt förfogande, dock kan låta läsaren ta del av en situerad och 
delvis objektiv kunskap, det vill säga den specifika del av verklighet som forskaren kan ”se” 
(Lykke, 2010). I avsnitt 3.6 källkritik under rubriken författarreflektioner och vår position 
kommer vi att redogöra för vår position och relation till studieområdet och hur vi menar att det 
påverkar den kunskap vi producerar. 

3.3 Litteratursökning 
Den tidigare forskning som presenteras under avsnitt 2.3 Tidigare forskning har inhämtats med 
hjälp av både en organisk och en systematisk litteratursökning av forskning om heder och 
hederskulturer genomförd i Sverige. 
  
Att genomföra en systematisk litteratursökning innebär att inta ett tydligt och replikerbart 
förhållningssätt för att identifiera, värdera och skapa synteser av redan befintlig forskning och 
litteratur på ett givet område (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016). Syftet med vår 
litteratursökning har varit tvådelad. Dels hade vi som ambition att belysa hur det aktuella 
kunskapsläget kring heder och hederskultur ser ut i Sverige, och dels att skapa ett material i 
förhållande till vilket vi kunde jämföra de resultat vår studie visar. Vår litteratursökning är av en 
integrativ art, vilket betyder att vi både granskat artiklar av kvalitativ och kvantitativ karaktär (se 
vidare Booth, et.al, 2016). I vårt fall innebär användandet av en systematisk litteratursökning att 
vi på ett systematiskt och strategiskt sätt formulerat sökord, valt ut databaser av relevans för 
socialt arbete, genomfört sökningar och provsökningar, granskat och kvalitetsbedömt artiklar 
samt dokumenterat denna process. De sökord som använts vid sökningarna och antal resultat för 
respektive sökord presenteras i avsnittet nedan. Som komplement till denna systematiska 
litteratursökning har vi även, på ett mer organiskt sätt, granskat artiklarnas referenslistor och 
annan relevant litteratur efter studier som inte dykt upp i de databaser vi använt. Dessa studier 
och artiklar har granskats och kvalitetsbedömts enligt samma kriterier som presenteras i 
kommande avsnitt och har också valts att inkluderas i uppsatsen tidigare forskning. 

Sökord och databaser 
Sökningarna efter forskningsartiklar har genomförts i databaserna Social Services Abstracts och 
Sociological Abstracts som finns tillgängliga via Örebro universitetsbibliotek. Sökningarna 
genomfördes perioden mellan 25 och 27 april 2018, efter en tidigare genomförd provsökning, 
och utgick från på förhand bestämda sökord. Sökningen begränsades till vetenskapliga artiklar 
publicerade på engelska som fanns tillgängliga i fulltextformat. Ytterligare inkluderingskrav var 
att studien var etikprövad, genomförd i Sverige och att artiklarna var vetenskapligt granskade 
(Peer reviewed). Sökningarna resulterade i 49 unika artiklar, vilka samtliga granskades på rubrik- 
och abtractnivå. Av dessa 49 artiklar bedömdes 17 artiklar vara särskilt relevanta, och dessa 
valdes även ut för vidare granskning på fulltextnivå. Denna granskning resulterade i de 10 
artiklar som presenteras under avsnittet tidigare forskning. Samtliga artiklar som används i denna 
uppsats är publicerade i etablerade tidskrifter för vetenskapliga artiklar, och bedöms som 
relevanta i förhållande till studiens fokusområde. Studierna har olika infallsvinklar och relaterar 
till olika discipliner, och bedöms ge en rättvis bild av delar av den forskning som genomförs i 
Sverige på området heder och hederskultur. De sökord som använts och antal resultat för 
respektive sökord presenteras i tabellen nedan. 
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Sökord Social Services Abstracts Sociological Abstracts 

“Honour AND Sweden” 23 resultat 23 resultat 

“Honour culture AND 
Sweden” 

8 resultat 8 resultat 

“Protection of family honour 
AND Sweden” 

1 resultat 0 resultat 

“Family honour AND 
Sweden” 

7 resultat 7 resultat 

“Honour Violence AND 
Sweden” 

8 resultat 0 resultat 

Totalt: 47 resultat 38 resultat 

3.4 Textanalys, databearbetning och analysmetod 

Denna uppsats baseras på en textanalys av intervjumaterial inhämtat från redan genomförda 
intervjuer med unga män och kvinnor som besitter erfarenhet av vad det innebär att leva i en 
hederskultur i Sverige. För att underlätta bearbetning och sortering av uppsatsens datamaterial 
har intervjuerna transkriberats från bokform till ett digitalt dokument. Datamaterialet, i form av 
transkriberade intervjuer, har sedan kodats, tematiserats och summerats i enlighet med 
analysmodellen Qualitative Data Analysis (Miles & Huberman, 1984). 
  
Det första steget i Miles och Hubermans analysmodell består av kodning. Kodning kan beskrivas 
som en process varigenom det material som studeras kategoriseras efter lösa koder eller 
kategorier (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Målet med kodningsprocessen är att identifiera 
de centrala teman som finns i det material som analyseras. I vårt fall har vi valt att koda utsagor 
ur intervjuerna som vi bedömt vara uttryck för samma fenomen med samma kod. Koderna har 
successivt vuxit fram ur empirin och är skapade med utgångspunkt i jämförelser mellan olika 
citat. De utsagor som har bedömts relatera till flera koder har på ett motsvarande sätt tilldelats 
flera koder. Det andra och tredje steget i Miles och Hubermans analysmodell är tematisering och 
summering. Tematiseringen av datamaterialet har genomförts genom att gruppera de koder som 
identifierats till mer övergripande teman. Tematiseringen av koderna har resulterat i tre 
övergripande teman: Sexualitet, äktenskap och könsroller. Summeringen av dessa teman och den 
teoretiska analys som tar utgångspunkt ur denna process redovisas i kapitel 5. 
Resultatredovisning och analys. De slutsatser som dras utifrån detta material presenteras under 
respektive tema i kapitel 6. Slutdiskussion. 

3.5 Material  

Denna uppsats empiriska material bygger på transkriberade intervjuer med unga män och 
kvinnor om deras erfarenheter av hederskulturer i Sverige. Intervjumaterialet är inhämtat från två 
böcker som bygger på intervjuer med personer som själva anser sig leva, eller ha levt, i en 
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hederskultur. Intervjuerna fokuserar på frågor om respondenternas upplevelser av 
hederskulturens normer, värderingar, syn på sexualitet, könsroller och våld.  Bokförfattarna 
presenterar även empirinära slutsatser och analyser med fokus på det stöd och skydd samhället 
kan erbjuda individer som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa 
analyser och slutsatser har inte inkluderats i uppsatsens empiri. Vi vill däremot poängtera att det 
föreligger en typ av urvalsbias i förhållande till uppsatsens empiri då vi har varit begränsade till 
de citat som bokförfattarna valt att ta med i sina verk. Exempelvis har detta inneburit att vårt 
fokus i uppsats har kommit att kretsat kring kvinnor och kvinnlig sexualitet i förhållande till 
heder och hederskulturer då dessa är centrala teman som både de unga männen och kvinnorna 
fokuserar på i sina intervjuer. Böckerna har valts ut i samråd med experter på hedersfrågor och i 
syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. Intervjumaterialet har bedömts som rikt och 
förhållandevis obearbetat, vilket vi baserar på att böckerna innehåller långa utdrag av 
obearbetade citat och att intervjuerna täcker ett brett område av frågor. 
 
Den första boken är: Vid 20 börjar den ruttna – om hedersvåld och modiga kvinnor, skriven av 
Maria Hagberg (2009) och baseras på semistrukturerade intervjuer som genomfördes under 2008 
med fem kvinnliga respondenter i åldrar mellan 20–30 år, som samtliga varit offer för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Intervjuerna har fokuserat på respondenternas egna upplevelser 
av hedersrelaterat våld och förtryck och tar utgångspunkt i ett retroaktivt perspektiv där 
respondenterna ser tillbaka på och återberättar sådant som hänt dem under deras uppväxt. Maria 
Hagberg är filosofie magister i socialt arbete och har arbetat med att stödja våldsutsatta barn och 
kvinnor under flera år. Hon är även en av initiativtagarna till Nätverket mot hedersrelaterat våld 
som inrättades år 2006 och har sedan dess fortsatt sitt arbete med hedersrelaterade frågor. Den 
andra boken är: I hederns skugga - De unga männens perspektiv, skriven av Dilek Baladiz 
(2009) och baseras på intervjuer som genomfördes under 2008 med tio manliga respondenter i 
åldrarna 15–23 som samtliga har erfarenheter av att leva i hederskulturer i Sverige. Intervjuerna 
har fokuserat på respondenternas de unga männens upplevelser av hederskulturen i relation till 
könsnormer, sexualitet, våld och förtryck. Intervjuerna genomfördes samtidigt som de unga 
männen fortfarande levde i hederskulturerna. Boken är skriven av Dilek Baladiz som är utbildad 
socionom och som leder Origo, en av Sveriges ledande verksamheter inom socialtjänsten på 
HRV-området. 
 
I både Maria Hagbergs och Dilek Baladiz böcker baseras valet av respondenter på ett 
ändamålsenligt, icke-slumpmässigt urval. Urvalet för de kvinnliga respondenterna i Maria 
Hagbergs bok har skett i enligt ett bekvämlighetsurval där respondenterna har handplockats av 
författaren med utgångspunkt i hennes professionella arbete med våldsutsatta personer. Urvalet 
för de manliga respondenterna i Dilek Baladiz bok har på ett liknande sätt också skett utifrån ett 
bekvämlighetsurval där författaren kommit i kontakt med respondenterna genom kollegor som 
hänvisat respondenterna till henne. Fördelen med användandet av dessa icke-slumpmässiga och 
målinriktade urval är intervjupersonerna är av hög relevans för böckernas ändamål. Målinriktade 
urval används främst i syfte att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (se 
vidare Bryman, 2011). Däremot innebär användandet av dessa urvalstyper att urvalet inte 
nödvändigtvis är representativt för målgruppen, vilket i en vetenskaplig mening omöjliggör för 
en generalisering. 
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I nedanstående tabell presenterar vi uppsatsens informanter. I tabellen återfinns informanternas 
namn, ålder, kön, ursprung, sexualitet och position inom familjen. Syftet med att presentera 
dessa kategorier är att ge en överskådlig bild över en del av de kategorier som kommer att ligga 
till grund för de intersektionella analyser som genomförs i uppsatsen. Informanternas har givits 
fiktiva namn för att skydda deras identitet i böckerna, det är dessa fiktiva namn som vi 
presenterar. 
 
Namn Kön Ålder Ursprung Sexualitet Familjeposition 

Sofia Kvinna 20 Palestina Heterosexuell ♂,  ♀, ♀* 

Laura Kvinna 25 Libanon Heterosexuell ♀, ♂, ♀*, ♂, ♀ 

Maryam Kvinna 25 Libanon Heterosexuell ♀*, ♀, ♂, ♂ 

Ida Kvinna 26 Kosovo Heterosexuell ♀*, ♀ 

Susanne Kvinna 30 Turkiet Heterosexuell ♀*, ♀, ♀, ♂, ♂ 

Taisto Man 15 Finsk/Rom Heterosexuell ♂*, ♂, ♂, ♀ 

Amir Man 15 Iran Heterosexuell [♂, ♂], {♀}, ♂*, ♂  

Edvin Man 15 Bosnien Heterosexuell ♂*, ♀  

Meddie Man 17 Uganda Heterosexuell (♀), ♂*, ♀  

Diyar Man 18 Framkommer ej Homosexuell ♂*, ♂, ♀, ♀ 

Yusef Man 19 Irak Heterosexuell (♀, ♀, ♀, ♂), ♀, ♀, 
♂*  

Kaan Man 19 Turkiet Heterosexuell ♂, ♀, ♂* 

Daniel Man 20 Arab från Irak Heterosexuell (♀), ♂*, ♀, ♀, ♀, ♂ 

Miran Man 21 Turkiet Heterosexuell ♀, ♂*, ♀  

Ranjit Man 23 Indien Heterosexuell (♀), ♂*, (♂) 
Teckenindex för kategorin familjeposition - Ordning från äldst till yngst 
* = Intervjuperson              ( ) = Syskon som ej bor med intervjuperson 
♂ = Man/pojke    [ ] = Halvsyskon från mammas sida 
♀ = Kvinna/flicka              {} = Halvsyskon från pappas sida 
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3.6 Källkritik 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det innebär att leva i en hederskultur. Det datamaterial 
som används för analysen i denna uppsats är inhämtad från två böcker som bygger på intervjuer 
med unga män och kvinnor om deras erfarenheter och perspektiv på heder och hederskulturer. 
Böckerna innefattar sammanlagt 15 intervjuer med unga män och kvinnor som själva anser sig 
leva, eller ha levt, i en hederskultur här i Sverige under 2000-talet. Det faktum att vi inte själva 
genomfört de intervjuer vi analyserar medför en rad begränsningar. Dels innebär det att vi inte 
har kunnat uppfylla de forskningsetiska kraven, dels innebär det att vi inte kunnat styra 
innehållet i intervjuerna och påverka vilka frågor som ställts, och dels innebär det att det 
föreligger en urvalsbias då vi inte har tillgång till originaltranskriberingarna och att författarna 
valt ut vilka citat som presenteras i böckerna. Det förekommer en risk att citaten delvis är utvalda 
genom ett anekdotiskt urval. I vår analys av intervjuerna som presenteras i böckerna kommer vi 
därför inte åt verkligheten som den är, utan den version av verkligheten som författarna valt att 
presentera.  De resultat vi presenterar i denna uppsats bygger med andra ord på en tolkning på 
två nivåer, där vi tolkar bokförfattarnas tolkningar av verkligheten. Det vi kunnat förhålla oss till 
är författarnas egna analyser, vilka vi valt att inte inkludera i uppsatsens empiri. En annan viktig 
aspekt att poängtera är att fokus i dessa två böcker ligger på att belysa och diskutera utsatthet i 
relation till hederskulturer. Det får konsekvensen att våra analyser, på ett liknande sätt, fokuserar 
på de negativa upplevelserna av hederskulturen. Verkligheten är sällan svart och vit, utan ofta 
mer nyanserad. De fenomen som kan uppfattas som negativa av någon, kan för andra uppfattas 
som positiva. Exempelvis är hederskulturens starka kollektiva struktur något som forskning visar 
både kan upplevas positivt och negativt (se Fernbrant, et. al., 2013). 
  
Böckerna är utvalda i samråd med Tomas Wetterberg, länssamordnare för kvinnofridsfrågor och 
ordförande i länsstyrelsens resursgrupp för hedersfrågor i Örebro, och vår handledare Sofia Strid, 
docent och lektor i genusvetenskap. Intervjumaterialet i böckerna har bedömts som rikt och fyllt 
av obearbetade citat från informanterna. 
  
I litteraturstudien har enbart artiklar genomförda i Sverige valts att ta med. Detta då vi ville 
belysa hur forskningsfältet kring heder ser ut i Sverige. Dock måste poängteras att det föreligger 
en viss urvalsbias även här, där vi har en medvetenhet om att inte all forskning som genomförts 
kommit upp i dessa databaser. Samtliga forskningsartiklar är inte av relevans för socialt arbete, 
men bedöms som relevanta i förhållande till uppsatsens syfte då de belyser hur forskningsfältet 
ser ut i Sverige. Rapporter och statistik har även används i studien som är inhämtade från statliga 
myndigheter och forskningsinstitut, dessa har alla bedömts hålla god kvalitét och vara relevanta. 

Författarreflektioner och vår position 
I linje med Haraways (1988) syn på objektivitet vill vi i detta avsnitt presentera vilka vi som 
författare är och vår position i förhållande till fältet heder och hederskultur. Som författare är vi 
två unga vita män: den ena från en medelklassbakgrund och den andra från en 
arbetarklassbakgrund. Vi är båda två födda och uppvuxna i trygga bostadsområden i Sverige. 
Ingen av oss har någon direkt familjär koppling till, eller personlig upplevelse av heder och 
hederskultur som uppsatsen avser att studera. Det medför att vår förförståelse av fenomenen är 
begränsad till och generellt utgår från en kombination av den bild som presenteras i media och 
den kunskap vi erhållit i samband med undervisning på socionomprogrammet. Dessutom är vi 
båda heteronormativa män vilket även medför en begränsning i förståelsen för det strukturella 
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förtryck som innefattas av det heteronormativa samhället. Vi är båda väl medvetna om att vår 
bakgrund och förförståelse medför en risk för naivitet och snedvridenhet i tolkningen av 
materialet. Det finns en risk att vi omedvetet söker och tolkar information på ett sätt som 
stämmer överens med vår begränsade förförståelse av fenomenet. Med detta sagt försöker vi inta 
en ödmjuk inställning till fenomenet och undersöker ämnet med avsikt att framhäva individers 
unika utsatthet och med syfte att skapa förståelse för fenomenet. Intresset för fenomenet grundar 
sig i en vilja att utbilda sig i ämnen som kan bidra till en ökad förståelse för människors unika 
situation. Detta för att utveckla den kunskapsbas vi står på för att i framtiden kunna utföra ett 
bättre socialt arbete med människor som inte delar liknande bakgrund med oss själva. 

3.7 Validitet, generaliserbarhet och replikerbarhet 

Begreppet validitet syftar inom forskning på om den metod som används i en studie mäter vad 
den avser att mäta (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet med vår uppsats har varit att undersöka 
vad det kan innebära att leva i en hederskultur i Sverige under 2000-talet. För att besvara 
uppsatsens syfte och frågeställningar har vi dels redogjort för forskning om heder och 
hedersproblematik genomförd i Sverige och dels genomfört en textanalys av intervjuer med unga 
män och kvinnor om deras erfarenheter av hederskulturer. Den metod som använts, menar vi, är 
ett relevant och etiskt hållbart sätt för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Det 
analysmaterial vår studie utgår ifrån bygger på intervjuer som rör personliga erfarenheter om vad 
det kan innebära att leva i en hederskultur i Sverige under 2000-talet. Materialet har analyserats 
tematiskt och med hjälp av teorier på mikro-, meso- och makronivå, samt relaterats till tidigare 
forskning som presenterats i uppsatsen för att ytterligare validera våra resultat. Sökningen av 
tidigare forskning har genomförts och dokumenterats på ett systematiskt sätt och redovisas i 
uppsatsens metodkapitel. 
  
Begreppet generaliserbarhet syftar inom forskning på huruvida ett resultat som presenteras i en 
studie är överförbart till andra undersökningspersoner, kontexter eller sammanhang (Kvale & 
Brinkmann, 2014). I denna uppsats har vi inte haft som ambition att generalisera de resultat som 
kommit fram ur det material som analyserats. Vår ambition har istället varit att lyfta våra 
informanters berättelser och erfarenheter om heder och hedersproblematik. Det är möjligt att 
mönster i det material våra informanter har delat med sig av är överförbart till andra personer 
som befinner sig i likartade situationer, men det är inget vi hävdar. Däremot förespråkar vi en 
teoretisk generalisering (se Fejes & Thornberg, 2015) där uppsatsens teoretiska ramverk med 
fördel kan användas i andra sammanhang för att skapa en förståelse för heder och hederskulturer, 
samt hur det kan påverka individen i dess dagliga liv. 
  
Begreppet replikerbarhet syftar inom forskning till frågan om ett resultat kan reproduceras vid 
andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi bedömer att det är 
möjligt att replikera den textanalys och strukturella litteratursökning som genomförs i denna 
uppsats. Våra teoretiska- och metodologiska utgångspunkter, samt det material som studien vilar 
på finns tydligt beskrivet i uppsatsens metod- och teorikapitel. Däremot hävdar vi inte att nya 
intervjuer med informanterna skulle garantera ett likadant material som det vi analyserat. 
Intervjuerna genomfördes för cirka 10 år sedan och det är mycket möjligt att informanterna 
skulle svara annorlunda på vissa av frågorna idag. 
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4. Teoretiskt ramverk 
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010) beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck 
inom forskning fördelas in tre perspektiv, vilka alla fångar olika delar av fenomenets 
komplexitet: 1.) Det intersektionella perspektivet - Våldet analyseras utifrån sammanhängande, 
intersektionella kategorier, såsom kön, etnicitet, klass och ålder för att framhäva flertalet 
maktrelationer. 2.) Det kulturella perspektivet - Att hedersvåldet grundar sig i en sorts 
hedersideologi, där kulturella och värderingsmässiga skillnader framhävs. 3.) Könsperspektivet - 
Våldet kopplas till den strukturella, globala överordnade och dominans som män har över 
kvinnor och ses som en del av mäns våld mot kvinnor (NCK, 2010). 
  
I föreliggande uppsats antar vi oss ambitionen att förstå hederskulturens komplexitet utifrån 
samtliga tre perspektiv som NCK presenterar. Vi menar att för att förstå hederns komplexitet 
krävs ett komplext teoretiskt ramverk. Det intersektionella och det kulturella perspektivet bygger 
på olika syn på vad som är problemet och innefattar därför också olika idéer om hur det bör 
hanteras (Baianstovu, 2017). Trots att perspektiven inte är helt oproblematiska att kombinera och 
att det är svårt att hålla flera olika tankar i huvudet samtidigt bör detta inte hindra oss från att 
försöka. Nedan presenteras vårt teoretiska ramverk som utgör en grund för en vidare förståelse 
av detta komplexa fenomen.  

4.1 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet går att härleda till det engelska verbet ”to intersect”, vilket på 
svenska översätts till att korsa eller att skära igenom något. Trots att intersektionalitet är ett 
relativt nytt begrepp som först presenterades av Crenshaw år 1989, så går liknande tankar som 
begreppet bygger på att identifiera långt tidigare i historien inom forskning om kön, klass och 
etnicitet (Brownmiller, 1971). Ett annat exempel från civilsamhället i övrigt är Sojourner Truths 
tal ”Ain’t I a Woman” från år 1851. Det begreppet intersektionalitet försöker fånga är hur olika 
kategorier och identiteter som individer är bärare av vävs samman och samspelar med varandra 
för att skapa olika former av över- och underordnade maktpositioner i samhället (Lykke, 2010). 
  
Intersektionalitet bygger på tanken om att vi människor konstruerar vår förståelse, vår tolkning 
och våra upplevelser av verkligheten, men inte själva verkligheten i sig (Mattsson, 2010).  Vi 
människor interagerar med varandra, delar erfarenheter och skapar genom dessa interaktioner 
gemensamma antaganden om hur verkligheten ser ut. Dessa antaganden styr sedan till stor del 
hur vi tolkar och förstår olika begrepp som exempelvis svensk och invandrare eller man och 
kvinna (Mattsson, 2010). I regel kommer vi att tolka och förstå verkligheten utifrån de mallar 
och mönster som vi förfogar över. Begreppet intersektionalitet kan sägas försöka fånga det 
faktum att kategorier som kön, klass och etnicitet alltid bygger på föreställningar om andra 
kategorier. Det går inte att definiera eller ”göra” kön genom att enbart ställa män och kvinnor i 
förhållande till varandra. Det finns flera olika former av maskuliniteter och femininiteter då 
andra kategorier och identiteter som klass, etnicitet, sexualitet med flera samspelar i och på olika 
sätt skär igenom kategorin kön och därmed skapar olika former av hierarkiska maktpositioner 
inom kategorin (Mattsson, 2010). Den intersektionella analysen kan därmed ses öppna för en 
dynamisk analys där maktförhållanden både kan analyseras inom och mellan olika kategorier 
(Mattsson, 2010). 
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I denna uppsats använder vi begreppet intersektionalitet för att beskriva hur olika 
kategoritillhörigheter och identiteter som individen är bärare av vävs samman och samspelar med 
varandra för att skapa förutsättningar och begränsningar för den enskilde. Den intersektionella 
analysen gör det möjligt för oss att fånga olika nyanser i upplevelsen av vad det innebär att leva i 
en hederskultur samt kunna analysera skillnader inom och mellan olika maskuliniteter och 
femininiteter. 

4.2 Fem maskuliniteter 
Maskulinitet och män är inte någonting som formas utifrån en rad egenskaper som tillägnats det 
specifika könet. Begreppet maskulinitet bör snarare ses som en social företeelse som konstrueras 
och reproduceras av kontextuella normer och värderingar. Att vissa egenskaper anses tillhöra ett 
specifikt kön, såsom att män anses mer aggressiva och kvinnor anses mer empatiska till sin 
natur, är ett resultat av den övertygande sociala konstruktion som skapats av könsnormernas 
maktstrukturer. Dessa normer kring hur en man bör vara och bete sig är kontextbundna till den 
sociala miljö individen vuxit upp i. De kärnvärderingar kring maskulinitet som individen 
uppfostrats med har visats vara mer avgörande än den yttre påverkan från miljön som individen 
socialiseras in i senare i livet (Connell, 2005). För att påvisa detta argument menar Connell 
(2005, s. 47) att “there are cultures and historical situations where rape is absent, or extremely 
rare; where homosexual behaviour is majority practice […] where mothers do not predominate in 
child care […] and where men are not normally aggressive”. Olika kulturer kan ha olika 
värderingar kring vad ett maskulint eller feminint beteende innebär, vilket innebär att det 
uttrycks på olika sätt. Dock kan dessa olika kulturer ha kommit i kontakt med varandra, vilket 
kan leda till att lokala värderingar och normer överförs mellan varandra i ett större, och i vissa 
fall, globalt perspektiv (Connell, 2005). Maskulinitet som social konstruktion bör således, enligt 
Connell (2005), studeras med flera strukturella axlar; maktrelationer, produktionsrelationer och 
emotionella relationer. Maktrelationer innefattar det patriarkala samhällets maktstruktur kring 
den överordnade positionen som män innehar, samt den underordnade positionen som kvinnor 
ofta innehar. Produktionsrelationer innefattar de skillnader som förekommer inom 
arbetsfördelning och arbetsmöjligheter mellan könen. På liknande sätt kan skillnaden mellan 
löner också studeras som en social konstruktion, då män i större utsträckning har möjligheter till 
karriär; “it is not a statistical accident, but a part of the social construction of masculinity, that 
men and not women control the major corporations and the great private fortunes” (Connell, 
2005, s. 74). Den tredje axeln, emotionella relationer, syftar till de strukturer som formar och 
uppmanar de sexuella drifter som existerar inom könet. Inom feministiska studier är även det 
heteronormativa samhället kopplat till mäns maktposition i samhället (Connell, 2005). Den 
sociala konstruktionen av maskulinitet påverkas även i hög grad av andra mänskliga egenskaper, 
såsom etnicitet och klass. En vit, arbetarklass mans maskulinitet skulle exempelvis inte vara 
densamma som en mörkhyad, överklass mans version av maskulinitet. På så vis kan dessa 
mänskliga egenskaper sägas interagera för att skapa det slutliga resultatet, vilket banar väg för 
en intersektionell analys (Connell, 2005). Således, menar Connell (2005), för att förstå begreppet 
genus, och därmed även maskulinitet, måste det sammankopplas med de faktorer som bidrar till 
konstruktionen av det, därefter kan mönster av maskuliniteter studeras vidare. 
  
Utifrån ovanstående förståelse formulerade Connell (2005) fyra typer av maskuliniteter: 1.) 
Hegemonisk maskulinitet - Män som antar sig rätten och identifierar sig med den privilegierade 
sociala maktposition som män innehar i samhället. Hit hör de män som legitimerar skillnader i 
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könsmakt och manlig dominans över kvinnor (Lykke, 2010). 2.) Medlöpare eller delaktig 
maskulinitet - Män som inte avsiktligen är utövare av den manliga maktpositionen, men som 
heller inte motsätter sig den och därmed passivt drar nytta av den och bidrar till fortgåendet av 
den patriarkala överordningen (Connell, 2005). 3.) Underordnad maskulinitet - Män som 
underkastas av den normativa maskulinitetsnormen och maktpositionen. Under denna kategori 
faller homosexuella män, då de utifrån heteronormativiteten anses vara underordnade 
heterosexuella män, i relation till maskulinitet (Connell, 2005). 4). Marginaliserad maskulinitet - 
Män som enligt samhälleliga maktstrukturer är underordnade andra män exempelvis baserat på 
andra påverkande faktorer såsom etnicitet och klass. Som tillägg för Connells fyra 
maskulinitetsformer har Thomas Johansson (2004) utvecklat två kompletterande 
maskulinitetsformer, varpå en, oppositionell maskulinitet, kommer förklaras och utnyttjas i 
uppsatsen. 5.) Oppositionell maskulinitet - Den typen av män som riktar kritik mot de rådande 
maskulinitetsnormerna. Hit hör alltså de män som ej identifierar sig med, eller utnyttjar den 
maktposition som maskulinitetsnormen innefattar, utan de uppmärksammar ett behov av 
förändring (Johansson, 2004) 

4.3 Genussystemet 

För att förstå begreppet genussystem behövs först en grundläggande förståelse av de enskilda 
begreppen genus och system. Medan det biologiska könet uttrycks i formen av två, man eller 
kvinna, kan begreppet genus härledas till vad individer lägger för värdering i dessa två 
kategorier. Det kan förklaras som att genus är ett socialt kön, relaterat till vad vi som kultur, 
samhälle eller släkte väljer att använda för egenskaper, personligheter eller värderingar för att 
beskriva vad som innefattas i de två könen. Genus är således någonting som skiljer sig från kön, 
då genus är ständigt föränderligt, medan kön är biologiskt och vid födseln tilldelat (Hirdman, 
1988). Ett system kan förstås vara en samling av komponenter som tillsamman utgör en hel 
struktur. De underliggande faktorerna i hur genus konstrueras och hur detta skapar ett sorts 
dikotomt, hierarkiskt maktförhållande kan förstås vara ett slags system av genus, eller 
genussystem (Hirdman, 1988). Begreppet förklaras på följande sätt: 
  

Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett »nätverk» av processer, 
fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags 
mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön 
(Hirdman, 1988, s. 51). 

  
Hirdman (1988) delar upp genussystem i två delar, där den ena beskrivs som de dikotoma 
faktorerna inom begreppen manligt och kvinnligt, det vill säga den särhållning som sker när vad 
som benämns som det ena eller det andra inte får blandas med varandra. Vad som innefattas som 
ett manligt beteende kan alltså inte, enligt särhållandets tabu, blandas med det som anses som ett 
kvinnligt beteende. Den andra delen innefattar den hierarkiska ordning som könen upprätthåller; 
nämligen de patriarkala strukturer där mannen är överordnad kvinnan och därmed utgör normen. 
Inom genussystemet förekommer även föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig 
gentemot varandra i olika sammanhang, miljöer och nivåer med exempel som “i arbetet - vilka 
redskap som hör till vem [...] i språket - hur de ska prata, vilka ord de får använda, [...] vilka 
kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara” (Hirdman, 1988, s. 54). 
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Både kvinnor och män som lever i samhället är en del av reproduktionen av dessa system då de 
socialiseras in i det normativa tänkandet, interagerar med andra och genom kulturell överlagring. 
Utifrån detta växer olika typer av arbetsfördelningar fram som förklaras tillhöra specifika kön, 
exempelvis att män förväntas arbeta mer, medan kvinnor förväntas ta ett större ansvar för barnen. 
Det är först genom interaktionen med andra som dessa arbetsfördelningar härleds till att tillhöra 
specifika kön (Hirdman, 1988). 
 
Sammanfattning 
Som ovan beskrivet består uppsatsens teoretiska ramverk av: 1.) Intersektionalitet - som används 
för att skapa förståelse för olika former av utsatthet i förhållande till hederskulturer på 
individnivå som inte enbart kan förstås genom strukturella förklaringar om utsatthet och används 
för att få syn på hur maktdimensioner och ojämlikhet samspelar med varandra för att skapa 
särskilda former av utsatthet. 2.) Maskulinitetsteori - som används för att skapa förståelse för 
hederskultur och utsatthet på meso- eller familjenivå och synliggöra hur manlighet och 
maskulinitet reproduceras för att skapa olika former av utsatthet hos individer genom att män 
motsätter sig till, eller är medgörliga till kulturens normer. 3.) Genussystemet - som används för 
att belysa strukturer på makronivå som skapar dikotomier mellan pojkar och flickors upplevelser, 
och som används för att förklara hierarkin mellan det kön vars beteende ska korrigeras eller 
förändras (kvinnligt) och det kön som hålls ansvarig för att förändra eller korrigera det avvikande 
beteendet (manligt). Tillsammans utgör de en grund för ett mer holistiskt perspektiv av hederns 
komplexa karaktär då faktorer på de olika nivåerna samspelar för att skapa förutsättningar och 
begränsningar för individer som lever i hederskulturer och påverkar deras dagliga liv. 
 

5. Resultatredovisning och analys 
I detta kapitel redovisas uppsatsens empiriska material. Materialet har tematiserats enligt Miles 
och Hubermans (1984) tredelade analysmodell Qualitative Data Analysis (se vidare avsnitt 3.4 
Textanalys, databearbetning och analysmetod). Tre huvudteman har identifierats och 
analyserats: 1) sexualitet, 2) äktenskap, och 3) könsroller. Varje huvudtema är uppbyggt av olika 
kombinationer av informanternas berättelser som relaterar till fyra centrala aspekter, nämligen: 
1) bestraffning, 2) begränsning, 3) skam, och 4) ryktesspridning. I det följande sammanfattas, 
tema för tema, de empiriska resultaten med utvalda citat som lyfter fram temats centrala 
aspekter. En del av citaten är språkligt sett redigerade för att underlätta läsningen, och dessa 
ändringar är markerade med hakparenteser. Innehållsmässigt är informanternas åsikter, tankar 
och upplevelser oförändrade från originalmaterialet. Avslutningsvis används studiens centrala 
teorier och begrepp (se vidare kapitel 4 Teori) för att på ett logiskt koherent vis lyfta fram och 
belysa mönster inom de empiriska resultaten. 

5.1 Sexualitet 

Temat sexualitet samlar berättelser om sexualitet och oskuld, samt beskriver hur de normer, 
värderingar och krav som finns på individen att behålla sin oskuld och renhet påverkar livet för 
de unga männen och kvinnorna i hederskulturer. 
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Sexualitet, oskuld och familjens heder 
I intervjutexterna blir det tydligt hur regleringen av sexualitet spelar en central roll i 
hederskulturer. Både de unga männen och kvinnorna vittnar i sina intervjuer om hur varken 
kvinnor eller män får ha sex före äktenskapet, men att det i praktiken endast är kvinnornas 
oskuld som kontrolleras: 
  

Oskulden är det viktigaste. Att mödomshinnan inte finns, det tror vi inte på inom islam. Varken 
killen eller tjejen får tappa oskulden, det gäller samma för båda. […] Min mamma sade att: på en 
kille kan man inte se om han tappat oskulden, men på en tjej kan man se det (Sofia, s. 36–37). 
 

Regleringen av sexualitet har olika konsekvenser för kvinnor och män: 
  
Mannen har inte [samma krav] på sig att behålla sin oskuld, men kvinnans oskuld [kontrolleras] 
efter bröllopsnatten. De lägger en duk eller liknande i sängen och har hon blött under natten är hon 
oskuld. Har hon inte blött är hon inte oskuld […] och det ses inte på med blida ögon (Susanne, s. 
149). 

  
Att inte vara oskuld får konsekvenser för framtida möjligheter att hitta en partner. Flickorna och 
kvinnornas oskuld och renhet ses ha ett symboliskt värde och vara nära kopplat till familjens 
heder. Om det framkommer att en kvinna har varit sexuellt aktiv före äktenskapet tar hennes 
rykte och heder skada, och det är något som även får konsekvenser för hennes familj.  
 

Kvinnans heder är släkten och familjens heder (Susanne, s. 149). 
 
Budskapet, beskriver Susanne, är att kvinnan måste vara mån om sitt uppträdande för att inte få 
ett dåligt rykte och dra skam över familjens heder. Liknande tankar återfinns hos ett flertal av de 
andra informanterna. Daniel, en av de manliga respondenterna, beskriver hur hela hans familj 
skulle skämmas över om någon av hans systrar skulle ha haft sexuellt umgänge före äktenskapet 
och förlorat sin oskuld. Han berättar att även det skulle göra det svårare för hans andra systrar att 
hitta en framtida partner att gifta sig med. Detta är någonting som inte gäller i lika hög 
utsträckning för männen: 
 

Vad kan man säga om min bror som jag [skulle kunna] ta illa upp [av] (Amir, s. 31). 
 
De skilda krav som ställs på kvinnor och män avseende oskuld och renhet går att förstå med 
utgångspunkt i teorin om genussystemet. Trots att informanterna vittnar om att de normer och 
tankar som finns om sexualitet i hederskulturerna i teorin gäller för båda könen, så särhålls 
kraven på män och kvinnor i praktiken. Informanterna beskriver hur flickor och kvinnor är hårt 
hållna och att de har få, eller inga möjligheter till sexuellt umgänge före äktenskapet. Männen 
beskrivs å andra sidan generellt sett ha större handlingsfrihet och möjlighet till sexuellt umgänge, 
om de vill ha det. Att männen har större frihet i förhållande till sex handlar om myten om 
mödomshinnan, där kvinnan förväntas blöda vid samlaget för att anses ha varit oskuld, och att 
det inte finns något motsvarig ”kontrollmetod” för männen. Att som flicka eller kvinna vara 
sexuellt aktiv före äktenskapet och på så sätt överskrida till det som tillhör den manliga domänen 
får konsekvenser för både den enskilde flickan eller kvinnan och för hennes familj, och för deras 
heder. Konsekvensen blir att regleringen av kvinnans sexualitet och kontrollen av hennes oskuld 
blir en kollektiv angelägenhet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det faktum att vara 



 

22 
 

kvinna inte enbart förstås vara begränsande utifrån patriarkala maktstrukturer som finns i 
samhället i stort utan även i förhållande till de särskilda oskuldsnormer och krav på renhet som 
finns för flickor och kvinnor som befinner sig i hederskulturer 

Sexualitet och utsatthet 
Att sexuella handlingar är förbjudna är något som ett flertal av informanterna vittnar om att de 
implicit visste gälla redan från en tidig ålder: 
  

Man bara visste det. Jag tror att man lärde sig det redan vid uppfostran, vad som kom sedan. Min 
mamma har ju aldrig sagt: du får inte ha sex, du får inte visa dig naken för någon, [...] men jag vet 
ju själv att jag inte får (Laura, s. 70). 

  
På något sätt lyckades han göra klart för mig att mina föräldrar skulle döda mig om de fick veta att 
jag blivit av med oskulden. Jag visste det redan instinktivt och kunde inte säga vad som hänt. Och 
jag förstod inte att han hade gjort fel. Men sedan i mellanstadiet när vi hade sex och samlevnad så 
förklarade vår lärare att man inte får ha sex med någon mot dennes vilja och att sex med barn under 
15 år [är] förbjudet. Jag berättade [om hur jag hade blivit utsatt och våldtagen] utifrån “ponera att”, 
det vill säga [“hypotetiskt”] utifrån tredje person, och hon sa att det var absolut förbjudet, och att 
samma gällde för föräldrar som slår sina barn. Först då gick det upp det ljus för mig att det inte stod 
rätt till i vår familj (Maryam, s. 98). 

  
Att vara ung och bli utsatt för sexuella övergrepp skapar en särskild form av utsatthet i 
hederskulturer. Flickor som blir sexuellt utnyttjade hamnar i en situation där de känner att de 
inte kan berätta om sin utsatthet för sin familj och på så sätt få tillgång till stöd från 
omgivningen. De kvinnliga informanterna beskriver hur de redan vid en tidig ålder var medvetna 
om det faktum att ha förlorat sin oskuld, frivillig eller ofrivilligt, före äktenskapet skulle 
innebära en stor skam för familjens heder och även får konsekvenser för hennes egna 
möjligheter till giftermål. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan detta förstås som att 
kategoritillhörigheterna kön, sexualitet och ålder samspelar och vävs samman för att skapa en 
tredubbel utsatthet där flickan i många fall bortser från sitt eget behov till stöd för att inte skada 
familjens heder. 

Kontroll över kvinnans sexualitet 
För att kontrollera att kvinnan inte förlorar sin oskuld före äktenskapet begränsas och regleras 
hennes kontakt med män. Kontrollen utförs, enligt informanterna, främst av de unga kvinnornas 
bröder. Ett flertal av de unga männen beskriver dock hur de ser att kontrollen inte enbart handlar 
om familjens heder, utan att den även utövas i ren välvilja gentemot systrarna. 
  

Jag vet hur det är där ute, att killar är bara ute efter sex (Amir, s. 33). 
  
Amir tycker att killar har rätt att kontrollera sina systrar och berättar att han, om han hade haft en 
lillasyster, skulle titta igenom hennes mobilsamtal och sms, och höra efter med sina vänner om 
var hon är och vad hon gör. 
  

Man måste ju ha koll på sin syster! […] För hennes skull (Edvin, s. 39). 
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Mängden kontroll och begränsningar skiljer sig dock åt mellan olika familjer och kan även 
variera mellan olika sammanhang. Ett par av de manliga informanterna beskriver hur kontrollen 
över systrarna och regleringen av den kvinnliga sexualiteten ökar desto fler landsmän som är 
närvarande. Meddie beskriver exempelvis hur hans föräldrar vanligtvis har överseende med vad 
hans syster har på sig för kläder, men att detta inte gäller vid festtillfällen där andra landsmän 
närvarar. 
  

Då är det till exempel inte så passande om hon har på sig en minikjol. […] Ja, då tänker man ju […] 
[D]et är så, man skyddar sitt anseende (Meddie, s. 52–53). 

  
Meddie påpekar att det inte bor många andra personer som kommer från Uganda där han bor, 
och säger att han tror att närheten till andra landsmän påverkar den grad av kontroll och 
begränsningar som utövas. 
  
Med hjälp av teorin genussystem kan dessa uppgifter förstås som en del av arbetsfördelningen 
för pojkar och män i hederskulturer, och förstås bidra till skapande- och återskapandeprocessen 
av de normer och traditioner som finns i hederskulturer. Männen förväntas att ta en aktiv roll i 
utövandet av kontroll och begränsningar över sina systrar och på så sätt upprätthålla 
förutsättningar för oskulds- och renhetsnormer som flickor och kvinnor måste förhålla sig till. 
Arbetsfördelningen för flickor och kvinnor kan på ett motsvarande sätt förstås vara att lyda de 
hedersrelaterade normerna och traditionerna, och genom att begränsa sig till dem passivt 
upprätthålla reproduktionerna av dessa normsystem. Ett flertal av informanterna beskriver hur 
sammanhanget kan ha en ökande eller minskande effekt på hur omfattande kontrollen av 
systrarna är. Kravet på att uppfylla arbetsfördelningen kan förstås vara starkare desto fler 
landsmän som är närvarande. Ett par av informanterna beskriver även hur vänner kan hjälpas åt 
och hålla koll på varandras systrar, som ett medel för att upprätthålla en högre grad av kontroll. 
Med hjälp av teorin om maskuliniteter kan männens beteende ses som ett uttryck för den 
hegemoniska maskuliniteten, då de strävar efter att upprätthålla kontrollen över kvinnan och 
manlig överordnad. Männen som inte aktivt tar ställning för kontrollen, men ändå väljer att 
utföra den, kan då anses vara en del av den medlöpande maskuliniteten. 

Att leva med begränsningar 
Begränsningar, hot och våld beskrivs som metoder familjer använder sig av för att reglera den 
kvinnliga sexualiteten. Graden av kontroll ökar successivt ju äldre flickan blir, och ökar särskilt 
för flickor i samband med puberteten. 
  

Svenskarna är mer restriktiva mot sina barn när de är små. Vi gör tvärtom och släpper på tyglarna 
när barnen är små och säger till dem när de är äldre. Vi snärjs åt när vi vill pröva vingarna 
(Susanne, s. 146). 
  
En morgon när jag gick ned för trappan hemma stirrade mamma på mig och skrek: “Vad har du på 
dig? Gå upp och byt om!”. Pappa blev också förbannad. “Jag hade haft jeansen innan, och då var 
det inga problem. Vad fan har hänt över en natt?, sade jag. Det var bara det att jag började bli 
vuxen, förstod jag sedan. Helt plötsligt blev de medvetna om det. Mamma såg det just den 
morgonen (Laura, s. 64). 
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Frågan om ägandeskapet över kvinnokroppen är någonting som Laura funderat över. Hon 
beskriver en situation där hon blev påkommen av sin mamma när hon stod och tittade på sin 
kropp i en spegel hemma: 
  

Hon undrade varför jag gjorde på det viset. Jag blev arg och svarade att det skulle hon skita i och 
att det var min kropp. Efter det visste jag att jag inte fick titta på mig själv heller. Men jag gjorde 
det ändå för jag tyckte mamma var knäpp. Det var precis som om man inte ägde sig själv. Ska jag 
bara vara till för min man? Jag har de här (pekar på brösten), inte för att jag ska titta på dem, utan 
bara för att behaga honom? Än i dag vet jag inte varför man inte får titta på sig själv och jag skulle 
vilja fråga mamma varför. Men jag är rädd att hon blir irriterad och arg och börjar skrika. Jag 
tittade på mig själv, även där nere, och mamma hade dött om hon vetat alltså. (Laura, s. 69). 

  
Likt Laura vittnar ett flertal av både de manliga och kvinnliga informanterna om att sexualitet 
hålls gömt och att män och kvinnor träffas i smyg trots risken för negativa sanktioner eller olika 
sexuella trakasserier av jämnåriga och det överhängande hotet om våld, förtryck och utfrysning. 
Taisto (s. 24) menar att hemliga förhållanden är vanligt förekommande i hederskulturer. Även 
Ida, Susanne, Maryam och Sofia vittnar om erfarenheter av relationer i det dolda. Diyar (s. 70) 
berättar dessutom om att han vet att vissa av hans tjejkompisar till och med genomgått kliniska 
ingrepp som ska säkerställa att det blir en blödning när de har sex, så att det ska verka som om 
det är första gången. 
  
Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan kategoritillhörigheterna ålder och kön här ses 
samspela för att skapa olika former av begränsningar i förhållande till oskulds- och 
renhetsnormerna i olika åldersspann som de unga männen och kvinnorna måste förhålla sig till. 
Graden kontroll och vilka krav som ställs på individen är något som beskrivs öka ju äldre 
individen blir, och är något som blir särskilt påtagligt i samband med puberteten. För att hantera 
denna kontroll och dessa krav som ställs på individen beskriver informanterna hur de ljuger för 
varandra, väljer att inte berätta olika saker, har relationer i det dolda och till och med genomgår 
olika kliniska ingrepp för att kringgå och förhålla sig till de krav på oskuld och renhet som ställs 
på dem. 

Normer, kontroll och manlighet 
Trots att oskuldsnormerna generellt sett är starka inom hederskulturer verkar de inte ha lika stor 
betydelse för alla av informanterna. Ett flertal av de unga männen berättar exempelvis hur de 
inte ser oskulden som ett krav hos en framtida partner. Yusef (s. 79) berättar att huruvida hans 
partner är oskuld inte har någon större betydelse för honom. Det viktiga är att hon är en bra tjej, 
säger han. Han konstaterar att han själv utforskat sin sexualitet och menar att han inte kan ställa 
andra krav på sin partner än vad han kan ställa på sig själv. Trots att kontrollen över kvinnorna 
främst utövas av männen, anser inte alla av dem att kontrollen är rättfärdigad. Edvin berättar hur 
han tycker att det är dåligt att kvinnor inte får bestämma över sin egen kropp. Han understryker 
att det är fel att dessa kvinnor utsätts för våld, men menar samtidigt att de får skylla sig själva, 
då de gör något som de vet är förbjudet. 
  

Nej, [oskulden] är oviktigt för mig. Det viktiga är att hon är en bra tjej när hon gifter sig med mig. 
Då har vi glömt allt! Jag har också gjort saker, man måste [få] prova och lära sig (Yusef, s. 79). 
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Om de till exempel [vill] ha sex, då vågar de inte berätta att de har legat med någon, för då riskerar 
de att få stryk (Edvin, s. 40). 

  
När det kommer till hur de unga männen ser på oskulds- och renhetskraven i förhållande till sina 
systrar framkommer en större spänning bland männen. Här beskriver vissa av männen hur de 
gärna ser att deras systrar behåller sin oskuld fram tills äktenskapet, medan ett par av 
informanterna aktivt motsätter sig dessa normer och säger att det inte spelar någon som helst roll 
för dem. 
  

Jag skulle inte reagera på något sätt [alls om det framkom att min syster förlorat sin oskuld], hänt 
har hänt. Jag skulle inte säga något till dem, jag tror de vet sina misstag själva. Jag tror de skulle 
klara sig själva, jag har ju också gjort det (Yusef, s. 79–81). 

  
Jag tror inte att min syrra var oskuld, det var min bror medveten om men jag visste ingenting! […] 
Jag sa skit samma, låt henne göra vad hon vill. […] Om [systerns fästman klagade över att hon inte 
är oskuld] skulle jag säga, men bevisa det bara. Eller så skulle jag säga, vill du inte ha henne, [så] 
lämna hem henne. […] Mina föräldrar skulle kanske skämmas som fan och säga vad fan säger 
mannen. Men det skiter jag i (Ranjit, s. 116–117). 
  
Min tjej blödde aldrig. Men jag gick inte runt och misstänkte att hon inte var oskuld, som många 
andra killar med invandrarbakgrund skulle göra. De tror att alla tjejer blöder första gången! Och jag 
bryr mig inte, det spelar ingen roll (Ranjit, s. 120–121). 

  
Männens skilda inställningar till de oskulds- och renhetsnormer som finns för flickor och 
kvinnor i hederskulturer kan förstås med hjälp av Connell och Johanssons maskulinitetsbegrepp. 
De flesta av de unga männen kan ses tillhöra det Connell beskriver som den medlöpande eller 
den deltagande maskuliniteten. De män som kan ses tillhöra denna kategori beskriver hur de inte 
ser oskulden som ett krav hos en framtida partner, men tar inte några aktiva ställningstaganden 
mot de rådande normerna. Deras förhållningssätt gentemot normerna kan anses präglas av en 
passivitet vilken tillåter de kvinnoförtryckande normerna att fortlöpa. Denna kategori kan ses 
vara vanlig för de unga männen som antingen inte tycker att dessa normer är rätt men inte vet 
hur de kan ta ställning mot dem, eller för de män som inte ännu reflekterat över hur dessa 
normer och tankesätt kan vara förtryckande mot kvinnor. 
  
Ett par av de unga männen beskriver hur de aktivt tar ställning och gör motstånd mot de rådande 
oskulds- och renhetsnormerna. Dessa mäns handlande kan liknas vid det Johansson beskriver 
som den oppositionella maskuliniteten, vilken präglas av ett motstånd mot den hegemoniska och 
kvinnoförtryckande maskulinitetsformen. Dessa män menar att man inte kan ställa olika krav 
avseende oskuld- och renhet på män och kvinnor och att båda könen har rätt till ägandeskapet 
över sin egen kropp. Att en del av de unga kan ställa olika krav på sina systrar och andra kvinnor 
förstås som att männen växlar mellan att tillhöra olika maskulinitetsgrupper i olika 
sammanhang. Det är möjligt att tänka att männen upplever sig ha ett större handlingsutrymme 
och möjlighet att göra motstånd mot dessa normer i vissa sammanhang. Ett par av männen 
beskriver exempelvis hur de undanhållit information från sina föräldrar och genom detta låtit 
sina systrar ha mer frihet. I andra sammanhang är det möjligt att tänka att dessa män upplever ett 
större tryck att förhålla sig till upprätthållandet av oskulds- och renhetsnormerna, och därmed 
kontrollera, begränsa och bestraffa sina systrar för att inte dra skam över sin familj. På så sätt 
kan även männen förstås befinna sig i en typ av utsatthet där de tvingas kontrollera, begränsa 
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och bestraffa sina systrar och andra kvinnor mot sin vilja och övertygelse. Ytterst få av de unga 
männen i denna uppsats visar på tendenser som kan tolkas som uttryck för den hegemoniska 
maskuliniteten, men de som gör det tar aktiva ställningstaganden för upprätthållandet av kontroll 
och begränsningar av sina systrar och ser denna kontroll som en självklarhet. 

5.2 Äktenskap 
Temat äktenskap berör sådant som kan kopplas till informanternas upplevelser kring giftermål. 
Syftet med temat är att framhäva informanternas upplevelser av och synpunkter på äktenskap 
och giftermål inom hederskulturer. Inom temat berörs även synpunkter på tvångsgifte. 

Gift mot sin vilja och ryktets betydelse för äktenskapet 
Majoriteten av informanterna upplever att giftermålet är en viktig del av livet. Giftermålet är, 
enligt informanternas utsagor, nära kopplat till familjens rykte. Flera informanter belyser att 
föräldrarna oftast väljer ut en partner till sitt barn. Om familjen har dåligt rykte är det svårare för 
föräldrarna att gifta bort sina barn. En av de manliga informanterna berättar hur viktigt ryktet är 
för honom:  
 

[Min framtida partner] ska inte ha ett dåligt rykte, då kommer jag också få ett rykte när jag är med 
henne (Edvin, s. 41).  

 
Familjens rykte, flickans oskuld och hennes ålder är avgörande faktorer som påverkar huruvida 
hon kan bli bortgift eller inte: 
 

[B]rudgummens familj har betalat stora [summor] pengar för flickans oskuld. Det kan röra sig om 
summor från 10 000 kr upp till en halv miljon kronor, olika belopp beroende på familj. Det är ännu 
vanligare i hemlandet. Helst vill de att flickorna ska gifta sig så unga som möjligt 14–15 år är inget 
ovanligt, fram till 16–17 år, i det spannet ville helst att flickorna ska gifta sig. Den nya familjen, 
svärfar och svärmor, anser att flickan är lättare att forma då. Så att tjejen kan bli deras egen och 
anpassa sig efter dem. Ju äldre hon är desto självsäkrare blir hon och ju större självkänsla och 
självförtroende har hon. Är hon över 18 [år gammal] är det något fel på henne, [då ses] hon inte 
[vara] oskuld längre (Susanne, s. 151–152). 

En av de manliga informanterna berättar om sina åsikter kring ryktets betydelse vid giftermål:  
 

Vi har ju [ett] bra rykte, jag tror farsan skulle säga att hon [en tjej med dåligt rykte] får vårt goda 
rykte om hon gifter sig med mig, då blir hon ju vår dotter! Hennes dåliga rykte kanske varar i två 
år, [men] det är inte för hela livet (Yusef, s. 79–80).  

 
Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan kategorierna kön, ålder, klass och sexualitet här 
ses samspela och vävas ihop i olika konstellationer för att skapa olika former av förtryck för 
kvinnor i förhållande till giftermålet och valet av en framtida partner. Det faktum att en kvinna 
tillhör det kvinnliga könet kan göra henne förtryckt i förhållande till giftermålet då hon inte själv 
får välja vem hon ska gifta sig med. Valet av partner blir ofta kollektivets angelägenhet och 
baseras i många fall på andra faktorer än kärlek. Samtliga informanter vittnar om hur arrangerade 
äktenskap inte är ovanliga inom hederskulturer. Att kvinnan ses som en handelsvara på 
äktenskapsmarknaden som kan bytas bort mot ekonomiska resurser visar på hur äktenskap också 
kan ses utgöra ett ekonomiskt system inom hederskulturer. Detta kan tänkas innebära att en 
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kvinna från en arbetarklass eller låg medelklass löper en större risk att bli bortgift för 
ekonomiska skäl än vad en kvinna från övre medelklassen gör. Ålderskategorin kan även ses 
skära genom dessa begränsningar och skapa särskilda former av förtryck för kvinnor i olika 
åldrar. Ju yngre en kvinna är, desto mer attraktiv anses hon vara på äktenskapsmarknaden, 
eftersom hon då anses vara mer formbar och lättare att anpassa in i hennes nya familj. Det 
innebär att unga kvinnor löper en större risk att bli bortgifta mot sin vilja än äldre kvinnor. Ju 
äldre en kvinna är, desto mer anses hennes värde på äktenskapsmarknaden minska, och medför 
en ökad risk att familjen istället för att gifta bort henne behåller henne hemma, där hon tvingas 
fortsätta ansvara för hushållssysslorna. Kategorin sexualitet kan även ses skära igenom alla dessa 
former av förtryck på så sätt att huruvida om kvinnan är oskuld eller inte också påverkar risken 
för att bli bortgift eller inte. 

Ägandeskap, tvång och kvinnokroppen 
Ansvaret över kvinnan är någonting som övergår från föräldrarna till hennes man och hans familj 
vid giftermålet. Flera av de kvinnliga informanterna berättar om hur de inte upplever äga sig 
själva utan att de alltid tillhör någon annan:  
 

Eftersom jag var gift hade mina föräldrar ingenting att säga till om. De ringde till Libanon och 
skvallrade för min man (Maryam, s. 109).  

 
En annan av de kvinnliga informanterna berättar om sin upplevelse kring ansvaret över henne 
efter giftermål: 
 

[Pappa] sade till mig att jag inte kunde flytta hur gammal jag än var. Om jag bodde hemma, och 
inte var gift, så skulle jag lyda honom. Jag var hans egendom, en trasa på golvet, en som man 
trampar på. Oavsett om jag var 30 eller 40 år gammal, så länge jag inte var gift kunde han sparka på 
mig (Laura, s. 83). 

 
De mekanismer som gör att kvinnor i hederskontexter inte ses ha rätt att själva bestämma över 
sin kropp kan förstås med hjälp av teorin om genussystemet och ur en kollektiv rädsla att förlora 
familjens heder. I hederskontexter kan normer och värderingar kring könen ses förtrycka kvinnan 
och göra henne till en ”ägodel” för männen. Det finns hela tiden en man som anses ha ansvar 
över kvinnan och som har i uppgift att försäkra sig om att hon inte agerar på ett vanhedrande sätt. 
Under uppväxten kan kontrollen anses upprätthållas av kvinnans pappa, bröder och manliga 
släktingar, och efter äktenskapet - av kvinnans partner och hans manliga släktingar. Män som 
aktivt utövar dessas förtryckande normer och ser dem som en självklarhet kan ses tillhöra den 
hegemoniska maskulinitetsformen. Dessa män ses ta aktiva ställningstaganden för 
upprätthållandet av kvinnoförtryckande strukturer i syfte att bevara normer av manlig 
överordnad. Hederns symboliska värde och den rädsla som finns för att förlora familjens heder 
kan således ses utgöra faktorer som upprätthåller dessa normsystem och som skapar 
begränsningar för kvinnor och flickor i deras vardag. 
 
Giftermål sker vanligtvis inom närmaste släkten. Susanne ger exempel på en anledning till detta: 
 

Kusinäktenskap är väldigt vanliga, helst vill man ha det inom släkten. Genom kusinäktenskap är 
det enklare att hålla eventuella rykten inom familjen (Susanne, s. 154). 
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En av de manliga informanterna berättar om sin upplevelse angående giftermål inom släkten. 
Han blev bortgift med sin kusin på sin mors önskan och menar att han hade svårt att säga nej till 
hennes önskemål. Han berättar även att skilsmässa inte var något alternativ för honom:  
 

Det var morsan, hennes snack tog över. Jag ville inte säga nej till henne och jag ville visa att jag 
respekterade hennes tanke. Hon sa: det är din kusin, hon är jättesnäll, hon kommer ta hand om dig 
och göra allt för dig. […] till slut svarade jag ja, jag blev blåst […] Jag försökte [sätta stopp för 
äktenskapet], men det var för sent. […] Jag hade hört mycket innan om att man kan ändra sig, trots 
att man förlovar sig, men jag fick inte backa. Hennes farbröder och kusiner kom fram till mig och 
sade: ändra dig inte, för ditt eget bästa! […] jag var rädd för att de skulle hämta ett gevär och skjuta 
mig. De hade kunnat göra det, alla var på hennes sida! (Daniel, s. 95–97). 

Även att bli gift mot sin egen vilja är något som ofta framkommer av intervjuerna. En av de 
kvinnliga informanterna berättar även om sin upplevelse av tvångsgiftermål:  
 

Enligt min familj så tvingade de ingen [att gifta sig] men jag visste att det i praktiken innebar att 
jag [var tvungen] att acceptera äktenskapet (Sofia, s. 25). 

 
Följaktligen delar även flera av de kvinnliga informanterna upplevelsen av att ha blivit hotad till 
livet om de nekat giftermålet: 
 

Två veckor senare blev jag väckt med orden: nu ska vi till imamen, du ska gifta dig idag, gå upp 
och klä på dig. Jag blev alldeles skogstokig. Det slutade med att två karlar fick slita ned mig till 
bilen. De förklarade väldigt sakligt att om jag ställde till problem inne hos imamen så skulle mitt 
blod flyta utanför (Maryam, s. 108).  
 

Det kan vara svårt att neka familjens önskan om att gifta sig med personer de valt ut. Flera 
informanter menar att det är pressen hemifrån som får dem att underminera sin egen önskan: 
 

Då måste jag gå hemifrån, så jag slipper höra deras snack hela tiden. De kommer fråga mig hela 
tiden varför jag har lämnat henne. Vad det är som har hänt (Daniel, s. 99).  

 
Ytterligare en av de manliga informanterna beskriver hur hans föräldrar vill att han ska gifta sig 
med någon som delar familjen trosuppfattning. Han beskriver i intervjun en känsla av 
ambivalens gentemot föräldrarnas önskan, då han för tillfället är tillsammans med en person som 
inte delar familjens trosuppfattning. Han uttrycker det på följande vis:  
 

Mina föräldrar har fött mig, det är en tjänst de har gjort mig, och de har uppfostrat mig. Jag har inte 
ens behövt säga: mamma kan jag få ett glas mjölk, det har kommit automatiskt. Jag har aldrig 
behövt begära någonting! Och det enda de begär av mig idag, det är en tjej som de kan välja ut 
(Ranjit, s. 118–119).  

 
Att skilja sig från sin trolovade är även något som beskrivs vara svårt. En av de manliga 
informanterna beskriver att skilsmässor generellt är ovanligt:  
 

I vår kultur är det inte så att man skiljer sig, det är giftermål till död som gäller (Meddie, s. 49). 
 
Varken män eller kvinnor får generellt sett välja vem de ska gifta sig med i hederskulturer. En 
stor del av de äktenskap som ingåtts i hederskulturer beskrivs vara arrangerade eller tvingade. 
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Flertalet informanter beskriver hur deras föräldrar kommer att välja ut en framtida partner för 
dem att gifta sig med. Äktenskapet och valet av partner ses som en kollektiv angelägenhet där 
den enskildes vilja och önskan blir underordnad kollektivets vilja. Detta kan med hjälp av ett 
intersektionellt perspektiv förstås som maktstrukturer som bygger på vilken position inom 
familjehierarkin personen har. Föräldrarnas ”rätt” att välja partner åt sina barn uppfattas som en 
del av maktstrukturen inom hederskulturer, då deras position som förälder överordnas barnets 
egen vilja. Detta kan styrkas av att ett flertal av informanterna beskriver hur de ser faktumet att 
deras föräldrar kommer välja en partner åt dem som en slags återbetalning för den tid, energi och 
de resurser som föräldrarna har givit dem under deras uppväxt. I teorin är det varken förbjudet 
för män eller kvinnor att välja att skilja sig inom hederskulturer, men i praktiken sker det inte allt 
för ofta då risken för att den enskildes rykte och heder tar skada, vilket kan innebära allt från 
känslor av skam till hot om livet. Att motsätta sig kollektivets vilja och tacka nej till giftermål 
med en utvald partner kan få konsekvenser. Informanterna vittnar om exempel på hur kvinnor 
som valt att motsätta sig arrangerade äktenskap fryses ut ur sammanhang och begränsas på olika 
sätt. Ett par av informanterna berättar även om erfarenheter om att de hotats att mördas om de 
inte valt att fullfölja det arrangerade äktenskapet. Att motsätta sig kollektivet kan ur ett 
intersektionellt perspektiv förstås skära genom andra former av begränsningar och ses skapa en 
särskild typ av utsatthet där konsekvenserna kan bli allt från våld, utfrysning eller mord. 

5.3 Könsroller  
Temat könsroller samlar informanternas berättelser om skillnader i hur kvinnor och män 
upplever sin vardag i relation till deras kön. Detta kan innebära olika sorters möjligheter eller 
begränsningar för de olika könen, men också vilka ansvarsområden som kan härledas till ett 
specifikt kön. Syftet är att påvisa skillnader och likheter i upplevelsen av könsroller inom 
hederskulturer.  

Hushållssysslor och ansvar för familjen 
Flera informanter, såväl manliga som kvinnliga, berättar om hur män och kvinnor har olika roller 
i hemmet. Sofia, Laura och Maryam säger att det är deras ansvar som kvinna att bland annat 
städa i hemmet, ta hand om disken och laga maten. Informanterna beskriver hur ansvaret över 
hushållssysslor generellt sett ses vara kvinnans uppgift. 

 
Flickor lär sig [redan vid en tidig ålder] att de inte är barn som leker. Jag vet inga tjejer som leker. 
Vi [har i uppgift att] laga mat, städa och hjälpa till. Mina föräldrar brukade säga [att] det är därför 
man föder tjejer (Laura, s. 61). 

 
Förväntningarna på att kvinnan ska ta hand om hemmet gäller i alla åldrar, och är något som får 
konsekvenser för deras sociala liv:  
 

När jag väl gifter mig en dag förväntas jag fortsätta passa upp på min man även om båda jobbar. 
Jag ska städa, bädda, laga mat och ta hand om barnen (Susanne, s. 157). 

 
Jag fick inte heller gå ut på helgerna om jag inte hade städat hela lägenheten. [...] När jag väl kom 
ut efter det, vid tolv till ett på dagen så hade alla redan hittat på något och då fick jag vänta tills de 
kom hem igen. Det blev automatiskt ett utanförskap (Maryam, s. 95).  
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Männens roll i hederskulturer ses å andra sidan vara att skydda de övriga familjemedlemmarna 
och familjens heder. Om en man kan skydda sin familj från skam så ses han en god heder. Flera 
av de manliga informanterna beskriver hur de tar denna uppgift på stort allvar, och då särskilt i 
förhållande till sina yngre syskon. 
 

Vi [killar] ska ta hand om våra yngre bröder. Om någon bråkar med dem, så är det bara att ställa 
upp. Detsamma gäller om någon bråkar med min lillasyster, [då] skulle jag springa ned! (Taisto, s 
19).  
 
En man utan heder är en man utan kläder. Man måste ha lite heder. En man med heder är en man 
som tar hand om sin familj och familjens rykte (Kaan, s. 88).  

 
Skyddandet av familjens heder innebär i praktiken att männen kontrollerar sina systrar. Syftet 
med kontrollen är enligt informanterna att se till att hon inte gör någonting hon inte får göra. 
Flera informanter berättar att de upplever ett ansvar att meddela sina manliga kompisar om de ser 
någon av deras systrar på stan:  
 

Jag tog mitt ansvar och ringde upp honom, han tackade mig. Han hade gjort samma sak om han 
skulle se en kompis syster stå och kyssas med en kille på gatan och menar att han är en plikttrogen 
vän (Amir, s. 35).  

 
Amir berättar även att om hans syster är sexuellt involverad med någon man och det ryktas om 
denna händelse, är det Amirs uppgift att ta kontroll över situationen:  
 

Då måste jag ut och fixa det, hon tillhör familjen. Om min syster har haft sex med en kille och han 
sen går ut och säger att han har gjort det med henne, då skulle jag bli jävligt förbannad (Amir, s. 
31).  

 
Kontrollen av sina systrar kan relateras till att begränsa möjligheten till att rykten ska spridas: 
 

Rykten sprids som bara den, det är som om någon talar med förstärkare och mikrofon till alla, det 
går på en minut alltså, så snabbt går ryktena. […] Det är min kompis syster vi pratar om. De får ju 
inte ha killar! Självklart skulle jag säga vad hans syster håller på med, annars är man ingen kompis 
(Edvin, s. 42). 
 

Informanterna vittnar om en tydlig uppdelning i ansvarsfördelningen mellan kvinnor och män i 
hemmet. Männen ses ansvara för ekonomin i huset och har i uppgift att försörja familjen, medan 
kvinnan ska ta hand om barnen, laga mat och ha det övergripande ansvaret för hushållssysslorna. 
Med hjälp av begreppet genussystem kan dessa strukturer förstås utgöra normer och tankar om 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i hederskulturer. Männen och kvinnornas särhålls, 
vilket får konsekvensen att det finns tydliga uppdelningar mellan vad som är tillåtet för en man 
och vad som är tillåten för en kvinna. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv kan detta både 
förstås som en begränsning av de män och kvinnor som strävar efter ett mer jämställt hushåll. 
Dessa normer kan även ses begränsa kvinnor som vill utbilda sig och skapa möjligheter för att 
själva stå för sin försörjning. Detta då omgivningen ställer starka förväntningar på att kvinnan 
ska bli gravid, uppfostra barn och ta hand om hushållet. Eftersom kollektivets vilja generellt sett 
får företräde över individens vilja kan detta innebära att särskilda former av förtryck uppkommer 
för både män och kvinnor som vill motsätta sig dessa normer, men inte vågar på grund av det 
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överhängande hotet om våld och förtryck från kollektivet. Motståndet ses, utifrån kollektivets 
sida, som ett avvikande beteende som utmanar de traditioner och normer som finns i kulturen, 
och behöver tillrättavisas för att säkerställa kollektivets överlevnad. Männens beskrivning av 
deras roll att skydda och kontrollera sina systrar kan förstås som uttryck för den hegemoniska 
maskuliniteten. Genom att de intar en roll där de förväntas utöva kontroll över kvinnor, kan deras 
beteende anses upprätthålla och bidra till de patriarkala maktstrukturer som skapar 
förutsättningar för att kvinnor underordnas män. Att det är mannens rätt att kontrollera kvinnan 
blir således något som redan vid födseln etableras genom hederskulturens starka värderingar 
kring tydliga könsroller. 

Synen på kontrollen 
Männen anser inte att det är lika viktigt att inta en kontrollerande roll i förhållande till kvinnor i 
alla situationer. En del av de manliga informanterna berättar även att det inte alltid går att lita på 
det som sägs om ens systrar: 
 

Kolla upp vad din syrra är och vad hon gör nu [...] Han sa syrrans namn också. man blir ju orolig, 
så jag sprang hem och kollade. Hon sov! Då förstod jag att allt som sägs inte är sant, jag litar inte 
på dem som snackar skit längre! (Yusef, s. 82).  

 
Ifall min tjej går ut och festar ibland, vadå, ska jag gå och ringa henne var tionde minut och säga 
med vem är du? Då litar man inte på sin fru eller sin tjej (Ranjit, s. 117).  

 
Taisto, Amir och Edvin menar att kontrollen av kvinnorna handlar om att se till att systrarna inte 
agerar på ett, enligt hederskulturen, vanhedrande sätt. En av informanterna beskriver hur han 
kontrollerar sin syster genom att gå igenom hennes telefon och kontrollera att hon inte pratar 
med killar. En del av männen tycker dock att kontrollen är ett uttryck för en brist på respekt för 
kvinnor: 
 

Jag skulle aldrig tänka mig att ens örfila min fru, det går inte! Jag menar, då är respekten helt slut! 
(Ranjit, s. 117).  

 
De manliga informanterna förhåller sig till den patriarkala strukturen om kontroll över kvinnan 
olika sätt beroende på vilken situation de befinner sig i. Med hjälp av Connells teori om 
maskulinitet kan den kontroll som männen utövar ses vara uttryck för den hegemoniska 
kategorin av maskulinitet då kontrollen används som ett sätt att legitimera skillnader i makt 
mellan könen. En del av informanterna beskriver hur de tycker att kontrollen över kvinnan och 
hennes sexualitet är felaktig. De menar att kvinnan bör ha lika rätt som männen att bestämma 
över sitt eget liv och sin kropp, men gör inget aktivt motstånd mot hedersnormerna och låter 
således dessa normer kvarstå. Dessa män kan anses tillhöra den medlöpande eller deltagande 
maskuliniteten. De män som däremot gör aktivt motstånd och tar ställning mot de patriarkala 
maktstrukturerna kan anses tillhöra den oppositionella maskulinitetsformen. Dessa män trotsar 
de rådande normsystemet i hederskulturer och kan därmed anses utmana systemet om 
kollektivets överordnad över individen. Att en del av informanterna anser att utövandet av 
kontroll är en manlig rättighet kan även förstås med hjälp av teorin om genussystemets 
arbetsfördelning där mannens roll innefattar ett ansvar att skydda och kontrollera familjen. 
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Manligt och kvinnligt 
Det finns även tydliga skillnader i möjligheter och begränsningar mellan män och kvinnor. De 
kvinnliga informanterna berättar exempelvis hur de inte har samma möjlighet till att 
vidareutbilda sig som männen då det finns en förväntan på att de ska ta ansvar för hushållet. 
 

Pappa som tidigare stöttat mina planer på att fortsätta studera, hade nu ändrat sig. [...] Pappa 
resonerade att det var lika bra att gifta bort mig med en gång. Det var hans sätt att säga att jag 
skulle bli hemmafru som mina systrar (Sofia, s. 32). 
 

Ett par av de manliga informanterna beskriver om hur de gör skillnad på sina bröder och systrar 
och att de är mer kontrollerande i förhållande till sina systrar: 
 

Tjejer kan bli rånade och bli fulla, det är klart man vill ha koll. [Vid frågan om han skulle 
kontrollera sin lillebror på liknande vis blir han förvånad, skrattar och svarar:] Nej (Amir, s. 34). 

 
Jag blev lite chockad när min bror var bortrest i sommar, en hel månad, han får resa hur mycket 
han vill och han har inte så mycket pengar. Jag har ju pengar och jag har försökt resa, till exempel 
till Egypten och vill fortfarande resa nu när jag flyttat hemifrån. Jag ska resa, ha kul, sola och bada. 
Men fortfarande, fast jag inte bor hemma, måste jag hitta på att jag ska gå en klippkurs där nere. 
För min bror var det inga problem med att resa, men tjejer får inte göra det. (Laura, s. 86) 

 
Informanternas skildringar av hur män och kvinnor särhålls redan från en tidig ålder kan ses som 
olika sätt kollektivet försöker upprätthålla genussystemet och den rådande synen på män och 
kvinnors skilda roller. Genussystemet kan med andra ord sägas präglas av en tydlig 
arbetsfördelning. Männen anses inom hederskulturer ha ett ansvar att kontrollera sina systrar, 
döttrar eller sin partner. Detta ansvar innefattar en rätt att kontrollera och begränsa kvinnorna 
eftersom resultatet av deras handlingar kan medföra konsekvenser för kollektivets anseende, 
vilket även kan innebära att familjen och framförallt mannens heder tar skada. Kvinnan ses ha i 
uppgift att följa dessa normer och motsätta sig sin sexualitet fram tills äktenskapet, ansvara för 
hushållssysslor och uppfostrandet av barnen. Männen har dock en större möjlighet att fritt välja 
hur de förhåller sig till förväntningarna, samt i vilken grad de väljer att kontrollera kvinnorna. 
Informanterna beskriver flera exempel på hur män valt att inte berätta för sina föräldrar när deras 
syster pratat i telefon med någon annan man eller när hon varit i en relation med någon, och 
således kan ses ha gett sin syster en större frihet. Detta kan tänkas innebära att en kvinnas frihet 
alltid ställs i relation till vilken grad av begränsningar som mannen sätter på henne. Om mannen 
förhåller sig konservativt till hedersnormerna innebär detta en större begränsning för kvinnan. 

Heteronormativitet och könsroller 
I hederskulturer är det inte tillåtet att vara homosexuell. En av de manliga informanterna berättar 
om sina erfarenheter av att leva som homosexuell i en hederskultur. Han berättar även att han har 
kontakt med andra homosexuella från hederskulturer och beskriver hur de befinner sig i en 
liknande situation som han själv. 
 

Jag funderade på självmord ganska ofta förr. Man vill ju inte vara så här, man vill vara normal. 
[…] Det känns skit, för jag har inte valt att bli så här, det är Gud som har skapat mig så här. […] 
Det är jobbigt att hålla på att smussla, men vad ska man göra? (Diar, s. 62–63). 
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Att [vara homosexuell i en hederskultur innebär att] hålla undan saker och ting, [att] ljuga och [att] 
leva i förnekelse (Diyar, s. 68). 
 

En annan av de manliga informanterna beskriver att synen på homosexualitet i hederskulturer ser 
ut på följande sätt: 
 

Gud har skapat mannen och kvinnan för att göra världen större, inte för att man ska gilla någon från 
samma kön (Amir, s. 32).  

 
En avvikande sexualitet från heteronormativiteten accepteras inte inom hederskulturer. Diyar 
berättar att han håller sin sexualitet hemlig då han inte vill att hans homosexualitet ska medföra 
att hans familj får dåligt rykte. Han berättar att han har svårt att slappna av och leva ut sin 
sexualitet då han vet att hans familj aldrig skulle acceptera hans sexualitet.  
 

Min pappa är välkänd där vi bor, så alla känner honom. Jag skulle inte utsätta honom för det, jag är 
försiktig (Diyar, s. 64). 

 
Så länge [som] min familj är inblandad, så måste jag [dölja min sexuella läggning]. Om ens 
omgivning accepterar att man är homosexuell kan man komma ur garderoben, men om [de inte gör 
det], så är det väl ingen ide! (Diyar, s. 67).  
 

Diyars utsatthet är multipel och med hjälp av ett intersektionellt perspektiv är det möjligt att se 
hur kategorierna kön och sexualitet samspelar med varandra för att skapa en särskild form av 
utsatthet. Hans sexuella läggning är någonting som beskrivs oacceptabelt inom hederskulturer, 
vilket resulterar i att han behöver begränsa sig i hur han uttrycker sin sexualitet. Vid fallet om 
hans landsmän och/eller familj skulle få reda på hans sexuella läggning kan han potentiellt mötas 
av bestraffningar i form av social isolation, skuldbeläggande eller möjligtvis även våld. Med 
hjälp av Connells teori om maskulinitet kan Diyar förstås ha en underordnad maskulinitetsform, 
eftersom han genom sin sexualitet strider mot de normer som råder om maskulinitet i 
hederskulturer. Med hjälp av teorin om genussystemet kan Diyars utsatthet förstås grunda sig i 
att han, genom sin sexualitet, ses överskrida till den feminina domänen, vilket är något som ses 
vara förbjudet för en man i hederskulturer och resulterar i att såväl individen som familjen får ett 
dåligt rykte.  
 

6. Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad det innebär att leva i en hederskultur. Uppsatsen 
1tar utgångspunkt i en textanalys av intervjuer mer unga män och kvinnor om deras erfarenheter 
av hederskulturer i Sverige. Ambitionen har varit att undersöka hur hedersrelaterade normer och 
traditioner styr och påverkar individen i deras vardag, och hur dessa villkor kan förstås i en 
vidare bemärkelse. I detta kapitel diskuteras uppsatsens centrala fynd och relateras i förhållande 
till tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens betydelse för socialt arbete och vad 
yrkesverksamma kan ta lärdom av från vår uppsats slutsatser. Under avsnitten 6.1 sexualitet, 6.2 
äktenskap och 6.3 könsroller diskuteras informanternas erfarenheter av att leva i en hederskultur 
och hur uppsatsens teoretiska ramverk har bidragit till en ökad förståelse för deras situation. 
Uppsatsens första frågeställning besvaras även under dessa tre underrubriker. Under avsnittet 6.4 
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Teoretisk diskussion besvaras den andra frågeställningen och vi presenterar uppsatsens teoretiska 
slutsatser och en diskussion om uppsatsens teoretiska ramverk. Under avsnittet 6.5 lärdomar och 
betydelse för socialt arbete diskuteras vilka praktiska implikationer eller lärdomar som kan dras 
av vår uppsats. 

6.1 Sexualitet 
Uppsatsens första fynd är att frågor om sexualitet får ett stort utrymme i hederskulturer. 
Informanterna vittnar om att det finns tydliga krav och normer gällande oskuld och renhet som 
präglar deras tillvaro, vilket med hjälp av ett intersektionellt perspektiv, kan ses skapa olika 
former av förutsättningar och begränsningar för informanterna i olika åldrar. Kravet på att 
behålla sin oskuld och renhet gäller i teorin för båda könen, men är något som i praktiken endast 
kontrolleras i förhållande till kvinnan och hennes sexualitet. Kvinnans oskuld kontrolleras genom 
att se om hon blött efter bröllopsnatten trots att flertalet av informanterna är överens om att 
mödomshinnan är ett godtyckligt sätt att mäta oskuld då en kvinna i praktiken kan vara oskuld 
utan att blöda, men då ändå bedöms vara icke-oskuld. Oskuldsnormerna i hederskulturer kan 
med andra ord anses bygga på en myt om mödomshinnan och att alla kvinnor blöder vid sin 
sexuella debut.  
 
Kvinnans ”renhet” ses även vara nära kopplad till hennes heder, och i förlängningen även hennes 
familjs och släkts heder. Detta är något som får stora konsekvenser för den enskilda kvinnan och 
medför att ett flertal kvinnor begränsar sig själva sexuellt, manipulerar blödningen, eller 
genomgår kliniska ingrepp för att säkerställa att de blöder under bröllopsnatten. Dessa krav på 
renhet är något som tidigare forskning visar får stora konsekvenser för framförallt kvinnor som 
befinner sig i hederskulturer. Essen et.al. (2010) och Alizadeh et.al (2011) visar i sina respektive 
studier hur både sjukhus- och elevhälsopersonal möter kvinnor som lever i hederskulturer i olika 
åldrar som har frågor om sexualitet och oskuld i förhållande till heder, och som efterfrågar 
kliniska ingrepp för att säkerställa att de ska blöda vid nästkommande samlag. Av vårt 
intervjumaterial framkommer det att männens oskuld inte kontrolleras i samma omfattning, då 
det för män inte anses finnas någon motsvarig kontrollmetod till mödomshinnan. Det innebär att 
männen som regel har större handlingsfrihet när det kommer till sex och sexualitet än kvinnorna. 
Att familjens heder är så nära förknippad med kvinnans oskuld och renhet får konsekvenser för 
flickor som utsätts för sexuella övergrepp och gör att de hamnar i en särskild form av utsatthet 
där de inte kan söka stöd hos sin familj utan att riskera att dra skam över deras heder. Flickorna 
kan således förstås behöva handskas med erfarenheterna och konsekvenserna av ett övergrepp på 
egen hand. Oskulds- och renhetsnormerna kan därmed ses skapa särskilda former av förtryck när 
de samspelar med andra former av utsattheten. Familjens rykte är något som informanterna 
beskriver vara viktigt för dem. Detta resonemang går i linje med fynd presenterade i uppsatsens 
tidigare forskning. Tidigare forskning visar på att rädslan för att dra skam över familjens heder, 
oavsett form av hedersrelaterad problematik, är en vanligt förekommande anledning till att den 
enskilde inte söker hjälp och stöd från omgivningen (Sedem & Derrer-Wreder, 2015). 
  
Samtliga informanter beskriver hur de på olika sätt anpassar hur de beter sig i olika sammanhang 
för att inte få ett dåligt rykte och dra skam över familjen. Att bryta mot de hedersrelaterade 
normerna och traditionerna får konsekvenser både för den enskilde genom hot, våld och 
bestraffningar och för dess familj genom att de får ett dåligt rykte. Intressant nog hindrar detta 
överhängande hot om våld och bestraffningar varken kvinnor eller män att göra de saker som 
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medför dåligt rykte, så länge ingen ser dem göra det. I praktiken innebär detta att individerna har 
relationer i hemlighet, ljuger om vart de varit och undanhåller information gentemot varandra för 
att framstå som en person som följer de hedersrelaterade normer- och traditionerna. Detta 
innebär att inom hederskulturer blir framträdandet viktigare än hur individen faktiskt förhåller 
sig till traditionerna. Liknande fynd har även gjorts av andra forskare. Tidigare forskning visar 
exempelvis på hur det finns tydliga bestämmelser kring vad som anses vara ett rätt och 
hedersamt beteende och att dessa blir särskilt viktiga att upprätthålla i sammanhang där 
kollektivet närvarar (Eldén, 2001; NCK, 2010; Mayeda & Vijaykumar, 2016). 
  
Av intervjuerna framkommer att myten om mödomshinnan och oskuldsnormerna är centrala 
delar av hederskulturer. Då kvinnans heder är sammankopplad med hennes sexualitet, och 
kvinnans handlande kring hennes sexualitet får konsekvenser för familjens heder, blir 
regleringen av kvinnans sexualitet en kollektiv angelägenhet som därmed anses legitimera den 
kontroll som utövas mot henne. Flera informanter, såväl män som kvinnor, vittnar om att 
oskuldens symboliska värde inte är lika betydelsefullt för dem. Dock beskriver även dessa 
informanter att relationer och sexuellt umgänge till största del förekommer i det dolda för att 
förhindra att familjens anseende och heder tar skada. Informanterna beskriver hur de upplever att 
det är viktigt för dem att agera på ett sådant sätt som är hedersamt i sammanhang där kollektivet 
närvarar för att inte dra skam över familjens heder. Kollektivets anseende kan därmed ses stå 
överordnat individens intressen, något i praktiken innebär begränsningar för den enskilde men 
också resulterar i kreativa lösningar där individen på olika sätt försöker kringgå kollektivets 
blickar. 

6.2 Äktenskap 
Uppsatsens andra centrala fynd är hur äktenskapet spelar en central roll i hederskulturer. Ett 
flertal av informanterna beskriver hur de ser äktenskapet som en viktig del i livet, men beskriver 
samtidigt hur de själva inte kommer att få välja vem de ska gifta sig med. Äktenskapet är en 
kollektiv angelägenhet som också fungerar som en slags ekonomisk marknad där kvinnan byts 
bort till brudgummens familj i utbyte mot ekonomiska resurser eller en symbolisk höjning av 
familjens heder. Kvinnans värde i detta ekonomiska system ses påverkas av faktorer som hennes 
ålder, oskuld och heder. 
  
Informanterna beskriver exempelvis hur kvinnor med en hög ålder eller med ett dåligt rykte har 
det svårare att hitta en partner. Trots att funktionsvariation inte nämns som en faktor som också 
påverkar detta är det möjligt att tänka att samma princip även gäller här. Ett flertal av de manliga 
och kvinnliga informanterna beskriver hur de blivit tvingade eller lurade till att gifta sig med 
någon som familjen valt ut åt dem. Ett par av informanterna berättar även att de blivit hotade till 
livet när de försökt motsätta sig detta eller försökt backat ut ur giftermålet. Familjens rykte och 
heder är faktorer som spelar en central roll i detta. Om någon av parterna backar ut ur 
äktenskapet tar dennes heder skada, och det är något informanterna vittnar om påverkar resten av 
familjen och släkten. Äktenskapet beskrivs även fungerar som en universallösning i förhållande 
till allt som ses som ett problem i förhållande till en kvinnas heder. Om en kvinna ses vara 
gränsöverskridande eller på olika sätt utmanar de hedersrelaterade normerna och traditionerna 
ses giftermålet vara en lösning. När en kvinna gifts bort ses nämligen ansvaret över hennes heder 
överföras från hennes föräldrar till hennes partner och hans familj. Att ägandeskapet över 
kvinnan övergår från hennes föräldrar till brudgummens familj är också något vår tidigare 
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forskning visar. Akpinar (2003) visar på hur kvinnan ses som ett objekt vars äganderätt bytes 
mellan hennes föräldrar och brudgummens familj i samband med äktenskapet och att 
brudgummens familj övertar ansvaret över att reglera kvinnans sexualitet för att skydda familjens 
heder. Äktenskapet kan därmed ses som en förlängning av de kvinnoförtryckande och patriarkala 
strukturer som förekommer inom hederskulturer där kvinnan ses underordnad till mannen. 
 
Av intervjuerna framkommer att äktenskapet har en stor betydelse i hederskulturer och att det 
även kan ses som ett slags ekonomiskt system där framförallt kvinnor byts mellan familjer i 
utbyte mot ekonomiska eller symboliska resurser. Äktenskapet kan med andra ord ses spela en 
central roll i hederskulturer som i stor grad påverkar livet för den enskilde. Den ekonomiska 
aspekten av hederskulturer och hur äktenskapet fungerar som en ekonomisk marknad är något vi 
menar behöver undersökas vidare i framtida forskning. Något som också kan undersökas i 
samband med detta är hur heder och klass relaterar till varandra, och vad detta får för 
konsekvenser för den enskilde och dennes liv. 

6.3 Könsroller 

Uppsatsens tredje centrala fynd är att hederskulturer präglas av starka patriarkala och 
heteronormativa könsroller. Det finns starka föreställningar om hur män och kvinnor bör vara, 
något som med hjälp av teorin om genussystemet kan beskrivas som en tydlig uppdelning i 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i hederskulturer. Kvinnans roll ses vara att ta 
hand om barnomsorg och hushållssysslor, medan männens roll ses vara att skydda 
familjemedlemmar från skada och kontrollera familjens heder. Dessa fynd går i linje med 
tidigare forskning (se exempelvis Eldén, 2001; Rexvid & Schlytter, 2012). De strikta 
könsrollerna är något som vår analys visar påverka och styra individen i dess dagliga liv. Ett 
flertal av informanterna beskriver hur det exempelvis finns stora skillnader mellan könen 
avseende möjligheten till att vidareutbilda sig och att röra sig fritt. 

De strikta könsrollerna utgör grundstommen för hur en kvinna eller en man förväntas bete sig 
inom hederskulturer, vilket också sätter upp ramar för såväl möjligheter som begränsningar. 
Ryktet har återigen en central roll, då ett beteende som avviker från det som förväntas av dig 
som man eller kvinna kan i vissa fall medföra ett dåligt rykte. Kvinnan kan sägas vara bärande 
av familjens heder, medan det är mannen som har ansvaret över att säkerställa den. I realiteten 
innebär detta att männens roll är att kontrollera kvinnor, medan kvinnornas roll är att begränsa 
sig själva. De starka könsrollerna och deras respektive arbetsuppgifter kan ses vara kopplad 
till familjens anseende och en rädsla för att någon ska dra skam över familjens heder. Tidigare 
forskning visar på att en rädsla för att familjens heder ska ta skada utgör faktorer som kan 
späda på användandet av kontroll- och bestraffningsmetoder i hederskulturer (Sedem & 
Derrer-Wreder, 2015). Centralt för hederskulturer är även att särhålla beteenden som anses 
tillhöra specifika kön. Ett beteende som anses tillhöra kvinnan får inte utföras av en man. Att 
inte upprätthålla genussystemets särhållande logik är även något som potentiellt bestraffas 
med hot och våld, och är något som kan få konsekvenser för både den enskilde och dennes 
familjs rykte. Trots detta förhåller sig de manliga informanterna olika i den grad av kontroll 
de utför på kvinnorna. De kvinnliga informanterna tycks däremot ha en relativ enhetlig syn på 
hur de förhåller sig till dessa normer. Huruvida detta enbart gäller för de informanter vi tagit 
del av eller om liknande mönster återkommer generellt i hederskulturer går inte att påstå. 
Detta eftersom fyndet kan vara speglat av det material vi tagit del av, då böckerna kan anses 
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ha olika syften med vilket beteende de vill framhäva och vilka aspekter de vill fokusera på hos 
de olika könen. Att männen har olika inställning till de kvinnoförtryckande strukturerna är 
även något tidigare forskning visar på. Schlytter och Rexvid (2012) visar exempelvis hur en 
del män som lever i hederskulturer ställer sig kritiska till den kontroll som utövas över 
kvinnor och kring regleringen av deras sexualitet, medan andra män ser kontrollen som en 
självklarhet. 

De strikta könsrollerna grundas även i ett starkt heteronormativt tankesätt, vilket är något som 
får stora konsekvenser för män och kvinnor som är homosexuella. Att homosexualitet ses som 
skamligt medför att de homosexuella kvinnorna och männen som regel endast kan ha 
relationer i det dolda om de inte ska riskera att dra skam över familjens heder. Att 
kategorisera vad som är ett tillåtet beteende utifrån kön kan i övrigt även ses utgöra en 
begränsning, då oavsett om individens beteende överensstämmer med det normativa eller inte, 
så medför det att individens potentiella möjlighet till att själv välja bortprioriteras. Även här 
utgör en rädsla för att dra skam över familjens heder en begränsande faktor för homosexuella 
kvinnor och män som befinner sig i hederskulturer, något som också identifierats i tidigare 
forskning (Sedem & Derrer-Wreder, 2015). 

Vi drar slutsatsen att hederskulturer präglas av strikta förväntningar på män och kvinnor som 
styr och påverkar individen i deras vardag. Dessa krav och förväntningar baseras på ett 
konservativt, heteronormativt och patriarkalt synsätt på män och kvinnors roller. Ett område 
vi menar behövs undersökas vidare är hederskulturer och den särskilda typ av utsatthet som 
blir för män och kvinnor som är homosexuella. 

6.4 Teoretisk diskussion 

Uppsatsens teoretiska ramverk är vald utifrån en förståelse för att hederskulturer och den 
problematik de kan innebära är komplexa fenomen som inte går att belysa med hjälp av enstaka 
perspektiv. I den rådande forskningen förekommer förståelse för fenomenet främst utifrån ett av 
tre perspektiv; det intersektionella, det kulturella och könsperspektivet (se rubriktext för kapitel 4 
för mer ingående information). Heder är ett komplext fenomen som kräver ett komplext 
teoretiskt ramverk, och torde därför inte reduceras till ett av tre perspektiv. Vårt förslag är, och 
vår teori visar på, att för att skapa förståelse för hedersutsatta individers situation på ett 
djupgående sätt krävs teorier som påvisar de spänningar som förekommer mellan och på flera 
abstraktionsnivåer, samt hur dessa samspelar med varandra. Uppsatsen visar hur 
intersektionalitet, maskulinitetsformer och genussystem tillsammans fångar en mer holistisk syn 
på hederskulturer, och möjliggör en analys på mikro, meso respektive makronivå, som 
perspektiven var och en för sig inte möjliggör. Exempelvis möjliggör detta teoretiska ramverk att 
synliggöra hur identiteter och faktorer på individnivå (sexualitet) samspelar med kulturella och 
strukturella faktorer (synen på homosexualitet och de strikta heteronormativa könsrollerna i 
hederskulturer) för att skapa en särskild form av utsatthet som inte går att se genom att endast 
analysera en av de olika abstraktionsnivåerna. För att skapa förståelse för helheten behövs 
hänsyn tas till delarna som utgör den helheten.  
  
Ytterligare en aspekt som har blivit tydlig i förhållande till det empiriska material som studien 
vilar på är hur Connells teori om maskulinitet inte fullt ut stämmer i förhållande till 
hederskulturer. Vår empiri visar tydligt på hur synsättet som tillhör vad Connell beskriver som 
den hegemoniska maskuliniteten inte är hegemonisk. De unga män som ses ta ställningstaganden 
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i linje med denna typ av maskulinitet är en minoritet. Vårt material visar snarare att det handlar 
om en generationsfråga, där den traditionellt hegemoniska maskuliniteten främst observeras hos 
den äldre generationen. Informanterna, och vad som utgör den yngre generationen, påvisar 
främst en medlöpande eller deltagande maskulinitet. Resultatet blir dock att även om den yngre 
generationen i regel inte är hegemonisk, så innebär deras medlöpande att de patriarkala 
strukturerna kan fortleva. 

6.5 Lärdomar och betydelse för socialt arbete 
Vår förhoppning är att denna uppsats bidrar med kunskap om heder och hederskulturer som kan 
vara en hjälp för yrkesverksamma socialarbetare att utöka sin kunskap och förståelse för 
individer som lever i hederskontexter. Dessutom är vår förhoppning att denna kunskap även 
bidrar till att fler offer för hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks och att dessa individer får 
tillgång till adekvat stöd. En majoritet av de tidigare studier som genomförts på området heder 
och hederskulturer har i hög grad riktat sig mot kvinnors särskilda utsatthet i förhållande till 
hedersrelaterat våld och förtryck. Eftersom denna uppsats avser att belysa, och till vis del 
kontrastera och jämföra, både kvinnors och mäns individuella utsatthet, kan den tänkas bidra till 
att förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet ökar. Kunskapen kan även 
användas för att se över befintliga insatser och rutiner inom myndigheter för att se om det är 
möjligt att skapa bättre förutsättningar för hedersutsatta personer att få den hjälp och det stöd de 
är i behov av. Som vår uppsats har beskrivit är hederskulturer ett komplext sammanhang. Detta 
medför att yrkesverksamma behöver särskild kunskap om hur det kan tänkas vara att leva i en 
sådan kontext. För såväl män som kvinnor som lever under förtryck kan det vara svårt att förbise 
kollektivets överordnade påtryckningar och prioritera sin egen hälsa och söka det stöd som kan 
erbjudas (se Alizadeh, et.al., 2011). Detta medför att yrkesverksamma måste vara medvetna om 
de faktorer som påverkar svårigheten för dessa individer att söka hjälp, nämligen kollektivets 
överordnade maktförhållande vilket kan medföra skamkänslor, rädsla för vilka rykten som kan 
uppstå samt hot om våld. De individer som är utsatta behöver särskilda insatser som är formade 
för de situationer där det närmaste nätverket utgör den största riskfaktorn. 
  
Det är även viktigt att vara vaksam över att inte reducera kultur till en statisk och avgörande 
faktor i formandet av identitet (se Ålund & Alinia, 2011). En individs kultur kan ses som en del 
av identitetsskapandet, dock är både kultur och identitet något som förändras genom hela livet. 
Dessutom kan ens kultur och hur individen upplever sin kultur förändras. Ett exempel på detta är 
när kulturtillhörigheten förändras genom migration. En individ kan då få nya perspektiv på sin 
kulturella bakgrund i en samhällskontext som ser annorlunda ut (se Fernbrant, et.al, 2013). De 
manliga informanterna i vår uppsats vittnar dessutom om något liknande och beskriver hur de 
inte är lika traditionella och strikta som sina föräldrar i relation till hederskulturen. Vissa pratar i 
termer som att de förtryckande- och våldsbejakande strukturerna är gammalmodiga och tillhör 
små konservativa samhällen. Utifrån detta blir det därför viktigt att yrkesverksamma beaktar att 
också heder som kultur är nyanserat och kan ha olika innebörd för olika individer. Dessutom bör 
de vara vaksamma över att inte enbart se till en individs kultur för att förutsäga eller förklara ett 
visst beteende hos individen i fråga. Såväl yrkesverksamma socialarbetare som forskare inom 
ämnet måste även reflektera över på vilket sätt vi talar om heder för att inte förstärka rasistiska 
stereotyper av män och kvinnor med olika ursprung. 
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Samtidigt som vi uppmuntrar till att vår uppsats används som ett kunskapsstöd för professionella 
i arbetet med att stödja personer som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och 
förtryck får vår uppsats inte ses som ett facit för vad det innebär att leva i en hederskultur. Vår 
uppsats bygger på 15 personers individuella erfarenheter och perspektiv på hederskultur, ur 
vilket vi dragit mer generella slutsatser. Vårt kunskapsbidrag handlar om vad det kan innebära att 
leva i en hederskultur och hur detta våld och förtryck kan förstås, inte nödvändigtvis vad det 
innebär för alla som lever i liknande situationer. Denna kunskap kan utgöra en utgångspunkt och 
ett bidrag i debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck, och ett kunskapsbidrag till 
professionella om vad det kan innebära att leva i en hederskultur. Vårt arbete kan aldrig ersätta 
klienten, brukaren eller medborgarens egna erfarenheter och upplevelser av sin situation. Dessa 
personer äger alltid själva sin berättelse om sina egna upplevelser och erfarenheter. 
 

7. Slutsatser 
Under detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser och den kunskap och förståelse vår uppsats 
bidrar med till området heder och hederskulturer. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka 
vad det innebär att leva i en hederskultur i Sverige under 2000-talet, samt presentera ett teoretiskt 
ramverk som kan användas för att skapa förståelse för dessa fenomen. 
 
Sammanfattningsvis besvaras uppsatsens första frågeställning genom att respondenterna 
beskriver hur temana sexualitet, äktenskap och könsroller spelar centrala roller i hederskulturer, 
och skapar förutsättningar och begränsningar för respondenterna i deras dagliga liv. 
Respondenterna beskriver angående sexualitet hur varken män eller kvinnor ses få ha sex före 
äktenskapet men att det i praktiken endast är kvinnans oskuld som kontrolleras. Respondenterna 
beskriver även hur kvinnans oskuld och sexualitet ses vara nära kopplad till familjens heder och 
således ses behövas regleras för att säkerställa att familjens heder inte tar skada. Samtliga 
respondenter beskriver hur de ser äktenskapet som en viktig del i livet samtidigt som de 
beskriver att de själva inte kommer att få välja vem de kommer att få gifta sig med. 
Respondenterna hävdar att arrangerade äktenskap inte är ovanliga i hederskulturer och beskriver 
att valet av partner ofta styrs av ekonomiska faktorer. Respondenterna beskriver även hur 
hederskulturer präglas av konservativa och patriarkala könsroller där det finns en tydlig 
uppdelning mellan manligt och kvinnligt, vilket skapar olika förutsättningar och begränsningar 
för kvinnor och män. Hederskulturen präglas även av en stark heteronormativitet, vilket skapar 
särskilda begränsningar för homosexuella män och kvinnor.   
 
Uppsatsens andra frågeställning besvaras med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. Vi menar 
att teorierna intersektionalitet, maskulinitet och genussystemet tillsamman kan användas för att 
skapa förståelse för heder och hederskulturer. Teorierna ger en helhetsbild över hur faktorer på 
både individ-/mikro-, familj-/meso- och struktur-/makronivå samspelar med varandra för att 
skapa förutsättningar och begränsningar för den enskilde i dess dagliga liv, som inte går att fånga 
genom att enbart använda metoder på en av nivåerna. Däremot visar vår uppsats att Connells 
maskulinitetsteori (se vidare avsnitt 4. Teori) inte är tillräckligt nyanserad. Vårt material visar 
hur den hegemoniska maskulinitetsformen inte är hegemonisk bland de unga männen. Det 
handlar snarare om en generationsfråga där den traditionellt hegemoniska maskuliniteten främst 
observeras hos den äldre generationen. Teorin synliggör dock hur de unga männen genom att 
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agera på ett sådant sätt som är förenligt med den deltagande eller medlöpande maskuliniteten 
låter dessa patriarkala och kvinnoförtryckande strukturer att fortleva. 
 

8. Förslag till vidare forskning 
Uppsatsen har synliggjort områden som vi menar bör undersökas vidare. Dels handlar det om 
homosexuella personers särskilda utsatthet i förhållande till hederskulturer, och dels om 
kopplingen mellan heder, ekonomi och klass. 
 
Med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska ramverk föreslår vi även att vidare forskning bör 
genomföras kring Connells maskulinitetsbegrepp (se vidare 4. Teori) i förhållande till heder och 
hederskulturer. Vår uppsats visar att maskulinitetsformerna snarare handlar om en 
generationsfråga där den traditionellt sett hegemoniska maskuliniteten inte är hegemonisk bland 
de yngre generationerna, utan att majoriteten av dem snarare påvisar ett beteende som går i linje 
med den medlöpande eller deltagande maskulinitetsformen. Vidare forskning kan således 
granska och se om liknande resultat går att se i andra material, och vad detta kan tänkas ha för 
implikationer för vår förståelse för heder och hederskulturer. 
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