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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hedersförtryckta kvinnor 
upplevelser till följd av att vara hedersutsatt. Hedersförtryck kan 
bland annat definieras som: kollektiv förtryck av familj och släkt, 
frihetsbegränsning, fysiskt och psykiskt våld, kontroll av beteende och 
sexualitet samt inget socialt stöd av varken familj eller släkt. I studien 
har tre kvinnor i åldrarna 20 – 30 intervjuats. Data samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer och analyserades utifrån 
datastyrd tematisk analys. Resultatet visade flera för informanterna 
gemensamma känslor, beteenden och tankar som sammanställdes i tre 
huvudteman inklusive subteman. Sammanfattningsvis har 
informanterna uppvisat starka känslor samt olika tankemässiga och 
beteendemässiga strategier för att klara av och hantera 
hedersförtrycket.  

Nyckelord: hedersförtryck, hedersutsatt, heder, känslor, beteenden, 

tankar. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the experiences of women 
subjected to honor related violence. Honor related violence can be 
defined as: Collectivistic oppression from family and relatives, 
restrictions of freedom, physical and emotional abuse, the controlling 
of behavior and sexuality and lack of social support from family 
members and relatives. The participants of this study represented 
three women between the ages 20 - 30. Data was conducted through 
semi-structured interviews and the analysis of data was compiled 
through inductive thematic analysis. The result of the study showed 
several feelings, behaviors and thoughts mutually shared by the 
participants, all of which were arranged into three main themes 
including subthemes. In conclusion, the participants demonstrated 
strong feelings as well as different strategies in order to cope with the 
oppression, both in their thoughts but also in their behaviors.   
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Hedersförtryckta kvinnors upplevelser 

Rätten att få leva ett liv utan förtryck och våld är en mänsklig rättighet, trots detta 

lever tusentals människor i förhållanden som kännetecknas av olika typer av våld och 

förtryck. FN uppskattar att hedersförtryck leder till att cirka 5000 kvinnor i världen mördas 

varje år (United Nations Population Fund [UNFPA], 2000). Hedersförtryck sker kollektivt 

(Grutzky & Åberg, 2013; Nationellt Centrum för Kvinnofrid [NCK], 2010). Det kan kortfattat 

definieras som en acceptans av allmänheten, i synnerhet manliga släktmedlemmar, att utöva 

våld mot kvinnor. Förtrycket är i grunden baserat på kvinnans kyskhet och sexuella beteende 

(UNFPA, 2000; Withaeckx & Coene, 2014). Hedersförtryck förekommer i många länder 

runtom i världen, däribland även i Sverige (UNFPA, 2000). Det var inte förrän på 2000-talet 

som hedersförtryck i Sverige uppmärksammades på allvar, i synnerhet efter hedersmorden på 

Fadime Sahindal och Pela Atroshi (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2010; NCK, 2010). I 

Sverige beräknas det däremot att uppemot 70 000 personer mellan åldrarna 16-25 känna sig 

begränsade i rätten att själva välja partner, på grund av påtryckningar från familjen samt 

familjens religion och/eller kultur (Ungdomsstyrelsen, 2009). Därmed lever ett stort antal 

människor under förhållanden där de utsätts för hedersförtryck, både i Sverige och globalt. 

Avslutningsvis är målet med denna studie att ta reda på hedersförtryckta kvinnors upplevelser. 

Hedersförtryck kan benämnas på olika sätt. Några exempel är: hedersrelaterat våld och 

förtryck, hedersförtryck, hederskonflikt, hedersproblematik, hedersutsatthet, hedersutsatta 

förhållanden med fler. I fortsättningen kommer begreppen hedersutsatta och hedersförtryck 

användas i denna studie. Med anledning av att familjen är en del av släkten kommer vi i 

fortsättningen att tala om släkten och menar att även familjen ingår i att förtrycka i hederns 

namn. Andra människor utanför släkten benämner vi allmänheten. 

Hos folkgrupper där hedersförtryck förekommer är heder ett centralt och betydelsefullt 

begrepp . I Bonniers svenska synonymordbok (Walter, 2008) definieras ordet heder bland 
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annat som: gott namn, gott anseende, ära, beröm, moralisk pliktkänsla, ärlighet och 

pålitlighet. Däremot hos folkgrupper och i samhällen där hedersförtryck förekommer är 

hedern kollektiv, det vill säga gemensamt ägd av släkten (Grutzky & Åberg, 2013; Wikan, 

2003). Hedern kan inte graderas, utan endast ägas eller förloras (Wikan, 2003). Ägandet av 

hedern innebär stolthet, makt, status och gynnar hela släkten och hos dessa folkgrupper är 

hedern direkt kopplad till kvinnan. I vissa språk, såsom i kurdiska, turkiska, arabiska och 

persiska finns det två ord för heder (Wikan, 2003). Det ena är vad som avser exempelvis 

respekt och värdighet, medan den andra avser just kvinnans kyskhet. Denna typ av heder som 

direkt är kopplad till kvinnans sexualitet, har av även kallats för ”sex-hedern” (Wikan, 2003). 

Hederskultur eller kyskhetskultur kallas den kultur som lägger stor vikt vid denna typ av 

heder (Grutzky & Åberg, 2013). På så sätt är heder av stor värde i hederskulturer. 

Inom hederskulturen kan det anses vara viktigt att följa normerna. Hederskod eller 

hedersnormer kallas de oskrivna regler för vad som är acceptabelt eller oacceptabelt inom 

hederskulturen (Wikan, 2003). Den avser även vad som skadar eller gynnar hedern, samt 

vilka handlingar av släktmedlemmarna som krävs för att återupprätta hedern. När en 

släktmedlem går emot eller begår brott mot hederskoden förloras släktens heder. Några 

exempel på brott mot hederskoden är att: inte lyda släkten, ha sexuell relation innan giftermål, 

vägra ingå tvångsäktenskap, bli våldtagen, vägra kontrollera närbesläktade kvinnor samt 

besudla släktens rykte (Wikan, 2003). Hedersnormerna är därför viktiga att följa i syfte att 

upprätthålla hedern. 

Inom hederskulturen har släkten en betydande makt. Släkten både skyddar men också 

förtrycker i syfte att upprätthålla eller återupprätta hedern (Grutzky & Åberg, 2013). Familjen 

är en del av den stora släkten, alla ansvarar gemensamt för att skydda hedern som innebär liv 

eller död (Wikan, 2003). Släkten fungerar som en trygghet istället för det offentliga 

rättsväsendet och myndigheter, därför är individerna beroende av sin släkt eftersom de ser till 
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att släktmedlemmarna har det bra och ställer upp för dem vid behov (Grutzky & Åberg, 

2013). En förutsättning att få skydd av släkten är att följa hedersnormerna, annars kan brott 

mot hedern leda till att släktmedlemmen blir utfryst av hela släkten, utsätts för våld och i 

extrema fall även för hedersmord (Grutzky & Åberg, 2013). I hederskulturer har därför 

släkten makt över släktmedlemmarnas överlevnad. 

För att bevara hedern är allmänhetens åsikter om släkten väsentlig. Allmänheten och 

släkten står i fokus men hur en person uppfattar sig själv spelar mindre roll (Grutzky & 

Åberg, 2013; Payton, 2014; Wikan, 2003). När en släktmedlem begår brott mot hedern dras 

vanära och skam över resten av släkten. Då blir släkten offentligt förödmjukad eller så kallad 

vanhedrad, övriga i allmänheten ser då på hela släkten med förakt. Att bli vanhedrad anses 

vara mer allvarligt än bara skam (Wikan, 2003). Allmänhetens åsikt är därför avgörande för 

att behålla eller förlora den gemensamma hedern (Payton, 2014; Wikan, 2003). Att 

hederskoden ska ha brutits av en släktmedlem behöver inte alltid vara sann, i vissa fall kan det 

vara påstådda rykten (Grutzky & Åberg, 2013). I en studie som undersökte 40 rapporterade 

fall av hedersförtryck i London, visade resultatet bland annat att samtliga kvinnor som 

studerades kände rädsla över ryktesspridning angående deras beteende. Med anledning av att 

ryktesspridning leder till vanära, var de även rädda för att på så sätt bli vanhedrade (Payton, 

2014). Inom hederskulturer ligger därför fokus på att gemensamt göra allt för att behålla 

hedern och vara fri från vanheder. 

Både män ock kvinnor kan utsättas för hedersförtryck. Männen tvingas bära ansvaret 

för att skydda hedern genom att exempelvis kontrollera, förtrycka, utöva våld eller mörda en 

kvinna i hederns namn (Eshareturi, Lyle & Morgan, 2014). Denna roll har de inte alltid själva 

valt, många trivs inte med rollen och det krävs mycket för att säga ifrån sig den (Gungör & 

Dervish, 2009). Om männen inte skyddar hedern riskerar de att vanhedras (Eshareturi m.fl. 

2014; Socialförvaltningen, 2012). De kan då utsättas för våld eller utfrysning av släkten och 
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på så sätt förlora den status och makt de hade när de tidigare ägde heder (Socialförvaltningen, 

2012). När det gäller kvinnorna kontrolleras deras kyskhet, sexualitet och beteenden 

(Allmänna Barnhuset, 2005; Wikan, 2003). Kontrollerandet görs i syfte att upprätthålla 

hedern. Kvinnorna berövas friheten att själva göra aktiva val, exempelvis rätten att välja 

utbildning, livspartner, vänner, arbete och fritidsintressen (Grutzky & Åberg 2013). 

Hedersförtryckta kvinnor har rapporterat övergrepp, dåligt mående, hopplöshet, 

självmordstankar, beslutsångest samt ätstörningar. Trots förtrycket rapporterar kvinnorna att 

de älskar familjen och vill vara lojala mot dem (Allmänna Barnhuset, 2005). Studier visar att 

hedersutsatta kvinnor ofta lever under hot (Tripathi & Yadav, 2005) och känner sig rädda, 

uppgivna, har ångest och tomhetskänsla, är isolerade och utsätts för psykiskt våld och press 

(för en översikt, se Sedem & Ferrer-Wreder, 2015). Hedersförtryckta kvinnor är exempelvis 

rädda för att fly ifrån förtrycket eftersom de dels riskerar att förlora sina föräldrar, dels är 

rädda för att inte kunna klara sig på egen hand. Rädslan är en orsak till att de finner det svårt 

att fatta beslut. Därför väljer vissa att stanna kvar med familjen medan andra väljer att fly trots 

konsekvenserna. De känner även brist på tillit både till familjen men också till andra vuxna 

och myndigheter i samhället och vet inte vilka de kan vända sig till för att få hjälp (Sedem & 

Ferrer-Wreder, 2014). Hedersförtryckta kvinnor kan dessutom vara rädda för att göra 

motstånd eftersom det kan leda till att förtrycket förvärras (Payton, 2014). Kvinnorna utsätts 

för olika typer av våld såsom psykisk och fysisk misshandel (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014). 

När en kvinna exempelvis begår äktenskapsbrott, anses det rätt av allmänheten att använda 

våld mot henne. Trots våldet förväntas det av kvinnan att vara lojal och acceptera situationen 

(Vandello & Cohen, 2003). Hedern upprätthålls på så sätt genom användningen av våld och 

bestraffning. Därmed kan hedersförtryck drabba både män och kvinnor, förtrycket är dock i 

grunden kopplat till kvinnan.  
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Förutom användningen av våld kan mord i hederns namn begås, i syfte att återupprätta 

hedern. Inom hederskulturer kan mördandet av en kvinna rättfärdigas om det visar sig att 

kvinnan har brutit mot hedern (Welchman & Hossain, 2005). Hedersmord kan anses vara det 

enda sättet att återvinna den gemensamt ägda hedern (Wikan, 2003). Forskning visar att 

hedersförtryck och hedersmord oftast utförs av en man som också är nära släkt med kvinnan 

(Welchman & Hossain, 2005). En studie undersökte våld mot kvinnor i Jordanien och kom 

bland annat fram till att hedersförtryck var den största anledningen till att kvinnor mördades. 

Av hedersmorden begicks 60 % av bröderna, 20 % av papporna, 13 % av exmakar och 7 % av 

brorsöner (Kulwicki, 2002). I vissa samhällen står även lagen bakom hedersmord och kan i 

enstaka fall döma mördaren till ett lindrigare straff (Kulwicki, 2002; UNFPA, 2000). Därmed 

kan hedern återupprättas genom att manliga släktmedlemmar mördar kvinnor i hederns namn. 

Bland forskare finns det olika perspektiv på vad hedersförtryck bottnar i. Några av 

dessa är könsperspektivet, det kulturella samt det intersektionella perspektivet. Forskare som 

betonar könsperspektivet menar att hedersförtryck är ett resultat av en patriarkal 

samhällsstruktur där männen har en överordnad maktposition, som leder till att kvinnor 

automatiskt blir underordnade och mer utsatta för våld (NCK, 2010; Sedem, 2012). En kritik 

som har riktats åt detta perspektiv är att det inte bara är kvinnor, utan även män som utsätts 

för hedersförtryck (Sedem, 2012 & Wikan, 2003). Forskare som betonar det kulturella 

perspektivet utgår ifrån att hedersförtrycket präglas av både patriarkala, men också särskilda 

värderingar som skiljer sig från den västerländska (NCK, 2010). Kritiken som har riktats åt 

detta perspektiv är att hedersförtryck inte bör betraktas som ett särskilt avvikande fenomen då 

det kan leda till att problemet förminskas, förbises och inte tas på allvar (Payton, 2014). 

Andra forskare, som betonar det intersektionella perspektivet, menar att hedersförtryck inte 

enbart kan begränsas till frågor om kön och kultur, utan att hedersförtryck bottnar i en rad 



HEDERSFÖRTRYCKTA KVINNOR  8 
	  

olika faktorer som hänger samman, såsom kön, klass, etnicitet och makt (NCK, 2010). På så 

sätt finns det olika teorier kring vad hedersförtrycket grundar sig i. 

Hedersförtryck och hedersmord är vanligt förekommande i olika religioner och 

trosuppfattningar. Det förekommer exempelvis hos muslimer, buddhister, hinduer och flera 

andra trosuppfattningar (Wikan, 2003). Forskning visar också att det inte finns någon direkt 

koppling mellan hedersförtryck och specifika religioner (NCK, 2010). Hedersförtryck kan 

bäst beskrivas vara bunden till traditioner och inte religion (Grutzky & Åberg, 2013; 

Welchman & Hossain, 2005; Wikan, 2003). Därför förekommer hedersförtryck och 

hedersmord både hos religiösa såsom icke-religiösa. 

Att leva under våldsutsatta förhållanden kan resultera i en rad olika psykologiska 

konsekvenser. Till skillnad från studier om hedersförtryck finns det mer forskning kring 

våldsutsatta offer i allmänhet och dess psykologiska konsekvenser. Forskning visar att offren 

kan utsättas för sexuellt övergrepp, frihetsbegränsning i livet samt minskad åtkomst till 

sociala och ekonomiska resurser (för en översikt, se Browne, 1993). I samband med att offren 

utsätts för våld känner de en känsla av maktlöshet, underlägsenhet och förödmjukelse. De 

vanligaste och mest primära reaktionerna hos offren är chock, förnekelse, likgiltighet, samt 

tankar kring överlevnad och skydd (Browne, 1993). Andra vanligt förekommande reaktioner 

är missbruk i form av alkohol och/eller droger (för en översikt, se Caracci, 2003) samt 

posttraumatiskt stressyndrom (Bargai, Ben-Shakhar & Shalev, 2007; Caracci, 2003; El-

Mouelhy, 2004; Perez, Johnson & Wright, 2012). Därutöver visar forskning att offer för 

våldsutsatta förhållanden uppvisar hjälplöshet, höga nivåer av depression samt 

självmordstankar och självmordsplanering (Bargai m.fl. 2007). Något som ofta uppstår i 

samband med depression hos våldsutsatta offer är låg självkänsla och skuldbeläggning av sig 

själva (Caracci, 2003). Att utsättas för våld kan därför leda till flera olika negativa 

konsekvenser på offrets psykiska hälsa. 
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Trots att hedersförtryck har kommit att bli ett uppmärksammat fenomen de senaste 

åren i Sverige, finns det begränsad vetenskaplig forskning kring ämnet. Begreppet 

hedersförtryck är mångdimensionell och bland forskare finns ingen vedertagen definition av 

den, därför är det svårt att mäta hedersförtryck vetenskapligt och att ge exakta siffror på hur 

många som utsätts (NCK, 2010). Idag råder det brist på kunskap vad gäller hedersförtryck 

både i Sverige och internationellt (NCK, 2010). Forskning om hedersförtryck är i flera fall 

bunden till politiska ideologier och kan därför inte anses vara neutrala (Grutzky & Åberg, 

2013). Det finns också fler studier om hedersförtryck utifrån sociologiska perspektiv till 

skillnad från psykologiska perspektiv, exempelvis rapporter från myndigheter och 

kvinnojourer som diskuterar ämnet (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014). Forskning om 

hedersförtryck visar även att det finns flera studier med fokus på definitionen av 

hedersförtryck, men få empiriska studier som behandlar ämnet (Sedem & Ferrer-Wreder, 

2014). På så sätt behövs mer kunskap om fenomenet hedersförtryck utifrån psykologiskt 

perspektiv. Denna studie har därför i syfte att studera vad det innebär för kvinnor att vara 

utsatt för hedersförtryck. Studien ämnar att besvara frågan: vilka upplevelser har kvinnor till 

följd av att vara utsatt för hedersförtryck? Baserat på ovanstående litteratur är vår definition 

av hedersförtryck i denna studie följande: kollektivt förtryck av familj och släkt i hederns 

namn, fysiskt och psykiskt våld, hot, frihetsbegränsning i livet, inget socialt stöd av varken 

familj eller släkt, kontroll av beteende och sexualitet, bestraffning av personer som går emot 

hedersnormerna samt förakt mot offren och deras släkt. 

Metod 

Informanter 

För att rekrytera informanter till studien använde vi oss av bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Bekvämlighetsurval innebär att rekrytera personer som finns tillgängliga för 

studien och snöbollsurval betyder att genom studiens informanter rekrytera ytterligare 
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informanter (Langemar, 2008). Målpopulationen för studien var kvinnor som är eller har varit 

hedersförtryckta. Tre informanter som vi bedömde passade in i vår definition av 

hedersförtryck, rekryterades till studien. Informanterna är mellan 20-30 år och bosatta i tre 

olika städer i Sverige. De är födda utomlands men flyttade med sina familjer till Sverige 

sedan flera år tillbaka. I studien kommer informanterna kallas för Kvinna A, Kvinna B och 

Kvinna C. Familjen till Kvinna A försökte här i Sverige att tvinga henne till tvångsäktenskap, 

när hon var cirka 16 år. Hon gjorde då motstånd men gav upp vid 20-årsålder och blev 

bortgift mot sin vilja. Kvinna B är starkt kontrollerad och frihetsbegränsad av både släkt och 

andra landsmän här i Sverige. Kvinna C lurades till en resa utomlands där familjen 

arrangerade och genomförde tvångsäktenskap för henne. Hon lämnades där men lyckades 

senare ta sig tillbaka till Sverige.  

Etiska principer 

Varje informant fick ta del av information om studien, dess syfte och de etiska 

principerna. Det fick de både genom ett officiellt brev, så kallat missivbrev, som skickades via 

mail men också muntligt innan intervjun påbörjades. De informerades om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Informanterna fick upplysning 

om att de är anonyma och att inget som redovisas i studien kommer att kunna kopplas till dem 

som person. Utöver detta fick de information om att det insamlade materialet endast kommer 

att användas i forskningssyfte. Vi informerade också om att intervjuerna kommer att spelas in 

i syfte att transkribera dem samt att en kopia av transkriberingen kommer att skickas till varje 

informant så att de kunde få möjligheten att granska, lägga till och/eller ta bort något. De 

upplystes också om att vi är ansvariga för att både transkriberingarna och inspelningarna 

kommer att förvaras och sedan förstöras säkert. Dessutom skyddade vi informanterna från att 

komma till skada genom att utföra intervjuerna på en säker plats samt genom att ta hänsyn till 
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informanternas mående efter intervjuerna. Efter att ha tagit del av informationen om de etiska 

principerna gav samtliga informanter sitt samtycke till att delta i studien 

Material 

I studien användes semistrukturerade intervjuer. Det innebär att utgå ifrån en 

intervjumall (bilaga 1) och ställa för situationen lämpliga följdfrågor (Langemar, 2008). 

Intervjumallen utvecklade vi baserat på studiens syfte och fick sedan godkännas av vår 

handledare för etiska hänsynstaganden samt för relevans av syftet. Intervjufrågorna 

strukturerades för att ta reda på informanternas känslor, beteenden och tankar utifrån, dåtid, 

nutid och framtid. Intervjuerna spelades in på en Ipad och på en mobiltelefon. Andra material 

som användes under intervjun var papper och penna i syfte att anteckna vid behov. För att 

transkribera lyssnade vi på uppspelning av intervjuerna med hjälp Windows Media Player på 

datorn. Samtidigt transkriberade vi intervjuerna i ett Word-dokument, pausade och spolade 

tillbaka uppspelningen vid behov.  

Förförståelse  

Vår förförståelse för denna studie av hedersförtryck ligger i att vi båda har bekanta 

och vänner som lever eller har levt under hedersutsatta förhållanden. En av oss har levt en tid 

av barndomen i sådana samhällen där hedersförtryck har varit framträdande och har egna 

minnen och erfarenheter av hedersförtryck. Samma person har även arbetat en kortare period 

med ungdomar på grundskolenivå vilka levde under hedersutsatta förhållanden. Hon har även 

arbetat under fyra år i en förening som arbetar med att bekämpa hedersförtryck. I allmänhet 

anser vi att vi har en god förförståelse av hedersförtryck och vad det innebär, däremot har vi 

inga förkunskaper vad gäller de psykologiska konsekvenserna av att vara hedersutsatt. Vår 

förförståelse har därför varit en motivation till att genomföra denna studie. 

Procedur 
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För att rekrytera informanter har vi skickat information via mail och Facebook samt 

ringt de vi har haft telefonnummer till. Vi började med en internetsökning och hittade 

telefonnummer till 20-30 jourer runtom i Sverige, men lyckades endast komma i kontakt med 

några få av dem. Parallellt med detta utformade vi ett missivbrev (bilaga 2) som innehöll 

syftet med studien, definition av hedersförtryck samt vilka kriterier som krävdes för 

deltagande i studien. I missivbrevet ingick också detaljerad information om de etiska 

principerna, att intervjun kan genomföras vart som helst i Sverige samt att det kan genomföras 

på tre språk som vi själva behärskar. I väntan på att få missivbrevet godkänt sökte vi efter fler 

telefonnummer och ringde sammanlagt 41 jourer och kvalificerade personer med god 

kännedom inom ämnet. Fem jourer meddelade direkt att de inte kunde hjälpa oss. När 

missivbrevet var godkänt, hade vi sammanlagt hittat kontaktuppgifter till 66 jourer och 

kvalificerade personer. Vi skickade ut missivbrevet via e-post till 52 av dem. Sju av de 

resterande 14 kontakterna hade vi inte mailadress till, dem ringde vi stället men fick inte svar. 

De sista sju kontakterna hade vi varken mailadress eller telefonnummer till, dessa skickade vi 

missivbrevet till via Facebook. Dessutom publicerade vi missivbrevet på fem 

Facebookgrupper, som vi bedömde kunde ha medlemmar som känner någon eller som själva 

ingår i studiens målpopulation. Drygt en vecka efter att missivbrevet skickats ut, ringde vi 

tillbaka till 46 jourer och kvalificerade personer som vi hade telefonnummer till. Syftet var att 

säkerställa att de hade fått och läst mailen, samt för att höra om de hade fått tag på någon som 

eventuellt kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Med anledningen av att hedersförtryck är känsligt att prata om, var det svårt att få tag i 

informanter att delta i studien. Därför valde vi att skicka missivbrevet till fem gymnasieskolor 

och en kommunal vuxenskola i två olika städer, däribland presenterade vi informationen på 

plats i fyra olika klasser. Dessutom försökte vi bredda sökandet ännu mer och kontaktade våra 

bekanta. De bekanta personerna var: vänner, familj, släktingar, nya och före detta 
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arbetskollegor. Vi bad dem även att föra informationen vidare till kontakter och bekanta. 

Totalt kontaktade vi 46 bekanta genom mail, Facebook, telefonsamtal samt muntlig vid träff 

med dem. Bland de bekanta fanns ett fåtal hedersförtryckta personer, resterande antog vi 

eventuellt kunde hjälpa oss med att komma i kontakt med hedersutsatta personer att intervjua. 

Av de tre informanter som ingår i studien är en av dem bekant till en av studiens 

författare, de andra två fick vi kontakt med via två olika kvinnojourer. Via mail och/eller 

telefon gav vi förslag på olika datum att möta informanterna, sedan bestämde de tid, datum 

och i vilken stad de ville träffa oss. Intervjuerna genomfördes i en tyst och avskild plats som 

informanterna själva hade valt och kände sig bekväma med. Varje intervju tog cirka en och en 

halv timme att genomföra, inklusive korta pauser. Vi började med att introducera oss och 

småprata med informanterna för att skapa en lättsam stämning samt la fram näsdukar och fika 

på bordet. Under intervjun utgick vi ifrån intervjumallen i sin ordning och ställde följdfrågor 

vid behov, exempelvis för att få något mer förtydligat. Med anledning av att frågorna var 

breda, hände det ibland att informanterna redan hade berört flera av våra frågor i 

intervjumallen, trots att vi ännu inte hade ställt dem. Vid sådana tillfällen ställde vi våra frågor 

och påpekade att de redan hade berört frågan. Sedan summerade och påminde vi dem om 

deras svar och frågade därefter om de ville lägga till något till den frågan. Med anledningen 

av att förtrycket kan vara påfrestande att prata om, hade vi även samtal med varje informant 

efter varje avslutad intervju. Syftet med det var att ge informanterna möjligheten att ventilera 

och diskutera kring deras känslor och tankar samt att se till att de mådde bra. Därför 

tillbringade vi efter intervjuerna tid med dem, vilket varierade mellan en halvtimme till en 

timme. Cirka en till två veckor efter varje genomförd intervju, kontaktade vi varje informant 

för att säkerställa att de mådde bra med tanke på att de hade genomgått intervjun med oss. 

Efter intervjuerna genomförde vi transkriberingarna och skickade även en kopia tillbaka till 

informanterna för godkännande och eventuella ändringar. 
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Dataanalys 

I denna studie analyserade vi intervjuerna med hjälp av datastyrd tematisk analys. Den 

datastyrda, även kallad empiristyrda, tematiska analysen går ut på att hitta gemensamma 

teman genom att analysera det insamlade materialet. Målet är att få ett organiserat och 

strukturerat resultat. Denna typ av analys används ofta i kvalitativa studier och anses vara en 

enkel analysmetod att tillämpa (Langemar, 2008). Dessutom anses den lämpa sig för 

nybörjare (Braun & Clarke, 2006). Med anledning av att vi inte genomfört en kvalitativ studie 

tidigare och för att den anses lättanvänd och rekommenderas för nybörjare, valde vi att 

använda oss av datastyrd tematisk analys. För redovisningen av analysen kommer vi nedan att 

använda oss av förkortningarna (K) för känslor, (B) för beteenden och (T) för tankar: 

1) Vi transkriberade intervjuerna genom att lyssna på inspelningarna och samtidigt som vi 

återgav dem ordagrant i textform, inklusive de gånger vi sa ”ja” och ”ok” för att hålla 

igång samtalet. Tre separata Word-dokument för varje intervju skapades som fick 

titlarna Transkribering 1, Transkribering 2 och Transkribering 3.  

2) Därefter läste vi igenom varje transkriberingsdokument och markerade de meningar 

som vi bedömde var viktiga och relevanta för studiens syfte. Vi gjorde samtidigt en 

tolkning av meningarna och gav dem en beskrivning inom parentes, till exempel 

beskrivningen: ledsen.   

3) Efteråt kopierade vi beskrivningarna från varje transkriberingsdokument och skrev upp 

de i punktform, i tre separata anteckningsdokument i Word. De fick titlarna Anteckning 

1, Anteckning 2 och Anteckning 3.  

4) Alla informanter hade exempelvis varit ledsna, däremot återgav de detta på olika sätt. 

Vi hade därför gett olika beskrivningar på den gemensamma upplevelsen. I detta steg 

letade vi i anteckningsdokumenten efter de olika beskrivningarna som var gemensamt 

för informanterna. 
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5) Därefter bestämde vi att våra huvudteman i resultatet skulle vara K, B och T. Baserat på 

intervjufrågorna fanns ett tydligt mönster för dessa teman i informanternas svar.  

6) Efter detta letade vi i anteckningsdokumenten efter de olika beskrivningar som kunde 

kopplas till huvudtemana K, B och T. Ett exempel är: negativa tankar som kopplades 

till T, ledsen som kopplades till K, var passiv som kopplades till B. Ibland passade en 

beskrivning, exempelvis gråta, in på subteman under huvudtemana K och B. Då gick vi 

tillbaka till transkriberingsdokumenten och undersökte sammanhangen där 

informanterna pratar om att de har gråtit, för att på så sätt bestämma om gråta ska 

sorteras under K eller B. 

7) I nästa steg grupperade vi under varje huvudtema de olika beskrivningarna som hörde 

ihop, exempelvis: mörk syn, gråta, ledsen.  

8) Slutligen tolkade vi de olika grupperingarna som redan var under huvudtemana, och gav 

dem ett subtema, exempelvis: mörk syn, gråta, ledsen under subtemat nedstämdhet.  

Resultat 

Resultatet av den datastyrda tematiska analysen visade tre huvudteman: Känslor, 

Beteende och Tankar. Känslor hade sju subteman, Beteende hade sex subteman och Tankar 

hade nio subteman. Nedan visas resultatet för huvudteman och subteman (figur 1). 
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Känslor 

Samtliga informanter har varit utsatta för psykiskt våld och press av olika 

släktmedlemmar. Alla tre kände en ständig press på att följa hedersnormerna samt att stå ut 

med kontroll och påtryckningar från släkten. Detta kunde exempelvis gälla allt ifrån val av 

kläder och bekantskapskrets till att berövas friheten att själv välja partner i livet. Andra former 

av press var att bli tvingade till att ingå i arrangerat äktenskap med en släktmedlem. Kvinna C 

berättade att hon hotad och nedvärderad av sin svägerska när hon befann sig utomlands:  

Då sa hon: din jävla hora, vi ska lämna dig här och du ska leva med honom tills du 

blir gravid. Vi tar ditt pass ifrån dig […] och denna gång ska vi misshandla dig ännu 

mer om du inte genomgår äktenskapet.  

Informanterna kände även press på att inte förorsaka skvaller, detta för att undvika att 

skvallret skulle leda till vanheder och dåligt rykte för hela släkten. Kvinna B berättade om 

pressen på att skydda släktens rykte: ”Går jag typ med en pojkvän i handen [...] det anses som 

att man smutsar ner familjens rykte [...] då går man och skvallrar till alla”. Därmed utsattes 
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informanterna för psykiskt våld och press på att följa hedersnormerna och på så sätt skydda 

släktens rykte och heder. 

Hedersförtrycket har lett till blandade känslor hos informanterna. De har alla upplevt 

chock, ilska, hat, oro och rädsla. Kvinna A berättade till exempel om chocken som uppstod 

när hon var 16 år och fick reda på att hon skulle giftas bort: ”hela min värld skakade, jag 

bara: vad håller de på med, skojar de, alltså vad är det här?”. Informanterna har också känt 

ilska och hat mot flera släktmedlemmar. Kvinna C berättade om sin svägerska som låg bakom 

arrangemanget av tvångsäktenskapet: ”Jag hade mycket hat mot min brors fru, för det var hon 

som gjorde allt det där även om hon visste att jag inte ville”. Kvinna A förklarade att hon fick 

ett vredesutbrott när familjen ljög för henne om att mamman, som hon älskade väldigt 

mycket, hade fått hjärtinfarkt på grund av att Kvinna A hade gjort motstånd mot giftermålet: 

”jag blev tokig” [...] jag förlorade kontrollen helt! [...] slog sönder dörren [...] jag kastade 

allting i mitt rum [...] jag skrek värsta svordomarna […] allting blev svart för mig”. Samtliga 

informanter har också känt oro och rädsla inför framtiden, inför att bli bortgift samt kring 

rykten och dess konsekvenser. Kvinna C som blev livshotad när hon gjorde motstånd mot 

tvångsäktenskapet, berättade: ”jag var jätterädd för att de hade livshotat mig och jag visste 

vad det innebär”. Bristen på tillit till andra personer är en annan orsak som har skapat oro och 

rädsla hos informanterna. Tanken på att prata med utomstående och be om hjälp angående vad 

de hade varit med om var svårt, eftersom de kände att de inte kunde säkerställa att 

informationen om deras livssituation inte skulle läckas ut. På så sätt har känslorna för 

informanterna varit starka, till följd av hedersförtrycket. 

Samtliga informanter avslöjade att de har varit nedstämda och känt sig underlägsna på 

grund av hedersförtrycket. Informanterna har ofta mått dåligt och gråtit, dessutom har två av 

dem känt sig deprimerade. Kvinna A förklarade hur hon mådde när hon blev bortgift: ”jag 

blev sjuk av det också, deprimerad hela tiden, så, jag visste inte hur jag skulle klara av det 
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varje dag”. Alla tre informanter har varit med om situationer där de känt sig sårade av sina 

närmsta familjemedlemmar samt upplevt hopplöshet, likgiltighet och uppgivenhet. De har 

haft mörk syn på livet, känt sig ensamma och haft motivationsbrist. Två av informanterna har 

även gett upp, lytt familjen och ingått tvångsäktenskap. Kvinna A återgav: ”Jag orkade inte 

med det på slutet. Så det blev han tillslut”. Dessutom har de känt sig besvikna, hjälplösa, 

förminskade och underlägsna. Kvinna B berättade om sina känslor som ett resultat av 

hedersförtrycket: ”man känner sig inte som en människa jämfört med andra, man känner sig 

förminskad […] man känner sig mindre värd”. Hedersförtrycket har på så sätt lett till negativa 

känslor hos samtliga informanter. 

Informanterna betonade att de kände ett starkt behov av att tillhöra familjen och inte 

vara tvungna att lämna dem på grund av hedersförtrycket. Samtidigt återgav de att de varken 

fick stöd, trygghet och kärlek som de kände att de behövde av sina familjer. De kände 

exempelvis att de varken blev sedda eller uppmärksammade när de mådde dåligt på grund av 

hedersförtrycket. Kvinna A berättade att hon inte ville lämna familjen, i synnerhet mamman 

som stod bakom arrangemanget av tvångsäktenskapet, hon berättade: ”okej hon har förstört 

mitt liv […] det är hon som gjort att jag bara gått med på allting. För jag vill inte förlora 

henne […] jag kunde aldrig tänka tanken att lämna henne […] alltså jag förstår inte den här 

kärleken”. Behovet av att tillhöra familjen har lett till att två av informanter valt att leva kvar 

med sina familjer. Den tredje flydde men försökte senare återuppta kontakten med familjen. 

Därmed uppvisade informanterna ett starkt behov av att tillhöra sina familjer. 

Beteende 

Alla informanter hade planer på att minska förtrycket genom att fly, både fysiskt och 

psykiskt. En form av fysisk flykt var exempelvis planer på att flytta ifrån familjen till en 

annan stad men fortfarande ha kontakt med dem. En annan form var att ständigt vara beredd 

på flykt ifrån hela släkten för att sedan leva under skyddat identitet, en tredje form var att 
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begå självmord. Kvinna A berättade att hon gjorde sig av med egendomar och förberedde sig 

på att begå ett planerat självmord. Hittills har en informant fysiskt flytt ifrån släkten, 

resterande två har aktivt planerat i detalj men ännu inte genomfört flykten. Informanterna 

hade även positiva sätt att psykiskt fly ifrån verkligheten och hantera pressen. Ett exempel på 

psykisk flykt var att Kvinna B läste bloggar om andra hedersförtryckta kvinnor, för att på så 

sätt känna samhörighet med dem och hitta en lösning för sin situation. Ett annat exempel var 

att Kvinna A sysselsatte sig med att måla tavlor: ”jag försvann i någonting så skönt, det var 

också det som gjorde att jag såg fram emot en dag till [...] målningen fick mig att må 

jättebra”. Hos informanterna varierade därmed planerna på att fly ifrån hedersförtrycket och 

skedde både fysiskt och psykiskt. 

Samtliga informanter var av släkten och allmänheten frihetsbegränsade och tog vid 

behov på sig en låtsasroll. Deras beteende kontrollerades, vilket ledde till att de inte hade 

friheten att själva bestämma över sina liv och vara sig själva. Kvinna B berättade: ”Alltså typ 

hela staden, alla som är släktingar eller anhöriga har typ kontroll över mig […] de vill veta 

alltid vad jag gör”. Under vissa perioder har informanterna tagit på sig en låtsasroll. Det har 

de gjort genom att exempelvis agera passivt istället för att göra motstånd. Kvinna C återgav: 

”det jag får göra är att spela med än så länge [...] jag protesterade inte någonting, jag bara 

spelade med och låtsades att allting är bra [...] det var en överlevnadsteknik just då”. 

Dessutom berättade Kvinna B att hon tog på sig en låtsasroll i synnerhet när hon umgicks med 

släkten: 

Jag är två personer skulle jag beskriva mig själv [...] är jag hemma är jag inte ärlig 

och säger inte vad jag vill och vem jag är egentligen [...] Jag är inte som jag är 

hemma och som jag är ute typ med mina kompisar [...] alltså, är jag ute så är jag 

normal som mig själv. 
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Ingen av informanterna upplevde möjligheten att vara sig själva och därför har låtsasrollen 

bidragit till att underlätta förtrycket. 

Hedersförtrycket har lett till att informanternas skolgång påverkats negativt, att de 

revolterat mot sina familjer vid olika tillfällen och inte haft stöd av dem. Informanterna 

upplevde koncentrationssvårigheter under lektionerna och var ofta frånvarande från skolan. 

Däremot hjälpte det ibland att gå till skolan för att byta miljö och komma ifrån förtrycket i 

hemmet. Informanterna har även försvarat sig och gjort motstånd genom att inte lyda släkten 

och har på så sätt gått emot hedersnormerna. Detta resulterade i att de antingen kom i konflikt 

med andra släktmedlemmar eller att de nådde mindre utvecklingar i sina liv. Kvinna C 

berättade till exempel att hon lämnade sin man och hela sin släkt: ”Nu handlade det inte om 

att jag gick och lämnade min familj, nu handlade det om att jag till och med lämnat min man 

[...] jag har gjort så mycket som har varit i strid med deras normer”. Däremot hade de socialt 

stöd från några vänner, kontakt med kurator, psykolog, kvinnojourer samt stöd från hemlig 

kärleksrelation hos en av informanterna. Sammanfattningsvis påverkade hedersförtrycket 

informanternas skolgång, de gjorde motstånd mot familjerna och hade endast socialt stöd av 

utomstående personer. 

Tankar 

För informanterna hjälpte det att tänka på andra hedersförtryckta kvinnor samt att 

tänka på flykt. Samtliga informanter hanterade svårigheterna genom att tänka på andra 

personer som befann sig i samma situation eller som hade det värre. Kvinna C berättade att 

hon tänkte på andra kvinnor i det landet hon befann sig i, vilka också levde under 

hedersförtryckta förhållanden: ”Det var som en styrka för mig för jag tänkte, ja men nu när 

jag åker till Sverige kan jag iallafall ändra på det men de här då, de kan inte ens göra 

någonting åt saken”. Tankar på att fly ifrån förtrycket förekom hos alla informanterna på 

olika sätt. En gemensam tanke på flykt var exempelvis att genom kvinnojourer och/eller 
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myndigheter få hjälp med att bli placerat på ett boende och eventuellt få skyddad identitet. 

Andra exempel var att Kvinna A tillbringade mycket tid åt att planera och tänka på självmord. 

Hon berättade om sina tankar och ett avskedsbrev: ” jag ville skriva ett brev till mina 

föräldrar [...] Det var skönt att tänka på döden på ett sätt [...] än att tänka, ja inte vet jag, att 

jag skulle bli gift med någon jag inte kände”. Därmed bidrog dessa tankar till att underlätta 

kvinnornas livssituation för stunden. 

Alla informanterna visade tydliga tecken på att de tankemässigt hade bortträngt samt 

förnekat vissa känslor och minnen. De påpekade ibland själva att de hade bortträngt vissa 

starka känslor och minnen. Ett exempel var Kvinna C som beskrev:  

Det var jättejobbigt för mig även att ta kontakt med de som jag ville ha kontakt med, 

för att det påminde mig om mitt gamla liv och hur saker var då [...] det är först efter 

sex år som jag kunde känslomässigt klara av att återuppta den kontakten.  

Vid andra tillfällen var det besvärligt för dem att tro på att förtrycket skulle bli en verklighet 

för dem och därför förnekade de det. Innan Kvinna C fick bekräftelse på att hon hade blivit 

lurad till att åka till hemlandet och bli bortgift, tänkte hon: ”ja men whatever, nu ska vi åka på 

en resa för att ha kul [...] vi ska bara komma bort och träffa släktingar [...] de kan inte göra 

någonting ändå”. Att tänka på förtrycket blev med andra ord smärtsamt och därför 

bortträngde och förnekade informanterna vissa händelser. 

Alla tre informanter upplevde perioder av tveksamhet avseende att göra olika livsval. 

Detta kunde exempelvis gälla valet mellan att fly för att själv forma sitt eget liv eller att leva 

kvar med familjen och fortfarande vara förtryckt. När Kvinna C ställdes inför två stora livsval 

på grund av tvångsäktenskapet, tänkte hon:  

Ett val är att skita i hela din släkt och sticka och börja ett nytt liv själv och ett annat 

val är liksom att acceptera den här mannen och allt det som de har utsatt dig för och 
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försöka leva i det [...] dilemmat mellan de här två valen, det gjorde att jag verkligen 

mådde skitdåligt.  

På så sätt ställdes informanterna mot stora val i livet. Därför ledde tveksamheten många 

gånger till beslutsångest för dem. 

Informanterna har kommit till insikt i vilka livsval de vill göra för att uppnå frihet och 

har dessutom hopp om en ljusare framtid. Med tiden har de insett att de lever eller har levt 

under hedersförtryck, vilka konsekvenser det har haft samt har insikt i vilka val de måste göra 

i sina liv för att minska på förtryckets påverkan. De har vid en viss tidpunkt kommit till 

insikten att de har fått nog av förtrycket och att de har en inre styrka och en tro på den egna 

förmågan att klara av svårigheter och kunna kontrollera sitt liv. Detta har lett till insikten i att 

de inte förtjänar hedersförtrycket samt en vilja att stå emot det för att uppnå frihet och 

självständighet. Kvinna B berättade: ”jag vill vara fri och ingen ska ha kontroll över mig”. 

Samtidigt är informanterna medvetna om konsekvenserna av att stå emot förtrycket, 

exempelvis risken att bli utfryst eller mördad. Kvinna C berättade: ”jag visste vilka 

konsekvenser det har [...] en kvinna som bara lämnar sin man utan hans tillåtelse är i min 

släkt, kultur [...] henne ska man bara döda”. Informanterna har insikt i att de idag mår bättre 

än tidigare, samt att de har blivit starkare av hedersförtrycket. Kvinna C återgav: ”jag är inte 

rädd för de längre och jag har fått styrkan att bemöta alla de”. Alla tre informanter visade 

också på hopp och drömmar i livet. Trots att informanterna har varit med om svårigheter visar 

de idag på positiva tankar avseende en ljus framtid. Sammanfattningsvis har informanterna 

insikt i hur de vill forma sina liv och insikten i att de är starka nog att uppnå självständighet 

och förverkliga sina drömmar. 

Alla informanter hade viljan och empati att hjälpa andra som lever eller har levt under 

hedersutsatta förhållanden. Kvinna A och B berättade att de kunde tänka sig att välja 

utbildningar som leder till yrken där de får möjlighet att hjälpa andra, Kvinna C har nyligen 
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blivit klar med en sådan utbildning. Kvinna B ville i framtiden föreläsa om hedersförtryck och 

hade en dröm om att öppna en kvinnojour, hon berättade: ”öppna en tjejjour har jag tänkt 

också i hemlandet”. Gemensamt för dem var viljan att försöka uppnå förändringar vad gäller 

tankesättet i hederskulturer. De hade även tankar kring vilka insatser samhället bör vidta 

avseende hedersförtryckta personer såsom behovet av förändringar inom lagstiftning. På så 

sätt hade samtliga informanter ambitioner och tankar kring att hjälpa andra hedersutsatta 

personer. 

Resultatet kan sammanfattas med att kvinnornas upplevelser av hedersförtryck har 

haft stor påverkan på deras känslor, beteenden och tankar. De har uppvisat starka känslor och 

använt sig av olika tankemässiga och beteendemässiga strategier för att klara av och hantera 

hedersförtrycket.  

Diskussion 

Resultatet av studien kan sammanfattas med att informanterna uppvisade flera 

gemensamma känslomässiga reaktioner, tankar och beteenden till följd av att vara utsatt för 

hedersförtryck. Till skillnad från beteenden och tankar har känslorna för informanterna varit 

svårare att styra och kontrollera, såsom rädsla. För att kunna klara sig och hantera 

hedersförtrycket har de använt sig av vissa beteendemässiga och tankemässiga strategier, 

såsom att revoltera och att tänka på flykt. För samtliga informanter har hedersförtrycket lett 

till psykiskt dåligt mående. Trots att informanterna genomgått mycket svårigheter i livet och 

fortfarande befinner sig under olika nivåer av hedersförtryck, påvisar de en inre styrka och 

hopp i livet. 

I linje med de tidigare redovisade teorierna om hedersförtryck har informanterna bland 

annat varit med om kontroll av beteende, psykiskt våld och press, kollektiv förtryck, 

frihetsbegränsning samt inte haft socialt stöd av familj och släkt. Många av känslorna, 

beteendena och tankarna som de uppvisade stämmer överens med tidigare forskning om 
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hedersförtryckta kvinnor. Dessa är: beslutsångest, hopplöshet, uppgivenhet, dåligt mående, 

självmordstankar, psykiskt våld och press, rädsla, fysiskt flykt, brist på tillit, press över 

ryktesspridningen samt tillhörighetsbehov. I linje med tidigare forskning om våldsutsatta offer 

i allmänhet, fann också vi hos informanterna frihetsbegränsning, underlägsenhet, tankar kring 

överlevnad och skydd, chock, förnekelse, likgiltighet samt hjälplöshet. Vidare har vår studie 

bidragit till ny kunskap utöver vad tidigare forskning visat om hedersutsatta kvinnor. Dessa är 

att hedersförtryckta kvinnor uppvisar känslor såsom: ilska, hat, oro, motivationsbrist, 

besvikenhet. De uppvisar även beteenden såsom: psykisk flykt, låtsasroll, revolt, negativ 

påverkan på skolgång samt socialt stöd av utomstående. Dessutom uppvisar de tankar såsom: 

att tänka på andra, bortträngning, insikt, sympati, inre styrka, hopp och frihet. I linje med 

tidigare forskning om våldsutsatta offer i allmänhet fann vi också hos informanterna 

känslorna: chock, underlägsenhet, likgiltighet och hjälplöshet, beteendena: att vara isolerad 

eller frihetsbegränsad samt förnekelse inom kategorin tankar. Däremot finns ingen forskning 

som visat detta specifikt för hedersutsatta kvinnor. På så sätt hittade vi vissa gemensamma 

känslor, beteenden och tankar hos hedersförtryckta kvinnor och våldsutsatta offer i allmänhet. 

Många av informanternas uppvisade känslor, beteenden och tankar kan relateras till 

redan etablerade psykologiska teorier. Informanterna kände ett behov av att tillhöra sina 

familjer trots att de blev förtryckta av dem. Detta kan relateras till teorin om 

tillhörighetsbehov. Det är ett mänskligt behov att känna tillhörighet med närstående personer, 

dessutom kan känslan av tillhörighet leda till välmående och livstillfredsställelse (Patrick, 

Knee, Canevello & Lonsbary 2007; Sheldon & Niemiec, 2006). Därför är det naturligt för 

informanterna att fortfarande vilja tillhöra sina egna familjer och inte behöva fly ifrån dem. 

Informanterna sökte även socialt stöd av utomstående personer för att fysiskt och psykiskt fly 

ifrån påfrestningarna och på så sätt hantera förtrycket. Detta kan relateras till den sociala 

stressteorin som kallas för göra-vän-med responsen. Teorin syftar till att kvinnor i större 
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utsträckning än män, reagerar på stress och hotfulla situationer genom att bland annat be 

andra om hjälp (Von Dawans, Fischbacher, Kirschbaum, Fehr & Heinrichs 2012). Teorin 

påpekar också att kvinnor tenderar i första hand att vända sig till vänner och familj för att få 

stöd. Eftersom informanterna inte hade stöd av sina familjer, var det en självklarhet för dem 

att söka stöd hos utomstående personer. Dessutom hade informanterna inte möjligheten att 

vara sig själva, därför använde de sig då av låtsasroll för att överleva förtrycket. Detta kan 

relateras till teorin om självstyrning som syftar till anpassning av sitt beteende för att det ska 

vara socialt acceptabelt (Gangestad & Snyder 2000). Informanterna behövde i detta fall 

använda sig av låtsasrollen för att bete sig så som det var önskvärt och acceptabelt enligt 

hedersnormerna. Trots svårigheterna hade informanterna en tro på den egna förmågan att lösa 

och klara av situationerna. Detta kan kopplas till teorin om intern kontrollokus, vilket syftar 

till upplevd självkontroll och innebär tron på att själv kunna kontrollera livssituationer och 

klara av svårigheter (Findley & Cooper 1983). Intern kontrollokus eller upplevd självkontroll 

är viktigt för att hantera stress och leder till användningen av lämpliga copingsstrategier 

(Thompson, 1981). Informanterna har försökt att hantera påfrestningarna från 

hedersförtrycket på olika sätt och har använt sig av två relevanta copingsstrategier. Den första 

är undvikandeorienterad coping som är effektiv vid kortvarig stress och används för att 

minimera eller fly från stressen, exempelvis genom att söka socialt stöd eller att sysselsätta sig 

med en aktivitet (Smith, Ruiz & Uchino, 2000). Den andra är konfrontationsorienterad coping 

som är effektiv vid långvarig stress och används för att kämpa emot stressen genom att direkt 

ta tag i och försöka lösa problemen (Smith m.fl. 2000). Informanterna har vid vissa tillfällen 

använt sig av undvikandeorienterad coping exempelvis genom att måla och/eller söka socialt 

stöd. Vid andra tillfällen har de använt sig av konfrontationsorienterad coping genom att 

revoltera och kämpa emot hedersförtrycket. Vidare upplevde informanterna att de ibland inte 

ville inse att påfrestningarna var en verklighet för dem och att det dessutom var smärtsamt och 
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svårt att bearbeta förtrycket tankemässigt. Dessa kan relateras till försvarsmekanismerna 

förnekelse och bortträngning. Förnekelse uppstår på grund av att en person vägrar tro på en 

smärtsam verklighet eftersom det kan leda till ångest (Baumeister, Dale & Sommer 1998). 

Bortträngning förhindrar att besvärliga tankar kommer upp till en medveten nivå, för att på så 

sätt undvika ångesten som uppstår i samband med att minnas de besvärliga tankarna (Erdelyi, 

2006). Därför är det naturligt för informanterna att förneka och borttränga exempelvis känslor 

och minnen som leder till ångest. Vidare påvisade informanterna empati och betonade att de 

vill hjälpa andra som befinner i samma situation som de själva. Informanternas vilja att hjälpa 

andra kan kopplas till teorierna om altruism och empati-altruism-hypotesen. Altruism innebär 

att hjälpa andra utan att förvänta sig något tillbaka (Khalil, 2004). Samtidigt utgår empati-

altruism-hypotesen ifrån att empati leder till altruism, det vill säga att en person har 

altruistiskt beteende för att både hjälpa människor i nöd men också för att själv må bra av att 

hjälpa (Batson, Sager, Garst, Kang, Rubchinsky & Dawson, 1997). Informanterna visar på 

empati, vilket i sin tur kan vara en förklaring till att de vill hjälpa andra hedersutsatta 

personer. Informanternas känslor, beteenden och tankar kan på så sätt kopplas till flera 

psykologiska teorier för att öka förståelsen om de psykologiska konsekvenserna av att vara 

hedersutsatt. 

Något som för oss var oväntat var svårigheten i att få tag i deltagare trots att vi hade 

gjort flera olika försök. Hedersförtryck är ett känsligt ämne och det finns hedersutsatta som 

lever under skyddad identitet och är rädda för att öppet prata om vad de varit med om. Några 

kvinnojourer påpekade att personerna som söker sig till jourerna, befinner sig i en fas av 

tveksamhet. Därför ångrar de ofta beslut som de har tagit och har på så sätt svårt att fatta egna 

beslut. Tveksamheten kan leda till att de tackar ja till att delta i studien men sedan ångrar det. 

Detta kan också ha varit orsaken till att två bekanta personer tackade ja till att delta i studien, 

men sedan ångrade sig. En annan kvinnojour påpekade att de hedersutsatta behöver en 
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uppföljning på cirka två till tre veckor efter intervjun, för att säkerställa att de mådde bra, 

vilket vi inte hade resurser för. Några andra kvinnojourer betonade även att med anledning av 

deras tystnadsplikt och sekretess, kan de inte lämna ut någon information alls om de utsatta 

till allmänheten, trots att de får vara anonyma i studien. Några jourer ville dessutom inte lägga 

press på de hedersutsatta genom att fråga dem att delta i studien. De påpekade att 

hedersförtryckta personer kan känna sig skyldiga till att ställa upp, som en form av att 

uttrycka tacksamhet till jourerna. Andra jourer hävdade att de inte kunde vidarebefordra 

information om studien på grund av tidsbrist. En annan förvånande upptäckt var att det var 

enklare för informanterna att berätta om sina beteenden, i jämförelse med sina tankar och 

känslor, vid svar på dåtidsfrågorna. Två förklaringar kan vara att det är svårt att minnas exakt 

hur de kände och vilka tankar de hade just under tillfället samt att de hade bortträngt 

smärtsamma minnen. Däremot hade de ibland klara minnen som de tydligt kunde beskriva 

och återge. Detta kan förklaras utifrån att det är enklare att minnas känsloladdade minnen 

(Bower, 1981). Därutöver var det svårt för informanterna att fokusera på sig själva vid svar på 

intervjufrågorna. Ett par gånger fick vi tydligt påpeka att det var viktigt att ta reda på 

informanternas egna känslor, beteenden och tankar, inte andra personers perspektiv på ämnet. 

Därför var vi några gånger tvungna att avbryta informanterna för att styra om samtalet så att 

fokus kunde ligga på dem själva. Sammanfattningsvis är hedersförtryck en svår fråga att 

forska om och som kräver mycket tid, hänsyn och planering. 

En begränsning i studien var att en informant var bekant till en av oss. Risken finns att 

informanten känner sig obekväm med att prata om sina personliga livserfarenheter. Det kan 

också hända att informanten håller tillbaka viss information som kan vara betydelsefullt för 

studien. Däremot kan det anses vara positivt, eftersom informanten då kan känna större tillit 

till någon som står henne nära. En annan begränsning med studien var att det kan vara svårt 

att minnas specifika upplevelser. Därför utformade vi intervjufrågorna utifrån dåtid och nutid 
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i syfte att få så mycket information som möjligt av informanterna. En tredje begränsning var 

att det endast ingick  tre informanter i studien. Däremot försökte vi att rekrytera informanter 

på flera olika sätt och öka målpopulationen för studien genom att ta med informanter som 

både  är eller har varit hedersutsatta. Detta var ytterligare en anledning till att vi formade 

frågorna utifrån dåtid och nutid. 

En styrka i studien är att informanterna fick möjligheten att själva bestämma stad, 

plats och tid att genomföra intervjuerna på. Vi åkte till informanterna för att de skulle känna 

sig trygga och bekväma under intervjun, på grund av att det kan vara påfrestande och känsligt 

att tänka på och prata om hedersförtrycket. Denna stöd hade vi inte kunnat ge dem om 

intervjuerna hade utförts via telefon. En annan styrka är att studien har fyllt en kunskapslucka 

inom forskning, då det finns begränsad forskning om hedersutsatta kvinnor utifrån 

psykologiskt perspektiv. En tredje styrka är att vi har följt rekommendationer som enligt 

Selma Salihovic (föreläsning, 29 januari 2015) ökar tillförlitligheten för kvalitativa studier. 

Några av dessa är att vi har flera citat som styrker temana samt att vi har skickat en kopia av 

transkriberingen till informanterna för att ge dem möjligheten att lägga till och/eller ta bort 

något, vilket två av informanterna valde att göra. Andra rekommendationer som vi har följt är 

att vi har gett en tydlig definition av hedersförtryck, gett en beskrivning av vår förförståelse 

samt en detaljerad och systematisk beskrivning av metoden för att underlätta för replikering, 

även om samma informanter inte kan användas för framtida studier. 

Vi anser att vår förförståelse har gynnat intervjuarbetet och rekryteringsprocessen. 

Förförståelsen har också underlättat litteratursökningen för studien, med hjälp av den har vi 

exempelvis kunnat sortera och sålla ut relevant fakta. För att undvika att förståelsen av 

hedersförtryck ska påverka intervjuarbetet och analysprocessen har vi kontinuerligt försökt 

vara så objektiva som möjligt i genomförandet av denna studie. Våra intervjufrågor har varit 

öppna och följdfrågorna har enbart ställts i syfte att få något förtydligat och/eller 
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preciserat. Efter att ha genomfört denna studie har vi lärt oss mer om både hedersförtryck och 

dess psykologiska konsekvenser. 

Baserat på denna studie skulle förslag på vidare forskning vara att studera vilka 

copingsstrategier och/eller försvarsmekanismer hedersutsatta kvinnor använder. Ett annat 

förslag är att studera hedersutsatta kvinnors upplevda kontroll över situationer, det vill säga 

extern och intern kontrollokus. Andra förslag är att studera vilka konsekvenser hedersförtryck 

har på kvinnors psykiska hälsa, hur och på vilka sätt de hedersutsatta påverkas av och hanterar 

hedersförtrycket eller om hedersförtryck kan leda till posttraumatiskt stressyndrom. Dessutom 

skulle forskning kunna genomföras för att titta på skillnader och likheter mellan könen med 

fokus på psykologiska konsekvenser av att vara hedersutsatt. 

Denna studie har gynnat förståelsen av hur kvinnor känner, beter sig och tänker till 

följd av att vara hedersutsatt. Studien har gett en bild av hur hedersutsatta kvinnors situation 

utifrån ett psykologiskt perspektiv kan se ut. Många kvinnor lever under likartade 

livsförhållanden som informanterna i denna studie och kan möjligen uppleva liknande 

psykologiska konsekvenser som denna studie kommit fram till. Samtidigt som hedersförtryck 

fortfarande är ett okänt fenomen för många i samhället, lever ett stort mörkertal både i Sverige 

och i världen under hedersutsatta förhållanden utan att det officiellt rapporteras. Därför anser 

vi att det är nödvändigt att studera hedersförtryck utifrån fler psykologiska perspektiv då mer 

kunskap behövs. Detta kommer att öka förståelsen och bemötandet av hedersutsatta i 

samhället och på så sätt bidra till att fler kan få hjälp. 
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Bilaga 1 

Presentation (5-10 min) 

Syftet är att genomföra en kvalitativ studie om vilka tankar, känslor och beteenden 

hedersförtryckta kvinnor uppvisar, i relation till att vara hedersutsatt. Hedersförtryck utförs 

oftast av männen inom släkten, men även av andra släktmedlemmar samt av allmänheten. Vår 

definition av hedersförtryck är: fysiskt och psykiskt våld, hot, utfrysning, kontroll av beteende 

och sexualitet, frihetsbegränsning i livet samt förakt mot offret och dennes släkt. 

Några exempel på när brott mot hedern begås kan vara genom att bli våldtagen, ha 

sexuell relation innan giftermål, vägra ingå i tvångsäktenskap, begå äktenskapsbrott, vägra 

kontrollera närbesläktade kvinnor, besudla släktens rykte m.m. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Inga 

personuppgifter, förutom kön och ålder, kommer att tas med i studien och svaren är anonyma. 

Detta innebär att materialet inte kan kopplas till dig som person på något sätt. Resultatet av 

undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast för vår studie. Vi är 

ansvariga för att dokumentationen av svaren hanteras konfidentiellt, och att din identitet 

förblir anonym. 

Intervjufrågorna kommer att beröra vilka tankar, känslor och beteenden du 

uppvisat/uppvisar i relation till hedersförtryck. Intervjun kommer att spelas in i syfte att 

transkribera samtalet ordagrant. Detta för att vi under intervjun ska kunna ha full kontakt med 

dig, lägga fokus på dina svar och inte behöva anteckna under samtalets gång, men också för 

att vi inte ska misstolka dina svar. Senare skickar vi en kopia av transkriberingen till dig för 

att du ska få möjligheten att granska vad du har sagt under intervjun, eller lägga till/ta bort 

något. Sedan kommer inspelningen att raderas säkert. Vi kan däremot behöva återkomma till 

dig vid eventuella frågor. 
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Du får ta pauser när du känner för det. Ta god tid på dig att tänka och svara på 

frågorna, vi har inte bråttom. Det är fritt att berätta och svara precis som du vill. Känn inte 

press eller tänk inte på vilka svar vi behöver till studien, utan berätta vad du känner för och 

vad som kommer upp i tankarna. Det är också fritt att ta tillbaka något som du har berättat 

tidigare, berätta det för oss så tar vi bort den delen. 

Har du förstått informationen eller är det något som är oklart? Har du några frågor 

innan vi börjar med intervjun? Du får bestämma var du vill sitta, så att det känns bekvämt för 

dig. Känns det bra? 

Intervjufrågor  

1) Vad har du för kön och hur gammal är du? 

2) Vi börjar med att du berättar på vilket sätt du är eller har varit hedersförtryckt, med 

tanke på vår definition av hedersförtryck. (om du kan berätta i stora drag) 

3) Hur mådde du då? 

4) Hur kändes livet då? 

5) Minns du hur du reagerade känslomässigt när detta hände dig? 

6) Vilka känslor hade du kring att klara av situationen (för att inte ge upp)?   

7) Vilka känslor hade du kring att lösa situationen på bästa sätt? 

8) Minns du hur du reagerade tankemässigt när detta hände dig? 

9) Hur tänkte du kring att klara av situationen (för att inte ge upp)?  

10) Hur tänkte du kring att lösa situationen på bästa sätt?  

11) Vad gjorde du då direkt vid det tillfället? 

- (Vid behov ge exempel: grät du, alkohol, bråkade med andra, deprimerad, 

panikångest, självskadebeteende, ringde och pratade med en person...) 

12) Vad gjorde du för att livet skulle bli lättare?  

13) Vilken händelse ledde till att du fick nog av förtrycket? 
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14) Vad gjorde du för att sätta stopp för förtrycket? 

15) Vad känner du nu kring det som har hänt dig?  

16) Vad tänker du nu kring det som har hänt dig?  

17) Har du sökt vård för din psykiska hälsa? Om ja, fick du någon klinisk/psykisk diagnos 

(ex. Panikångest attack, depression, PTSD...). 

18) Vad känner du kring framtiden med tanke på vad du har varit med om? 

19) Vad tänker du kring framtiden med tanke på det du har varit med om? 

20) Vad vill du göra i framtiden med tanke på vad du har varit med om?  
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Bilaga 2 

 

Hej!  

Vi, Tara Said och Fiona Muwuluzi, studerar beteendevetenskapliga programmet vid 

Örebro universitet, med inriktning i psykologi. Denna termin skriver vi vår C-uppsats. Syftet 

är att genomföra en kvalitativ studie om hur hedersutsatta personer hanterar hedersförtryck 

genom att studera enskilda personers tankar, känslor och beteenden. Hedersförtryck utförs 

oftast av männen inom släkten, men även av andra släktmedlemmar och omgivningen. Vår 

definition av hedersförtryck är: fysiskt och psykiskt våld, hot, utfrysning, kontroll av beteende 

och sexualitet, frihetsbegränsning i livet samt förakt mot offret och dennes släkt. 

Både män och kvinnor kan drabbas av hedersförtryck, men på olika sätt. Några 

exempel på när brott mot hedern begås kan vara genom att bli våldtagen, ha sexuell relation 

innan giftermål, vägra ingå i tvångsäktenskap, begå äktenskapsbrott, vägra kontrollera 

närbesläktade kvinnor, besudla släktens rykte m.m. 

Vi behöver er hjälp att få kontakt med män och kvinnor, vilka är och/eller har varit 

utsatta för hedersförtryck. Känner ni någon som är/har varit utsatt och vill ställa upp på en 

intervju som beräknas ta ca 1 timme? Intervjun kommer att genomföras enskilt. 

Intervjufrågorna kommer att beröra hur hedersförtrycket hanteras/har hanterats av 

informanterna. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Inga 

personuppgifter kommer att tas med i studien och svaren är anonyma, vilket innebär att 

materialet inte kan kopplas till informanterna på något sätt. Resultatet av undersökningen 

kommer att behandlas konfidentiellt och användas endast för vår studie. Vi är ansvariga för att 

dokumentationen av svaren hanteras konfidentiellt och att informanternas identitet förblir 

anonyma. 
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Intervjun kommer att spelas in i syfte att transkribera samtalet ordagrant. Detta för att 

vi under intervjun ska kunna ha full kontakt med informanterna, lägga fokus på deras svar och 

inte behöva anteckna under samtalets gång, men också för att vi inte ska misstolka 

informanternas svar. 

Senare skickar vi en kopia av transkriberingen till informanterna för att de ska få 

möjligheten att granska vad de har sagt under intervjun, eller lägga till/ta bort något. Sedan 

kommer inspelningen att raderas. Vi kan behöva återkomma till informanterna vid eventuella 

frågor. Vi kan tänka oss att åka till personen var än personen befinner sig i Sverige. Intervjun 

kan genomföras på svenska, engelska eller kurdiska (sorani). 

  

Ni kan kontakta oss på: 

Tara Said, 073-xxx xx xx, tara.said.tre@gmail.com 

Fiona Muwuluzi, 073-xxx xx xx, fionamuwuluzi@hotmail.com 

Tack på förhand! 

//Tara Said & Fiona Muwuluzi 

Samhälls-och beteendevetenskapliga programmet, Psykologi C 

Handledare: Viveca Olofsson, Doktorand i psykologi, 019-xx xx xx 

Örebro universitet 


