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Abstract 

Twenty years has passed since Fadime Sahindal was shot to death by her own 

father in “a crime of honour”. This happened in Uppsala, Sweden and a lot of 

people was shocked of how it could happen here. Today ”crimes of honour” is 

still happening and the debate is ongoing as well in media as in politics. This 

study will look at ”crimes of honour” and honour-related violence from a perspec-

tive in relation with religion and theories that involves purity and the collective, 

and how they appear in Sweden today. The purpose of this is to widen the view of 

honour-related violence and open for new understandings of it. Through a qualita-

tive content analysis of published stories of people involved in an honour-related 

context and compare them against religious theories. 

 Three questions are posed to guide the study: How is the meaning of religion 

described to honour-related violence in the selected stories? How does the rela-

tion between the described violence and Mary Douglas' theories of moral, sexu-

ality and ritual purity appear? How does the relation between the described vio-

lence and René Girard's theories about the collective and the scapegoat appear? 

The study finds that the honour-culture and honour-related violence are 

strongly tied to the collective, the group culture is strong and can be governed by 

the common culture, religion, family ties or a combination of these. The im-

portance of religion for honour-related violence differs slightly in the chosen sto-

ries, but religion is clearly included as a factor and the people who figure in it are 

to varying degrees religious and are in a context of honour. In relation to Douglas' 

theories of morality, sexuality and ritual impurity, a woman's sexuality and her 

innocence constitute a clear boundary whose transcendence must be controlled 

and punished. Even Girard's theories about that the collective's need to find a 

scapegoat who can free the group and restore order are embraced on the stories. 

 

 
Keywords: (Honour-related violence, religion, purity and danger, the collective and the 

scapegoat) 

Nyckelord: (Hedersrelaterat våld, religion, renhet och fara, kollektivet och syndabocken) 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Den 21 januari 2002 sköts Fadime Sahindal ihjäl av sin egen far, detta klassades 

som ett hedersmord vilket chockerade många att det kunde ske i Sverige och poli-

tikerna lovade att ta tag i problemen. Det har nu passerat 20 år sedan händelsen 

men om man lyssnar på politikerna, så kvarstår problemen med vad som om-

nämns som hedersrelaterat våld och förtryck och har snarare ökat i Sverige än 

minskat. Den 28 januari i år kallade Liberalerna till Särskild debatt om hedersrela-

terat våld och förtryck, detta för att markera att detta är något som pågår och som 

måste få en lösning (Riksdagen 2022). Detta signalerar att just detta är högaktu-

ella våldshandlingar som sker i vårt samhälle idag, dess ursprung och funktion är 

också något som flitigt debatteras och det råder många skilda åsikter kring om det 

är socialt, kulturellt, religiöst betingade handlingar eller kanske en kombination av 

det hela.  

Våld är något som är så gott som ständigt närvarande i vårt samhälle. På ny-

heterna rapporteras det om våld i olika former och politikerna debatterar olika 

lösningar. Det finns många olika sorters våld som utspelar sig av en uppsjö utav 

olika anledningar, det är för mig ett faktum att det är så vår värld ser ut. När saker 

händer runt mig skapar det ett intresse för att ta reda på mer och med det öppna 

upp för en vidare förståelse av omvärlden och dess utspel. Då jag i mina studier av 

religionsvetenskap har stött på och blivit bekant med ett flertal teorier som rör 

religiöst berättigat våld och rituellt våld så har jag kommit att vilja analysera dessa 

teorier mot debatterade våldshandlingar i vårt svenska samhälle.  

Men vad är hedersrelaterat våld och varför finns det? En hel del forskning har 

gjorts inom ämnet och många olika resultat har nåtts, vilket jag kommer att pre-

sentera vissa delar utav under kapitlet om tidigare forskning (NCK 2010, Svens-

son 2022). När jag väljer att fördjupa mig i ämnet vill jag göra det i kombination 

med olika teorier kopplade till religiöst berättigat våld, särskilt med fokus på 

Mary Douglas och orenhet samt René Girard och kollektivets syndabock. Heders-

relaterat våld är inte knutet till någon specifik religion i sig, men det är inte heller 

religiöst eller rituellt våld utan kan finnas i flera utav vår världs religioner, vilket 

får mig att vilja undersöka dess relation. Det finns flera teorier som behandlar 

religiöst berättigat samt rituellt våld, såväl dess funktion som uppkomst och uti-

från dem tror jag att det är möjligt att få perspektiv på det hedersrelaterade våldet 

och sätta in det i en samhällelig kontext (Bowie 2006, Douglas 1997, Girard 2007, 

Juergensmeyer & Kitts 2011). Många gånger tror jag att det finns en mängd förut-

fattade meningar kring varför våld utövas utan vidare reflexion till underliggande 

orsaker och jag tycker därför att detta är ett ämne som är intressant att titta på från 

flera olika håll.  
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1.1. Syfte och mål 

Syftet med min studie är fördjupa kunskaperna kring relationerna mellan religiöst 

berättigat våld och faktiska våldshandlingar, i detta fall med fokus på det som 

omnämns som hedersrelaterat våld. För att få ett material att analysera gör jag en 

innehållsanalys på ett urval av berättelser från personer som har varit utsatta för 

hedersrelaterat våld vilka finns publicerade i två böcker. Med hjälp av Mary 

Douglas och René Girards teorier kring orenhet och kollektivet är min målsättning 

att få en annan insynsvinkel och en bredare förståelse kring denna typ av våld och 

genom det öppna upp för andra vägar att se på hedersvåldet såväl för debattörerna 

som utövarna. 

1.2. Frågeställning 

Hur beskrivs religionens betydelse för hedersrelaterat våld i de valda berättelser-

na? 

Hur ser relationen ut mellan det beskrivna våldet och Mary Douglas teorier 

om moral, sexualitet och rituell orenhet. 

Hur ser relationen ut mellan det beskrivna våldet och René Girards teorier 

kring kollektivets syndabock? 

1.3. Avgränsning 

Då jag inte haft möjlighet att göra egna intervjuer har jag utgått från ett material 

som redan till viss mån är bearbetat. Det finns säkert ett stort mörkertal i utövan-

det av hedersrelaterat våld som inte blir representerade här vilket gör att det är 

svårt att generalisera baserat på resultatet. Materialet kommer ifrån två böcker 

som innehåller sju respektive tio berättelser från personer som enligt böckernas 

författares klassificeringar har varit utsatta för hedersrelaterat våld. Jag har inte 

genomfört analys på samtliga berättelser då jag har satt som kriterier för min stu-

die att enbart titta på berättelser som rör hedersrelaterat våld som utspelar sig i 

Sverige i vår samtid, samt att religion på något sätt ska omnämnas, vilket har lett 

fram till att jag totalt analyserat elva av berättelserna. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Hedersrelaterat våld och hederskultur är ett omskrivet ämne inom såväl politiken 

och media som i forskningslitteratur. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, 

NCK (2010:21) blev under 1990-talet hedersrelaterat våld en internationell forsk-

ningsfråga där de inledningsvis hade som funktion att lyfta fram ett nedtystat pro-

blem, i Sverige steg det in på arenan först under början av 2000-talet bland annat 

genom socialantropologen Unni Wikans studie av mordet på Fadime Sahindal. 

NCK (2010:18) delar in forskningen kring hedersvåld i tre breda fält med åtskild 

förståelse för problematiken, ett kulturellt, ett könsperspektivt och ett intersekt-

ionellt. När jag har gjort mina efterforskningar för att såväl sätta mig in i begrep-

pet hedersrelaterat som att se vad som belysts tidigare faller mycket av det jag 

hittar in i just ett feministiskt eller kulturellt perspektiv. I min studie vill jag inte 

undersöka ett patriarkalt våld utan i stället se på hur man kan berättiga våld genom 
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religion i vår samtid i Sverige. Detta har jag inte direkt kunnat finna i någon annan 

större studie, en förklaring till det kan jag till viss del finna i en rapport framtagen 

för Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, IMS utförd av Jo-

nas Svensson (2022:13) där det konstateras att religion inte har varit ett framträ-

dande tema vid studier av hedersrelaterat våld och förtryck, dock visar studier på 

att det finns ett samband mellan religiositet och hederskultur. Svensson (2022:14) 

lyfter även fram att i flera utav de studier som baserar sig på intervjuer så återger 

informanterna sin syn på religionens relation till händelserna men detta har inte 

närmare analyserats av forskarna. Men även om tidigare forskning har varit något 

av ett problematiskt avsnitt för denna studie vill jag gärna lyfta fram följande tex-

ter. 

Sociologen Åsa Eldén (2003) har skrivit avhandlingen Heder på liv och död 

där hon diskuterar hur rykte, oskuld och heder aktualiseras i några arabiska och 

kurdiska kvinnors liv samt hur de förstås i relation till religion och kultur. Av-

handlingen bygger på intervjuer samt textstudier, och har främst en hermeneutisk 

feministisk förståelse som utgång, men den för även med sig hur utövare och offer 

skapar mening och sammanhang utifrån religiösa ramar. Studien är en kombinat-

ion av studier utav rättsfall och utförda intervjuer, vilket gör att det empiriska 

materialet består av två olika delar. Rättsfallen och de första intervjuerna har varit 

med och legat till grund för avhandlingens centrala teman och Eldén (2003:26) 

uttrycker att frågeställningen har växt fram, att inga vattentäta skott funnits mellan 

faserna för materialinsamling och analys. Det som uppges främst skilja de olika 

empiriska materialen åt är syftet som de är skapade i. Intervjuerna i forsknings-

syfte med kvinnornas tolkningar av sina egna liv i centrum och Eldéns frågeställ-

ningar som utgångspunkt, medan rättsfallen är ett material skapat för att komma 

till domslut och utgörs av såväl de inblandades som domstolars tolkningar av de 

uppgifter som framkommit under en förundersökning. Att avhandlingen har en 

hermeneutisk grundsyn vilket i det här fallet innebär att handling blir begriplig 

först när den tolkas i ett hederskulturellt sammanhang, vilken i sin tur är samman-

länkad med en feministisk förståelse för mäns våld mot kvinnor, där våldet tolkas 

utifrån kulturellt accepterade former av kontroll och förställningar om kön. 

Själva avhandlingen är uppdelad i fem kapitel där projektet diskuteras i sin hel-

het samt de fem artiklar som skrivits utifrån det empiriska materialet. Man får 

följa hur rykte, oskuld och heder har vuxit fram som huvudteman under projektets 

gång samt diskussion kring olika metoder, etiska och teoretiska vägval för att av-

slutningsvis få en sammankoppling i hur koncepten kultur, religion, kön, könsi-

dentitet och våld analyserats i det empiriska materialet.  

Eldén påvisar att hennes informanter gör en uppdelning mellan det svenska, 

arabiska och kurdiska som olika föreställningar om gemenskaper. Där det svenska 

har värden som innefattar att individen har företräde över den kollektiva gruppen 

samt att man har lika rättigheter mellan könen samt att kvinnorna är självständiga, 

allt medan det arabisk/kurdiska sätter kollektivet över individen och är tvingande 

och förtryckande mot kvinnor. Fokus i studien har främst legat i vad rykten bety-

der för de olika kvinnornas identitetsskapande och hur man kan förstå det i ett 

hederssammanhang samt vilken betydelse som föreställningarna om den splittrade 

kvinnligheten i form av hora-oskuld betyder och påverkar. 

De rättsfall som studerats i studien för att få en infallsvinkel till hur man i rätten 

argumenterar och dömer i fall av hedersrelaterat våld ges en hel del kritik utav 

Eldén då hon menar att de många gånger ser på brott som avgränsade handlingar 
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samt att man låter kulturen fungera som en förmildrande omständighet i stället för 

att se på det för vad det är. 

Eldén lyfter även fram religionens funktion för informanterna och att den även 

är närvarande i de analyserade rättsfallen. Religionen kan av männen användas för 

att såväl kontrollera som att utöva våld mot en kvinna. Eldén använder även relig-

ionen på en analytisk nivå för att förstå skapandet av könsidentitet där religionen 

ses som en starkt normativ tolkningsram där manligheten kopplas till gudomlighet 

och genom det blir deras handlingar gudomligt sanktionerade. När man även läg-

ger till religionen i informanternas uppdelning skapas ytterligare kontraster som 

kan stärka de normativa kraven på kvinnorna. 

Pernilla Ouis (2021) som är professor i socialt arbete lyfter fram mekanismer-

na kring konflikter som omnämns som hedersrelaterat våld och förtryck. Artikeln 

har en utgångspunkt i Ouis tidigare forskning samt annan aktuell forskning på 

samma tema. Ouis lyfter fram att såväl män som kvinnor kan vara offer som förö-

vare när det handlar om hedersrelaterat våld, det är kollektivet som har en stor 

betydelse för själva våldsutövandet. Hon framhåller att ett intersektionellt per-

spektiv bör ligga till grund för förståelsen av våldet, såväl kön, etnicitet, religion, 

klass som ålder är av väsentlig betydelse.   

Det finns kulturella föreställningar och värderingar om vad som är rätt eller 

gott, så kallade normer. Normer kring vad som är moraliskt riktigt är inte indivi-

duellt framtagna utan delas utav medlemmarna i den sociala och kulturella grup-

pen, normer är många gånger som oskrivna regler som delas utav kollektivet och 

ses helt enkelt som det normala. Ouis lyfter fram den forskning som kontinuerligt 

görs av World Value Survey där man jämför olika nationaliteters normer med 

varandra i en World Value Cultural Map1 vilket visar på att Sverige är extremt 

individualistiskt och sekulariserat och inte många länder i världen delar våra nor-

mer. De stora skillnaderna i värderingar ses mellan Sverige och exempelvis Soma-

lia, Iran, Irak, och andra arabiska länder som har stora migrantgrupper som kom-

mit hit. Dessa länder är företrädesvis muslimska och religion, tradition samt kol-

lektivets betydelse för individens överlevnad är av största vikt. En följd av detta är 

att de stora globala normkonflikterna många gånger sker i migrantfamiljer och 

handlar om familjen och är kopplade till frågor som heder och skam.  

När det kommer till det hedersrelaterade våldet så uppger Ouis att det inte föl-

jer den gängse modellen med ett kvinnligt offer och en manlig förövare i en nära 

relation utan i stället planeras och utförs av ett kollektiv efter specifika mekan-

ismer, med en funktion att kontrollera medlemmarnas sexualitet och familjebild-

ning. Den kollektiva dimensionen för med sig att såväl män som kvinnor är både 

offer och förövare, även om det många gånger inte är kvinnan som utövar själva 

våldet, så är det i hennes intresse som det görs, så att hedersnormerna upprätthålls 

och skammen inte drabbar kvinnorna i kollektivet. Våldet kan därför inte ses som 

passionsbrott eller liknande, utan är rationellt planerade av en familj, ett våld som 

oftast drabbar den uppväxande generationen. Man kan se det som att våldet krävs 

för att återupprätta en förlorad kollektiv heder, vilket tyder på att det är kollektivet 

som är orsaken bakom våldet och att det våldet inte är normbrytande utan orsakat 

av ett grupptryck.  Det är bara de som öppet bryter mot normerna som blir utsatta 

för våld, den största gruppen av barn och unga har till stor del anpassat sig efter 

hedersnormerna, men bara för att man inte ser våldet så betyder det inte att he-

dersförtrycket inte är förekommande och är det som styr anpassningen. 

 
1 World Value Survey Culture Map 2017 används i Ouis artikel 
(http://www.worldvaluesurvey.org/images/Culture_Map_2017_conclusive.png) 
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Ouis lyfter fram att religion visst har en betydelse när det handlar om heder 

även om den inte är kopplad till en specifik religion, förenklat kan hedersnormer-

na ses som en religiös sexualmoral. Hon tar även upp att religionen kan användas 

såväl för som emot våldet som sker i hederns namn. Om de religiösa företrädarna 

tolkar det som att religion står över tradition och att våld inte hör hemma i relig-

ionen kan detta användas som verktyg medan våldet å andra sidan kan få resonans 

i den religiösa sexualmoralen. 

Anders Strindberg (2021), förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinsti-

tut har i sin rapport använt sig av befintlig forskning för att se om det finns skär-

ningspunkter mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat 

våld och förtryck dels för att förhållandet mellan dessa kan vara av vikt för såväl 

en problemförståelse som praktiska motåtgärder. Strindberg ramar in sin rapport 

med social konstruktionsteori och social identitetsteori med huvudfokus på Sve-

rige. Han lyfter fram den forskning som gjorts kring den jihadistiska salafismen 

då dess religiösa uttryck i vissa fall sägs förstärka hederskulturen samt den tidi-

gare forskning som finns kring hedersrelaterat våld, i vilka han sammantaget kan 

finna tydliga teoretisk och begreppsmässiga samband. Dock lyfter han att det 

finns stora luckor i forskningen kring hur detta ser ut i verkligheten. 

Strindberg lyfter även han fram att hedersrelaterat våld inte är en religiöst av-

gränsad företeelse, men att religiositeten inte är en ovidkommande faktor då olika 

normsystem kan verka parallellt och gå in i varandra. Han trycker även på att 

islamism i sig inte främst handlar om teologi utan är ett politiskt verktyg som syf-

tar till att påverka samhället enligt de egna tankegångarna. Men varken våldsbeja-

kande islamistisk extremism eller hedersvåld uppstår från ett vakuum utan centra-

liseras kring hur grupptillhörighet och gruppidentitet formas och ställs mot 

varandra. Han framhåller även den forskning som finns kring att det finns skillnad 

mellan religiösa och ickereligiösa hedersnormer. Att det kan vara viktigt att hålla 

dessa åtskilda men att handlingar som sker, ibland kan vara privata och person-

liga, men de kan också ske som en strävan efter att forma sin omgivning efter sina 

egna värderingar. Flera påpekar även att respektabilitetsnormer, generellt sett, har 

sin grund i religion, samt att vissa länders familjerättslagar bygger på religiösa 

åskådningar. Han framhåller även att vissa hävdar att kvinnans sexualitet ses som 

farlig ur ett religiöst perspektiv, vilket gör att den sociala kontrollen krävs, detta 

betyder dock inte att alla i en religiös gemenskap har samma åsikter och drar 

samma slutsatser. Vidare belyses även att utbildningsnivå och nivån av tilltro till 

de religiösa auktoriteterna påverkar hållningen till de hedersnormer som finns i 

gruppen, hur man bor och vad man har för integrering med samhället i stort på-

verkar kraftigt graden av det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Tradition, 

kultur och religion flyter gärna ihop och skiljelinjer där emellan är svåra att dra. 

Vissa debattörer hävdar att kulturmönster med sedvänjor och religion flätas in i 

varandra och att dessa direkt strider mot såväl demokrati som mänskliga rättighet-

er. 

Jonas Laouini (2013) har i sin C-uppsats gjort en kvalitativ studie genom ana-

lysmetoden meningskoncentrering av sju semistrukturerade intervjuer och har en 

såväl induktiv som deduktiv ansats. Genom sin analys av intervjuerna av de unga 

kvinnorna som lever i en hederskultur ser Laouini att kollektivet ligger till grund 

för det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Ryktesspridning används som ett 

maktmedel av kollektivets medlemmar vilket i sin tur kan generera faktiska 

våldshandlingar mot normavvikande individer. Förhållandet mellan att utföra he-

dersförtrycket och att själv vara hedersförtryckt, är även det något som framkom-
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mer i studien då rädslan för att vara oppositionell är något som delas av kollekti-

vet. En annan aspekt som framkommer i studien är att kollektivets interaktions-

frekvens har betydelse för förtryckarnas förhållningssätt samt att ju större kollek-

tivet är desto fler är det som upprätthåller dess normer. 

1.5. Material 

Mitt empiriska material består utav två publicerade böcker, författaren och politi-

kern Soheila Fors (2017) Bakom varje fönster bor ett hjärta samt journalisten Ga-

laxia Wallins (2020) Fånge i hederns famn: Berättelser av hedersförtryckta kvin-

nor. Dessa återger berättelser från personer som varit utsatta för våld som kan 

relateras till en hederskultur. Detta material är således en typ av sekundärmaterial, 

men då denna studie inte ger utrymme för egna intervjuer var detta så nära det 

som jag kunde komma. 

1.6. Begreppet hedersrelaterat våld 

Det finns i dagsläget inte någon enhetligt fastställd definition utav begreppet he-

dersrelaterat våld. Hedersförtyck.se (2020) beskriver att det hedersrelaterade vål-

det och förtrycket handlar om att upprätthålla släktens eller kollektivets normer 

och värderingar, det kan även handla om att återupprätta dess anseende om det 

skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kvinnans sexualitet är en del av 

förutsättningarna för att upprätthålla kollektivet och dess patriarkala styre. Famil-

jens anseende är således beroende av vad flickorna gör eller tros göra, vilket bety-

der att även rykten kan förstöra en familjs anseende och heder. Att familjen och 

männens heder är beroende av kvinnor och flickors sexuella beteende genererar i 

sin tur förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Kol-

lektivets intressen sätts framför de egna och valet av partner är i dessa fall inte 

individens eget val utan hela familjens angelägenhet. 

Unni Wikan (2004:65-73) skriver att för många icke-västliga samhällen före-

kommer en hederskod som är en uppsättning regler för vad som tillför eller inte 

tillför heder, i förhållande till dessa kan heder vinnas eller förloras. Vidare fram-

håller hon att heder är något som är knutet till ett kollektiv såsom släkten eller 

klanen. Familjen har gemensam heder vilket gör att den enes vanära drabbar den 

andre.  Heder ligger i mångt i det yttre, hur saker uppfattas, vilket i sin tur gör att 

ryktet blir A och O. Ryktet är ett socialt faktum som man måste förhålla sig till, 

man får inte ge folk en anledning att prata. Sammanfattningsvis, om inte heders-

koden följs förlorar personen sin heder och drar samtidigt med sig andra, då he-

dern är kollektiv, reglerna ses som grundläggande varigenom ett brott mot dem är 

vanära. Om männen i familjen konfronteras med sin svaghet i att familjen dragit 

skam över sig provoceras de många gånger in i våldshandlingar, det hela ligger 

mångt i omgivningens reaktion. 

Utifrån dessa beskrivningar har jag tagit utgång i att det hedersrelaterade vål-

det, såväl fysiskt som psykiskt, är kopplat till någon form av kollektiv och därmed 

särskiljer sig ifrån den typ av våld som sker i en nära relation där till exempel ma-

ken misshandlar sin hustru, dock utesluts inte det ena av det andra. 



 10 

Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel presenterar jag de teorier som jag har använt mig utav vid analysen 

av mitt material. Jag kommer även att lägga fram den arbetsmodell som visar hur 

jag har planerat att anamma teorierna. 

2.1. Presentation av teorier 

Religiösa uppfattningar bygger många gånger på gott och ont, rent eller orent, 

sakralt eller profant. Dessa uppfattningar bär med sig möjligheten till att anse att 

vissa har rätt och andra fel. Teorier kring sambandet mellan våld och religion 

finns det gott om och många bygger på varandra eller vävs ihop, de skildrar inte 

bara hur man kan berättiga våld utan även hur våld kan komma att bli en ritual 

och på så sätt övergå till det heliga.  

Genom att delta i en våldshandling med ett religiöst syfte så ser sig utövaren 

som transformerad och detta har på något sätt ett terapeutiskt eller förlösande 

syfte. Ett annat syfte med det religiösa våldet kan verka som en typ utav offer. 

Genom att offra en person, exempelvis en syndabock så räddas hela samhället 

från ett våldsamt kaos man kan genom teorierna även se att under ytan av det gåt-

fulla sambandet mellan våld och det som är heligt så anar man den märkliga at-

traktion mellan skapelse och förödelse som finns hos människan (Juergensmeyer 

& Kitts 2011:98-99).  

Jag har valt att främst utgå ifrån två forskares teorier och ha dessa som bas för 

min analys. Mary Douglas då hon berör mycket kring moral, sexualitet och vad 

som kan ses som rituellt orent samt René Girard då han lyfter fram kollektivet 

med dess förmåga att övergå till en mobb. 

2.1.1. Mary Douglas – Renhet, smuts och kroppen som symbolsystem 

Antropologen Mary Douglas beskrev ”smuts” som ”matter out of place”, med 

vilket hon menade är att där det finns smuts finns det också ett system. Vi klassi-

ficerar och bestämmer var saker och ting bör befinna sig eller hur de ska vara för 

att inte ses som orena, med tiden så byggs även en konservatism in i vårt system 

vilken skapar en tillförsikt. De kategorier som är skapade av gruppen kan ses som 

ett positivt system vari föreställningar och värderingar prydligt kan inordnas. En 

individ med en annan förställning ger antingen vika för gruppen eller försöker 

övertyga den om att den har rätt, om man lägger till ett element av fara till det hela 

eliminerar man i sort sett hela diskussionen och framtvingar en form av konformi-

tet som kan ses i vissa seder. Orenhet eller smuts är något som inte får ingå om en 

bestämd ordning ska kunna upprätthållas (Douglas 1997:55-62). Individer kan 

avsiktligt eller oavsiktligt utlösa faror som inte utgör någon del av själslivet och 

som inte heller kan köpas eller läras in genom initiation eller övning. Det är kraf-

ter som rör orenande av samhällets själva idéstruktur, de faror som orenandet ut-

löser i dessa fall sker bara om dess kosmiska eller sociala gränslinjer är tydligt 
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definierade. Personen som står för orenandet är alltid skyldig på ett eller annat 

sätt, den har överträtt en gräns som den inte borde ha gjort och med det dragit fara 

över andra personer (Douglas 1997:162).  

Man kan se på kroppen som en symbol för det system i vilket den sociala me-

ningen kodas. Kroppen utgör en sinnebild som i sig kan symbolisera ett begränsat 

system och dess gränser som är osäkra eller hotade (Douglas 1997:164). 

Det sexuella samspelet är av naturen både produktivt och konstruktivt och 

ligger som grund till allt socialt liv, men det sexuella kan även vara till grund för 

strängt avskiljande och våldsamma motsättningar. Orenhet genom sexualitet kan 

bland annat komma genom att man befläckat kroppen fysiskt eller socialt då reg-

ler finns för hur in- och utgångar ska övervakas. Man kan också överskrida sam-

hällssystemets inre gränser, men även de institutioner som könsskillnaderna vilar 

på i samhället är av bärande vikt. När samhällsstrukturen är tydligt uttalad blir 

konsekvenserna vid överträdelser mycket större och man finner det effektivt att 

binda män och kvinnor vid sina sociala roller genom att ta orenande till hjälp 

(Douglas 1997:198-199). 

Douglas (1997:60-62) hävdar att varje givet klassificeringssystem skapar 

anomalier som kulturen måste hantera även då de strider mot dess tankemönster, 

om de ignoreras risker kulturen att förlora sin trovärdighet. Detta innebär således 

att man inom varje kultur har olika bestämmelser för hanteringen av dessa. Hon 

omnämner fem negativa lösningar på detta: 

• Omdefiniering av anomalin, genom att nöja sig med den ena eller 

andra tolkningen är det inte längre tvetydigt. Exempelvis kan ett miss-

bildat barn i stället definieras som ett djur och lämnas tillbaka till dem. 

• Skaffa fysisk kontroll över anomalin genom att eliminera den. Exem-

pelvis så skär man halsen av en tupp som gal på natten då den är defi-

nierad att göra det i gryningen och således försvinner avvikelsen. 

• Undvikande av abnorma saker och ting. Exempelvis förbuden mot att 

ät vissa saker i Moseboken samt avsky för krälande väsen. 

• Abnorma händelser eller individer stämplas som farliga. 

• Utveckla abnormiteten genom ritualisering. Ritualer kan genom att 

använda sig av anomala symboler förena ondska och död med godhet 

och liv i ett enhetligt system. 

Sammanfattningsvis, genom att klassificera något som rent eller smutsigt ge-

nomförs en moralisk bedömning. Regler om moral, hygien, rituell renhet och sex-

ualitet är sammankopplat. Såväl folkreligioner som större skriftreligioner och hela 

samhällen skapar ordning ur kaos, vardagliga handlingar och sociala ritualer bi-

drar till samhällets återställande och ordnandet av relationer. De anomalier som 

uppstår måste utraderas antingen genom bannlysning eller genom att övervinnas 

(Douglas 1997).  

2.1.2. René Girard – Våld, heliga riter, kollektivet och syndabocken 

Litteraturvetaren och filosofen René Girard ser religion som föreställningar av 

gudomligheter, som det heliga utanför det mänskliga samhällets vardag. Det 

mänskliga våldet är fokuserat på detta heliga rike, något okänt som varken kan 

släppas löst eller ignoreras. Om man kommer för nära det heliga, och med det till 

våldet som finns i det mänskliga samhället, så finns risken att man själv drabbas. 

För stora åtskillnader mellan det heliga och det vardagliga leder till ett glapp ef-

tersom det avledda våldet kräver erkännande och tillmötesgående. Resultatet av 
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relationen mellan det heliga och det vardagliga innebär att även om vi människor 

inte kan leva mitt i våldet så kan vi inte heller ignorera det faktum att det existe-

rar, Girard menar även att man genom att utföra ett rituellt offer kan skydda hela 

gruppen från undergång. Ett offer är ett substitut för dem själva som kan skydda 

dem från deras eget våld. Meningen med offret är att återskapa harmonin och 

stärka de sociala banden i samhället (Bowie 2016:163-164). Religionen finns där 

som såväl uppviglare som skapare av våldet men även som något som håller det 

tillbaka och minimerar det. 

Girard (2007:57-58) framhåller vidare att massan alltid är förföljelsebenägen, 

den vill ha handling men är inte så intresserad av underliggande orsaker, utan 

greppar istället den orsak som verkar rimlig och som släcker dess våldstörst. De 

som ingår i massan är alla potentiella förföljare då de drömmer om att rena sam-

hället från det som gör det orent, fördärvar och snedvrider det. Alla typer utav 

brott kan vara fundamentala som exempelvis religiösa brott och överträdelser av 

tabun. Dessa kan ses som attacker mot själva den grund som ett samhälle eller 

någon annan typ av hierarki, som en familj, vilar på. Individuella handlingar 

skapar således generella konsekvenser som inte bara riskerar att lösa upp de soci-

ala banden utan förstör dem ifrån grunden. Följderna blir att man ser det som ett 

litet antal individer, eller till och med en enda, kan vara ytterst farlig för hela sam-

hället och skapar med det en syndabock som man kan göra sig av med för att åter-

skapa ordningen.  

2.2. Arbetsmodell 

För att behandla mitt material kommer jag inledningsvis göra en kvalitativ inne-

hållsanalys vars resultat kommer att analyseras med hjälp av Douglas och Girards 

teorier. Som utgång för mitt arbete så jag har jag formulerat följande analysfrågor. 

För att koppla samman Douglas teori om orenande och kroppen som symbol-

system: 

• Uttrycks det att gruppen eller kulturen har ett system som bryts genom 

orenande? 

• Uttrycks det att kroppen och dess sexualitet är en del av de gränser 

som kan överskridas? 

• Uttrycks det att gruppen hanterar anomalier för att återställa ordning-

en? 

 

För att koppla samman Girards teori om kollektivet och dess syndabock: 

• Uttrycks det att det är kollektivet som ligger bakom våldshandlingar-

na? 

• Uttrycks det att kollektivet blir fritt från skuld och harmonin återställs 

genom att en blir syndabock? 

• Uttrycks det ett samband mellan det utövade våldet och religion? 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera min forskningsrelation till ämnet samt 

mitt val av analysmetod. Jag kommer även presentera mitt material och lyfta fram 

hur jag motiverar mitt urval av detta samt belysa studiens validitetskriterier och 

dess reliabilitet. 

3.1. Forskningsrelation 

Att jag valt att ägna min studie åt våld beror i mångt att den samhällsdebatt som vi 

har kring detta ämne intresserar mig mycket. Jag tycker om att se på saker från 

olika håll och tror sällan att det finns några enkla förklaringar. Just det hedersrela-

terade våldet omnämns gång på gång i såväl medier, debatter som forskning som 

något med ett svårdefinierat ursprung, är det kulturellt, etniskt, religiöst, patriarka-

liskt eller kanske en kombination av det hela. Samtidigt som jag har intresserat 

mig för den hederskultur som utspelar sig här i Sverige så har jag även ett stort 

intresse för religion i allmänhet och hur det påverkar vårt sociala liv. Jag har un-

der mina studier i religionsvetenskap kommit i kontakt med flera teorier som rör 

kombinationen utav våld och religion och utifrån det så har mitt intresse väckts 

för att samstudera dessa teorier med ett aktivt utövat hedersvåld. 

3.2. Material 

För att komma åt berättelser om upplevd hederskultur och hedersrelaterat våld har 

jag valt att använda mig utav redan publicerade sådana. Detta gör att mitt ut-

gångsmaterial består av sekundärkällor där författarna har en stor del i hur berät-

telserna framställs och i vissa fall även låter sina egna tankar göra sig hörda. För-

delarna med materialet är att det redan är godkänt för publicering utav de personer 

som intervjuats och alla nödvändiga anonymiseringar är redan gjorda. Böckerna 

är även redan definierade till att falla under berättelser av personer som lever eller 

har levt med hedersrelaterat våld vilket gör att de i sig är med och sätter ramen för 

begreppet i just denna uppsats2. De böcker som jag har hämtat materialet ifrån är 

Soheila Fors Bakom varje fönster bor ett hjärta samt Galaxia Wallins Fånge i 

hederns famn: Berättelser av hedersförtryckta kvinnor. Fors (2017:4-6) skriver att 

hon genom sin bok vill ge en röst till de människor vi inte kan höra. Att hon och 

andra kom till Sverige som sin mans ägodelar där de isoleras för att inte smutsas 

ner, samt att inga är så klämda i sin gruppkultur som invandrarflickorna. Wallin 

(2020:17-19) uppmärksammade under #MeToo att de hedersutsatta kvinnorna inte 

hördes och startade därför uppropet #UnderYtan för att synliggöra den dubbla 

utsatthet som dessa har. Detta ledde fram till intervjuer med nitton hedersutsatta 

kvinnor varav sju godkändes för publicering i boken. Anledningen att jag har valt 

 
2 Se kapitel 1.6. för att se vilka definitioner av hedersvåld som jag har utgått ifrån. 
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just dessa böcker är för att utsagorna kommer ifrån personer som bor i Sverige. 

Det är just det hedersrelaterade våldet som utspelar sig här som faller under min 

lupp, de personer som berättar om hedersvåld som bara utspelat sig innan de kom 

till Sverige har jag gallrat bort. Båda böckerna skildrar berättelser som talar om 

grovt våld och sexuellt utnyttjande som på något sätt är kopplat till hederskultur. 

En nackdel med att använda ett redan färdigt empiriskt material i detta fall är att 

jag inte har möjlighet att ställa fördjupande frågor, jag har inte heller haft möjlig-

het att skapa ett eget intervjuformulär för att på ett enklare sätt komma åt svaren 

på min frågeställning. Dock skapar detta en annan öppenhet i frågeställningen då 

jag inte på något vis kan påverka respondenterna i hur de lägger fram sina berät-

telser för att få den att bättre passa mina teorier. En annan problematik som jag 

uppfattar med mitt empiriska material är att berättelserna ibland hamnar i ett 

gränsland i vad som klassas som hedersrelaterat våld och våld i en nära relation 

som accepteras på grund av att man lever i en så kallad hederskultur och hänsyn 

har därför tagits till detta under analyserna. 

3.3. Metodologi 

Jag har valt att utföra en kvalitativ innehållsanalys med en förhållandevis deduktiv 

ansats på mitt empiriska material. Genom en kvalitativ forskningsprocess så jäm-

kas empirin och teorin kontinuerligt samman, genom att följa ett tema och leta 

efter observerbara fakta som kan förstärka dessa samtidigt som man försöker hålla 

en öppenhet gentemot fakta som kan komma att kullkasta eller ändra ens förvänt-

ningar eller hypoteser. Här existerar inte någon absolut objektivitet utan bara mer 

eller mindre trovärdiga tolkningar av verkligheten (Repstad 2007:136). Genom att 

använda en kvalitativ metod så blir gränserna mellan den induktiva och deduktiva 

ansatsen således lite flytande. Den induktiva ansatsen har empirin som utgångs-

punkt och låter den skapa studien genom att gå från en samling enskildheter till en 

allmän sanning medan den deduktiva ansatsen tar sin utgång i något förutfattat 

(Alvesson & Sköldberg 2008:54-55). Då jag bär med mig teoretiska föreställning-

ar kring religion och våld när jag gör min innehållsanalys anser jag således att min 

ansats hamnar i det deduktiva facket. Men jag har även som ambition att väva in 

induktiva inslag genom att ha en öppenhet mot att nya teorier kan framkomma 

under själva studien och på så sätt ytterligare belysa min frågeställning. Hjerm, 

Nilsson & Lindgren (2014:25) uttrycker att skillnaden mellan en induktiv och 

deduktiv ansats främst är att teorierna genom den induktiva ansatsen utvecklas 

under själva studien medan det deduktiva låter teorierna testas av studien, dessa 

görs dock sällan var för sig utan med mer eller mindre inslag av varandra, vilket 

jag därför kommer att anamma även i min studie. 

Eftersom jag har en deduktiv utgångspunkt med teorierna om religiöst berätti-

gat våld som bakomliggande faktor för min frågeställning så påverkar detta min 

analys av materialet kraftigt då jag kommer att leta efter bärare för dessa teorier i 

mitt empiriska material. När jag avgränsar och sorterar materialet så görs detta 

utifrån aspekter som påvisar att deltagarna har varit utsatt för en typ av våld som 

kan berättigas utifrån deras livsåskådning såväl av dem själva som av den som 

utför eller sanktionerar det utförda våldet. Eftersom jag även vill se om paralleller 

kan dras till den utsattes egen uppfattning om religion och våld kommer även de-

ras uttalande som vidrör ämnet hamna i extra stort fokus, vilket i sin tur kan leda 

till att jämförbara uttalandet av misstag sorteras bort under avgränsningsprocessen 
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och således inte får möjligheten till att skapa nya induktiva inslag. Konsekvenser-

na blir således att mitt material riskerar att avgränsas för kraftigt utifrån min frå-

geställning men samtidigt krävs det att en sortering görs för att syftet med min 

studie ska kunna uppnås. 

För att finna svar på mina frågeställningar så har jag valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys vilket innebär att jag systematiskt har brutit ner och kategoriserat 

textinnehållet i de böcker som jag har som empiriskt utgångsmaterial. 

3.4. Validitet och reliabilitet 

Bergström & Boréus (2018:38-40) skriver, för att en metod ska vara valid för att 

utföra en empirisk studie så ska den mäta just det som den är avsedd för. Även 

den som genomför studiens sociala och historiska föreställningar måste tas i beak-

tande och man kan som forskare behöva vidga sin förståelse om sin egen förför-

ståelse för att öka en studies validitet. Reliabiliteten är även den av största vikt för 

studiens hela trovärdighet och vinns genom noggrannhet, precision och elimine-

ring utav felkällor längs studiens gång.   

För att skapa såväl validitet som reliabilitet i denna studie har jag lagt stor vikt 

vid att ha en utgång i en tydlig teori och en väl utarbetad arbetsmodell. Jag har 

även tagit fasta på Malteruds (2000:217-218) råd om ständig reflexivitet kring 

metodvalet för att se om den är så relevant att den verkligen ger relevanta resultat, 

detta genom att ställa frågor kring hur mer eller mindre relevanta val har bidragit 

till den kunskap jag kommit fram till. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera mitt resultat samt analys. Detta gör jag 

genom att först åskådliggöra de övergripande teman som jag funnit, för att sedan 

besvara mina tre forskningsfrågor.  

4.1. Tematisering 

Jag har i analysen av mitt material jobbat med sju återkommande teman vilka jag 

vill tydliggöra med tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Översikt över återkommande teman. 
Berättare Religion i 

bakgrunden 

Religion i 

framkant 

System 

som ska 

följas 

Kollektivet 

bestämmer 

Skam 

över 

familjen 

Orenhet Bär 

familjens 

heder 

Shirin X   X X X X X 

Susan  X  X X X  X 

Khodabaz  X X X X X X 

Leyla  X X X X X X 

Mahin  X X X X X X 

Aanandi  

& Layak 

 X X X    

Mona X  X X X X X 

Jasmin X  X  X  X 

Amira X  X X X X X 

Lina  X X X X  X 

Ahlam X  X X X  X 

 

När jag analyserat mitt empiriska material som skildrar många våldsamma hän-

delser har jag uppfattat två olika typer utav våld och förtryck. Dels ett våld i nära 

relationer som inte direkt kan kopplas till heder, dels en annan typ av våld och 

förtryck som kan kopplas till den beskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck 

som jag återger i kapitel 1.6. där kollektivet är av största vikt. Jag har därför valt 

att skilja dessa olika typer av våld åt och enbart fokuserat på det som jag anser 

faller under hedersrelaterat. Eftersom mina studier ligger i den religionsvetenskap-

liga sfären har jag valt att analysera berättelser som går att koppla till religion och 

därmed har detta varit ett utav de teman som jag sökt efter. Här skiljer sig berät-

telserna något åt om hur relationen till religionen beskrivs, vissa uttalar tydligt sin 

religiösa koppling medan andra har det mera underförstått och i förbifarten an-

vänder uttryck som att de ”tackar Gud” eller firar någon religiös högtid och så 

vidare, vilket gör att jag valt att använda två olika teman för religionsförekomsten 

i berättelserna, framkant samt i bakgrunden. 
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4.1. Religion och hedersrelaterat våld 

Vid genomgången av det empiriska materialets berättelser skönjs religion i såväl 

bakgrund som framkant. I flera av berättelserna används ”i vår kultur” som förkla-

ring eller ursäkt för olika beteenden, åsikter eller handlanden, där jag uppfattar att 

kultur för berättarna är sammanvävt med tradition, religion och familj, medan 

religionen i sig är mer tydlig i andra. Då berättelserna är skrivna på svenska men 

de som berättar har olika modersmål så är inte språkbruket rätt av detsamma vil-

ket gör att jag stundtals fått läsa mellan raderna och inte kunnat göra raka jämfö-

relser dem emellan. 

Leyla blir bortgift med en man i Sverige som ville gifta sig med en ”ren, reli-

giös flicka från hemlandet”. Efter giftermålet ska mannen ”vid koranen” göra 

henne till en bättre människa då det inte räckte att hon bad tidebönerna och firade 

högtiderna (Fors 2017:93-94). Leyla blir starkt kontrollerad men även misshand-

lad av sin man som hävdar att ”Allah har befallt mig att fostra dig till att bli en 

riktig muslimsk hustru” (Fors 2017:96) när hon beklagar sig för sin mor fick hon 

till svar ”att hon var tacksam över att ha fått en svärson som var så noga med re-

ligionen” (Fors 2017:94). När maken anser att Leyla går över gränsen, genom att 

öppna sin sjal något när det är varmt, förbannar han henne och hennes släkt då 

hon är en skam för honom. När hon söker hjälp hos sin farbror får hon ingen hjälp 

och blir i stället hotad av sina bröder som säger ”att det är Halal att döda dig” 

(Fors 2017:99). 

Jag vill även lyfta fram Lina som tyckte om att gå i kyrkan och var fast beslu-

ten att gifta sig med en kristen ortodox man som trodde lika mycket på gud som 

hon själv (Wallin 2020:87). Lina lever i en relation med en man som utnyttjar 

henne sexuellt, misshandlar henne samt missbrukar spel och går till prostituerade, 

detta beteende ser hon som ”att Satan hade intagit hans själ” (Wallin 2020:90). 

Detta är inte i sig handlingar som faller under hedersrelaterat förtryck men då Li-

nas och familjens tro och tradition inte tillåter skilsmässa tvingas hon stanna i si-

tuationen. Då hon berättar om sin situation för familjen uttrycker pappan att ”han 

inte hade döttrar som skiljer sig” samt att ”mamma blev upprörd och ringde präs-

ten” (Wallin 2020:96-97). Vid besöket hos prästen hävdade han att ”ingen männi-

ska har makt att skilja ett äkta par, det är sådant som ligger i Guds makt och hän-

der” detta höll mamman med om med att ”man måste ta konsekvenserna av sina 

val och acceptera sitt öde”. Lina fick även rådet ”att jag skulle finna ro i bön och 

skulle visa trohet mot min man” (Wallin2020:99,106). Underliggande genom be-

rättelsen finns ett hot om våld från familjens sida om Lina ändå skulle välja att 

skiljas. När hon periodvis bor hemma hos sin familj är hon starkt kontrollerad och 

får inte gå ut samt att hon inte själv får välja kläder. Familjen misstänker även att 

hon har en relation med en annan man då hennes make är bortrest, vilken då blir 

brutalt misshandlad (Wallin 2020:103). 

Även Amira levde i ett brutalt förhållande men valde länge att skydda sin man 

då hon ”ville vara lojal mot honom, mot min familj, min religion och min kultur 

(Wallin 2020:79). 

Khodabaz i sin tur blir bortgift med en ”mycket religiös” man som bor i Sve-

rige, mannen sätter upp mycket regler och begränsningar men Khodabaz är lärd 

att den som lyder sin man tjänar Gud (Fors 2017:41,45) medan Mahin hade en 

uppfattning om att hon ville gifta sig med en ”levande martyr” för att tjäna sitt 

land och gud och i stort sett precis som Lina väljer sin egen make utifrån sin tro 

(Fors 2017:113-114). 
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Aanandi & Layak kommer från troende hinduiska familjer där man respekte-

rar sina föräldrar och äldre och gudarna är med överallt vilket gör att deras kärlek 

till varandra inte tillåts då släkterna har andra planer (Fors 2017:131). 

I berättelserna kan jag tydligt se religion som något framträdande och betydel-

sefullt för den situation och de upplevelser som berättarna är och har varit utsatta 

för. Berättelserna är kantade av såväl religion som våld och man kan se att det inte 

är något i religionen som stoppar våldshandlingarna. Våldshandlingarna kan även 

försvaras som prövningar av Gud eller som sanktionerade av Gud samt att genom 

att lyda sin make och sin familj så lyder man Gud. 

4.2. Moral och rituell orenhet 

Att rätta sig efter familjens vilja och moral är av högsta prioritet i berättelserna. 

Man kan dra skam över familjen på många sätt och vis men värdighet, skam och 

orenhet är nära sammankopplade i berättelserna. Kvinnornas sexualitet och deras 

oskuld innan äktenskapet är starkt kopplat till såväl heder som att vara rituellt ren.  

4.2.1. Orenande av systemet 

Enligt Douglas (1997:57) skapar vi gärna en konservativism i våra system då detta 

skapar tillförsikt och trygghet, vi tar helst inte in sådant som stör våra fastlagda 

premisser. Genom att det som inte accepteras av systemet ses som farligt vill man 

framtvinga att man rätar in sig efter gruppens normer. Orenhet och smuts får inte 

finnas där om den bestämda ordningen ska upprätthållas (Douglas 1997:62). Att 

gruppen/kulturen eller familjen har bestämda förhållningssätt som man måste in-

ruta sig i är återkommande i samtliga berättelser. Att berättarna bor i Sverige har 

inget med dessa förhållningssätt att göra utan de kontrolleras snarare hårdare här 

än i sitt hemland då ”farorna” är så många fler.  

Khodabaz make är övertygad om att i stort sett allt i Sverige är smutsigt och 

orent och genom att beblanda sig med det blir man själv oren, man bevarar sin 

renhet genom att hålla dem borta (Fors 2017:46, 48-49). Khodabaz make uppma-

nar henne ta avstånd från allt i detta land då allt är smutsigt och han skriver ner 

regler för att hon inte ska komma i kontakt med andra och smutsas ner. När hon 

sedan blir påkommen med att prata med grannen blir hon straffad då hon över-

skridit det system som maken satt upp (Fors 2017:46, 54).  

Shirin kom till Sverige som 6-åring men hennes bror fortsatte att upprätthålla 

de regler som familjen hade med sig hemifrån. Brodern vakar över henne, kontrol-

lerar mobilen, sätter upp regler som hindrar henne att gå på gymnastiken samt att 

få simundervisning, han vaktade även henne såväl på stan som i skolan, allt för att 

hon inte ska blanda sig med svenskar och smutsas ner. Shirin blir trolovad med en 

pojke från hemlandet. På trolovningsfesten hotar brodern henne till att bete sig 

värdigt annars tar han hand om henne. I skolan träffar hon en pojke som ifrågasät-

ter hennes sätt, hon säger då ”Jag tycker om människor men min familj och min 

kultur tillåter inte att jag umgås med er.” (Fors 2017:10, 13-14).  

När Amira kom till Sverige förklarade hennes pappa att hon kommer att höra 

om jämställdhet och kvinnors rättigheter, men att det är struntprat och att hon inte 

ska lyssna på det. ”Du ska fortsätta vara en anständig kvinna och ta hand om dina 

barn och din man. Din man är ditt täcke och du ska vara under honom livet ut.” 

(Wallin 2020:75). 
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Genom att berättarna bryter mot de system som familjen rättar sig efter med-

för de en fara genom att föra med sig sådant som klassas som smutsigt eller orent. 

4.2.2. Kroppen och sexualitet som gräns 

Douglas (1997:164) beskriver det som att kroppen utgör en sinnebild och symbo-

liserar ett begränsat system. Man önskar hålla kroppen såväl fysiskt som socialt 

obefläckad genom att undvika sexuellt orenande, regler för detta har bland annat 

satts upp genom övervakandet av in- och utgångar. Det sexuella orenandet är även 

beroende av den önskan som finns att upprätthålla samhällsystemets inre gränser 

(Douglas 1997:198). 

Jasmins pappa förmanar henne inför flykten till Sverige ”Du är mitt kött och 

blod och min heder.” även om hon åker till Europa kommer hon aldrig att bli 

europé. I Sverige blir Jasmin sexuellt utnyttjad men kan aldrig berätta detta för 

fadern då hennes ”pappa skulle mörda mig eller få hjärtinfarkt och dö själv.” 

(Wallin 2020:52, 59). Att hon har blivit sexuellt utnyttjad får till följd att det upp-

satta systemets gränser har överskridits. 

Amira undersöktes tre gånger inför bröllopet att hon var oskuld, på bröllopsnat-

ten kom ändå inget blod varpå hennes nya make kallar henne smutsig hora. (Wal-

lin 2020:65). Även Mona utsätts för oskuldskontroll (Wallin 2020:26) för att sä-

kerställa att den gräns som kroppens sexualitet utgör inte har överskridits. 

Susan är mån om att följa sina bröders regler då det ger henne frihet, ”ett spel 

alla invandrarflickor kunde, men ingen har spelat rollen som den sedesamma sys-

tern bättre än jag” (Fors 2017:25).  

När läkaren hävdar att Mona inte är oskuld vid oskuldskontrollen menar han att 

en operation är viktig och löser att oskulden kommer tillbaka vilket ”kunde rädda 

mitt liv och familjens rykte”. Mona ”var den onda som skulle förstöra familjens 

heder och han var den gode som skulle rädda oss.” (Wallin 2020:29,35). Den sex-

uella gränsen sågs av modern som överskriden och hotade hela familjens framtida 

heder. 

4.2.3. Hantering av anomalier 

Då man har klassificeringssystem så medför det att anomalier uppstår vilket kul-

turen/gruppen måste hantera. Det är inte något man bara kan ignorera för då ses 

gruppen som svag och förlorar sin trovärdighet. Det finns flera olika sätt för grup-

pen att hantera anomalin på (Douglas 1997:60). 

Leylas make uttrycker att det finns skräp som hon överallt och att han genom 

att gifta sig med henne kan rädda ett liv från helvetet, detta görs genom miss-

handel, våldtäkter, rituell tvättning och böner. När maken anser att Leyla är bor-

tom all räddning förskjuter han henne och förbannar henne och hennes släkt, vil-

ket även får till följd att hennes bröder och övriga familj tar avstånd från henne 

och hotar att döda henne (Fors 2017:93-94, 98, 100). Leyla blir således en ano-

mali som stämplas som farlig och man vill eliminera henne från gruppen så att 

hotet försvinner.  

Mahin gifte om sig i Sverige med en praktiserande muslim, när han fick reda på 

att skilsmässan inte skett i moskén försköt han henne då de levt i orenhet (Fors 

2017:127), han gjorde sig således av med anomalin genom att förskjuta Mahin, 

anomalin hade uppstått genom att inte det religiösa systemets regler följdes och 

behövde därför undvikas. 
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4.3. Kollektivet och syndabocken 

Att bära familjens heder är ett återkommande tema vilket är tydligt uttalat i tio av 

berättelserna medan det är mera underförstått i den om Aanandi och Layak, vilket 

kan bero på att språkbruket är något annorlunda i den berättelsen. För att bära he-

dern krävs att ryktet upprätthålls utåt så att inte gruppen tappar ansiktet och ska-

das. 

4.3.1. Kollektivet som våldsutövare och avskrivandet av skuld 

Girard (2007:57-58) framhåller att massan har en benägenhet till förföljelse och 

greppar den orsak som verkar rimlig att släcka sin blodtörst på. Massan drömmer 

om att rena samhället och skydda det mot överträdelser av tabun. En enda individ 

kan vara farlig för alla, genom att göra sig av med syndabocken återskapas ord-

ningen. Girard hävdar att genom att offra någon som skapar obalans eller utsätter 

kollektivet för fara så finns en möjlighet att återskapa harmonin och stärka de so-

ciala banden (Bowie 2016:163) 

När det kommer fram att Susans make har levt ihop med en annan kvinna och 

vill skiljas grät och skrek kvinnorna i familjen att det är katastrof, skandal, skam 

och vad ska andra säga. Brodern konstaterar vidare ”Vi kommer att ta hand om 

Masoud. Du ska inte veta mer.” (Fors 2017:34-35). Familjen lägger all skuld för 

det misslyckade äktenskapet på Susans make och för att hedern ska återupprättas 

beslutar man att offra honom så att familjernas ordning kan återställas. 

Shirin blir påkommen med att gå på bio med en svensk pojke, hennes bror slår 

henne och säger ”Du är en skam för oss alla, en sån som du måste dö.” Brodern 

släpar tillsammans med sina vänner in henne i bilen, kör hem henne och låser in 

henne i ett rum, där hon misshandlas och hålls drogad. Genom dörren hör hon hur 

diskussioner förs med släkt och vänner i Sverige och Iran på telefon samt hur 

okända mansröster talar om vad de ska göra med henne (Fors 2017:14). När Shi-

rin bryter reglerna skapar hon obalans och blir en fråga för hela släkten som måste 

lösas för att harmonin ska kunna återställas. 

När Amira beklagar sig för sin mor då hennes make är våldsam, råder hon 

henne att ”vara rädd om mitt och familjens rykte”, Amira skulle inte skvallra om 

sin man ”för då skulle folk börja baktala mig och min familj” hennes mor ”krävde 

tystnad och mer lydnad” (Wallin 2020:71).  

Att ett äktenskap fungerar dåligt och den ena parten blir illa behandlad är i be-

rättelsernas fall inte en anledning till att gå skilda vägar. Äktenskapen är arrange-

rade eller godkända av kollektivet vilket får till följd att den som hotar att över-

träda det tabu som en skilsmässa medför skapar en obalans och utsätter därmed 

gruppen för fara. 

4.4. Slutsatser 

Hederskulturen och det hedersrelaterade våldet är starkt knutet till det kollektiva i 

mitt analyserade material, gruppkulturen är stark och kan vara styrd av den ge-

mensamma kulturen, religionen, släktbanden eller en kombination av dessa. 

Religionens betydelse för det hedersrelaterade våldet skiljer sig något åt i de 

analyserade berättelserna, men religionen finns klart med som en faktor. Dock 

tolkar jag det som att det våld som kan klassas som hedersrelaterat i de flesta fall 

ligger på ett mer psykiskt plan i berättelserna i form av kontroll och hot om våld 
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och att det våld som faktiskt utförs och beskrivs snarare ligger på ett patriarkalt 

plan och kan klassas som våld i en nära relation. Så kallat våld som utförs i relig-

ionens namn kan jag bara finna klart uttalat i berättelsen om Leyla (Fors 2017) 

samt till viss del i den om Khodabaz (Fors 2017). Detta gör att det är svårt att dra 

några generella slutsatser kring vilken betydelse religion har för just det hedersre-

laterade våldet utifrån de analyserade berättelserna. Det jag kan konstatera är att 

det över lag handlar om troende personer som ingår i en hederskontext.  

Relationen mellan det beskrivna våldet och Douglas (1997) teorier om moral, 

sexualitet och rituell orenhet finns det ett flertal exempel på. Kroppen och dess 

sexualitet, främst kvinnans är en viktig gräns som måste kontrolleras. Detta görs 

genom att sätta upp regler, begränsa friheten och straffa eller eliminera de anoma-

lierna som uppstår. Kvinnans oskuld är en särskilt tydlig gräns, allt som rör den är 

av yttersta vikt att hålla rent kring då den i högsta grad sägs bära gruppens heder. 

Girards (2007) teorier kring kollektivets syndabock vävs till viss del samman 

med Douglas teorier om att eliminera anomalin. Genom att ta bort anomalin eller 

syndabocken så återfår gruppen sin heder. I de berättelser jag analyserat har per-

sonerna i fråga klarat sig undan den sista verkställningen om döden genom att de 

fått beskydd av sociala myndigheter. Men intentionen att döda syndabocken för 

att rädda kollektivet är tydlig. 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt analysresultat samt hur det förhåller 

sig till tidigare forskning.  

5.1. Teoretisk reflektion 

När jag studerar Douglas teorier ser jag hur hon målar upp ett symbolsystem samt 

att maktkulturen är en del av det rituella livet snarare än att de är rena förbud och 

påbud. Det rituella våldet som Douglas beskriver har ett syfte, det kommer inte ur 

spontan vrede utan är ett överlagt sätt att behärska och behålla de hierarkiska 

maktsystem som ger fördelar åt vissa på bekostnad av andra, vilket i sin tur även 

stabiliserar gruppen. Jag uppfattar att orenhet i sig kan klassas som våld genom att 

det skapar gränser som man inte kan försvara sig mot, jag ser orenheten som en 

form av psykiskt kontrollerande våld. Dessutom behandlas "orena" människor 

ofta illa av dem som anser sig själva vara renare. Douglas målar även upp teorier 

kring hur olika samhälleliga klassificeringar skapar ordning genom att upprätta 

symboliska skiljelinjer som skiljer olika kollektiv från varandra men även mellan 

de olika individerna som ingår i gruppen. Genom att kollektivet har starka offent-

liga regler medför det strikta moraliska och normativa föreskrifter som såväl be-

gränsar som strukturerar individerna. Inom hederskulturen är det just kollektivet 

och dess regler som sätter ramarna för de konsekvenser som olika beteenden för 

med sig. 

Girard menar att religionen har den bästa lösningen på den typen av problem 

som driften till att döda för med sig. Religionens riter gör våldet acceptabelt och 

kontrollerbart. För att få slut på det okontrollerade och självdestruktiva dödandet 

utförs i stället ett symboliskt dödande. Girards teori om syndabocken används ofta 

för att förklara varför vissa grupper förföljs och får skulden för något, som exem-

pelvis judeförföljelsen. Jag valde att applicera teorin i min uppsats eftersom det 

inom hederskulturen är någon inom den egna gruppen som får skulden vilket i sin 

tur bär med sig att kollektivet vänder sig emot den för att rädda sitt eget skinn och 

återta gruppens status och trygghet. 

Teorierna har i sig en god applicerbarhet på det som innefattar hedersrelaterat 

våld då de lägger fokus på kollektivet och samhällets gränser och vad man är be-

redd att göra för att upprätthålla dessa. Eftersom teorierna till viss del flyter in i 

varandra har det varit vissa svårigheter att välja vilken utav teorierna som applice-

ras bäst på de olika delarna av berättelserna, i vissa fall hade jag kunnat använda 

flera men jag har undvikit att göra detta här då det kändes allt för mycket som 

upprepningar. 
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5.2. Metodisk reflektion 

Jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys på materialet, vilket fungerade posi-

tivt till att lokalisera de teman som föll inom mitt syfte för studien. Eftersom min 

studie var textbaserad och hade en utgångspunkt i individers individuella upple-

velser och värderingar så fann jag en kvalitativ framför kvantitativ metod som 

bäst lämpad. Ett alternativ till innehållsanalys som jag stundtals vägde mot var en 

diskursanalys men denna hade då ytterligare vinklats mot den personliga upple-

velsen och hur den beskrivs genom bland annat språk och språkanvändning, vilket 

jag inte ansåg lämpade sig på mitt empiriska material då det är ett sekundär-

material som jag inte kan kontrollera fullt ut huruvida språkbruket kom från för-

fattaren eller respondenten.  

För att hålla validitet i studien hade jag mina teorier i bakhuvudet och följde 

mina uppställda analysfrågor enligt arbetsmodellen då jag sökte efter de teman 

som studien analyserats ifrån. Jag strävade även efter att under processen reflek-

tera över om jag verkligen svarade på min frågeställning, samt om mitt underlag 

var relevant. Detta arbetssätt fungerade bra för metoden men den nackdel det för 

med sig är att det inte blir så lätt att finna några resultat som befinner sig utanför 

boxen och därigenom kan tillföra ytterligare aspekter till studien. 

5.3. Empirisk reflektion 

I likhet med den tidigare forskning som jag presenterat så tyder mitt material på 

att det hedersrelaterade våldet står i stark relation till kollektivet. Det är gruppen 

som man tillhör som styr och är de som sanktionerar eller utför våldet, exempelvis 

Ouis (2021) hävdar att våldet utförs av ett kollektiv efter specifika mekanismer, 

våldet krävs för att återupprätta en kollektivt förlorad heder. Jag hade i min studie 

en önskan att hitta en koppling mellan det hedersrelaterade våldet och religiöst 

berättigat våld, vilket tyvärr har varit komplicerat utifrån det empiriska material 

jag har haft som utgångspunkt då följdfrågor inte varit möjliga att ställa. Svensson 

(2022) lyfte i sin studie fram att det finns en koppling mellan religiositet och he-

derskultur vilket även jag har funnit stöd för i min studie, däremot fann jag det 

som sagt svårt att vidareutveckla detta utifrån mitt material. 

Eldén (2003) lyfter fram att offren i hennes studie använder sig av religion för 

att skapa mening och förståelse för det som de utsätts för, liknande copingstrate-

gier finns med i min studie och kan i sig vara intressanta att studera vidare men 

faller inte den här gången inom mina ramar. Jag drar även paralleller mellan före-

ställningarna om ”hora-oskuld” som Eldén studerar och de gränser som Douglas 

beskriver och som jag i min tur analyserar mot orenhet och den typen av våld som 

det innefattar. Ouis (2021) förenklar hedersnormerna till att de kan ses som en 

religiös sexualmoral vilken i sin tur kan bära med sig att våldet kan få resonans i, 

istället för att avvärjas genom religiösa värderingar om fromhet och ickevåld. 

Även om den studie jag gjort, och de studier som jag lyft fram i min forsk-

ningsgenomgång, skiljer sig åt i såväl utförande som syfte så har de många ge-

mensamma beröringspunkter. Dessa punkter ser jag som sammankopplande för 

hela begreppet hederskultur och hedersrelaterat våld och genom att studera dessa 

från olika infallsvinklar och med olika metoder så belyser man begreppets kom-

plexitet men även dess likheter. Min slutsats av det hela är att oavsett om studier-

na görs ur ett kulturellt, intersektionellt eller könsperspektiv så har det med kol-

lektivet och dess normer att göra. 
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5.4. Avslutande reflektion 

Jag tolkar utifrån min studie att hedersvåldet i sig inte påvisbart utförs i religion-

ens namn, dock utförs det av personer som ingår i en grupp av människor som 

håller religionen högt och till viss del styrs och påverkas av för dem religiösa reg-

ler och uppfattningar. Att teorier som har arbetats fram genom att studera religiösa 

grupper är applicerbara på materialet kan tyda på att hedersvåldet faller inom ra-

marna för vissa religiösa gruppers tolkning utav de levnadsregler som måste följas 

för att leva ett gudfruktigt liv och i en stabil religiös kontext. För att kunna avgöra 

detta menar jag att jämförande studier bör göras mellan grupper som uttalat tar 

avstånd från religionen men ändå utövar hederskultur, mot de som är uttalat reli-

giösa samt de som befinner sig där emellan. Jag tycker att det klart finns utrymme 

för att göra en fördjupad studie på temat religion och hedersvåld där det empiriska 

materialet är mer anpassat för studien. 

Jag anser att jag genom min studie till viss del har lyckats belysa att det he-

dersrelaterade våldet kan tolkas utifrån såväl Douglas som Girards teorier och 

genom det öppnat upp för en vidare förståelse. Mönstren som människorna följer 

när de regler och normer som skapats för de bryts går tillbaka till urminnestider, i 

kulturer världen över, och kan därför inte explicit kopplas till specifika religions-

utövare, kulturer, våldsutövande män och så vidare.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka relationen mellan hedersrelaterat 

våld och religiöst berättigat våld. Detta för att se om det är möjligt att vidga för-

ståelsen och öppna upp för nya infallsvinklar kring denna typ av våld. Detta har 

jag gjort genom att göra en kvalitativ innehållsanalys av 11 berättelser hämtade 

från de två böckerna Fånge i hederns famn: berättelser av hedersförtryckta kvin-

nor samt Bakom varje fönster bor ett hjärta, vilka återger berättelser av personer 

som befinner sig i Sverige och som anser sig vara offer för en hederskultur. Resul-

tatet av min innehållsanalys har jag analyserat med utgång i teorier av Mary 

Douglas och René Girard vilka behandlar såväl orenhet som kollektivets funktion 

och betydelse. 

Jag har i min studie funnit att hederskulturen och det hedersrelaterade våldet är 

starkt knutet till det kollektiva, gruppkulturen är stark och kan vara styrd av den 

gemensamma kulturen, religionen, släktbanden eller en kombination av dessa. 

Religionens betydelse för det hedersrelaterade våldet skiljer sig något åt i de valda 

berättelserna, men religionen finns klart med som en faktor och de personer som 

figurerar i den är i olika grad religiösa samt befinner sig i en hederskontext. I för-

hållande till Douglas teorier om moral, sexualitet och rituell orenhet så utgör 

kvinnans sexualitet och hennes oskuld en tydlig gräns vars överskridelse måste 

kontrolleras och straffas. Även Girards teorier om kollektivets behov av att hitta 

en syndabock som kan fria gruppen och återställa ordningen anammas på berättel-

serna. 
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