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Abstract

Honor-related violence has no boundaries. It does not only occur in a particular 

country or is associated with one specific ethnicity, culture or religion. Honor-

related  violence  exists  around  the  world,  even  in  Sweden.  The  murder  of 

Fadime  Sahindal  received  international  attention  and people  were  in  shock, 

especially the Swedish government which for a long time had tried to deny that 

such violence existed in our long-standing country of equality. Honor-related 

violence is a category of violence which in most cases affects young women 

who refuse to assimilate to their families’ or relatives’ norms and rules. The 

research  objectives  are  to  compare  honor-related  violence  in  Sweden  and 

Turkey as well as investigating the reasons for the phenomenon. The aim also 

includes investigating the judiciary system in both countries regarding honor-

related violence and looks at how different organizations work to counter more 

women from becoming victims of honor-related violence. Feminist theory is a 

tool  which has been used consistently in  the investigation and the analyzed 

information was taken from biographies and interviews which were conducted 

in Sweden and Turkey. The governments of Sweden and Turkey must clearly 

take  more  responsibility  for  the  honor-related  violence  problem rather  than 

leaving the problem in the hands of charitable organizations. In Turkey, there 

are  far  too  few  women  organizations  for  women  exposed  to  honor-related 

violence  while  in  Sweden,  shelters  are  overflowing  and  women  are  denied 

accommodation because of too few places. Even the police and authorities have 

received criticism for their inadequate work towards dealing with honor-related 

violence. The aim should be for creating a society where there is no need for 

women shelters; however, with the current situation, it seems that even more 

are needed. There is certainly something wrong occurring both in Sweden and 

Turkey.       
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Abstrakt

Hedersrelaterat våld har inga gränser. Det sker inte endast i ett land, av ett folk 

med en specifik etnicitet,  kultur eller religion. Hedersrelaterat våld existerar  

världen runt, även i  Sverige. Mordet på Fadime Sahindal fick internationell  

uppmärksamhet och folk var i  chock, speciellt  den svenska regeringen som  

länge  försökte  förneka  våldets  existens  i  vårt  avlånga  jämställda  land.  

Hedersrelaterat våld är en kategori av våld som i de flesta fall drabbar unga  

kvinnor som vägrar att infinna sig i familjens eller släktens normer och regler. 

Forskningens syften är att jämföra det hedersrelaterade våldet i Sverige och  

Turkiet  samt  att  undersöka förklaringarna  till  fenomenet.  Målet  är  även att  

undersöka rättsväsendet i de båda länderna gällande hedersrelaterat våld och  

titta på hur olika organisationer arbetar för att motverka att fler kvinnor blir  

utsatta  för  våldet.  Feministisk  teori  är  ett  verktyg  som  genomgående  har  

använts i undersökningen och materialet är hämtat både från biografier och  

intervjuer som genomförts både i Sverige och i Turkiet. Regeringarna i både  

Sverige  och Turkiet  måste  tydligt  ta  bättre  ansvar  för  hedersproblematiken  

och inte  lägga  det  i  händerna  på  hjälporganisationerna.  I  Turkiet  finns  det  

alldeles för få kvinnoorganisationer för kvinnor utsatta för hedersrelaterat  våld  

och  i  Sverige  är  boendena  överfyllda  och  kvinnor  blir  nekade  skyddat  

boende på grund av för få platser. Även polis och socialstyrelsen  har  fått  

kritik  för  deras  otillräckliga  arbete  inom hedersproblematiken.  Målet  är  att  

det inte skall finnas kvinnojourer, men i dagens läge verkar det som att det  

bara behövs fler. Det är något som inte stämmer, både i Sverige och i Turkiet.

Nyckelord: Heder, hedersrelaterat våld, hedersmord, Sverige, Turkiet
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1 Inledning

Sara Abed Ali mördades 1996, Pela Atroshi 1999 och 2002 mördades Fadime Sahindal.  De tre 

kvinnorna hade minst två saker gemensamt; de var unga när de dog och alla tre mördades av nära 

släktmedlemmar. Mordet på Fadime blev som en väckarklocka för Sverige som tidigare ignorerat 

hedersrelaterat våld och istället betraktat fenomenet som en familjeangelägenhet. Fadime var en 

stark kvinna som innan hennes död pratade öppet om våldet och hotet hon utsattes för på grund av 

hennes val att ha en svensk pojkvän och leva ett liv som inte gick hand i hand med hennes pappas  

normer  och regler.  Hennes  pappa,  som tog hennes  liv  genom att  skjuta  henne med två  skott  i 

huvudet, ansåg att hon hade vanärat familjens heder och inte längre förtjänade att leva. Fadime dog 

vid 26-års ålder, men hon har skapat historia. Hennes dödsfall markerade hedersvåldets existens och 

tvingade regeringen att öppna ögonen och agera. Fler fall av hedersrelaterat våld rapporterades in 

och den svenska regeringen kunde inte längre ignorera fenomenets befintlighet. 

Runt om i hela världen mördas flickor och unga kvinnor på grund av hedern. Enligt FN:s1 

rapportör mördas ungefär 5000 kvinnor årligen av sina manliga närstående i hederns namn. Mordet 

på kvinnan blir ett sätt för mannen att återupprätta hedern som kvinnan anses ha vanärat. Det finns 

även ett stort mörkertal över de hedersbrott som sker världen runt, och Amnesty International har 

dokumenterat att det årligen dödas hundratals kvinnor i Pakistan i hederns namn. Det finns även där 

ett stort mörkertal då inte alla fall rapporteras in. Majoriteten av gärningsmännen får inte ens straff 

för brottet som begåtts.2 

Turkiet har på senare år försökt förbättra kvinnors rättigheter i landet i strävan efter att få 

komma  med  i  den  europeiska  unionen.  Turkiets  strafflag  har  tills  för  10  år  sedan  gett  korta 

fängelsestraff för mord i hederns namn till pojkar under 18 år,  men lagen har ändrats och idag skall 

domstolen ålägga livstidsstraff för sådana brott. Detta har lett till att familjen som tidigare skickade 

deras söner för att mörda dottern har tvingats tänka om och komma på andra strategier för att slippa 

undan långa fängelsestraff. Ett av metoderna är att döda flickan och säga till polisen att hon själv 

begick självmord eller att be flickan själv begå självmord.3 Detta sker inte endast i Turkiet, utan vi 

finner detta fenomen även i Sverige. För att kunna dölja ett hedersmord hänvisas det i Sverige och i 

andra länder till ett fenomen som har kommit att kallas för  balkongflicka. En flicka blir knuffad, 

1 UNFPA – United Nations Population Fund ”Ending violence Against Women and Girls” 
https://www.unfpa.org/swp/2000/english/ch03.html Senast tillgänglig 2014-04-18

2 Amnesty International: PAKISTAN: ”Honour killings of girls and women”, 1999 s.2
3 The New York Times:    http://www.nytimes.com/2006/07/16/world/europe/16turkey.html?pagewanted=all&_r=0      

senast tillgänglig 2014-05-07
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kastad eller blir tvingad till att själv slänga sig ut från balkongen för att hon ansetts ha haft ett dåligt 

beteende  och  vanärat  familjens  heder.  Detta  för  att  ge  sken  av  att  hon  begått  självmord. 

Balkongmord är ett fenomen som blev uppmärksammat när polisen började se en tendens på fall där 

unga kvinnor fallit från deras balkonger. I början trodde polisen att det handlade om olyckor, men 

började  hitta  ett  mönster.  De  fann  att  flickorna  i  familjerna  som  utsattes  för  ”olyckan”  hade 

begränsad handlingsutrymme. Dessa fall är dock svåra att få in i statistiken då de är komplicerade 

att lösa för polisen. Balkongfallen brukar vanligtvis rubriceras som självmord då bevisen inte räcker 

för att rubricera det som mord. Polisen och åklagaren måste kunna bevisa det förtryck och hot som 

flickan  utsatts  för,  samt  ha  ögonvittnen  som  kan  styrka  brottet,  vilket  har  varit  svårt  med 

balkongfallen då bevisen har varit svåra att finna. Därför är det svårt att finna statistik över hur 

många  mord  som skett  via  balkongfall.  Minst  20  fall  av  balkongmord  har  registrerats,  enligt 

undersökningar som genomförts av polisen,4 det ett stort mörkertal som inte införts i statistiken. 

I den nationella kartläggningen, National Research on Domestic Violence Against Women in 

Turkey från 2009, kan vi utläsa att 39 % av kvinnorna någon gång i deras liv blivit utsatta för  

fysiskt våld, det vill säga fyra av tio kvinnor.5 49% av kvinnorna hade inte tidigare berättat för 

någon  om deras  fysiska  och  sexuella  våldsupplevelser.  Många  kvinnor  öppnade  sig  för  första 

gången under kartläggningens intervjuer. 92% av kvinnorna hade aldrig i sina liv rapporterat in 

deras  våldsupplevelser  till  varken  polisen,  sjukhuset,  kvinnoorganisation  etc.  Siffrorna  på  de 

kvinnor som faktiskt rapporterar in till institutioner är väldigt låg. Det är fler kvinnor som är bosatta 

i storstäder som rapporterar in än av de som bor ute på landsbygden.6

1.1 Syfte och frågeställning

Det  finns  fyra  huvudsyften  med  denna  uppsats.  Ett  av  syftena  är  att  jämföra  läget  gällande 

hedersrelaterat våld i Sverige och Turkiet. Ett annat syfte är att undersöka hur ett hedersrelaterat 

våld kan förklaras och titta på vilken roll religiösa och sociala faktorer spelar in och hur feministisk 

teori och intersektionalitetsteori kan bidra till förklaringarna. Det tredje syftet är att undersöka det 

svenska och det turkiska rättssystemet genom att titta på olika rättsfall. Det fjärde och sista syftet är 

att titta på fyra olika organisationers arbete för att motverka hedersrelaterat våld. 

Meningen  med  uppsatsen  är  att  söka  besvara  fyra  frågor.  Den första  frågan  är: Vad är 

hedersrelaterat våld och hur omfattande är det i Sverige och Turkiet? Hedersrelaterat våld är ett 

4 Güngor, Emre & Dervish, Nima,Varfor mordar man sin dotter?. Norstedts, Stockholm, 2009. s.65,66
5 ”National Research on Domestic Violence Against Women in Turkey” , summary report, 2009. s.7
6 Ibid. s. 22-23
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begrepp som inte funnits i det svenska språket under en lång period. Begreppet började myntades in 

i  ett  flertal  debatter  efter  hedersmorden  på  Sara,  Pela  och  Fadime.  För  att  kunna  besvara 

frågeställningen kommer  begreppet  heder  att  förklaras  och hur  det  har  kommit  att  hamna i  en 

negativ  kontext.  Hur  många  unga  kvinnor  som  drabbats  eller  drabbas  av  hedersbrottsligheter 

kommer att undersökas för att kunna besvara frågeställningen. 

Nästa frågeställning som skall besvaras är: Vilka är förklaringarna till att hedersrelaterat våld 

uppstår? Det finns många olika förklaringar till uppkomsten av hedersrelaterat våld. Några av de är 

religiösa,  sociala,  kulturella,  traditionella  och  intersektionella  förklaringar.  Här  kommer  olika 

exempel av förklaringar som kan vara grunden till att en kvinna utsätts för ett hedersbrott. 

Den tredje  frågeställningen  är:  Hur  förhåller  sig  rättssystemet  i  Sverige  och Turkiet  till 

hedersrelaterat våld? Här kommer lagstiftningarna i Sverige och Turkiet att ställas mot varandra. 

Hur tolerant är lagstiftningen mot förövare som genomför hedersbrott och vilka rubriceringar finns 

det  i  lagstiftningen  för  förövarna?  Innehar  Turkiet  och  Sverige  samma  lagstruktur  gällande 

hedersbrott och hur har domstolar tidigare dömt i länderna för sådana fall? Domstolen har en viktig 

roll vid fall där en kvinna skadats eller mördats i hederns namn. Fallet med Pela, som kommer att  

tas upp framöver, har varit väldigt uppmärksammat just på grund av domstolsbesluten som togs, 

både i Irak och i Sverige. 

Den  fjärde  och  sista  frågan  som  kommer  att  besvaras  är:  Hur  arbetar  olika 

hjälporganisationer för att motverka hedersrelaterat våld? Intervjuer med olika kvinnoorganisationer 

både i Sverige och i Turkiet har genomförts för att kunna besvara på frågeställningen. Information 

har frambringats både genom intervjuerna, samt de material som kvinnorna från organisationerna 

har bidragit med. 

1.2 Undersökningsmaterial 

Det primärmaterial som används för undersökningen är diverse litteratur som är skriven av olika 

forskare inom området. En analys av dessa böcker kommer att genomföras under arbetets gång. 

Litteratur med fokus på heder och våld kommer att användas till denna uppsats och inspiration från 

tidigare arbeten och forskning inom ämnet kommer att nyttjas. Hedersrelaterat våld har på senare 

tid kommit att bli ett ämne som många forskare och studenter valt att inrikta på vilket har lett till att  

det finns en hel del litteratur och uppsatser inom området. Vid ett uppsatsskrivande är det viktigt att  

välja ut bra och relevanta böcker för att kunna bevara frågeställningarna och syftet. 
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Vid studier av rättsfallen har jag primärt inte använt mig utav primärmaterial av rättsfallen, 

utan tolkningar av fallen av andra författare som skrivit inom samma område samt intervjuer med 

de inblandade. Unni Wikan har själv närvarat under rättegången mot Fadimes far och haft tillgång 

till förhörs- och rättegångsprotokoll. Hennes tolkning och återberättelser av fallen som hon skriver 

om kommer att användas under denna forskning. Emre Güngür och Nima Dervish har i sin bok 

Varför mördar man sin dotter  intervjuat förövarna till  morden på Sara, Pela och Fadime. Deras 

intervjuer  med  dessa  personer  har  använts  i  denna  forskning  för  att  kunna  få  en  bild  av  hur 

förövaren  tänker  och  hur  de  tolkar  deras  handlande  och  motivation  för  brotten  de  genomfört. 

Intervjun med Pelas lillasyster Breen har även den använts för att kunna analysera mordet på Pela. 

Lena Katarina Swanberg har i sin bok Hedersmordet på Pela. Lillasyster berättar intervjuat Pelas 

lillasyster om händelsen i Irak och Sverige och hur hennes liv såg ut efter mordet. 

Jag har valt att använda de böcker som mestadels beskriver det hedersrelaterade våldet i 

Sverige och i Turkiet. Antropologiprofessorn Unni Wikan har varit flitig med att skriva böcker om 

heder och hedersmord. Många av hennes böcker fokuserar på fall som skett i Sverige, Danmark och 

Norge.  Wikan  har  varit  aktiv  i  diskussionen  om  hedersmord  och  varit  ifrågasatt  efter 

uppmärksammat uttalande7 i massmedia. Hennes böcker kommer att användas i forskningen, men 

samtidigt  är  det  viktigt  att  ha  en  kritisk  distans  till  henne  eftersom  hennes  uppfattning  om 

multikulturalism är kontroversiellt. En kritisk granskning till hennes böcker kommer att hållas och 

hennes uttalande kommer att tas i beaktande. 

Åsa Eldén är en forskare i sociologi och forskar kring kön och våld. Hennes avhandling som 

kom ut 2003 har varit ett viktigt material och använts som referens av forskare. Jag har varit i 

kontakt med Eldén och hon har varit till stor hjälp i min forskning. Åsa Eldén har även varit med 

och skapat andra texter i samarbete med andra forskare och författare inom ämnet våld och kvinnor. 

Valet av att använda mig utav Eldén var självklar då hon har varit aktiv i frågan om hedersrelaterat 

våld i just Sverige och Turkiet vilket har en väldigt stor relevans för denna forskning. Kontakt har 

ingått med Eldén under arbetets gång och hon har varit en tillgång genom att ha gett förslag på 

bland annat organisationer i Turkiet som jag senare har varit i kontakt med. 

För  att  kunna  besvara  min  sista  frågeställning  kommer  intervjuer  genomföras  hos  fyra 

organisationer.  Två organisationer  som har  sitt  fäste  i  Sverige  och två  i  Turkiet.  I  Sverige  har 

7 Unni Wikan har en kritisk inställning till multikulturalism, vilket har speglat hennes debatter. Wikan uppmanade 
exempelvis norska kvinnor att inte klä sig utmanande då 65 % av våldtäktsförövarna visade sig vara av utländsk 
bakgrund i Norge mellan åren 1999-2000. Wikan skyllde våldtäkterna på de norska kvinnorna som måste ta en del 
av ansvaret. Hon ansåg att norska kvinnor var blinda och naiva som inte förstod sig på icke-västerländska män och 
deras sätt att tänka. Hon uttrycker sin förståelse över männens våldtäktsaktioner då hon menar att de norska 
kvinnorna inbjuder männen till sexuella handlingar. 
Se: http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/06/279676.html Senast tillgänglig 2014-03-18
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organisationen  Somaya  kvinnojour  och  Nätverket  mot  hedersrelaterat  våld  intervjuats  och 

organisationerna Ka-mer och Mor Ҫati i Turkiet. Mor Ҫati har sitt kontor i centrala Istanbul och Ka-

mer arbetar i staden Diyarbakir (Adem). Diyarbakir ligger i sydöstra Turkiet och hedersrelaterat 

våld är ett utbrett fenomen i denna del av landet.

1.3 Teori 

Hedersrelaterade brottsligheter har visat sig vara ett problem som mestadels drabbar tjejer och unga 

kvinnor  både i  Sverige och i  Turkiet.  En struktur som är utmärkande i  de familjer  som utövar 

hedersvåld är den patriarkala maktordningen. De manliga familjemedlemmarna är de som har makt 

och kontroll över familjer och kvinnorna är de underordnade. Frågan om hedersrelaterat våld är en 

stark fråga för feminister, inte minst i Turkiet. I Sverige klassificeras våldet som hedersvåld, medan 

turkiska feminister snarare anser att man inte borde kategorisera våldet, utan istället lägga det i 

samma kategori som mäns våld mot kvinnor. Den feministiska inriktningen är intressant i frågan om 

hedersrelaterat  våld  då  våldet  som uppkommit  klart  markerat  vilka  som oftast  faller  offer  för 

hedersbrottsligheterna.  Dicle  Koğacioğlu  som  var  en  aktiv  feminist  anser  att  begreppet 

hedersrelaterat  våld  bildar  ett  vi  och  dom-perspektiv  när  vi  börjar  skylla  våldet  på  kultur  och 

tradition.  Hon anser  snarare att  det  skall  analyseras  som en konsekvens av vissa institutionella 

strukturer.  Det  feministiska-  och  rättighetsperspektivet  kommer  att  vara  de  två  synvinklar  som 

denna studie kommer att lägga fokus på. 

Intersektionalitet är ett begrepp och ett verktyg som har använts inom feministisk 

teori  och  genusforskningen.  Intersektionalitetsbegreppet  rymmer  en  förståelse  för  att  de  olika 

dimensionerna i maktasymmetrierna är genom en rörlig interaktion sammansluten med varandra. 

Begreppet förhåller sig till samhällskategorier såsom etnicitet, genus, ålder, klass, nationalitet och 

sexuell preferens. Begreppets syfte är att förstå de rörliga interaktionen och förändringen mellan 

kategorierna och maktasymmetrier som de är grundade i.8 Begreppets introduktion genomfördes av 

ekonomihistorikern Paulina de los Reyes,  sociologen Diana Mulinara och kulturgeografen Irene 

Molina. Även genusvetaren Nina Lykke är betydelsefull att nämna inom detta område.  

Paulina de los Reyes,  Irene Molina och Diana Mulinari  skriver i boken  Maktens (o)lika  

förklädnader  att det genomförs en förenkling av problematiken när man placerar patriarkatet i en 

annan kultur och genom att specificera utsatta platser utanför Sverige. Det är enligt författarna ett 

sätt att förkorta det feministiska tänkandet när det gäller kvinnornas underordning. Intersektionalitet 

8  Lykke, Nina: ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”. Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03.  
  s. 52
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är enligt författarna ett viktigt begrepp och redskap i maktanalyser. Intersektionalitet erbjuder ett 

verktyg för hur man kan analysera makt och hur den utifrån socialt konstruerade skiljaktigheter som 

är omgiven av varandra och som även blir annorlunda i  olika historiska och rumsliga kontext.9 

Intersektionalitetens  idé  har  sin  utgångspunkt  i  en  maktförståelse  som  en  flerdimensionell 

sammansättning  där  grundsatserna  är  klass,  kön  samt  ras/etnicitet.  Alla  sociala  ställningar 

konstrueras  utifrån  just  klass,  kön  och  ras/etnicitet  och  de  är  huvudsakliga  komponenter  i 

maktkonstitueringen. Människor innehar olika ställningar i maktstrukturerna och grunden i deras 

materiella ojämlikheter är given med utgångspunkt i deras ställningar. Positionernas konstituerande 

med varandra sker i tid och rum samtidigt.10 Intersektionalitetsbegreppet är väldigt användbart i 

diskussionen  om  hedersrelaterat  våld  då  problematiken  i  hög  grad  har  att  göra  med  olika 

maktförhållanden.

1.4 Metod

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig dels utav intervjumetoden 

och  analys  av  litteratur  och  dokument  med  rättsfall.  Begreppet  hedersrelaterat  våld  har  sedan 

morden på Sara, Pela och Fadime varit ett begrepp som använts flitigt i debatten om hedersmord. 

För att kunna förklara begreppet hedersrelaterat våld och hederskodexen som implementerats i en 

hederskultur är det enklast att först genomföra en undersökning av grundbegreppet heder. Vad heder 

är  för  begrepp,  hur  det  har  använts  i  historien  och  hur  den  kan  komma  att  användas  idag. 

Hedersrelaterat våld har inte varit ett känt begrepp i det svenska språket tills för bara några år sedan. 

Begreppet har sedan den myntades använts flitigt  av bland annat författare och runt  omkring i 

sociala  media.  Ett  begrepp  som  dock  inte  har  använts  så  ofta  är  begreppet  hederskodex. 

Hederskodex  förklarar  hur  en  familjestruktur  kan  vara  uppbyggt  för  att  senare  leda  till  att 

hedersrelaterat våld uppstår. Vilka grundprinciper kodexen har inom en specifik samhällsgrupp och 

vilka värderingar och grundregler som satts för samtliga i gruppen. Om reglerna inte följs kan man 

vänta  sig  konsekvenser.  Hederskodex  hjälper  till  att  förklara  hur  hedersrelaterat  våld  kan 

uppkomma och hur det kan förklaras. 

Det  finns  en  omfattande  forskning  om  hedersrelaterat  våld  eftersom  många  har 

uppmärksammat fenomenet. Litteraturundersökning och analysering har varit en metod för denna 

studie.  Mycket av den litteratur som använts till  denna forskning har vid flertal  andra tillfällen 

9 De los Reyes, Paulina – Molina, Irene – Mulinari, Diana. Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader. I: de los 
Reyes, Paulina, Molina, Irene, Mulinari, Diana (red), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet. Atlas, 
Stockholm, 2006. s.23

10 Ibid.
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använts  till  andra  forskningar  inom samma  område.  Det  har  varit  viktigt  att  hålla  ett  kritiskt 

perspektiv vid val av författare och material. 

Många fall av hedersrelaterat våld har skett både i Sverige och Turkiet och några av de fall 

kommer att analyseras i denna forskning. De mest kända fall av hedersmord som skett i Sverige är 

morden på Sara, Pela och Fadime och det är även de fall som kommer att fokuseras på när svenska 

rättsfall skall redovisas. De rättsfall som skett i Turkiet kommer att hämtas från tidigare forskningar 

som analyserat hedersrelaterat våld. 

För att kunna besvara på frågeställningen angående organisationernas arbete inom området 

hedersrelaterat  våld  har  jag  använt  mig  av  intervjumetoden.  De  personer  som  arbetar  inom 

hedersproblematiken sitter med de svar som forskningen behandlar och därför var det ett enkelt val 

att bestämma mig för att genomföra intervjuerna. Fyra kvinnoorganisationer har blivit intervjuade, 

två i Sverige och två i Turkiet. Min kontakt med Turkiet är inte stark och vetskapen om landets 

olika organisationer som arbetar inom området var väldigt svag i början av studien. För att kunna få 

inspiration  och  förslag  på  lämpliga  organisationer  inför  intervjun  har  jag  varit  i  kontakt  med 

forskaren Åsa Eldén. Hon har själv forskat inom hedersproblematiken i Sverige och Turkiet och har 

många års erfarenheter inom området. Hon gav förslag på några organisationer som aktivt arbetar 

för att motverka hedersrelaterat våld i Turkiet. Dessa organisationer har varit väldigt positiva till 

min  undersökning  och  har  gått  med  på  en  intervju.  Ett  intervjutillfälle  har  lagts  ner  för  varje 

organisation vilket hade en tidsram på ungefär en timme vardera. Tre av de fyra organisationer som 

ställde upp på intervju gick med på ett möte.11 Detta innebär att jag fick åka till organisationernas 

fäste vilket ledde mig till både Stockholm, Diyarbakir och Istanbul.12 De två organisationer som 

intervjuats  här  i  Sverige  är  Somaya kvinnojour  och Nätverket  mot  hedersrelaterat  våld  och de 

turkiska organisationerna är Ka-mer och Mor Ҫati. Transkriberingen genomfördes efter intervjuerna 

och  sammanfattas  i  sista  avsnittet  av  denna  studie.  Intervjuerna  används  för  att  analysera  om 

organisationerna i Sverige och Turkiet innehar samma eller liknande metoder och om Sverige kan 

lära sig av Turkiet som i en längre period präglats av hedersproblematiken i jämförelsevis med 

Sverige. 

Ka-mer ligger i ett område där hedersrelaterade brott sker i högre omfattning än i övriga 

delar av Turkiet.  Organisationen har många fall att hantera och de arbetar aktivt i  områden där 

hedersrelaterat våld är en stor del av det våld som sker i området.  Ayse13 är intervjurepresentant för 

Ka-mer  och  hon  har  en  lång  erfarenhet  inom organisationen  och  har  träffat  på  många  utsatta 

kvinnor. Kvinnoorganisationen Mor Ҫati har en mer öppen inställning till feminism medan Ka-mer 

11 Den fjärde intervjun genomfördes via telefon
12 Somaya kvinnojours intervju genomfördes på en offentlig plats då kontorets adress är hemlig
13 Ayse heter något annat i verkligheten 
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inte nämnde feminism en enda gång någon gång under intervjutillfället. Personen som intervjuades 

för Mor Ҫati heter Katja.14 Hon har en lång erfarenhet inom området och hennes engagemang för 

kvinnors rättigheter märktes väldigt tydligt.  Organisationen arbetar med en feministisk och icke 

hierarkisk inställning där ingen på kontoret innehar en högre maktställning än en annan. Både Mor 

Ҫati  och  Ka-mer  har  blivit  uppmärksammade  av  andra  forskare  och  författare  som  även  de 

intervjuat eller besökt deras kontor i Turkiet. Ka-mer är en etablerad organisation i östra delarna av 

Turkiet och Mor Ҫati är en känd kvinnoorganisation i Istanbul. Intervjupersonerna har alla arbetat 

inom organisationen under en lång period och har en god insikt i organisationens arbete. 

Representanten  för  Somaya  kvinnojour  heter  Asia.15 Hon  har  fyra  års  erfarenhet  inom 

organisationen  och  träffat  många  utsatta  kvinnor  under  hennes  arbete.  Hennes  historier  är 

fascinerande och det var fantastiskt att träffa en så ung kvinna med så mycket vilja och kraft för att 

hjälpa de utsatta. Asia har dagligen kontakt med utsatta kvinnor. 

Den fjärde organisationen som intervjuades är en paraplyorganisation. Intervjupersonen är 

även hon som själv var med och startade organisationen. Karin16 är en väldigt aktiv kvinna som har 

en lång arbetserfarenhet i bland annat Mellanöstern. Karin är även en aktiv debattör och syns ofta i  

massmedia kring debatten om hedersrelaterat våld och hon har även varit i  kontakt med många 

kvinnor som utsatts för hedersvåld. 

Några av de frågor som intervjupersonerna fick svara på var: 

- Berätta lite om er organisation och ert arbete. 

- Hur stor anser NI hedersvåldsproblematiken vara i landet? 

- Finns det statistik på hur utbrett våldet är i landet? 

- Hur tror ni att hedersproblematiken har påverkat samhället? 

- Anser ni att det borde finnas flera organisationer som gör samma arbete som ni gör? 

- Vad gör ni för att motverka/förebygga inställningen till hedersrelaterat våld?

- Vilka hinder stöter ni på i ert arbete? 

- Hur stor är stödet från statens sida och vilka insatser har implementerats för att motverka

   problemet? 

- Hur många kvinnor kontaktar er varje månad för att få stöd?

- Hur marknadsför ni er existens så att de utsatta vet vilka de kan kontakta?

14 Namnen på intervjupersonerna har fingerats. Katja heter egentligen något annat. 
15 Asia heter något annat i verkligheten. 
16 Karin heter något annat i verkligheten 
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1.5 Tidigare forskning

Tidigare  forskning  inom  hedersrelaterat  våld  har  flitigt  genomförts  av  forskare.  Även  om 

problematiken uppmärksammats i Turkiet långt innan Sverige gjorde det har regeringen medvetet 

valt  att  lägga  mycket  resurser  inom  hedersproblematiken.  Rapporter  har  genomförts  där 

lägesbedömning  redovisas  engående  angående  flickors  och  unga  kvinnors  utsatthet  för 

hedersrelaterat våld. Rapporter och kartläggningarna har verkställs av bland annat länsstyrelserna i 

olika län i hela Sverige. Länsstyrelserna brukar i vanlig ordning få ett uppdrag av regeringen att 

utföra sådana kartläggningar för att kunna analysera vilka behov som finns bland Sveriges flickor 

och unga kvinnor. Efter morden på Sara, Pela och Fadime har fokus legat på det kvinnliga könet 

som offer inom hedersrelaterat våld i Sverige och därför har just kartläggningar genomförts för 

denna målgrupp. Kartläggningarna har genomförts genom intervjuer med unga flickor och kvinnor, 

samt med anhöriga och med personal som varit i kontakt med utsatta flickor. En kartläggning visar 

på  att  förtroendet  för  socialtjänsten  och skolpersonal  är  låg  bland flickorna  vilket  leder  till  att 

flickorna  inte  vågar  ta  kontakt  för  att  få  stöd.17 Mer kunskap och förståelse  för  problematiken 

behövs  bland  personal  som  är  inblandade.  Hedersrelaterat  våld  var  under  kartläggningens 

genomförande ett  relativt nytt fenomen i den svenska kontexten och har visat på att de svenska 

myndigheterna  måste  anpassas  till  problematiken,  vilket  kartläggningen  klart  visar  på. 

Kartläggningarna  har  påvisat  att  nya  arbetssätt  och  arbetsområden  har  behövts  i  det  svenska 

samhället för att kunna bistå de drabbade. 

Unni Wikan är en känd författare inom ämnet hedersmord. Wikan har skrivit fyra kända 

böcker;  En fråga om heder (2003),  For ærens skyld  (2003),  In honor of Fadime (2008) och Om 

heder  (2009).  Hon har  skrivit  många böcker  inom området  och  har  varit  ett  stort  namn inom 

litteratursökandet för min del. Wikan har varit väldigt insatt i både svenska, norska och danska fall 

av hedersmord. Hon har bland annat varit närvarande vid domstolsförhandlingar där hedersförövare 

ställts inför rätta. Wikan har försökt besvara frågan om hur en människa kan mörda sitt barn för 

hederns  skull.  Wikan  nämner  begreppet  hederskodex  som  en  grund  i  hedersproblematiken  i 

samhällsgrupperna.  Kodexen  förklarar  gruppens  värderingar,  normer  och  regler  och  vilka 

konsekvenser den drabbade kan vänta sig om hedern vanäras. Wikan tar upp kollektivet som en 

viktig del i hedersfrågan vilket förklarar skillnaden på benämningen heder som vi i Sverige normalt 

17 Kartläggning; Flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen Halland. 
Halmstad: Länsstyrelsen i Hallands län, 2004. s.3
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är vana vid och heder i hederskodexens mening. Som tidigare nämnt har Wikan varit uppmärksam i 

sociala medier med hennes uttalande vilket har gjort att det är viktigt att ha en kritisk distans till  

Wikan. Även Rahmi Sahindal18 är kritisk till Wikan. Han själv har läst hennes bok  En fråga om 

heder  och  säger;  ”Den är  inte  faktamässigt  korrekt.  Unni  skriver  en  massa  skit!  Hon har  inte 

intervjuat mig. Alla skriver om oss, om min familj, men ingen pratar med oss, ingen frågar oss!”. 19 

Dock säger han inget om vad som var inkorrekt och vad som egentligen borde ha skrivits. Wikan 

problematiserar mångkulturen och har medvetet valt att lägga fokus på de Skandinaviska rättsfallen. 

Religion är inget som hon använder som en förklaring till fenomenet, utan lägger mer vikt på makt 

och tradition. Wikan pekar tydligt på att det inte finns religiösa förklaringar till hedersbrottsligheter, 

men väljer att använda sig av fall där en specifik folkgrupp är utsatt, nämligen människor som har 

en muslimsk bakgrund, eller som ursprungligen kommer från muslimska länder. 

Emre Güngör och  Nima Dervish har i deras bok Varför mördar man sin dotter genomfört 

intervjuer med mördarna till Sara, Pela och Fadime. De har lyckats göra något som ingen annan 

tidigare lyckats med, få förövarna att ställa upp på intervju med stort förtroende för författarna. 

Författarna  låter  läsaren  möta  förövarna  till  morden på  de  unga kvinnorna  som får  höra  deras 

version av berättelserna.  Medan Wikans böcker  bygger  på domstolsförhör bygger  Güngörs  och 

Emres på förövarnas egna berättelser. 

Åsa Eldén har länge forskat kring ämnet hedersrelaterat våld och hennes doktorsavhandling 

behandlar  just  detta  ämne.20 Eldén  fokuserar  på  tre  teman  som  hon  anser  är  en  stor  del  av 

hedersrelaterat våld. Dessa är rykten, oskuld och heder. Dessa tre teman anser hon vara en stor del  

av kvinnornas liv och hur de används för att kunna kontrollera och utsätta henne för våld. Hon anser 

även att det går att skapa en feministisk förståelse av hedersrelaterat våld om man sammankopplar 

de tre teman med förståelsen av kultur, kön och våld.21 

Eva Lundgren är en annan professor som forskat kring mäns våld mot kvinnor. Lundgren har 

varit uppe på debatten några gånger och blivit kritiserad över hennes arbete. Hon har genomfört 

generaliseringar såsom att det inte finns ett samband mellan våld och alkoholmissbruk.22 Hennes 

teorier har inga starka stöd och granskarna har haft svårt att få tag på de material som hon har 

använt sig av under forskningens gång. Detta har lett till att granskarna tvivlar på hennes forskning 

och validiteten av den. Lundgren intervjuar exempelvis i hennes bok Slagen dam 10 000 svenska 

kvinnor  som skall  svara på en enkät  med 350 frågor.  Hennes slutsats  lyder;  67 % av Sveriges 

18 Mördade Fadime Sahindals pappa 
19 Güngör & Dervish, 2009 s.93
20 Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder vid Uppsala universitet i september 2003
21 Eldén, Åsa, Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Sociologiska institutionen, 

Uppsala universitet, Sverige, 2003. s.88
22 Se >> http://www.dn.se/nyheter/sverige/eva-lundgren-kritiseras-men-frias/ Senast tillgänglig 2014-03-25
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kvinnliga  befolkning har  någon gång efter  sin  15-årsdag upplevt  våld  av en man eller  upplevt 

sexuella trakasserier.23 Hennes publikationer har använts flitigt av andra författare och forskare som 

skrivit kring ämnet mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att ha i beaktande att hon tidigare fått  

kritik för realiteten i hennes studier. 

Turkiet  har  varit  ett  land  som  tidigare  uppmärksammats  inom  forskningen  om 

hedersrelaterat våld. Förutom Eldéns forskning av Turkiets hederskultur har även en kvinna vid 

namn Suruchi Thapar-Björkert sammanställt en rapport där hon undersökt hedersproblematiken i 

Sverige, Turkiet och i Storbritannien. Thapar-Björkert fokuserar sig på bland annat på kön och våld 

kopplat till kön. Våld och mord i hederns namn är inte längre något främmande för Europa. Flera 

fall har rapporterats där unga kvinnor och flickor antingen skadats eller mördats av en person i sin 

närhet på grund av hennes vanhedrande av deras heder. Thapar-Bkörkert jämför förståelsen och 

synen på hedersrelaterat våld i tre länder och hon fokuserar på tre huvudfrågor. Hon granskar hur 

hedersrelaterat våld definieras i länderna, hur vanlig våldet är och vilka ansvar som staten och andra 

i samhället tar för att motverka våldet.24 Hennes studie anses vara väldigt relevant för denna studie 

då även hon skriver om Turkiet och hedersproblematiken där. Hennes studier har sammanfattats av 

integrationsverkets stencilserie, men det finns även möjlighet till tillgång till den verkliga versionen. 

Dicle Koğacioğlu var en välkänt sociolog i Turkiet som dessvärre gick bort 2009. Hon var 

en av de få samhällsvetarna som vågade sig på att skriva om förhållandet mellan uppfattningen om 

rättvisa, den sociala och lagen. Koğacioğlu var insatt i hedersproblematiken i Turkiet under hennes 

feministiska aktivism. Internationella organisationer och icke-statliga organisationer i Turkiet var 

oroliga över det ökade hedersmorden i landet. Hon anser att hedersbrottsligheten är en problematik 

som samhället endast ser lite av och att det är mycket mer som döljer sig bakom ytan. Hedersbrott 

anser hon endast vara en liten del av de patriarkala handlingarna i Turkiet. I det turkiska samhället  

har diskursen om hedersproblematiken i landet ansetts vara en konsekvens av traditioner och kultur, 

men Koğacioğlu menar att diskursen skapar en känsla av ”vi” och ”dom” mellan kurder och ”de 

andra”.25  Koğacioğlu har skrivit en text som heter  The tradition effect: framing honor crimes in  

Turkey  som kommer att vara en bra referens i denna studie då hon bland annat presenterar den 

turkiska lagstiftningen gällande hedersbrottsligheter. Hur den turkiska lagen tolkar brotten och hur 

förövarna  har  kunnat  komma  undan  långa  fängelsestraff  på  grund  av  lagens  ställning  till 

23 Lundgren, Eva, Heimer, Gun, Westerstrand, Jenny,  Kalliokoski, Anne-Marie, Slagen dam. Fritzes Offentliga 
Publikationer, Stockholm, 2001. sid. 8 

24 Thapar-Björkert, Suruchi, ”Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot »hedersrelaterat våld« i tre länder”. 
Integrationsverkets stencilserie, 2007. s.7

25 New Perspectives on Turkey, ”In memory of Dicle  Koğacioğlu (1972-2009)” No: 42, Publicerad i samarbete med 
Chair in Contemporary Turkish Studies vid London School of Economics and Political Science, 2010. s.6
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hedersproblematiken. 

1.6 Disposition 

Heder  är  ett  begrepp  som  vanligtvis  har  en  positiv  klang,  men  inte  inom  det  område  denna 

forskning bemöter. Kapitel 2 kommer att redovisa om hur heder kommit att innebära något positivt, 

till att liv offras i hederns namn. Även begreppen hederskodex och hedersrelaterat våld kommer att 

behandlas.  Heder  i  en hederskodex har  snarare  en  negativ  mening där  kvinnan i  de  flesta  fall  

hamnar i utsatthet. Hot om våld, våld, förtryck och mord kan vara några av de behandlingar en 

kvinna kan få utsättas för i en hederskodex.. Våld och heder har på senare tid kommit att kopplas 

samman med varandra och hedersrelaterat våld har blivit ett etablerat begrepp som nämnt i litteratur 

och  i  massmedia.  Hedersrelaterat  våld  har  även  varit  en  del  av  regeringens  arbete  sen  de  tre 

uppmärksammade morden på de unga kvinnorna i Sverige. Staten har tagit allvar på fenomenet 

hedersrelaterat våld och satsat en stor summa pengar på arbete mot våldet och förtrycket i hederns 

namn. Kapitlet kommer även att gå in på hur brett fenomenet har kommit att bli i  Sverige och 

Turkiet och hur situationen ser ut i länderna gällande hedersrelaterat våld. 

Det tredje kapitlet kommer att fokusera på förklaringar till  hedersrelaterat våld. Avsnittet 

kommer att diskutera om olika förklaringar till hedersrelaterat våld och ställer frågan om det kan 

förklaras  med  hänvisning  till  religion,  kultur,  tradition  eller  intersektionalitetsteorin.  Det  tredje 

kapitlet  kommer  även  att  presentera  könsmaktstrukturen  inom  hedersproblematiken  och  hur 

feministiska debatter på senare tid har omfamnat hedersfrågan och hedersvåldets förklaringar ut ett 

feministiskt perspektiv. 

I Sverige kan brott inte rubriceras som hedersmord eller hedersrelaterat våld, men hur ser det 

ut i Turkiet inom frågan? Finns det undantagsregler eller ser lagstiftningarna likadana ut angående 

hedersbrottsligheter? I det fjärde kapitlet kommer dessa frågor att besvaras. Även några kända fall 

där människor förlorat sina liv i hederns namn kommer att redovisas. Lagstiftningen i Turkiet och i  

Sverige kan ha en stor påverkan på domstolsbesluten i de olika rättsfallen. Rättstillämpningen i 

staterna kan se olika ut och förövarna kan förvänta olika straff i länderna. 

Flera organisationer har startats i både Sverige och Turkiet för att motverka hederskulturen 

och hjälpa de som faller offer för fenomenet. För att kunna titta på hur organisationerna arbetar har 

intervjuer  genomförts  med  personer  som  arbetar  inom  organisationerna.  Två  organisationer  i 

Sverige intervjuas och två i Turkiet. Organisationerna och deras arbete kommer att redovisas i det 

femte kapitlet. 
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Studien avslutas med en sammanfattningsavsnitt i ämnet hedersrelaterat våld i Sverige och i 

Turkiet.  Här  sammanfattas  forskningen  och  trådarna  knyts  samman.  De  viktigaste  resultaten 

summeras ihop och de fyra frågeställningarna besvaras i tur och ordning. 

2 Heder och hedersrelaterat våld 

Heder är ett begrepp som efter uppmärksamma hedersmord i Sverige kommit att få en plats i en 

negativ aspekt. Våld och heder har kopplats samman i det svenska språket och ett nytt begrepp 

myntades, hedersrelaterat våld. Våld och mord i hederns namn är också uttryck som har kommit att 

flitigt  användas.  Heder  har  tidigare  mer  använts  när  vi  talar  om  individens  heder,  men 

hedersrelaterat våld har mer att göra med den kollektiva hedern. 

I detta kapitel kommer min första frågeställning att behandlas och besvaras: Vad är 

hedersrelaterat våld och hur omfattande är det i Sverige och Turkiet? Hedersbegreppet kommer att 

undersökas samt hur det har kommit att kopplas samman med våld. Hedersproblematiken existerar i 

hög grad både i Sverige och i Turkiet, vilket detta avsnitt kommer att redovisa. 

2.1 Begreppet heder 

Ordet heder är ett väldigt laddat begrepp i flera olika språk. Det sägs även vara bland de svåraste 

begreppen att skapa en fattning om. Heder som begrepp har sedan några decennier tillbaka ansetts  

vara på väg att dö ut och ersättas med begreppet värdighet, men ordet stannade kvar och används 

flitigt  i  debatten  om  hedersrelaterat  våld  och  mord  i  hederns  namn.  Även  om  begreppet 

hedersrelaterat våld har hamnat i en negativ debatt är grundbegreppet heder vanligtvis kopplat med 

något positivt i alla samhällen.26 Våld och mord i hederns namn har tagit över begreppet heder och 

undangömt ordets positiva betydelser.  Heder är ett  begrepp som förstås vara gott  och något att 

sträva efter i livet.27 Heder, som även används synonymt med begreppet ära, är förknippat med 

handlingar  som  är  hjältemodiga,  högsinnade  och  nobla.  Det  handlar  om  den  sociala-  och 

självrespekten samt värdet i både ens egna och i andras ögon.28 Hur respekten uppnås stipuleras av 

kulturen och historien,  vilket kan variera väldigt mycket.  Hederlighet är  ett  annat begrepp som 

brukar hänga ihop med heder. Det handlar om att göra rätt för sig och att vara snäll och hjälpsam. 

26 Wikan, Unni, Om heder. Diadalos AB, Göteborg, 2009. s.9
27 Schlytter, Astrid, Rätten att själv få välja. Studentlitteratur, Lund, 2004. s.24
28 Wikan, 2009 s.9
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Ens agerande ska samspela med normerna i samhället och omgivningen skall ha tilltro till en. Den 

här sortens heder är den positiva hedersförklaringen och passar inte in i en beskrivning tillsammans 

med begreppen våld och brottslighet.29

Hedersbegreppets tolkning varierar beroende på sammanhang och har helt olika betydelser i 

ett individualistisk samhälle respektive ett kollektivistiskt samhälle. I ett individualistiskt samhälle 

kan båda könen inneha heder medan endast männen innehar hedern i ett kollektivistiskt samhälle. 

Den kulturella kontexten bestämmer hedersbegreppets innehåll och det kan betyda att heder kan te 

sig olika inom en nations samhällsgrupper.30

Normen för samhället tillämpas av en grupp bestående av eliten och människor med stort 

inflytelse och makt. Normen som införts är endast den som gäller och de som väljer att motsträva 

eller bryta normen får som konsekvens utstå våld. För att kunna upprätthålla hedern måste andra 

som har en underordnande ställning bärga äran för makthavaren. I debatten om heder som förts i 

Sverige  har  begreppet  heder  förknippats  med  konflikter  mellan  grupper  från  Mellanöstern  och 

Medelhavsområdet.  Kvinnans  krav  och  förväntningar  är  oftast  högre  än  mannens.  Det  en 

uppfattning om att  kvinnans sexualitet  är  farlig och måste därför kontrolleras strikt.  Den ideala 

kvinnan  inom  en  så  kallad  ”hederskultur”  är  en  kvinna  som  är  asexuell.  Hennes  sexualitet 

kontrolleras av mannen och det är även han som står för fortplantningen.31

Heder är  ett  begrepp som i  många samhällen  i  alla  tider  specifikt  varit  kopplat  till  det 

manliga könet. Vi använder uttryck som ”en man av heder” och inte ”en kvinna av heder”. Heder 

och ära sammankopplas oftast med män och det är de som innehar heder, och skam förknippas med 

kvinnor.32 I  somliga samhällen anses endast männen inneha rätten till  hedern,  vilket innebär att 

kvinnorna totalt utesluts från det. Kvinnor kan på grund av sitt kön sakna en självrådande heder och 

får istället ingå i männens heder. Kvinnan och hennes sexualitet kan förändra mannens heder och 

därmed utgöra ett hot. Männen har en större möjlighet att bärga hedern då han har en mer dominant 

ställning i det offentliga livet. Begreppets betydelser motsäger varandra. Kvinnan anses inte kunna 

inneha  heder,  men  samtidigt  är  det  hon  som  kan  kontrollera  en  mans  heder  genom  hennes 

sexualitet.33 Genom att  knyta  hedern  till  kvinnans  beteende och sexualitet  istället  för  sitt  egna 

beteende har mannen hamnat i en svår position beträffande hans heder. Han är inte den som bryter 

mot ärbarhetsnormerna, utan kvinnorna i hans liv; syster, dotter, systerdotter, kusin, hustru etc. 

En person som känner sig hedervärd behöver inte mötas med heder av omgivningen, och en 

29 Grutzky, Eduardo & Åberg, Lars, Heder och samvete. Fri Tanke förlag AB, Lidingö, 2013. s.27
30 Schlytter, Astrid & Rexvid, Devin, Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang. I: Silfverberg, 

Gunilla (red), Barn, utsatthet och heder. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013. s.54
31 Schlytter, 2004 s.24
32 Wikan, Unni, En fråga om heder. Ordfront förlag, Stockholm, 2004. s.57
33 Wikan, 2009 s.9
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person som blir bemött med heder behöver inte känna sig hedervärd. Detta på grund av att heder är 

ett begrepp med två aspekter, menar Unni Wikan. Hon menar att det finns en inre och en yttre 

aspekt av heder, vilket inte på något sätt behöver ha en anknytning till varandra. Den ena sida kan 

vara att en person kan känna att han/hon är hedersam, men inte får den respekt personen i fråga 

känner sig förtjäna. Medan den andra sidan kan vara att personen känner att han/hon får alldeles för 

mycket  respekt  och  ära,  men  inte  känner  sig  värdig  denna  mottagande  då  andra  människor 

runtomkring personen egentligen inte vet hur situationen ser ut. Mindervärdighetskänslan är större 

än hederskänslan i denna aspekt. Aspekterna skapar obalans mellan ens egna känsla gällande ära 

och heder, och reaktionerna som ges av människor i ens omgivning.34 

När Fadime var vid liv nämnde hon att hon var familjens ”ansikte utåt”35.  Allt som hon 

gjorde skulle påverka hennes familj och begreppet ansikte används som synonym till ordet heder.  

Ordet  ansikte  används för  heder  bland kineser  och japaner,  samt  i  arabiska  och i  kurdiska.  På 

svenska kan vi använda oss av meningen ”tappa ansiktet”,  men här innebär det inte att  hedern 

vanärats och konsekvenserna behöver inte blir ödesdigra. För andra kan ett ”tappat ansikte” betyda 

döden.36 

Heder har kommit att användas i ett sammanhang med våld och förtryck under de senaste 

decennierna i Sverige och det har med att göra att de förövare och offer som utsatts för fenomenet 

hedersrelaterat  våld  anger  just  hedern  som  grunden  till  hedersbrottsligheterna.37 Vi  saknar  ett 

begrepp som förklarar det fenomen som uppstår i  andra ”kulturella” sammanhang. Bland annat 

kurdiska, turkiska och persiska har andra begrepp som skiljer fenomenen åt. Det ena är namus och 

det andra är shirif. Namus refererar till hedern som man antingen har eller inte har och är kopplat 

till  kvinnans ärbarhet.  Shirif  syftar till  hedern som kan innehas i  en stor eller  liten mängd och 

storleken på hedern kan ändras. Det kan vara andra hederssort som exempelvis mod och gästfrihet. 

Namus kommer med födseln och är en viktig del i ditt liv som du måste bevara väl. Förlorar man 

sin  namus  helt  kan  man  återuppta  hedern  igen  genom  att  genomföra  en  drastisk  förändring, 

exempelvis genom våld eller mord.38 Det är namus som denna uppsats kommer att fokusera mest 

på. 

2.2 När hedern vanäras 

Under lång tid har sexualiteten i många kulturer ansetts vara någonting som tillför äktenskapet. 

34 Wikan, 2004 s.61-62
35 Ibid. s.62
36 Ibid. 
37 Grutzky & Åberg,2013 s.27
38 Wikan, 2009 s.12, Wikan, Unni, For ærens skyld. Universitetsforlaget AS, Oslo, 2003. s.67
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Preventivmedlet  hade inte presenterats  och sexualitet  var kopplat till  reproduktion och sex före 

äktenskap var något som inte var accepterat. En sådan relation skulle riskera att skapa barn. Det var 

därför viktigt att begränsa sexuell relation innanför äktenskapet. Familjen och äktenskapet hade en 

helt  annan  ställning  i  det  dåtida  samhället,  att  ha  en  sexuell  relation  utanför  äktenskap  kunde 

innebära stora problem. Därför kontrollerades flickorna strikt för att inte utsätta för detta problem. 

Lillian Rubin genomförde en undersökning 1989 med nästan tusen personer mellan åldrarna arton 

och fyrtioåtta.  Rubin upptäckte en klar olikhet mellan de unga och de äldres sexuella historier. 

Sexuallivet för den yngre generationen skiljde sig väldigt mycket från de personer som var över 

fyrtio år. För den äldre generationen var det viktigt att flickan var oskuld när hon gifte sig och det 

var både mannen och kvinnan som såg till att normen följdes.39  Denna norm existerar än idag bland 

vissa familjer. 

Preventivmedel  avsedda  för  kvinnor  fanns  redan  under  antikens  tid,  men  användes  i 

hemlighet endast av läkarna och de prostituerade. Preventivmedlen hade inte blivit offentliga under 

medeltiden och många kvinnor blev gravida under perioden.40 Kvinnans sexualitet har alltid varit 

viktig för mannen. Marco Polo påstod exempelvis att tibetanerna inte ville ha en hustru som var 

oskuld. Kvinnan skall sedan tidigare väckt en mans åtrå innan hon väckte hans. Medan tibetanerna 

ville  ha sexuellt  erfarna  kvinnor  ville  inte  andra  män gifta  sig  med en  kvinna  som redan haft 

sexuella förbindelser med en annan man och som redan bevisat sin fruktsamhet med honom.41 Vissa 

folkslag har en föreställning om att det bor en orm i kvinnans livmoder. Denna orm biter mannen 

när kvinnans mödomshinna brister.  Jungfruns blod (menstruationsblodet) anses ha fruktansvärda 

egenskaper och anses kunna ha kraften att tillintetgöra mannen. Denna föreställning visar på att 

kvinnan är starkare och hotfullare ju renare hon är.42 

Ärbarhetsnormerna  ser  annorlunda  ut  i  olika  delar  av  världen.  Sara  Abed  Ali  fick  som 

femtonåring inte gå på disko av sin familj, och inte heller ha en pojkvän. Vanhedrade hon släkten 

genom att bryta mot normerna skulle konsekvenserna bli allvarliga, vilket det även blev för Sara 

som mördades av sin bror och kusin i en parkering genom att bli strypt med ett skärp.43 

Under 1800-talet var det inte hederligt att skaffa barn utanför ett äktenskap. Blev en kvinna 

gravid kunde hon föda barnet, men var tvungen att göra sig av med barnet så fort som möjligt för att 

avstyra vanäran som hon skapat genom att bli gravid. En heder som vanärats kan räddas genom att 

äktenskap ingås. Det kan vara äktenskap som kan påtvingas mellan barnets fader och moder och 

äktenskap mellan våldtäktsoffer och våldtäktsförövaren. Ett giftermål mellan offret och förövaren i 

39 Giddens, Anthony, Intimitetens omvandling. Nya Doxa, 2001. s.16-17
40 de Beauvoir, Simone, Det andra könet. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, 1968. s.94
41 Ibid. s.127
42 Ibid.
43 Güngör & Dervish, 2009 s.168
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en  våldtäkt  anses  i  vissa  ställen  som  ett  sätt  att  rädda  hedern  som  vanärats.  I  Peru  kunde 

våldtäktsförövarna gifta sig med sitt våldtäktsoffer för att slippa straff av domstolen till i slutet av 

1990-talet.  Strafflagens  paragraf  som  gav  förövarna  rätt  till  straffrihet  genom  äktenskap 

ogiltigförklarades senare under 1997 efter protester från folk både i och utanför landets gränser. 

Peru var inte det enda land i hela Latinamerika att ha en sådan lagstiftning. Tretton andra länder i  

kontinenten hade liknande lagstiftning.44 

Världshistorien har visat  flera exempel  på kvinnors bristande ärbarhet  och hur det  hotar 

männens  heder.  I  Spanien  var  det  vanligt  att  otrogna  hustrur  mördades  under  1700-talet  och  i 

England kunde kvinnan stöttas ut från hennes familj för att bevara hedern. De familjemedlemmar 

som fortsatte att ha kontakt med kvinnan som vanärat familjen skulle också få sin heder berövad 

och bli ignorerade och inte erkända som en i familjen.45 

2.3 Hederskodex 

Skam kan vanligtvis ställas i motpart till heder, men i namus är begreppet skam alldeles för svagt 

för att ställas som motpart till heder. Istället används begreppet vanheder som namus motsats.46 För 

att förstå den hederskodex som fokusen kommer att  läggas på under denna forskning måste vi ha 

detta i åtanke. De familjer som lever med hederskodex anser att heder är viktigare än allt annat i 

deras liv och utgör en central roll. Heder och vanheder ligger inte i individens händer utan snarare i 

andras ögon, hur de värderar en person. Rykte blir här en viktig aspekt som kan påverka synen på 

en persons heder. Den yttre aspekten av hedern utgörs av samhället som totalt dominerar över den 

inre aspekten. Du lever i en grupp, hedersgrupp, som består av människor som du bryr dig om och 

som är viktiga för dig.47 Deras värderingar är betydelsefulla och du mäter dig mot dem i allt du gör. 

Denna hedersgrupp som du befinner dig i bestäms inte av individen själv, utan den är given till dig.  

I  västliga  samhället  har  individen  möjlighet  till  att  själv  bestämma  vilka  de  vill  ska  tillhöra 

hedersgruppen, men i en hederskodex har du inte ett sådant val. Du föds in i en hedersgrupp och 

kommer att förbli i den tills den dagen du dör. Att välja att bryta sig loss från sin hedersgrupp kan  

ha ödesdigra konsekvenser. En del väljer att inte lämna gruppen för att slippa dra en skam-känsla 

över hela gruppen. En kollektiv dimension pågår i gruppen. En vanheder drabbar inte endast en 

person,  utan  det  drabbar  hela  gruppen,  släkten  eller  familjen.48 Alla  i  hedersgruppen  har  en 

gemensam heder.  Även om det  är  den  personliga  hedern  som kan vanäras  är  det  kollektivet  i  

44 Wikan, 2004 s.58,280
45 Ibid. s.59
46 Wikan, 2009 s.12
47 Ibid. s.13
48 Ibid. s.13
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hedersgruppen som är knutet till hedern. Kollektivet kan innebära olika beroende på grupp. Somliga 

har sin familj och släkt som sitt kollektiv, medan andra har stammen och klanen som sitt kollektiv.  

Om en persons heder vanäras innebär det att alla medlemmars heder vanäras. Det är en hederslänk 

som går  genom alla  medlemmar  i  gruppen.  I  en  hederskod hänger  hedern  i  andra  människors 

värderingar av en person. Människor utanför gruppen kan besluta om hedern i en grupp vanärats 

och detta beslut är avgörande. Människor utanför gruppen beskådar gruppens moraliska kvaliteter 

och  lägger  upp en  värdering.  Omgivningens  uppfattning  har  en stor  betydande roll  i  gruppens 

framtida skede. Rykte blir här en väldigt viktig aspekt inom hederskodexen.49 Ett rykte kan skapas 

och spridas och därmed är hedern vanärad. Hela familjer kan raseras på grund av rykte, som inte 

behöver vara av sanning. Bara att ryktet har kommit upp är allvarligt. Eftersom ryktet är en viktig  

dimension i  en hederskodex är privatlivet betydelsefullt  och måste värnas otroligt mycket. Folk 

skall inte få tillgång till att prata om någon i gruppen. Att vara extra försiktig med medlemmarna är 

en del i att värna om privatlivet. Att en kvinnlig medlem flyttar ut till en egen lägenhet kan innebär 

att rykten börjar spridas. Varför vill en kvinna flytta ut till en egen lägenhet? Är det för att hon vill  

ha möjlighet till att umgås med sin pojkvän privat? För hon måste ha pojkvän, varför skulle hon 

annars vilja flytta ut? Sådana diskussioner kan skapas om en kvinna i en hederskodex väljer att 

flytta hemifrån till en egen lägenhet. När ett rykte börjat och sprids runt kan det vara svårt att få tyst  

på det, även om ryktesspridningen inte är sanningsenlig. 

Det  finns  normer  och  regler  i  hederskodexen.  Dessa  regler  och  normer  gäller  för 

hedersgruppen och finns där som en riktlinje för hur hedern skall bevaras och skördas. Hedern är 

som inget som gruppen kan få mindre av, utan det är något som gruppen antingen har eller inte har.  

Alla i gruppen skall följa reglerna och normerna för att inte denna heder skall förloras. Reglerna är 

av stor betydelse och betraktas som gruppen grundvärderingar. Att bryta mot värderingarna innebär 

en förlorad heder. En man i en hedersgrupp skall efterfölja reglerna väldigt noggrant för att behålla 

hedern och för att fortsätta få respekt, som är en viktig dimension i ett samhälle med en hederskod. 

Respekt krävs av en man med heder, vilket han har rätt till att kräva. En person som lever i en  

hederskod  har  rätt  till  heder.  Personen  har  rätt  att  bli  behandlad  med  en  viss  värdighet,  alla 

runtomkring måste behandla personen med respekt. Målet är att bli behandlad som en jämbördig 

man.50 Denna  personliga  heder  kan  återerövras  när  den  har  vanärats  alternativt  försvinna  helt. 

Hedern har man eller så han man den inte. 

Kvinnan i en hedersgrupp är den mest utsatta medlemmen. Hon kontrolleras ständigt och 

begränsas från olika aktiviteter. Kvinnans mödomshinna har en central roll inom hederspraktiken. 

49 Wikan, 2004 s.66-67
50 Ibid.  s.66
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En separation mellan könen kan vara en del i hennes begränsade liv. Pojkar och flickor får helst inte 

umgås med varandra. För att försäkra om att hennes mödomshinna inte förstörs innan äktenskap 

riskerar  många  kvinnor  inom  hedersgrupperna  att  bli  bortgifta  vid  tidig  ålder.  Kontrollen  av 

kvinnans sexualitet och kropp är inte endast viktig för henne, utan även för de som kontrollerar 

henne. Misslyckas de att kontrollera hennes sexuella aktiviteter kan deras heder vanäras. Kontrollen 

görs inte endast av männen utan även av pojkarna som i tidig ålder blir upplärda att kontrollera sina 

systrar.51 Relationen mellan syskonen kan förklaras med begreppet Connectivity. Connectivity syftar 

på att andras handlingar speglar bland annat den egna personens självkänsla, identitet och värdighet. 

Syskonen är bundna till varandra och alla hennes handlingar påverkar brodern. Brodern innehar 

kontrollen över hans syster, men i slutändan är det hon som har makten över honom då hon kan 

avgöra hans heder. Även de yngre bröderna måste kontrolleras av de äldre. Det råder en hierarkisk 

ordning inom hederskodexen. Den äldre brodern har stort ansvar över hans yngre bröder och de 

yngre bröderna måste respektera och lyda den äldre brodern. Han å andra sidan måste lyda de andra  

äldre männen i familjen så bland annat hans pappa, farbröder och farfar. För att hedern skall kunna 

bevaras betyder det att alla i familjen måste följa hederskodexen. Kontrollen måste ske på rätt sätt 

och kvinnan måste lyda.52

När hedern har vanärats och är förlorad är det viktigt att gruppen återupptar hedern igen för 

att  kunna  återfå  deras  rätt  till  respekt  av  andra.  Lika  mycket  som  det  finns  regler  för 

upprätthållandet av hedern finns det regler för återerövrandet av hedern. Dessa regler är noga angett 

och alla i gruppen har vetskap om det. En mans heder kan vanäras om han har brutit mot reglerna, 

men hans heder kan även bli vanärad om en annan i gruppen har brutit mot reglerna. Hans heder 

kan vanäras om en syster, dotter, systerdotter, kusin eller hustru genomfört handlingar som inneburit 

skam för honom. Han blir inte längre respekterad av andra och kan till och med bli föraktad på 

grund av att han inte längre anses ha någon heder. Mannen i gruppen får ta mycket ansvar och han 

kan falla djupt ner i gropen om hans heder vanärats av någon annan.53

Det är endast mannen som har heder,  kvinnan har skam. Hon ska ha så mycket skam i 

kroppen att  hon inte vågar  vanära gruppens heder.  Har hon ingen skam kan hon enkelt  vanära 

familjen  och därmed störta  den.  En kvinna  som vanärat  familjen  och släkten  kan antingen bli 

utfrusen av familjen eller så kan hon få utstå våld och värst av allt mord. Fadimes pappa valde att  

mörda sin dotter för att kunna återerövra sin heder. ”Problemet är slut nu”, sade han.54 Hans ansåg 

att hans heder hade vanärats så hårt att den enda lösningen till ”problemet” var att få bort Fadime 

51 Schlytter & Rexvid, 2013 s.57
52 Ibid. s.57
53 Wikan, 2004 s.70
54 Ibid. s.7
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helt och hållet från denna värld. De män som mördar eller våldför sig på kvinnorna kan paradoxalt 

nog bli ärade genom att de bli kränkta. En man som exempelvis mördat sin egen dotter på grund av 

heder kan anses vara en hjälte av gruppen och människorna runt omkring. Unni Wikan tar i hennes 

bok En fråga om heder upp en historia om en man i Syrien som triumferar en dolk som han dränkt i 

hans systers blod efter att han mördat henne. Han visade offentligt för alla att han rentvått hans 

heder genom att visa hennes blod på hans händer. Efter att ha avtjänat sex månader i fängelset för 

mordet gick han ut från fängelset med hedern i behåll och han hade blivit byns mest betydande man. 

Istället för att fördöma hans handling hyllades han istället och sågs som en  hjälte.55 

2.4 Hedersrelaterat våld

Heder har historiskt sett kopplats till våld. Hedern som begrepp är som tidigare nämnts positivt, 

men har kommit att betungas med våld och övergrepp. I den västliga historien har vi blodshämnd 

och  dueller  som  utkämpades  för  hederns  skull.  Männen  kämpade  i  duellerna  för  mindre 

ärebelöningar och flera liv gick förlorade i striderna. Det var fegt att inte ställa upp på en duell och 

respekten för en själv kunde gå förlorad, därför var det viktigt att gå in i striden. En förlust innebar 

att äran fortfarande var i behåll. Flera historier finns där våld och heder sammankopplas. Hedern har 

alltså i historiens gång varit kopplat till våld på olika sätt och fenomenet finner vi även i dagens 

samhällen. Idag kan heder och mord sammankopplas och i vissa hedersgrupper kan mord anses vara 

något hedersamt.56  

Trots att heder och våld har varit två begrepp som i flera tusen år gått hand i hand med 

varandra har vi idag ett begrepp som myntades för inte många år sedan. Hedersrelaterat våld är ett  

begrepp som sedan 2001 kom att  användas  flitigt  och  som även har  blivit  känt  internationellt. 

Utomlands är begreppet honour related violence en bra översättning för begreppet och det är många 

olika stödorganisationer som är engagerade i arbetet mot hedersrelaterat våld.57

Det är flest flickor som drabbas av hedersrelaterat våld, men även pojkar kan drabbas av 

fenomenet. Homosexuella pojkar kan utsättas för våld och förtryck av hans nära anhöriga och han 

kan även utsättas för våldet om han visar sympati för en flicka som enligt familjen anses ha vanärat 

hedern. Han anses då vara en förrädare och förtjänar också att få genomgå samma våld som flickan 

får.58

55 Ibid. s.101-102
56 Wikan, 2009 s.16
57 Ibid. s.19
58 Grutzky & Åberg, 2013  s.28
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Frågan kring hedersrelaterat våld har varit en debatt som förts sedan 1990-talet. Flera har 

diskuterat om hedersrelaterat våld skall skilja sig från andra våld eller om det skall hamna inom 

kategorin mäns våld mot kvinnor. Fortfarande finns det bland annat politiker och forskare som anser 

att hedersrelaterat våld inte skall ses som en avvikande form av våld, utan räknas in inom kategorin 

mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld anses enligt de hamna under samma avdelning som 

patriarkalt våld. Men Eduardo Grutzky och Lars Åberg menar att det är skillnad på mäns våld mot  

kvinnor och hedersrelaterat våld. En kvinna som innehar eller har haft en relation med en man och 

som får genomgå våld av denne man som utför våldet individuellt hamnar inom kategorin  mäns 

våld mot kvinnor. Denna man som utför våldet mot kvinnan fördöms av samhället och kvinnorna 

har möjligheter till  stöd av samhället som implementerat institutioner som arbetar för att hjälpa 

dessa utsatta kvinnor samt arbetar för att  förebygga våldet.  I kategorin hedersrelaterat  våld kan 

förövaren vara en person från ett kollektiv och planeringen av våldet sker av gruppen tillsammans. 

Förövaren  är  aldrig  ensam  om  våldet  och  det  kan  utföras  av  både  män  och  kvinnor.  I  ett 

hedersrelaterat brott får förövaren stöd av omgivningen, vilket kan vara familjen, släkten, gruppen 

etc.  Han  ses  som  en  hjälte  av  kollektivet  och  kan  även  uttrycka  en  viss  förståelse  över 

våldshandlingen.59 ”Har man ett  vackert  fruktträd i  sin trädgård och en av grenarna angrips av 

insekter så att frukten ruttnat, då måste man avlägsna den sjuka grenen för att trädet ska överleva”, 

sade  en  av  männen  som  försvarade  mordet  på  Fadime  Sahindal.  Förövaren  anses  ha  försett 

kollektivet med ära och heder och hyllas därför av omgivningen.60 

Statistik  över  fall  som skett  i  Sverige är  svår att  finna,  men det  finns lite  statistik  över 

hedersmord som skett i England, Tyskland och Nederländerna. 12 hedersmord begicks under 2006 i 

England och polisen undersökte 117 andra fall som de misstänkte vara hedersrelaterade. Morden 

hade  begåtts  mellan  1997  och  2005.  I  Tyskland  kan  människorättsorganisationers  registrering 

konstatera att  det har skett  45 hedersmord mellan åren 1996 till  2004. Polisen i  Nederländerna 

rapporterar  att  det  årligen  sker  12-13  hedersmord  i  landet.61 Vi  kan  bara  gissa  på  hur  stor 

mörkertalet är i varje land gällande hedersbrottsligheter. 

2.4.1 Hedersrelaterat våld i Sverige 

2004 beräknade Länsstyrelsen att siffrorna på flickor och unga kvinnors utsatthet för hedersrelaterat 

59 Ibid. s.29
60 Ibid. s.13
61 Wikan, Unni, In honor of Fadime. The University of Chicago Press, Chicago, 2008. s.78-79
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våld och förtryck låg mellan 1500-2000. Av dessa behövde 10-15 % skyddat boende.62 En helt 

utförlig och korrekt siffra på utsatta flickor och unga kvinnor för hedersrelaterade brottsligheter 

finns inte att finna. Ungdomsstyrelsen genomförde en kartläggning 2008 angående förekomsten av 

arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. Ungdomsstyrelsens kartläggning resulterade i 

rapporten  Gift  mot sin vilja.I samband med studier om flickors och unga kvinnors utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck har diskussionen om flickornas och kvinnornas problem gällande 

giftermål  tagits  upp.  Unga  personer  mellan  16-25  år  i  Sverige  har  varit  med  i  diverse 

undersökningar angående deras upplevelser att välja fritt vem de ska gifta sig med. Undersökningen 

visar på att cirka 70 000 ungdomar upplever begränsningar i att själva få välja partner. En stor andel 

av  de ungdomar  med utländsk bakgrund som deltog  i  undersökningen uppgav att  de skulle  få 

utsättas för bestraffning om det skulle visa sig att de var homo- bi -eller transsexuell.63

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) rapporterade i ett pressmeddelande från 

2013 siffror på att SKR:s kvinnojourer fick under år 2012 kontakt med mellan 8000 och 10 000 

tjejer och kvinnor som sökte stöd för hedersrelaterat våld och förtryck.64 Var femte kvinna som 

kontaktar SKR anses vara utsatt för hedersrelaterat våld.65 

Länsstyrelsens  redovisning från  2004 och rapporten  från  SKR visar  på att  det  finns  ett 

tydligt tecken på att hedersrelaterat våld är ett fenomen som drabbat fler och fler unga kvinnor 

under åren. Kvinnojourer har fått behandla ett stort antal fall där unga kvinnor kontaktat de för stöd 

på grund av deras utsatta situation. En av anledningarna till att fler unga kvinnor vågar erkänna att 

de blivit drabbade kan ha varit att fler kvinnojour har öppnats på senare år och att fenomenet har 

blivit erkänt av samhället. 

Det  har  skett  flera  fall  av  hedersmord  i  Sverige,  men  det  är  tre  fall  som har  fått  stor 

uppmärksamhet.  Morden på Sara,  Pela  och Fadime har varit  de tre  fall  som fungerade som en 

väckarklocka för det svenska samhället. Länge förnekades hedersbrottsligheter i Sverige, men efter 

fallen har det varit svårt att fortsätta att förneka hedersbrottslighetens existens. 

Listan på hedersbrott som skett i Sverige är lång. Brotten har begåtts av en nära familje- 

eller  släktmedlem till  flickan  eller  den  unga  kvinnan.  1996  blev  två  unga  kvinnor  utsatta  för 

knivhugg. I de båda separata fallen var gärningsmannen en yngre broder till  den unga kvinnan. 

Samma år blev den 15-åriga Sara mördad av sin bror och kusin.66 1997 knivhöggs ytterligare två 

62 Regeringens skrivelse 2007/08:39, ”Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer”.  Stockholm, 2007. s.13

63 Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5, ”Gift mot sin vilja”. Stockholm, 2009. s.323
64 Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund - http://www.kvinnojouren.se/tusentals-kontaktar-skrs-kvinnojourer-

om-hedersrelaterat-vald senast tillgänglig 2014-04-30
65 Sveriges kvinno-och tjejjourers riksförbunds hemsida. Se >> http://www.kvinnojouren.se/statistik-fran-skrs-jourer
66 Swanberg, Lena Katarina, Hedersmordet på Pela. Lillasyster berättar. Bokförlaget DN, Stockholm, 2002. s.272
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unga kvinnor av deras yngre bror. 1998 mördade en son sin egen mor efter hennes skilsmässa med 

maken. Sonen ansåg att modern vanärat familjens heder på grund av hennes vilja att separera sig 

från hennes man. Sonen dömdes till tio års fängelse året senare för mordet.67 19 -åriga Pela Atroshi 

mördades  i  Irak  av  sina  två  farbröder.  Fallet  fick  stor  uppmärksamhet  då  dådet  genomfördes 

utomlands av svenska medborgare. Flera fall av misshandel och dödshot har rubricerats under årens 

gång och Fadimes fader och bror var två av de. Fadimes pappa var tidigare känd hos polisen innan 

han sköt Fadime till döds 2002. Det finns även fall där den unga kvinnan fått uppehållstillstånd i  

Sverige på grund av risk för hedersmord i hemlandet.68

Att mörda en person som innehar samma släktband som en själv för hederns skull har inte 

varit  en del av det europeiska arvet,  men som nu har kommit att  bli  en del av den europeiska 

verkligheten, menar Wikan. Fadime har enligt Wikan blivit en ikon för frihet som offrade mycket i  

hennes liv för att kunna uppnå hennes tro.69 Mordet på Fadime väckte Sveriges befolkning och 

debatten om hedersmord tog fart. Regeringens handlingsplan från 2007 skriver att hedersrelaterat 

våld och förtryck har ”sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar”. Riksdagen 

antog 2007 regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld 

och förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 2007/08:39). Hedersrelaterat 

våld blev en problematik som den svenska regeringen inte längre kunde förneka och flera miljoner 

kronor har avsatts för att förebygga våld i hederns namn. Även flera skyddade boenden har skapats 

till de behövande och utbildning inom området har getts till socialtjänsten för att öka kunskapen 

inom fenomenet.70

En  kvinna  som  lever  ett  liv  med  hedersvåld  måste  leva  under  lydnad  och  sexuell 

avhållsamhet. En kvinna som väljer att gå emot de reglerna riskerar att vanhedra hela gruppens 

heder. För att kunna återupprätta heder igen måste hon på något sätt bestraffas. I de mest extrema 

fallen är det en manlig släkting som tar livet av flickan eller den unga kvinnan. Mördaren är i  

många fall väldigt unga och ännu inte nått åldern för att bli straffmyndig.71 Den unga kvinnan kan 

bli kontrollerad och misshandlad av sina bröder, pappa eller manliga kusiner. Även mödrar kan 

utsättas för hedersrelaterat våld av sina söner. Kvinnorna i familjen har fler restriktioner och är även 

de  som  mest  utgör  de  som  bli  tvångsomhändertagna  på  grund  av  deras  upplevelser  av 

hedersrelaterat våld i hemmet. 

67 Ibid. s.273
68 Ibid.s.274
69 Wikan, 2008 s.4
70 Schlytter, Astrid, Högdin, Sara, Ghadimi, Mariet, Backlund, Åsa, Rexvid, Devin, ”Oskuld och heder: en 

undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad – omfattning och 
karaktär”. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2009. s.102

71 Sabuni, Nyamko, Flickorna vi sviker. Om hederskultur i Sverige. Stockholm, 2006. s.10
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Det är en stor andel flickor och unga kvinnor i Sverige som lever i en patriarkal familjemiljö 

där  hon  utsätts  för  hedersvåld.  Mörkertalet  är  stort  och  det  är  många  flickor  som  behöver 

stödinsatser  från  samhället.  I  en  kartläggning  som  genomfördes  av  Länsstyrelsen  i  Blekinge, 

Kalmar och Kronobergs län uppkom det bland intervjupersonerna att flickorna utsätts för kontroll 

och förtryck av familjen. Flickorna lever i två olika världar. En värld där hon måste vara lydig och 

anpassa sig till familjens regler och den andra världen där hon bara vill vara som en vanlig tonåring. 

Detta dubbelliv kan påverka flickorna negativt och begränsar deras vardag.72 Några av flickorna 

uttrycker även rädsla över de konsekvenser som de kan utsättas för om föräldrarna får reda på att de 

varit i kontakt med myndighetspersoner. Myndighetspersoner har blivit tillsagda att inte ta kontakt 

med föräldrarna för att skydda tjejen från familjens vedergällningar. I de ärenden som flickan har 

blivit omhändertagen av myndigheterna har hon varit i stort behov av hjälp och riskerat att bli utsatt 

för våld, förtryck eller bortgift.73 

Polisen i  Sverige har fått  kritik för sitt  arbete inom utredning angående hedersrelaterade 

brott och har därför tillsatt en nationell expertgrupp. Gruppen består av sex poliser som är till för att 

stödja lokala poliser i deras arbete att bli bättre vid bekämpning av hedersbrottsligheter. Trots detta 

har polisen fått fortsatt kritik av kvinnojourerna som inte har sett en förbättring i polisens arbete 

inom hedersproblematiken. Kritiken mot polisens arbete inom hedersrelaterade fall redovisades av 

Brottsförebyggande rådet i en rapport som kom ut 2012. Enligt polisens egna beräkningar anser 

man  att  det  utreds  ungefär  500  fall  av  hedersrelaterade  brottsligheter  per  år  i  Sverige. 

Verksamhetsledaren för kvinnojouren Somaya kvinnojour, Susanne Namaani, anser inte att polisens 

kompetensteam har märkts av. Enligt hennes ringer poliser fortfarande till kvinnojouren för att få 

råd. Susanne Namaani ser brister i polisens arbete: ”tyvärr så är det fortfarande så att det är brister i  

utredningarna, det är fortfarande inte så att man utför hot- och riskanalyser, det är fortfarande så att 

man inte riktigt hur man ska hantera den så kallade folkfrågan med tolkar som inte håller tätt. Och 

det  är  andra  problem  i  utredningsförfarandet”,  säger  hon  i  en  intervju  med  P4  Malmö.74 

Brottsförebyggande rådets rapport från 2012 konstaterar att kunskapen om hedersrelaterat våld och 

förtryck är bristfällig i Sverige. Hedersrelaterat våld och förtryck är enligt rapporten svår att fånga i 

kvantitativa studier då de menar att det är en mångdimensionell företeelse.75 

Polisen har arbetat fram en lista med tecken på att ärendet kan vara hedersrelaterat för att 

72 Magnusson, Therese, ”Rätten till ett eget liv. Hedersrelaterat hot och våld”. Länsstyrelsen i Blekinge län, Kalmar 
och Kronobergs län, 2004. s.11-12

73 Ibid. s.14
74 Sveriges radio: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5510984 senast tillgänglig 2014-04-

30
75 Brottsförebyggande rådets rapport 2012:1, ”Polisens utredningar av hedersrelaterat våld”. Information och förlag, 

Stockholm, 2012. s.6
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vägleda  de  i  arbetet.  På  listan  finns;  frätskador,  brännskador,  doft  av  brännbara  vätskor  eller 

rengöringsmedel.76 Polisen  och  åklagarmyndigheten  använder  sig  utav  en  definition  av 

hedersrelaterat våld. Den lyder: ”Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon – ofta en 

släkting – som, enligt gärningsmannens och övriga släktens uppfattning, riskerar att vanära eller har 

vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern skadas eller 

förloras alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.”77

2.4.2 Hedersrelaterat våld i Turkiet 

Det finns ingen specifik officiell statistik över brottsligheter som är kopplade till heder i Turkiet. 

Mellan åren 1994 och 1996 har massmedian i landet fått ihop totalt 53 olika fall av hedersrelaterat 

mord  som  de  kommit  i  kontakt  med.78 Mordet  på  Fadime  Sahindal  fick  en  stor  medial 

uppmärksamhet internationellt, speciellt i Turkiet då Fadimes familj sedan tjugo år innan hennes 

död emigrerade från Turkiet till Sverige. 

2009 publicerades en undersökning baserat på intervjuer av Hacettepe universitet i Turkiet. 

12 000 kvinnor ställde upp på intervjuerna och resultaten visade på att 47 % av kvinnorna någon 

gång i deras liv upplevt fysisk eller sexuellt våld av deras män eller partner.79  Undersökningen 

visade även på att endast 8 procent av de utsatta kvinnorna sökte hjälp på grund av deras situation. 80 

Studien  visade  dock  inte  siffror  på  kvinnor  som blev  utsatta  för  specifikt  hedersrelaterat  våld. 

Denna  undersökning  och  National  Research  on  Domestic  Violence  Against  Women  in  Turkey 

undersökningen, som nämndes tidigare, visar på att det är mellan 39-47 % kvinnor som blir utsatta 

för våld. Det innebär att minst elva miljoner kvinnor blir utsatta för fysiskt eller sexuellt våld i hela  

Turkiet någon gång i deras liv. 

De kvinnor som söker hjälp hos exempelvis polismyndigheter, men som själva inte kan prata 

turkiska kan uppleva språkliga barriärer. Kurdiska kvinnor är speciellt utsatta då en stor andel av de 

inte  talar  turkiska.  Polisstationer,  familjedomstolar  och  brottsbekämpningen  i  Turkiets  olika 

regioner saknar kvalificerade tolkar för att kunna hjälpa de kvinnor som inte kan prata turkiska. 

Problemet finns även i de områden där majoriteten av befolkningen har en kurdisk bakgrund. Detta 

76 Ibid. s.16
77 Ibid.
78  Koğacıoğlu,  Dicle.  ”The tradition effect:  framing honor crimes in Turkey”.  Differences: A journal of  feminist  

cultural studies 15(2). s.118-152, 2004. s.118

79 Undersökningen inkluderar inte våld från en annan familjemedlem eller annan sorts våldsform. 
80 Human Right Watch,”He Loves you, he beats you” Family violence in Turkey and access to protection”. USA, 2011. 

s.10
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försvårar för de utsatta att söka hjälp och gör de mer utsatta än vad de redan är.81

I  många  av  de  fall  där  kvinnan  blir  utsatt  för  våld  i  Turkiet  är  gärningsmannen  oftast 

makarna, fäderna, bröderna och sönerna. Ibland sker brottet som en ”beställning” av klanen eller 

familjen som tillsammans har kommit fram till beslutet. Våld mot kvinnor är allmänt accepterat 

bland ledare på både de högsta nivåerna av regeringen och lokalt, samt i rättsväsendet. Det är sällan 

som myndigheterna genomför grundliga utredningar av kvinnornas klagomål gällande våldsamma 

attacker som de utsatts för. Även om regeringen ändrat på lagarna om att inte längre ge reducerade 

straff till gärningsmän vid hedersbrott, sker sådana domslut än idag. Våldtäktsmän kan undgå straff 

om han gifter sig med kvinnan.82

3 Förklaringar till hedersrelaterat våld

Detta  avsnitt  kommer  att  behandla  min  nästa  frågeställning:  Vilka  är  förklaringarna  till  att 

hedersrelaterat våld uppstår? Sara, Pela och Fadime hade alla tre en kurdisk bakgrund, vilket har 

skapat generaliserar i massmedia och i debatten om hedersrelaterade brottsligheter. Debatten kring 

förklaringarna  till  uppkomsten  av  hedersrelaterat  våld  har  skett  på  många  håll.  Vissa  förklarar 

genom att argumentera för att det kan vara religionen som ligger bakom, medan andra argumenterar 

för  kulturen  som  grunden  till  hedersvåldet.  Det  finns  de  som  använder  sig  utav  patriarkal 

maktordning som argument och på senare tid har även teorin intersektionalitet tagit en plats inom 

debatten om hedersrelaterat våld. Några av dessa förklaringar kommer att tas upp i detta avsnitt. 

3.1 Religiösa förklaringar 

Islam har tagit en stor plats i debatten om förklaringarna till uppkomsten av hedersrelaterat våld. Att 

just  islam har blivit  utpekat kan ha sin grund i  att  de flesta fall  som blivit  uppmärksammade i 

massmedia har handlat om familjer som antingen bekänner sig själva som muslimer eller som har 

en bakgrund i ett muslimskt land. Detta kan ha lett till att koppling mellan hedersrelaterat våld och 

religion har sammankopplats. 

81 Ibid. s.29
82 Amnesty International, ”Turkey: women confronting family violence”, 2004. s.4
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Familj  och  äktenskap  har  en  central  roll  inom de  kulturer  där  islam är  huvudreligion. 

Äktenskap ses som Profeten Muhammeds sunna och idealet är ett livslångt giftermål med barn. 

Ingen  får  begå  zina83innan  äktenskap.  Det  ses  som  ett  brott  som  både  Koranen  och  Sunna 

föreskriver stränga straff för. Konsekvenserna av detta blir att många gifter sig vid tidig ålder för att 

säkerställa att ingen zina genomförs mellan parterna.84 Det är en social och religiös plikt att gifta sig 

inom islam. De båda parterna skall tillfredsställa varandra för att förhindra förhållanden utanför 

äktenskapet. De som förespråkar våld och mord i hederns namn kan använda sig utav koran- och 

hadithverser.85 Det finns en vers i Koranen som kan ges som stöd för hedersbrott. Det är sura 4, vers 

15; ”OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av 

er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då in henne i hennes 

hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.86 Versen nämner endast kvinnor som 

den som begår oanständig handling, männen nämns inte alls. Koranen nämner inte närmare om 

bestraffningen om en person begått zina. Det gör å andra sidan haditherna. En av haditherna berättar 

att Profeten fick en fråga om vilket straff som skall utges om en gift kvinna begår  zina  med en 

annan gift man och en ogift kvinna med en annan ogift man. Svaret från Profeten blir att de som var 

gifta men som begått  zina skall få 100 piskrapp och stenas till döds medan de ogifta skall få 100 

piskrapp och förvisas under ett års period.87 Haditherna visar på att de som begår sedeslöshet får 

straff oavsett om man är man eller kvinna. Båda skall få sota för deras onda handlingar. I en annan 

hadith förstås det som att ersättning för mord kan utebli vid tre fall. Mord på grund av hämnd, mord 

på en person som gjort avfall på islam och mord på en person som har begått zina.88 Dessa hadither 

kan vara några av den tro som de som tror på hedersideologin grundar sig i. 

3.2 Sociala faktorer 

Emre  Güngor och Nima Dervish skriver fyra olika faktorer till ”hederskulturens forekomst”. De 

fyra  faktorerna  är;  Fattigdom/avsaknad  av  välfärd,  patriarkat,  (frånvaro  av)  upplysning  och 

religion.89 Hederstraditionen är enligt Güngor och Dervish baserat på kollektivism. Individens får 

inte mycket utrymme, utan familjen och släkten sätts i centrum. Fattigdomen och avsaknaden av 

83 Sexuellt umgänge innan äktenskap 
84 Awla, Rasool, Hedersmord och islam. I: Johansson, Kenneth (red): Hedersmord: tusen år av hederskultur. 

Historiska media, Lund, 2005. s.138
85 Den nedskrivna islamiska traditionen som utgår från vad Profeten Muhammed sade och gjorde 
86 Bernström, Mohammed Knut, Koranens budskap. Proprius Förlag AB, Stockholm, 2002. s.116
87 Awla, 2005 s.147
88 Ibid. s.150
89 Güngor & Dervish, 2009 s.29
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välfärd är enligt författarna grunderna till det kollektiva tänkandet. Dock innehar inte alla fattiga 

områden ett tänkande som är baserad på heder, men de menar att fattigdomen kan vara ett hinder för 

ett  samhälle  att  utvecklas  från  fattig  till  ett  med  bättre  välfärd  på  naturlig  väg.  Många 

underutvecklade  länder  vars  status  är  på  väg  att  förändras  till  det  bättre  blir  automatiskt 

individualistbaserade, vilket kan förbättra en individs ställning i gruppen. Individen förblir utsatt om 

samhället fortsätter att vara kollektivbaserad med hederstänkande som grund.90 I undersökningen 

”Violence against women in the family in Turkey” från 2009 visade att ett av anledningarna till att  

de utsattes för våld i hemmet av nära anhöriga var på grund av deras ekonomiska ställning. Männen 

var arbetslösa och familjerna var fattiga. 23 % av de kvinnor som deltog i undersökningen medgav 

att de antingen blivit tvungna att sluta arbeta eller hindrade de att arbeta överhuvudtaget.91

Samtidigt som fattigdom kan vara ett hinder för ett kollektivt samhälle till att utvecklas till 

ett individualistisk finns det verktyg för att bekämpa fattigdomen. Ett av verktygen är jämställdhet.  

Inom hederstänkande är det oftast familjefadern som står för försörjningen. Stöd för detta finns i 

Koranen, sura 4, vers 34; ”MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den 

styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas]försörjare.92

Om det endast är mannen som fungerar som familjens försörjare kan det innebära att familjens 

ekonomiska ställning kan vara låg. Om båda parterna istället arbetar kan det leda till att familjen 

blir  rikare och kvinnan blir  mer jämställd  med mannen.  Vilket  även kan leda till  att  välfärden 

förbättras. Än idag är det många grupper i olika länder som ser mannen som familjens försörjare 

och  kvinnan  ombeds  att  hålla  sig  undan  arbete.  Mannen  fungerar  som  inkomstkällan  i 

hedersfamiljen,  vilket även leder till att han innehar makten i familjen. Den ekonomiska ordningen 

berättigar  alltså könsmaktsordningen.93 Den patriarkala maktordningen speglas i hedersfamiljerna 

och är en stor anledning till varför det just är kvinnan som blir utsatt för våld. Kvinnan kommer att 

förbli offret för hedersbrottsligheter om det patriarkala könsmaktsordningen fortsätter som det är i 

hedersgrupper. 

Den  tredje  faktorn  som  Güngor  och  Dervish  tar  upp  är  frånvaron  på  upplysning  och 

utbildning. Gamla traditioner kommer att förbli aktuella om inget nytt lärs ut, menar författarna. 

Gamla normer kommer  att  fortsätta  implementeras  i  folks  levnadssätt  och hedersproblematiken 

består. Upplysningen kan vara en faktor som kan leda till att hedersproblematiken helt och hållet 

suddas  bort,  trots  landets  utsatthet  för  fattigdom,  avsaknad  av  välfärd  och  patriarkal 

90 Ibid. s.29 
91 Akpınar, Aylin, Family and social change in Turkey. I: Red. Singer, Anna – Jänterä-Jareborg, Maarit – Schlytter, 

Astrid, Familj, religion, rätt. En antologi om kulturella spänningar i familjen – med Sverige och Turkiet som 
exempel. Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala, 2010.  s.28

92 Bernström, 2002 s.118
93 Güngor & Dervish, 2009 s.31
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könsmaktsordning. I boken tas Chile upp som ett exempel. I Chile råder ingen hederstradition, men 

har  länge  kantats  av  fattigdom,  religionsinflytande,  avsaknad  av  välfärd  och  patriarkat. 

Upplysningen och utbildning kan ha en avgörande roll i kampen mot hedersproblematiken.94 The 

general secretary for women's status i Turkiet genomförde 2009 en undersökning på kvinnor runt 

om i hela Turkiet. Undersökningen påvisade att de kvinnor som löper störst risk att utsättas för våld 

var de kvinnor som saknade utbildning eller de som avslutade utbildningen vid grundskolan.95

3.3 Religion, kultur eller tradition?

Hedersrelaterat våld har i många avseenden relaterat till en hederskultur som har kommit att myntas 

i Sverige efter de kända hedersmorden på Sara, Pela och Fadime. Heder har även kopplats samman 

med tradition och religion. Forskare, författare och debattörer har gett sina meningar om vad de 

anser vara grunden till hedersrelaterade brottsligheter. Nyamko Sabuni är tydlig med att poängtera 

att hederskultur inte skall sammanflätas med islamisk kultur. Hedersrelaterat våld är enligt henne 

inte framkommen från en religion, utan snarare från samhällen där klaner och stammar fortfarande 

är existerande.96 Unni Wikan vill även hon betona att hedersrelaterat våld och hedersmord inte beror 

på islam. Hon menar snarare att det har sin grund i en tradition där individen är fast i en kollektiv 

vilja. ”Ett hederns imperativ” som hon kallar det.97 

När massmedia rapporterar om det våld och mord som skett i hederns namn, debatteras det 

oftast om en hederskultur. Debatten separerar på människor och valet av handlingen diskuteras som 

något fientligt för ”oss svenskar”. Att mörda sin egen dotter är inget som hamnar inom det svenska 

folkhemsidealet. De som inte anpassar sig inom detta ideal ses som avvikande och som ett särskilt 

problem i samhället. I Sveriges historia har rasmässiga skillnader gjorts för att kunna finna den 

svenska identiteten. Idag är det istället kulturen som diskuteras.98 De som praktiserar hedersvåld 

anses i de flesta debatter som avvikande personer som kommer från en avvikande kultur, vilket 

måste tas itu med av samhället för att skapa en samhällsordning. Kulturrasismen som pågick under 

1940-talet  då  ”zigenarna”  ansågs  vara  ett  samhällsproblem existerar  än  idag.  Idag  är  det  den 

kurdiska hederskulturen som anses avvikande och som inte faller inom folkhemmets konstruktion. 

När  Fadime  blev  mördad  diskuterades  hennes  religiösa  tillhörighet  aktivt  i  den  norska 

massmedian.  Där  var  det  viktigt  att  få  veta  om hon var  muslim eller  inte,  men i  den svenska 

94 Ibis. s.32
95 Akpınar, 2010 s.27-28
96 Sabuni, 2006 s.10
97 Wikan, 2009 s.20
98 De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006 s.17

                                                                                                                                                            29 



debatten diskuterades inte hennes religiösa tillhörighet, utan snarare hennes etniska bakgrund som 

en  kurdisk  kvinna.99 Mordet  på  Fadime  startade  en  debatt  där  kurdiska  män  och  män  från 

Mellanöstern  stod  i  centrum.  Dessa  män  blev  måltavlor  oavsett  om de  var  muslimer,  kristna, 

världslig eller extremist. Anklagelser kastades mot dessa män och de ansågs vara en förövare inom 

en kultur som anses vara barbarisk där männen innehar en snedvriden kvinnosyn. Hedersmord har i 

Sverige kommit att få en betydelse som är komplicerad och ”mystisk”, enligt Javeria Rizvi. Hon 

menar att vi i Sverige endast talar om ”heder” i samband med dödligt våld och om de där männen 

som kommer från mystiska kulturer. Hon anser att vi borde prata om fenomenet som ett undantag, 

istället för en princip inom en speciell kultur eller religion. Hon tror att det är viktigt att vi inte 

tänker i ”vi” och ”dom” termer och inte ser problematiken som ”deras” och inte ”vårt”. Kommer vi 

bort från detta särskiljande kan vi lättare finna redskap för att bekämpa problematiken.100 Rizvi har 

undersökt det svenska rättssystemet och hur mycket utrymme kulturella bakgrund som försvar ges i 

ett brottsfall. 1994 blev en dotter mördad av sin egen fader. Han försvarade mordet genom att anvisa 

på ”arabisk kultur”. Domstolen accepterade hans försvar och kulturella förklaringar användes som 

en ursäkt för hans handlingar.101 Fler fall av hedersbrott skedde efter 1994, men domstolens attityd 

visade en förändring efter fallet som nämndes nyligen. 1996 blev en 17-årig flicka knivhuggen av 

hennes  yngre  bror.  Han  hävdade  att  det  inte  var  meningen  att  döda henne,  men  att  hon hade 

provocerat fram hans beteende. Domstolen antecknade att brodern blivit provocerad och arg över 

hennes beteende och val av klädsel. Deras kultur och bakgrund skulle inte acceptera hennes livsstil 

och det var nödvändigt att han genomförde brottet. Kultur användes inte som argument, men det 

hade en stor andemening i domstolen.102 

De som motsätter sig en kulturaliserad förklaring till hedersmorden kritiserar användningen 

av begreppet ”kultur” i bland annat debatter och nyhetsrapporteringar. Det har gjorts på ett sätt som 

gör att  kultur  blir något som de  andra, vilket utesluter svenskar och Sverige. De  andra är alltså 

invandrarna, eller de andra människorna som bor i andra länder. Det skapar ett ”vi” och ”dom” 

argument. De kulturkritiska debattörerna anser att det är fel att dra alla människor inom en kultur i 

ett och samma streck. Det är inte möjligt att anta att alla inom en och samma kultur delar samma 

grundläggande  värderingar  och  sätt  att  handla.103 Kultur  är  enligt  Wikan  ett  förhållningssätt, 

värderingar och idéer. Människors beteende uttrycker deras kultur och det ligger bakom individens 

99 Wikan, 2008 s.23-24
100 Rizvi, Javeria, Debatten om hedersmord är toppen av ett isberg. I: (red) Larsson, Stieg & Englund, Cecilia, 

Debatten om hedersmord feminism eller rasism. Svartvitts Förlag, Stockholm, 2004. s.9-10
101Ibid. s.11
102Ibid. s.12
103Ekström, Simon, Vad mord vill säga. I: Johansson, Kenneth (red), Hedersmord: tusen år av hederskulturer. 

Historiska media, Lund, 2005. s.38
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handlingar. Kultur skapar inte människor, de är inga ”produkter av kultur”, som hon resonerar det. 

Människor kan enligt henne tänka, resonera, känner och väljer själva.104 Tankesätt och strukturer är 

inget som är statiskt, utan dynamiskt. Enligt Wikan är kultur något föränderligt. Ett fenomen som 

hedersmord kan vara  på väg in  i  ett  samhälle,  medan det  är  på väg ut  från ett  annat.  De här 

förändringarna beror på människans handlingar.105 Wikan undviker att  använda sig utav religion 

som en  förklaring  till  hedersbrott.  Hon  skriver  i  sin  bok  En fråga  om heder  att  ”hedersmord 

förekommer  inom  alla  religioner  och  trosuppfattningar”.106 Unni  Wikan  undviker  att  använda 

begreppen såsom kulturer eller samhällen inom hedersdiskussionen. Att kalla det för kultur eller 

samhälle anser hon generalisera allas beteende inom gruppen, vilket vore fel. Alla i en och samma 

grupp är inte likadana och använder sig inte utav en och samma kultur. Det finns inte endast ett  

koncept av heder utan ett flertal och kan ter sig olika hos människor från många olika grupper i hela 

världen.107 Hon använder sig istället utav begreppet tradition. ”Killing for the sake of honor is a 

time-honored tradition”,108 skriver Wikan. Enligt Wikan är hedersmord en fråga om tradition, inte 

religion. Enligt henne har kopplingen mellan islam och hedersmord kommit genom att västvärlden 

har mer dokumenterade kunskap om ”dom”. Hedersmord förekommer enligt henne endast i några få 

grupper fokuserat inom specifika regioner.109 

Juristen  Dicle  Koğacioğlu  skriver  i  hennes  artikel  ”The  tradition  effect:  Framing  honor 

crimes in Turkey” att regeringen, massmedia och statliga institutioner ser traditionen som orsaken 

till hederskod. Koğacioğlu argumenterar mot att hedersbrott enbart är en traditionell lämning, utan 

måste  snarare  förstås  som  en  påföljd  av  särskilda  institutionella  verksamheter.  Hon  anser  att 

hedersbrott  och  andra  brott  som  innefattar  icke  västerländska  traditionella  praktik  står  vid 

korsningen av flera sociala och politiska dynamik. Enligt Koğacioğlu är det omöjligt att förklara 

tredje världens kvinnors utsatthet över heder endast på traditionella patriarkala strukturer.110 Enligt 

Koğacioğlu  vidmakthålls  och  återges  institutionella  normer  kring  hedersrelaterat  våld  av  bland 

annat EU, politiska partier, den turkiska staten feministiska- och människorättsorganisationer samt 

massmedia. Hon anser därför att fokus måste flyttas från ”kultur” eller ”tradition” och läggas mer 

på  att  undersöka  de  olika  institutionella  strukturernas  effekter  inom den  analytiska  ramen  för 

hedersbrott.111 Genom att turkiska politiska och juridiska institutioner anser att hedersproblematiken 

är utmynnat från traditionellt tänkande avsäger de sig från ansvaret till  problemet. Den turkiska 

104Wikan, 2003 s.97
105 Ibid. s.97-98
106Wikan, 2004 s.80
107Wikan, 2008 s.14
108 Ibid.s.15
109Wikan, 2004 s.80
110Koğacioğlu, 2004 s.119
111 Ibid. s.119
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staten anser att hedersproblematikens motstånd och botemedel är modernisering och argumenterar 

för att fenomenet kommer att förtvina då staten framställer sig själv vara en modern stat. Samtidigt  

som staten anser att hedersproblematiken går emot statens modernitet, argumenterar Koğacioğlu för 

att staten även upprätthåller våldet.112  

Astrid  Schlytter  skriver i  sin text  Hedersrelaterade värderingar och normer i  en svensk  

kontext att graden av religiositet och gruppens känsla av hot kan vara faktorer för hederstänkande. 

Hon skriver att graden av religiositet i en grupp kan spela roll i hur en kvinna behandlas i en familj. 

Vissa kvinnor kan få en starkare ställning i deras familjer beroende på deras religiösa ställning. De 

kvinnor som kommer från familjer som är mer religiösa och som följer skrifterna strikt kan få bättre 

villkor  än  de  kvinnor  som  kommer  från  mindre  religiösa  familjer.  Religionen  kan  vara  en 

förbättringsfaktor för kvinnan.113  

Rasoola Awla försöker i boken Hedersmord: tusen år av hederskultur finna stöd inom islam 

för hedersbrott.  Hon har studerat både Koranen och Haditherna. Awla håller med Wikan om att  

hedersbrottsligheter inte har någon särskild tillhörighet till  en specifik etnisk grupp, kultur eller 

religion.  Enligt  Awla förekommer brott  i  hederns  namn inom alla  kulturer,  samhällsklasser  och 

religioner  i  olika  grader  runt  om  i  hela  världen.  Han  anser  även  att  hedersbrottsligheter  inte 

härstammar  från  islam.  Enligt  Awla  var  det  islam  som  förbättrade  de  muslimska  kvinnornas 

ställning  i  samhället  i  den  arabiska  halvön.  Kvinnans  roll  innan  islams uppkomst  innehade  en 

väldigt  låg  status,  men  hennes  rätt  till  somliga  fri-  och  rättigheter  ändrades  i  och  med  islams 

födelse.114 I  en  debattartikel  skriver  Awla  att  ”Merparten  av  de  människor  som  lever  i  en 

”hederskultur” är inte beredda att gå så långt som till att döda någon för hederns skull, de som är 

beredda att döda är i minoritet”.115 Han påpekar även att hedersmord genomfördes på folk innan 

islams födelse. Det är inget som har kommit på senare tid, utan ett fenomen som länge funnits till, 

dock har ”seden”, som han kallar det, kommit till Sverige av invandrargrupper. 

Rikspolisstyrelsen  skriver  i  deras  rapport  från  2009,  ”Hedersnormer  och  hedersrelaterat 

våld” att det inte finns en koppling mellan en viss etnicitet och hedersrelaterat våld och förtryck,  

men skriver att det har både med kultur och tradition att göra. Hedersnormer och hederstänkande är 

enligt rapporten en del av en kultur. De kopplar dock inte fenomenet till en specifik religion, utan 

nämner även att  det existerade långt innan islams och kristendomens uppkomst.  Hedersrelaterat 

våld  praktiseras  både  bland  kristna,  muslimer,  judar  och  inom  sekulariserade  samhällen  och 

112 Ibid. s.122
113Schlytter, Astrid, Hedersrelaterade värderingar och normer i en svensk kontext. I: (red) Singer, Anna – Jänterä-

Jareborg, Maarit – Schlytter, Astrid i Familj, religion, rätt. En antologi om kulturella spänningar i familjen – med 
Sverige och Turkiet som exempel. Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala, 2010. s.68

114Awla, 2005 s.131-132
115Aftonbladet 2006-02-10
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grupper.116

3.4 Patriarkal maktordning och feministisk teori 

Hedersvåldets könsliga maktstruktur är oftast väldigt märkbar och ojämn. Männen är de som oftast 

anses befinna sig över kvinnorna och håller i ordningen. Åsa Eldén skriver i boken Heder på liv och 

död  att  kön kan vara  en  ”biologiskt  och/eller  socialt  given,  tillhörighet”.  Hon skriver  även att 

manligheten på en föreställningsnivå är mer ”flexibel”, medan kvinnligheten är skapad som ”en mer 

stabil och essentiell tillhörighet”. Kvinnans sätt att vara och hur hon bör vara är enligt Eldén mer 

normerande än mannens.117 En hierarki skapas när könen ställs  i  konstrast  till  varandra,  skriver 

Eldén. Det ena könet utesluter det andra, i hedersvåldsproblematiken är det männen som överordnar 

kvinnan. Eldén menar att det kan finnas en koppling mellan männens våldshandlingar och kulturella 

föreställningar  om  män  och  kvinnor  som  grundar  sig  på  manlig  överordning  och  kvinnlig 

underordning. Mäns sätt att utöva makt över kvinnor kan te sig i hot om våld mot kvinnor, fysiskt  

våld, sexuella trakasserier och kontroll.118 

Oskulden kan vara en  viktig  del  inom familjer  där  hedern  är  viktig.  Flickans  viktigaste 

egenskap blir hennes oskuld och hon kan bli bortgift i ung ålder. Detta för att kunna kontrollera 

hennes oskuld och sexualitet.  Kusinäktenskap är inte ovanligt och den äldre generationen håller 

oftast i rollen som den överordnade. Studier som Astrid Schlytter genomfört visar på att förflyttning 

från mindre orter till storstäder eller till andra städer kan innebära förändringar i familjevillkoren. 

Pojkarnas  möjligheter  till  att  bryta  traditioner  är  större än vad det  är  för  de unga kvinnorna.119 

Sociologen Fatima Mernissi beskriver konsekvenserna av kontrollsystemet inom hederstänkandet i 

artikeln Virginity and Patriarchy. Samtidigt som bröderna skall kontrollera sina systrar har de större 

möjligheter till att utforska sin sexualitet. De har större frihet till att skaffa flickvänner och ha sex 

före äktenskap. Dock skall han gifta sig med en kvinna som är oskuld när det väl är dags. Genom att 

ha sex med en kvinna kränks hennes manliga släktingar. Män inom hederstänkande är illojala mot 

varandra och enligt Mernissi leder könsrollsystemet till splittring.120 

116 Rikspolisstyrelsen, ”Hedersnormer och hedersrelaterat våld”. Stockholm, 2009. s.19-20
117Eldén, 2003 s.60
118 Ibid. s.60
119Schlytter, 2010 s.68-69
120 Mernissi, Fatima, ”Virginity and patriarchy”. Women's Studies International Forum Vol. 5. No. 2, s. 183-191, 1982. 

s.183-191
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Kvinnlig  underordning  och  manlig  överordning  genomsyrar  samhällets  institutioner.  Inom 

könsperspektivet är det viktigt att problematisera hur kön och etnicitet fungerar som markörer för 

social ojämlikhet och utgör en betydelsefull indelningsprocess.121 Det är inte endast inom ramen av 

en kultur eller könsordning som människors levnadsvillkor skapas inom. Det är flera ordningar som 

spelar in i kontexten. Att en man ses som en hjälte av sin familj när han mördat sin dotter betyder 

inte att samhället ser honom på samma sätt. Debatten om hedersvåld och mord i hederns namn 

förklarar  fenomenet  som en  handling  som sker  inom andra  kulturer.  Könsförtrycket  som sker 

förklaras  som en kulturell  handling  vilket  gör  det  möjligt  att  avgränsa det  till  endast  specifika 

kulturer.  Enligt  denna  konstruktion  antas  handlingen  vara  en  legitim handling  i  andra  kulturer 

medan det anses vara en abnorm handling här i Sverige. Det kvinnoförtryck som sker i ”dessa 

kulturer” antas ha sin grund i hemlandets värderingar och traditioner.122 

När ett  brott  som genomförts  av en ”invandrarman” eller  ”invandrarpojke” rapporteras i 

massmedia  målas  han  oftast  upp  som  våldsam  och  kriminell.  Vid  mediarapportering  kring 

”hedersmord”  beskrivs  oftast  pojkens  eller  mannens  etniska  tillhörighet  och  vidare  diskuteras 

pojkens kulturella tillhörighet. I Sverige har kvinnoförtryck delats in i två olika kulturella områden i 

debatten.  Det  pratas  om kvinnoförtryck och ”invandrarkvinnoförtryck”.  När  en ”invandrarman” 

begår ett brott betraktas det som kulturbestämt, medan en gärningsman med en svensk bakgrund 

som  genomfört  samma  gärningar  måste  ha  en  social  eller  psykologisk  förklaring  till  hans 

beteende.123 Kvinnovåld är inget som endast uppstår i ett specifikt samhälle, utan i alla samhällen 

världen runt. Gunilla Rudling anser i boken Herravåldet! att våldet borde betraktas som en del av 

den  manliga  kulturen  istället  för  ett  kulturellt  fenomen.  Konsekvenserna  av  att  förtryck  och 

övergrepp hos den invandrade gruppen och deras barn hänvisas till ”kulturella drag” blir att ”det 

svenska” glamouriseras och placeras som överlägsen ”det andra”. Även den svenska jämställdheten 

lyfts upp och glorifieras.124 Susanne Johansson och Irene Molina frågar sig om varför det behövs 

150 kvinnojourer om Sverige nu anses vara så jämställt. De ser ingen skillnad på våld som begås av 

män på grund av svartsjuka, som tvingats separera från sin sambo, fru eller flickvän eller att hon 

hotat att lämna honom och det våld som begås av fäder och bröder på grund av heder. Enligt de 

vinner ingen på att särskilja på förtrycket och våldet i de olika situationerna.125

121De los Reyes, Molina,  Mulinari, 2006 s.21
122 Ibid. s.21-22
123Bredström, Anna, Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring bilden av ”invandrarkillar” i 

svensk media. I: de los Reyes, Paulina, Molina, Irene, Mulinari, Diana (red), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, 
klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. Atlas, Stockholm, 2006. s.195, 273

124Johansson, Susanne & Molina, Irene, Kön och ras i rumsliga identitetskonstruktioner. I: de los Reyes, Paulina, 
Molina, Irene, Mulinari, Diana, Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet. Atlas, Stockholm, 2006 s.273

125 Ibid. s.274

                                                                                                                                                            34 



Simone de  Beauvoir  skriver  i  boken  Det  andra könet  om kvinnans underordnade ställning  till 

männen.  Hon  anser  att  världen  tillhör  männen  och  att  det  är  de  som  innehar  makten  över 

kvinnorna.Han  är  den  som  innehar  den  politiska  ställningen  och  kvinnorna  är  ett  bytesobjekt 

männen emellan. Männen i de olika grupperna ställs mot varandra och kvinnan anses vara den 

Andra. Hon anses inte vara det betydelsefulla, utan ses som ett subjekt. Kvinnan har alltid ställs i ett 

i förhållande till männen.126 

Många kvinnor blev mördade av en person som de hade en nära relation till under en period 

i  Turkiet.  Mordet  på  Güldünya  Tören127 blev  i  den allmänna opinionen symboliskt  kopplat  till 

sedvänjemord. Şense Allak, Kadriye Demirel, Gülseren Artuk och Sevim Zarif blev mördade under 

samma period som Güldünya. Morden hade påverkan på den feministiska rörelsen i Turkiet som 

kände många av kvinnorna som förlorade sina liv. Rörelsen började omformulera mord på kvinnor. 

Motiven om heder var svårt att omfamna för feministerna som ansåg att morden skedde på grund av 

mannens  dominans  över  kvinnan.  Feminister  i  Turkiet  började  använda  begreppet  kvinnomord 

istället för hedersmord. Att ange heder som en ursäkt för ett mord ansågs för feministerna var för 

vilseledande.  Hedersmord  ansågs  även  vara  kopplat  till  en  specifik  regional  praktik,  medan 

kvinnomord inte behövde vara kopplat till något speciellt, men är mer universellt förankrat.128 

3.5 Intersektionella förklaringar 

Kvinnor och män utgör de största grupperna i kategorierna som människor delas in i. Det finns de 

som är skeptiska till denna uppdelning och menar att uppdelningen av människor kan leda till att ett 

förtryck uppstår. Identiteten i den offentliga makten har separerats från kvinnans livsvillkor och 

hennes egenskaper.  Inom den svenska genusforskningen är man idag välarbetad med begreppet 

intersektionalitet för att gå bortom den strikta uppdelningen mellan kultur och kön när de pratar om 

flera maktordningar. Genom att använda intersektionalitet som perspektiv kan man problematisera 

och synliggöra ojämlikheten på grund av maktutövandet.129 Intersektionalitet har kommit att få en 

stor  plats  i  debatten  om  hedersmord  i  Sverige.  Begreppet  intersektionalitet  kommer  från  det 

engelska  verbet  ”to  intersect”  och betyder  både  genomkorsa  och genomskära.  Intersektionalitet 

handlar om att visa att kön och andra kategorier är bindande och hur kön interagerar med andra 

kategorier. Kön måste analyseras med andra kategorier då det inte existerar något ”rent” kön.130 Det 

126 de Beauvoir, 1968 s.16
127 Hennes fall kommer att tas upp i senare avsnitt 
128 Baytok, Cemre, ”Political vigilance in court rooms: Feminist interventions in the field of law”. Boğaziҫi University, 

2012 s.33
129 Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap. Holmbergs, Malmö, 2009 s.236-237
130 Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK-rapport 2010:1, ”Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 

forskningsöversikt”. Uppsala universitet, 2010 s.32
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går med andra ord inte att förstå kön genom att endast analysera kön utan andra kategorier som 

exempelvis ras/etnicitet och klass. Kön och klass är kategorier som präglas i det intersektionella 

perspektivet vid våld mot kvinnor. 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari skriver i boken Intersektionalitet att intersektionen 

av riktlinjer, individuella gärningar och konstruktiva relationer medför olika slag för maktutövande. 

De  svenska  myndigheterna  har  enligt  författarna  fokuserat  på  det  patriarkala  våldet  inom 

hedersproblematiken och där våldets karaktär förvandlats till en individuell och kulturell karaktär 

som främst sker inom hemmets väggar. Barn och kvinnor med invandrarbakgrund befinner sig i 

utsatthet för våld. Genom att använda sig utav intersektionalitetsteorin som ett teoretiskt perspektiv 

kan vi synliggöra hur maktrelationer skapas i och genom en påverkan av klass, kön och etnicitet. 

Ojämlikhet  och  maktutövande  är  enligt  de  los  Reyes  och  Mulinari  knutet  till  en  hierarkisk 

ordning.131 Dock anser de inte bara att det är intersektionen mellan olika maktstrukturer som skapar 

ojämlikhet och maktpositioner. Det är även enligt de individens handlingar och tillvägagångssätt 

samt  de  institutionella  regelverken  som  är  viktiga  i  utvecklingen  som skapar  meningsbärande 

kategorier av klass, kön och etnicitet.132 ”Kön är aldrig bara kön på samma sätt som klass är aldrig 

bara klass”133, menar de los Reyes och Mulinari. Det är viktigt att förhålla sig till de maktpositioner 

som skapas i intersektionen av klass, kön, etnicitet och sexualitet. 

Enligt  de  los  Reyes  har  begreppet  ”hedersmord”  skapat  en  bild  av  en  förövare  som 

misshandlar och som även är kapabel att mörda en person på grund av hedern. Detta motiv har 

skrivits in i en så kallad ”hederskultur”, en kultur som tillåter misshandel. Denna förklaringsbild 

skapar enligt de los Reyes en koppling mellan våldsutövande och kultur. Genom att ”hedersskäl” 

lyfts fram genomförs en normalisering av invandrarmän som misshandlare.134 De los Reyes menar 

att  det  är  viktigt  att  göra  en  analys  på  sammanhängande  mellan  utsatta  flickor  i  Sverige  och 

familjens känsla av exkludering på grund av att de ses avvikande på det kulturella planet. De los 

Reyes är kritisk till att hedersrelaterat våld motiveras av kulturen istället för att diskutera männens 

motiv i deras våld mot kvinnor. Hon anser även att det finns en risk för att de kvinnor som är utsatta 

för hedersrelaterat våld i hemmet blir missförstådda av socialtjänsten. Hon fasar för att samhället 

inte hanterar flickornas och kvinnornas problem på rätt sätt på grund av stereotypiseringen och 

kulturella mönster.135

131 de los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap.Liber 
AB, Malmö, 2005 s.24  

132 Ibid.s.90
133 Ibid. s.99
134 de los Reyes, Paulina, ”Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld , hot och kontroll mot unga kvinnor i            
 Sverige”. Integrationsverkets skriftserie IV, Norrköping, 2003 s.36
135 Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010 s.33
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I processen där olika medborgarkategorier och olika rättigheter till skilda grupper i samhället 

skapas  och  definieras  har  nationens  institutioner  och  ideologiska  diskurser  en  stor  betydelse. 

Intersektionalitet ställer frågan om hur staten och statliga institutioner gör inom frågan om klass, 

kön,  etnicitet  och  sexualitet.  Debatten  om  hedersproblematiken  i  Sverige  skapar  kulturella 

stereotyper. De patriarkala värderingarna har en stor betydelse inom intersektionalitetsanalysen för 

förekomsten av våld. Analysen utgår även från hur strukturella förutsättningar och institutionella 

praktiker i samhället förstärker den patriarkala handlingen på enskild nivå. Samhället som dessutom 

är etnisk- och könsuppdelat.136 

Hedersvåldet  har  som  tidigare  nämnts  osynliggjorts  och  bagatelliserats  av  de  svenska 

myndigheterna.  Det som har bidragit  till  det är  att  flickornas och de unga kvinnornas föräldrar 

betraktats som etniskt, kulturellt och religiöst avvikande i det svenska samhället Det är även där 

”hederskultur”  har  kommit  in  i  bilden.  Kultur  har  varit  en  stor  förklaringsfaktor  inom 

hedersproblematiken och utsatta flickor och kvinnor får bemöta en diskriminerande struktur när de 

söker hjälp för våldet de utsätts för. I brott där människor med invandrarbakgrund är inblandade 

tenderar att kulturisera. Verkligheten blir i och med kulturiseringen förenklat och tolkningar görs på 

fel sätt. Det är viktigt att inte fastna i schabloner utan istället se på varje utsatt flickas situation och 

försöka möta hennes behov utan att grunda sitt arbete i en kulturförklaring. Schablonerna kan leda 

till  att  flickans  behov av hjälp  osynliggörs.  Att  använda sig  utav  formuleringen ”hederskultur” 

sammankopplas män från specifika nationaliteter till våldet mot kvinnor. Risken för att offret får ett 

schablonmässigt  bemötande och tillges  åtgärder  som är  felaktiga  av  myndigheterna  är  stor  när 

familjer  med  invandrarbakgrund  normaliseras  genom  att  ses  som  patriarkala  samt  att  deras 

döttrarna ses som offer.137 Genom att schablonisera kan offrets specifika behov falla undan och inte 

uppmärksammas. Individens fall faller in i en kategori som man redan har gjort en definition på 

vilket kan leda till att individen inte får den hjälp som behövs från samhället på grund av att det 

skapats en distansering. Flickorna hamnar inom en definition där de representerar en viss kultur 

eller  ett  visst  problemtillstånd  som  en  konsekvens  av  indelningen  på  ”invandrarfamiljer”  och 

”svenska familjer”.138 

Döttrarna  kontrolleras  av  föräldrarna  genom att  ständigt  bli  utsatta  för  våld  och  andra 

våldförande. Detta sker i ett samhälle som är präglat av kulturella stereotyper och könsbaserade 

hierarkier.  Våldet  bör  därför  analyseras  inom  ramen  för  konstruktiva  förutsättningar  såsom 

institutionella  processer  i  samhället  och  individuella  förutsättningar  inom familjen  samt  etnisk 

särbehandling och könsmässigt förtryck. Hur påverkas de utsatta flickorna av sammankopplingen 

136  de los Reyes & Mulinari, 2005 s.112
137  Ibid. s.112-113
138  Ibid. s.114
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mellan  maktstrukturer  och  rasistiska  föreställningar?  Hon  hamnar  i  ett  ”institutionellt 

ingenmansland”.139 Samhället kulturiserar föräldrarnas våldsutövande och samtidigt som de innehar 

en  inaktiv  inställning  inför  våldförande  på  kvinnor  och  barn.  Hela  familjen  definieras  som 

avvikande av det svenska samhället. 

Det  räcker  inte  att  ge  religiösa,  kulturella  eller  religiösa  förklaringar  till 

hedersproblematiken.  Den intersektionella  förklaringen inkluderar  både  strukturella,  individuella 

och institutionella i analysen. Det pågår en strukturell diskriminering i Sverige där våldsoffer och 

förövare inom hedersproblematiken hamnar i en annan kategori i jämförelsevis med våldsförövare 

och  offer  med  svensk  bakgrund.  Familjer,  grupper  och  individer  stigmatiserar  om  samhället 

ignorerar de maktstrukturer som skapar individernas utsatthet. För att slippa osynliggöra flickornas 

utsatthet måste vi använda ett intersektionellt perspektiv för att kunna lyfta fram erfarenheter av 

förtryck som flickorna och kvinnorna bär. Sedan kan vi bearbeta fram strategier på hur vi i det 

fortsatta arbetet kan göra för att hindra hedersvåldet som kränker kvinnorna och deras mänskliga 

rättigheter. 

4 Lagstiftning och rättsfall 

Detta  avsnitt  kommer  att  behandla  min tredje  fråga  i  studien:  Hur förhåller  sig  rättssystemet  i 

Turkiet och Sverige till hedersrelaterat våld? Den turkiska strafflagen har sett annorlunda ut under 

tidens  gång.  Landets  strävan  efter  att  gå  med  i  den  europeiska  unionen  har  fått  den  turkiska 

regeringen att agera och ändra i strafflagen. Den svenska lagstiftningen har å andra sidan aldrig 

visat tolerans för hedersbrottsligheter och inga tecken visar på att det kommer att göra det heller. 

Detta avsnitt kommer att redovisa både den svenska och den turkiska lagstiftningen som har 

samband med hedersrelaterade brottsligheter och sex olika fall kommer att redovisas, tre som skett i 

Sverige och tre i Turkiet. 

4.1 Svensk lagstiftning

Barn som blir behandlade illa skall få hjälp av socialtjänsten som har det största ansvaret. Det råder 

139  Ibid. 
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anmälningsplikt till  socialtjänsten för de som är anställda inom exempelvis skolor och sjukvård. 

Socialtjänstens första uppgift är att försöka bistå familjerna så att de själva kan lösa problematiken. 

Fungerar inte det har socialtjänsten rätt att intervenera i familjens liv  med tvång. Regler och villkor  

för en sådan intervention finns reglerade i bestämmelserna om vård av unga (LVU). Socialtjänsten 

har även de en egen lag, socialtjänstlagen (SoL), som reglerar deras arbete. Efter mordet på Sara 

väcktes  frågor  om hur  hedersrelaterat  våld  skall  hanteras  av  de  svenska  domstolarna  med  den 

svenska lagen som verktyg. Mordet på Sara slutade med att hennes bror och kusin blev dömd till 

fängelse, men tingsrätten och hovrätten bortsåg från att Saras andra manliga släktingar hotat med att 

döda henne och våldfört sig på henne. Dessa män fick efter mordet inget straff för deras handlingar 

vilket kom att ändras vid mordet på Pela. Utgången för hedersmordet på Pela var unikt och blev 

känt internationellt.  Mordet på Pela blev starten på en ny era i den svenska domstolen. Det var 

första gången som en västerländsk domstol kunde döma mördaren för ett mord som skedde i ett 

annat land.140 

Inom det kollektivistiska hederskontexten är våld och förtryck en rättighet mannen innehar, 

men denna rättighet fördöms av det svenska rättssystemet. Det ses som en brottslig handling och 

förövaren måste få sitt straff. Den svenska lagen kan inte acceptera en hederskodex som rättfärdigar 

bruket av våld och individen skyddas av det svenska lagsystemet.141

Åklagarmyndigheterna har redogjort skillnaderna mellan hedersrelaterat våld och så kallat 

”vanligt” familjevåld i deras handbok. Hedersrelaterat våld genomförs kollektivt medan familjevåld 

är individbaserat och utförs av endast en gärningsman. Gärningsmannen som utfört familjevåld blir 

ofta ångerfulla och ändrar deras beteende efter våldsutövandet. Reaktionen hos gärningsmännen för 

hedersrelaterat våld oftast det motsatta. Gärningsmännen känner snarare stolthet över gärningen och 

de får stor respekt i gruppen. Medan omgivningen fördömer gärningsmannens utövande av våld mot 

familjemedlemmen  hyllas  gärningsmannens  hedersvåldsgärningar  av  närstående  som  känner 

stolthet  och  lojalitet  över  personens  handlingar.  Hedersrelaterat  våld  är  oftast  planerat  medan 

familjevåld vanligtvis är oplanerat.142 

Gällande  brottsrubriceringar  vid  hedersbrottsligheter  finns  det  idag  ingen  specifik 

rubricering  för  brotten.  Några  brottsrubriceringar  som  kan  ställas  vid  hedersbrottsligheter  är 

misshandel, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, ofredande, brytande av telehemlighet, 

intrång i förvar, skyddande av brottsling, underlåtenhet att hindra brott osv.143

140 Eldén, 2003 s.19-20
141Schlytter, & Rexvid, 2013 s.55
142 Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, Handbok om hedersrelaterat våld. Göteborg, 2006 s.12
143 Ibid. s.32-42
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4.2 Svenska fall

Massmedia har tagit upp några fall där offret eller offren blivit mördade eller skadade på grund av 

hedern.  I  de  flesta  fall  var  förövaren  antingen  en  flicka  eller  en  ung  kvinna.  Det  har  även 

rapporterats om fall där offret är en ung man. En av de mest kända fallen där en ung man mördades  

på grund av hedern är fallet med Abbas Rezai. Abbas var en ung man som fick kontakt med en 16-

årig  flicka  som levde ett  väldigt  begränsat  liv.  Hon hade  tillgång till  en dator  och där  skedde 

kommunikationen mellan paret.  Den 16-åriga flickan var redan bortlovad till  hennes kusin från 

Danmark, men hon blev kär i Abbas som ville gifta sig med henne. Abbas blev senare övertygad om 

att flickans mamma gick med på att deras giftermål skulle gå igenom och åkte hem till flickans 

familj. Där blev Abbas brutalt mördad av flickans bror. Abbas torterades till döds och senare blev 

han skändad. Mordet på Abbas är vanligt då det var flickans familj som mördade en ung man från 

en annan släkt.144 Mordet på Abbas fick en stor uppmärksamhet då offret var en ung man. De flesta 

andra fall som uppmärksammats har offret varit en ung kvinna. Tre av de mest uppmärksamma 

fallen var morden på Sara Abed Ali, Pela Atroshi och Fadime Sahindal. Tre unga kvinnor som 

förlorade sina liv till familjens heder. 

4.2.1 Sara

Maisam Abed Ali hette hon innan familjen flyttade till  Sverige 1992 från irakiska Kurdistan.  I 

Sverige började hon kallas för Sara. Saras mamma skiljde sig från sin man efter att ha blivit utsatt 

för våld. Skilsmässan separerade barnen från deras mamma då pappan fick vårdnaden om barnen. 

Saras mamma fick utstå hot från hennes exmake som förbjöd henne från att gifta om sig med en 

annan man. Hoten och misshandeln överfördes senare till Sara då pappan ansåg att hon hade vanärat 

släktens heder genom att ha blivit försvenskad.145 Misshandeln ledde till att socialtjänsten kopplades 

in i och Sara blev placerad hos en fosterfamilj på Gotland. Hennes släkt ville inte att hon skulle bo 

hos  någon  annan  utanför  familjen  och  krävde  tillbaka  henne,  vilket  de  lyckades  med.  Sara 

omplacerades till hennes farbror och där levde hon i rädsla. Hon hade all rätt att känna sig rädd hos 

sin  farbror  då  släkten  hade  en  dödlig  plan  för  Sara.146 Saras  bror,  Maitham,  blev  även  han 

omplacerad till en fosterfamilj på Gotland,147 men han skulle snart flytta tillbaka till sin mamma 

144 Dagens nyheter: http://www.dn.se/nyheter/dodad-torterad-och-skandad/ senast tillgänglig 2014-05-01
145 Wikan, 2004 s.33-34
146 Ibid. s.33-34
147 Inte hos samma fosterfamilj som Sara
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igen.  Sara skulle enligt  hennes pappa leva i  enlighet med deras seder och Maitham hade fått  i  

uppdrag av sin pappa att kontrollera Sara. Maitham hade en flickvän, men det fanns ingen chans i  

världen att Sara skulle ha en pojkvän. Han kallade henne för hora och hade hotat att döda henne 

veckor innan mordkvällen. 

Kvällen  den 15 december  1996 var  Sara  på  ett  irakiskt  disko på  restaurangen Äpplet  i 

Folkets hus i Umeå. Sara fick ta bussen hem som även hennes bror och kusin satt på. I närheten av 

hennes hem möts hon av hennes bror Maitham och kusin Yasser. Killarna förföljer Sara som blir 

irriterad och konfronterar de. En diskussion startar mellan de och enligt Yasser slog och knuffade 

Sara honom och Maitham. Yasser erkänner att han slog Sara flera gånger i ansiktet och knuffade 

henne när Sara började dra honom i håret. Maitham kunde inte längre stå emot och sparkade Sara i 

bröstet. Killarna hade i rättegången berättat att de ”ville bara få tyst på henne”.148 Maitham tog av 

sitt skärp som han med hjälp av Yasser la runt hennes hals medan han tryckte ner henne med hans 

knä mot hennes axel. Sara försökte kämpa sig loss från killarna men ju mer hon kämpade desto 

hårdare drogs skärpet. Yasser och Maitham drog skärpet tills hon slutade röra på sig. Sara var nu 

död. De drar hennes kropp 170 meter från brottsplatsen och placerar henne vid en lagerlokal och 

täcker henne med snö.149 Dagen därpå överlämnar killarna sig själva till polisen i Skellefteå som 

begav sig till mordplatsen och fann Sara liggandes i snödrivan. Saras obduktion visade bland annat 

att hennes struphuvud hade gått av, hon hade blödningar mellan revbenen, tungbenet var bruten och 

det var blödningar i vävnaderna. De konstaterar att Sara hade blivit kvävd till döds.150 

Mordet på Sara var planerat sedan länge tillbaka av hennes pappa och hans fyra bröder. Sara 

var ett problem för de och hon skulle suddas bort för att kunna återuppta hedern som de anser ha 

vanhedrats av henne. Hedersmordet på Sara var inte det första hedersrelaterade fall som Sverige 

fick uppleva, men mordet på Sara fungerade som en väckarklocka för Sverige. Det gick inte längre 

att förneka problematiken och debattörer, skribenter och politiker väcktes till liv. Hedersvåld var 

inte ett vanligt begrepp vid tiden för mordet på Sara. Domstolsbeslutet nämner inte heller ordet 

heder en enda gång. Frilansjournalisten Nima Dervish och socionomen Emre Güngör intervjuade 

Yasser tolv år efter mordet på Sara. Han anser inte att mordet var ett hedersbrott. ”Det är många 

som...I Sverige är det här brottet självklart hedersrelaterat. De säger så, oavsett om man vill. Men 

för min del  vet jag inte  om jag ska kalla  det för hedersbrott  eftersom det har  varit  mer av ett  

familjedrama”, sa Yasser i intervjun.151 Även om Yasser själv inte anser att det var ett hedersbrott 

tycker Wikan att mordet tyder på att Sara är uppvuxen i en tradition där heder och skam har en stark 

148 Güngör & Dervish, 2009  s.174
149 Ibid. s.174
150 Ibid. s.175-176
151 Ibid.s.181
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påverkan. När killarna anmälde sig till polisen vägrade de prata med en kvinnlig polis, utan begärde 

en manlig poliskonstapel. Pojkarna har vid flera tillfällen hotat Sara med att döda henne och att de 

tyckte att hon var en hora, enligt Maithams mamma och killarnas vänner. Maithams och Yassers 

tidigare flickvänner  har berättat  om killarnas våldsinställning som grundade sig i  ett  patriarkalt 

tänkande och där kvinnan ses som mannens egendom.152 

Yasser ansåg att Sara hade gått för långt, han gillade inte hennes beteende och provocerade 

honom, hävdade han. Han gjorde även en jämförelse mellan Sara och Fadime. ”Av vad jag förstod 

var Fadime en skötsam människa, hade socialt liv och sociala vänner. Hon hade inga problem med 

myndigheterna, med aggressivitet och misshandel och sånt som min kusin hade. Det som Fadime 

och hennes brorsa gjorde är i mina ögon överdrivet. Som invandrare kan jag förstå att en pappa blir 

besviken när han ser att hans dotter har blivit en slampa eller en hora och inte har något värde för 

sig själv, men så uppfattade jag inte Fadime”.153 Yasser ger sin version av händelsen och många 

gånger under intervjun antyder han på att han vid den tiden inte var mogen, han är annorlunda nu. 

Precis  innan  de  kväver  Sara  till  döds  berättar  Yasser  att  Sara  hade  fått  honom  att  bli 

förbannad på henne och att det ”slog över” för honom. Yasser var inte ensam om att ha blivit trött  

på Sara och hennes beteende. Saras bror Maitham hade även han tröttnat på henne och de båda 

började prata  med varandra.  ”När man är  två så kommer våldstankarna fram. Då kom snacket 

mellan han och mig: 'Nu gör vi slut på det här! Nu ska vi döda henne. Vi ska ta luften ur henne.”154 

Yasser  ansågs  ha  den  största  rollen  i  mördandet  och  fick  fyra  års  fängelse  för  hans 

handlingar. Maitham fick tre år och sex månaders fängelse. Om killarna inte hade varit minderåriga 

hade domen istället varit livstids fängelse. Debatt har uppförts huruvida polisen borde ha agerat 

annorlunda och inte endast fokusera på en gärningsman. Enligt Saras farbrors före detta sambo, 

Ingrid, hade farbröderna haft ett möte och diskuterat hur de skulle göra sig av med Sara, som för de 

var ett problem. Ingrid, som fick reda på detta av sin sambo blev rädd och höll informationen för sig 

själv.  Efter  mordet  berättade  Ingrid  vad  hon  visste  om till  polisen.  Polisen  tog  efter  tvivel  in 

farbröderna på förhör, dock inte Saras pappa. Efter några minuters förhör med farbröderna släpps 

männen  och  åklagaren  valde  att  inte  använda  sig  utav  informationen  i  förundersökningen.155 

Diskussion har förts kring om polisens och åklagarens agerande var fel och otillräcklig. Skulle man 

dömt fler personer för mordet? 

152Wikan, 2004 s.43
153Güngör & Dervish, 2009 s.181
154 Ibid. s.184
155Wikan, 2004 s.40-41
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4.2.2 Pela

Pela och hennes sex syskon kom till Sverige med deras föräldrar 1995. Pelas pappa Agid Atroshi 

blev sträng och satte upp hårda regler för hans döttrar. Som för Saras del fick inte Pela och hennes 

systrar  bli  ”försvenskade”.  Pela  blev  till  slut  trött  på  hennes  pappas  stränga  regler  och  rymde 

hemifrån.156 Hon bodde hos en väninna till henne, men hon hade enligt släkten dragit vanära och 

skam över alla manliga släktingar. Pelas pappa blev rasande över hennes flytt och han och hans två 

bröder hade flera gånger i veckan diskussioner om hur de skulle lösa problemet. Pela som var kurd,  

hade en pojkvän som också var kurd, men det spelade ingen roll för hennes pappa. Han skulle 

bestämma hennes val av man, inte hon. Mordet på Pela hade planerats att ske i Sverige av en person 

som en av Pelas farbröder hade anlitat och betalat 40 000 kr för. Detta blev ett misslyckande då den  

anlitade mördaren vaktade fel hus.157 

Pela orkade inte längre vara på rymmen och valde att återvända hem till familjen igen. Det 

varade inte länge tills Pela återigen valde att rymma till sin väninna igen. Hon hade vägrat acceptera 

hennes pappas krav på att förlåta hennes farbröder. Det enda Pela ville ha var frihet, men hennes liv 

utan hennes familj var inte det hon hade önskat. Efter att ha varit borta från familjen igen väljer hon 

återigen att återvända hem. Hennes pappa kräver att hon ska gifta sig för att göra honom glad igen, 

vilket Pela gick med på. Sommaren 1999 åker Pela ner till  Dahouk, Irak, med sin mamma och 

syster Solin. Pela skulle bli bortgift, trodde hon. Hon hade gått med på det, så länge hennes pappa 

förlät henne för det hon hade gjort mot honom. Några dagar senare hålls ett möte där Pelas pappa 

och farbröder beslutar om mordet på Pela.158 Pelas pappa, syster Breen och hennes farbröder åker 

ner till Irak senare och  Pelas liv skulle stå på spel. 

Ett skrik och två skott hörs och Pelas lillasyster Breen och mamma springer för att titta på 

vad som hade skett. Breen blir stoppad av sin pappa och farbror och hennes mamma blir även hon 

stoppad. Pelas andra farbror kommer ner från övervåningen med en pistol i handen och säger att  

Pela har begått självmord. Efter att ha blivit stoppad från att gå upp till sin syster lyckas Breen ta sig 

upp till rummet där Pela var. Där ser hon Pela, fortfarande vid liv och dränkt i sitt eget blod. Breen 

frågar Pela vem som hade gjort det mot henne och Pela svarar; ”Farbror Rezkar”.159 Pelas mamma 

försöker ta sig loss Pelas farbror Shivan som hela tiden försöker hålla kvar henne. Breen skriker att 

Pela  fortfarande är  vid liv  och farbror  Shivan släpper  deras  mamma. Breen och deras  mamma 

försöker få ner Pela från trapporna. I vardagsrummet möter de farbror Rezkar som står med sin 

pistol  i  handen.  Breen försöker putta bort  honom flera  gånger,  men blir  bortknuffad av hennes 

156 Ibid. s.48-49
157 Güngör & Dervish, 2009 s.114-115
158 Ibid. s.116
159 Swanberg, 2002 s.157
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farbror som till slut skjuter Pela i huvudet. Skottet dödade Pela omedelbart. ”Jag förstår att Pela är 

död. Det är mycket blod. Farbror Shivan tar duken från bordet och lägger över Pela så att hon inte 

syns. Sedan går alla och det är bara jag och Pela kvar i vardagsrummet”,160 berättar Breen. Efter 

Pelas död får Breen utstå mycket påtryckningar från släkten. De försöker att få henne att ljuga i 

rätten och inte berätta sanningen om vem som dödade Pela. Agid hade erkänt mordet på Pela för att  

farbror Rezkar skulle slippa åtal. Ett mordåtal för Rezkar skulle innebära ett långt fängelsestraff, 

men när en fader mördar sin egen dotter på grund av heder ger lagen fadern juridiska fördelar. Den 

irakiska lagen erkänner ett förmildrat straff för den fader som mördat sin egen dotter. Agid lät sin 

bror begå brottet, men tog på sig skulden för mordet för att återupprätta sin egen heder. Med de 

irakiska paragraferna bakom sig dömdes Agid endast till sex månaders fängelse. ”Men farfar gav 

pengar till domstolen och han kom ut ur fängelset samma dag”,161 berättar Breen. Breen tog kontakt 

med  både  polismyndigheten  i  Sverige,  Interpol,  Stockholmspolisen  och  Sven  Nelander  från 

organisationen Quandil i Dahouk, Irak. Breen hade svårt att få de att tro på situationen först, men 

efter alla samtal fick Breen till  slut reda på att den svenska polisen gripit hennes två farbröder 

Rezkar  och  Dakhasz  i  Sverige.  Farbröderna  trodde  att  de  skulle  komma  undan  med  deras 

berättelser, som dessutom skilde sig från berättelserna i rättegången i Irak. Dessutom erkände Agid 

mordet på Pela vid flera tillfällen. ”Jag begick det här brottet med egen fri vilja och med goda 

avsikter, eftersom min dotter Pela hade ett avvikande beteende och följde livets felaktiga väg”,162 

sade han under ett vittnesförhör. Trots flera försök att övertala den svenska domstolen dömdes de 

två farbröderna till livstids fängelse i Sverige. Planeringen till mordet skedde i Sverige och offret 

var en irakisk medborgare, men förövarna är svenska medborgare och kan därför dömas enligt den 

svenska lagen.163 Mordet på Pela var det första hedersmordet som uppmärksammades i en europeisk 

domstol. 

Pelas  fall  var  speciellt  då  det  redan hade  hanterats  i  Irak,  men sedan drogs  upp igen i 

Sverige, vilket ledde till att förövarna fick ännu ett straff utfärdat. I Irak brukar mord straffas med 

långa fängelser, men i Pela-fallet hade förövarna endast fått sex månaders fängelse som straff. Då 

mord i hederns namn döms lindrigare i Irak kan vi klargöra att Pela dog på grund av hedern. 164 Att 

förövarna fick utfärdat sex månader i Irak och livstids fängelse i Sverige gjorde Pela-fallet känt 

världen runt och det gick inte längre att förneka att hedersmord inte förekom i Sverige. 

160 Ibid. s.159
161 Ibid. s.195
162 Ibid. s.236
163 Ibid. s.9,267
164Wikan, 2008 s.39
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4.2.3 Fadime

Sara och Pela hade innan deras död inte varit kända i Sverige bland det svenska folket. Fadime hade 

i  jämförelsevis med de varit  uppmärksam i bland annat tv och i  riksdagen. Fadime hade innan 

mordet talat ut om hennes upplevelser av misshandel och hot från familjemedlemmar. Hon trädde 

fram och öppnade sig för folket. Fadime gav ut ett tal endast två månader innan hennes död. Talet  

gjorde hennes familj arga på henne och hon skulle få ångra för det hon hade gjort. I Sara och Pela-

fallen kunde familjen inte bevisa på tjejernas sexuella handlingar. Mycket var rykten som familjen 

trodde på, men i Fadimes fall hade hennes pappa fullständiga bevis över Fadimes val av levnadsstil. 

Hon hade en pojkvän och Fadimes pappa Rahmi hade själv sett de gå tillsammans. Fadime fick 

välja mellan hennes pojkvän Patrick och familjen. Hon valde hennes pojkvän och familjen kände ett 

svek. Faderns heder hade vanärats och Fadime var inte längre en del av familjen. Enligt Rahmi själv 

blev han inte arg på Fadime på grund av hennes val att ha pojkvän, utan snarare talet som blev ett 

hån för honom. Talet var en provokation och startade en ilska inom Rahmi.165 

Patrick  dog  senare  i  en  bilolycka,  men  det  fick  inte  Fadime  att  ändra  livsstil.  Fadime 

fortsatte att gå sin egen väg och leva avskilt från familjen. Även om hon ville leva sitt eget liv,  

saknade hon sin familj. Hon träffade sin mamma och systrar några gånger utan faderns vetskap. En 

tid innan Fadime skulle resa till Kenya för att avsluta sina studier skulle hon träffa de en sista gång.  

Denna gång visste deras pappa om hennes besök hos systrarna och mamman i Uppsala. Fadimes 

pappa ringde på dörren, men ingen vågade öppna dörren. En stund senare skulle Fadime och hennes 

syster bege sig iväg och öppnar dörren. Deras pappa hade väntat i porten på de och kastade sig fram 

när tjejerna går ut. ”Din jävla hora!”, skrek han och sköt henne i ansiktet och bakhuvudet.166 

”Det synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum, varför 

jag måste tänka på familjens bästa framför mitt eget välbefinnande. Det är bättre att en person lider 

än att en hel familj och släkt lider”, sa Fadime i hennes tal i riksdagen 2001.167 Fadime skulle enligt 

familjen leva för familjens och släktens välmående. När hon istället började tänja på gränserna och 

bryta mot föräldrarnas regler hotade hon istället släktens välbefinnande. 

4.3 Turkisk lagstiftning

Turkiet  hade  tidigare  en  artikel168 i  deras  brottsbalk  där  begreppet  provokation  lyfts  upp  som 

förklaring till förövarens känsla vid upptäckandet av en nära släktings inblandning i en relation som 

165 Güngör & Dervish, 2009 s.78
166 Wikan, 2004 s.28
167 Güngör & Dervish, 2009 s.78
168 Artikel 462
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är olaglig. Om förövaren skulle genomföra ett mord på grund av denna provokation skulle det enligt 

artikel 462 innebära en förmildrande av straffet. Straffet kunde mildras med en åttondel. Artikel 462 

kan även stödjas av andra artiklar för att förminska straffbesluten ännu mer.169 Innan införandet av 

den nya strafflagen under 2005 använde Turkiet den äldre strafflagen från 1926. I artikel 51 (sektion 

1) finner vi den gamla strafflagens definition av provokation.  Artikeln ger förövaren rätt  till  en 

reducering av sitt straff med en fjärdedel om brottet anses grunda sig i provokation. Provokation 

definierades enligt den gamla strafflagen som ”severe anger and grief caused by an unjust act” av 

offret.  Ett  livstidsstraff  kunde exempelvis  enligt  artikel  51,  sektion  2  förminskas  till  15  år.  En 

dödsstraff kan minskas till 24 år och andra domar kan minskas med två tredjedelar.170 För att en 

provokation skall beviljas av domstolen skall två villkor uppfyllas enligt den turkiska rättspraxisen, 

den subjektiva och den objektiva. Det subjektiva syftar till förövarens psykologiska omständigheter. 

Det vill säga personen i frågas förlust av självkontroll orsakat av ilska och svår sorg. Det objektiva 

villkoret kräver att det är offret som har utsatt förövaren för en orättvis handling vilket har lett till 

smärtan eller ilskan förövaren kände innan brottet. Domstolen kan inte bevilja provokation om inte 

båda  kriterierna  uppnås.171 Strafflagen  innehåller  även  artiklar  som  kan  förvärra  straffet  vid 

hedersmord. Ett mord på en familjemedlem kan ge livstids fängelse enligt artikel 449.172 Hustru och 

dotter är inkluderade i familjerelationsskyddet. I Turkiet kan lagen endast gälla för de relationer 

som är statligt registrerade. Är äktenskapet inte erkänt av staten kan kvinnan inte skyddas av artikel 

449 i strafflagen.173 

Turkiet har sedan länge velat ansluta sig till den Europeiska unionen, men blivit stoppade på 

grund  av  diverse  anledningar.  Ett  av  landets  försök  till  förbättring  har  blivit  att  kalla  tillbaka 

artiklarna som gav förövarna möjlighet till förmildring av straffen gällande hedersmord. Ändring av 

brottsbalken  ändrades  för  tio  år  sedan  och  hedersmord  sågs  inte  längre  som  en  förmildrad 

omständighet. Mord skall dömas som mord oavsett om heder låg till grund. Dock har det visat att 

somliga turkiska regionala domstolar fortfarande implementerar de gamla lagarna.174 Hedersmord är 

inget som används i den turkiska brottsbalken, sedvana och moralbrott är de begrepp som istället 

används och brotten anses vara en försvårande omständighet. Trots ändringarna i brottsbalken sker 

det fortfarande hedersmord i landet.175 

En domares egna värderingar har visat sig ha stor betydelse vid rättegångar. Detta har gjort 

169 Koğacıoğlu, 2004 s.122-123
170 Belge, Ceren, ”Whose law? : Clans, honor killings, and state-minority relations in Turkey and Israel”. University of 

Washington, Department of Political Science, 2008 s.50
171 Ibid. s.51-52
172 Straffet för mord ligger på minst 24 år och maximum 30 år (Artikel 448)
173 Belge, 2008 s.51
174 Wikan, 2008 s.82
175 Ibid. s.83
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att samma domare dömt olika vid liknande fall. En flicka blev mördad av sin 19-åriga kusin när han 

upptäckte att hon var gravid innan hon hade ingått äktenskap. En domare vid namn Şanlılar dömde 

förövaren till livstids fängelse då han argumenterade att de primitiva sederna som var grunden till 

kusinens handling inte kunde ingå inom provokation.  Att  en kvinna väljer  att  ingå i  en sexuell 

relation var för honom naturligt och inget ”orättvist”. Han nämnde inte vid någon punkt att flickans 

agerande skulle på något sätt vara provocerande för förövaren.176  Domare Şanlılar fick ett liknande 

fall året därefter. Fallet handlade om en 19-årig flicka som blev mördad av hennes egen pappa. 

Flickan hade gått och blivit gravid utom äktenskapet. Vid detta fall argumenterade domaren Şanlılar 

annorlunda  i  jämförelse  med  det  tidigare  fallet.  Här  resonerade  han  istället;  ”In  our  society, 

especially in small towns and villages, daughters must live their lives in accordance with the wishes 

and wills of their fathers and mothers until the day they marry, even if they may be beyond eighteen 

years old. A girl's having illegitimate sexual relations and especially her becoming pregnant from 

such relationships tarnishes the honor of her entire family, especially the honor of her father, and 

leads him to be despised by other members of society. In such a situation, there can be no doubt that 

the crime was committed under provocation”.177  Şanlılar dömde här helt annorlunda jämfört med 

hur han dömde vid tidigare fall. Här nämndes inget om primitiva seder, utan rättfärdigade på något 

sätt  pappans handlingar.  Kvinnans frihet  sätts  under familjens  auktoritet  och förövaren får  som 

konsekvens av det ett förmildrat straff. Domare  Şanlılar ersattes senare av domare  Özçiçek  som 

även han dömde utifrån familjens auktoritet.  Enligt honom skall alla systrar leva sina liv enligt 

pappans,  mammans,  broderns  och kusinernas  önskningar  och vilja.  Detta  även om hon är  gift. 

Många domare i ostra Turkiet domde på samma sätt som domare Özçiçek vilket gjorde att många 

förövare fick förmildrat straff vid hedersrelaterade fall.178 

4.4 Turkiska fall 

Turkiet har genom historiens gång haft många fall av hedersrelaterat våld. Några av de har fått stor 

uppmärksamhet via massmedia och har blivit omskriven vid flera olika tillfällen. Många fall når 

dessvärre inte medias öron och hamnar därmed utanför massmedias statistik. Nedan kommer tre fall 

att tas upp, mordet på Rabia, Güldünya och Nilüfer. Alla tre var unga när de dog och alla tre blev 

mördade av en nära släktmedlem. 

176 Belge, 2008 s.61-62
177 Ibid. s.62
178 Ibid. s.63
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4.4.1 Rabia

En bilolycka rapporterades till polisen i Kısas i slutet på augusti 1995. Offret var en ung kvinna vid 

namn  Rabia.  När  polisen  kom  fram  till  olycksplatsen  såg  de  en  söndersliten  kropp  under 

traktorhjulen. Fallet slutade med att Rabias bror och kusin blev dömda för olycksfallet och fick 

några års fängelsestraff. Åklagarens kontor tog emot två anonyma brev som senare skickades till 

kontoret. Breven förklarade att Rabia inte alls hade hamnat ut för en olycka, utan blivit mördad. 

Rabia hade enligt ett av de anonyma breven blivit straffad av hennes familj på grund av att hon 

tidigare hade rymt från familjen efter att familjen inte hade gått med på att hon ville gifta sig med 

en man som hon själv valt. Brevet fortsätter att berätta att Rabias bror hade släpat henne i håret 

under  hjulen  på  en  traktor  som han  körde  genom byn.  Det  anonyma  brev  som skickades  till 

åklagaren innehöll bland annat en namnlista på de inblandade i mordet på Rabia, några av de var 

hennes familjemedlemmar. I det andra brevet som mottogs kunde åklagarna utläsa ”How long will 

this  crooked  system last?  To  what  understanding  of  humanity,  what  style  of  government  is  it 

befitting to treat as accident the throwing of a live human being under a tractor's wheels in the 

village square before everyone's eyes?”.179 Fallet om Rabia öppnades upp igen efter att de anonyma 

breven kom till åklagarkontoret. Efter att fallet återupptogs kunde brottsrubriceringen ändras till 

mord.  Även om domstolen anser att hedersmord på unga kvinnor är en dålig sedvänja som existerar 

i staden Kısas, tog de hänsyn till  den. Fäderna och bröderna i familjerna hade blivit utsatta för 

påtryckningar  av  gruppen och tvingades  till  slut  att  mörda  den unga Rabia.  Genomför  de inte 

mordet kan de själva bli exkluderade och fördömda av andra familje- och samhällsmedlemmar. 

Domarna tog hänsyn till broderns svåra situation vilket avgjorde det slutgiltiga straffet. Straffet för 

mord  i  Turkiet  är  vanligtvis  livstids  fängelse,  men  Rabias  bror  fick  12  år  och  sex  månaders 

fängelse.180

4.4.2  Güldünya

Fallet  med Güldünya Tören har fått  stor uppmärksamhet i  den turkiska massmedian.  Hon hade 

ingått  ett  utomäktenskapligt  förhållande  med  en  man  och  blivit  gravid.  Hon  vägrade  att  ingå 

äktenskap med hennes  kusin  som familjen  hade  planerat.  Familjen  hotade  att  döda  henne  och 

Güldünya flydde från hemmet som låg i staden Bitlis i östra Turkiet. Güldünya födde sitt barn i 

Ankara och gick till polisen för att få skydd från sin familj som fortfarande var ute efter henne. 

179 Ibid. s.2
180 Ibid. s.2-3
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Polisen vägrade hjälpa henne och den 25:e februari 2004 kom familjen ifatt henne. Hennes bror 

hittade henne i Istanbul och han gav henne ett rep så att hon skulle begå självmord, vilket hon hade 

vägrat att göra. Efter att hon hade fött sitt barn träffade hon på sina bröder igen. Denna gång skulle 

de inte be henne att begå självmord, de hade planerat att döda henne.181 Güldünya blev skjuten mitt 

på gatan av hennes  två bröder.  Hon dog inte  av skadorna,  men fick ligga på sjukhuset  för att 

tillfriskna under några dagar. Under hennes sjukhusvistelse kommer hennes två bröder in i hennes 

obevakade rum och skjuter  henne i  huvudet.  Denna gång var  det  ett  dödligt  skott.  Den yngre 

brodern hade inte hunnit fylla 18 år när brottet begicks och han erkände mordet på sin syster, medan 

storebrodern Irfan Tören, som var över 18 år när mordet begicks nekade till brottet. Lillebrodern 

som var minderårig blev dömd till elva år och åtta månaders fängelse medan Irfan Tören dömdes till 

livstids fängelse av den femte brottmålsdomstolen.182

4.4.3 Nilüfer 

Nilüfer Karadeniz kom från en stad i östra Turkiet. Hennes manliga släktmedlemmar arbetade som 

byvakter. Nilüfers pappa var en inflytelserik person i staden Kulp, men han hade två bröder som var 

familjens ledande medlemmar. En av Nilüfers farbröder hade en stor roll inom stadens byvakter och 

hade ett stort kontaktnät inom polisväsendet i staden. Den andra farbrodern bodde i Diyarbakir och 

arbetade inom stadens byråkrati.183

1999 upptäckte Nilüfer att hon var gravid, Nilüfer var då 17 år gammal. Hon berättade för 

familjen att hon hade blivit våldtagen av en man vid namn Mahmut Sincar. Mahmut var också han 

bosatt i samma stad som Nilüfer och familjerna arbetade inom samma företag. Familjen Sincar och 

Karadeniz är besläktade genom Nilüfers faster som hade gift in sig i Sincar-familjen. Nilüfers familj 

var upprörda och begärde att familjen Sincar skulle mörda deras dotter för att återupprätta hedern, 

samt att Mahmut skulle mörda hans son. På så vis kunde de vara kvitt och få hedern tillbaka igen.  

Detta gick inte Sincar-familjen med på och domstolen tog DNA-prov på honom för att undersöka 

om han verkligen var pappa till barnet som Nilüfer är gravid med. Proverna visade på att Mahmut 

inte var fader till barnet. Efter beskedet gick rykten om att det istället skulle varit Mahmuts bror,  

Salih Sincar, som våldtagit Nilüfer. Nu begärde Nilüfers familj att Sincar-familjen skulle fullgöra 

deras skyldigheter och mörda deras son Salih. Salih fick nog och ville skydda sin egen familj. Han 

flyttade till en annan stad för att undvika att mer friktion skulle uppstå. Domstolen var rädd för att 

181 Amnesty International, 2004 s.3
182 Bianet: http://www.bianet.org/english/women/68904-honor-killing-brings-life-sentence senast tillgänglig 2014-05-

07
183 Belge, 2008 s.175-176
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hennes familj skulle utsätta henne för våld eller mord så de skickade iväg henne till en släkting i 

staden Diyarbakir. Trots att Nilüfer inte längre bodde med hennes familj och släktingens namn var 

dold  hittades  hennes  döda kropp några  månader  senare.  Hon hade blivit  skjuten precis  utanför 

hennes farbrors hus. Det visade sig vara Nilüfers två farbröders söner som hade mördat henne.184

I början av 2003 följde Nilüfers bror, Engin, Salih in till ett kafé. Väl där skjuter han Salih i 

huvudet med två skott. Även mordet på Salih var bestämt av farbröderna. Mordet på Salih tog hårt  

på familjen Sincar som ville att domstolen inte endast skulle döma förövaren utan även farbröderna 

som låg bakom planerandet. Efter mordet på Salih fortsatte diskussionen om Nilüfer faktiskt blev 

våldtagen eller om hon hade haft en kärleksaffär. Trots att DNA-provet bevisade att barnet inte 

tillhörde Mahmut kunde familjen inte förlåta händelsen och ville ha hämnd. Domstolen genomförde 

ännu ett DNA-prov för att undersöka om Salih var fader till barnet. Han visade sig inte heller vara 

pappan. Advokaten som försvarade Engin försvarade med att säga att pappan Nilüfers barn är en av 

familjen Sincars andra söner, en tredje son som inte tidigare nämnts. För att  rädda sitt  eget liv 

berättade Nilüfer att hon blivit våldtagen, istället för att berätta att hon hade haft en relation med en 

kille. Hennes vilja att inte avslöja pojkvännens identitet slutade istället med att hon blev mördad och 

även hennes pojkväns bror.185

Trots att två personer förlorat sina liv fortsatte de två familjerna att bråka. Än idag vet man 

inte varför förhållandet mellan Nilüfer och Salih inte kunde accepteras.  En teori  är  att Nilüfers 

familj var en högt uppsatt familj som hade ett stort inflytande i staden. Att Nilüfer skulle gifta sig 

med Salih skulle innebära förnedring för hennes familj och släkt. Därför höll de hemligt om deras 

förhållande och ljög på våldtäkten. 

5 Organisationsarbete 
Vi  har  nu  kommit  fram  till  min  sista  frågeställning  i  denna  studie:  Hur  arbetar  olika 

hjälporganisationer för att motverka hedersrelaterat våld? Många kvinnojourer har startats i Sverige 

sedan mordet  på Sara,  Pela och Fadime och varje  år får de in  tusentals  med samtal  från unga 

kvinnor som blir utsatta för hedersrelaterat våld. Även i Turkiet är kvinnoorganisationerna upptagna 

med att bistå de kvinnor som fått välja att rädda sig själva från familjen. 

Detta avsnitt kommer att behandla de svenska och de turkiska kvinnoorganisationer som 

stödjer de kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld. En intervjustudie har genomförts där 

184  Ibid. s.176
185  Ibid. s.177

                                                                                                                                                            50 



två svenska och två turkiska organisationsverksamheter har intervjuats. De delar med sig om deras 

arbete  för  att  förändra  samhället  och  förbättra  situationen  för  kvinnorna  och  deras  mänskliga 

rättigheter.

5.1 Svenska organisationer och skyddade boenden

Socialtjänsten har företrätt hedersproblematiken i Sverige, men deras arbete har inte varit tillräcklig. 

De  utsatta  flickornas  behov  har  inte  tillmötesgåtts  och  problematiken  har  kommit  upp  på  den 

politiska dagordningen. Deras problem har tidigare överskylts från den allmänna offentliggöranden, 

men  har  på  grund  av  den  politiska  rörelsen  som  växt  fram  tvingats  till  att  lyftas  upp 

hedersproblematiken på agendan. Socialtjänsten har tidigare bagatelliserat hedersproblematiken och 

tjejers och unga kvinnors utsatthet i Sverige, vilket har lett till att organisationer och rörelser har 

blivit ett alternativ till socialtjänsten. På grund av att socialtjänsten inte lyckats genomföra ett bra 

arbete för de utsatta kvinnorna har flera frivilligorganisationer startats. Organisationerna är till för 

att stödja och hjälpa de flickor som blivit utsatta för bland annat hedersrelaterat våld. Vid många 

tillfällen  har  organisationerna  ersatt  eller  kompletterat  socialtjänstens  arbete.  Det  är  en  hel  del 

organisationer som bildats och deras arbete har varit lyckade och framgångsrika. Kvinnorörelsernas 

uppgifter är att hjälpa och stödja de utsatta flickorna och de unga kvinnor samt att de skall driva 

fram kvinnornas intressen.186

Svenska  kvinnojourer  har  fått  många  samtal  från  unga  kvinnor  som  blivit  utsatta  för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Idag finns det även en del skyddade boenden för de som utsätts 

för hedersrelaterat våld. I Socialstyrelsens kartläggning från 2013 om skyddade boenden i Sverige 

kan vi utläsa att det fanns 206 skyddade boenden våren 2012. 71 procent av de skyddade boendena 

drivs av ideella organisationer. 4000 vuxna sökte skydd under 2011 och de hade tillsammans 2700 

medföljande barn.187 Socialstyrelsen har ingen information angående hur många som faktiskt blir 

nekade  skyddade  boenden,  men  de  vet  att  efterfrågan  är  större  än  utbudet.  Länsstyrelsernas 

projektgrupper   i  Stockholm,  Skåne  och  Västra  Götaland  genomförde  en  kartläggning  över 

skyddade  boenden  för  hedersvåldsutsatta  personer.  Projektgruppen  fick  en  lista  över  26 

verksamheter  som erbjuder  skyddat  boende  för  utsatta  personer  efter  att  ha  haft  kontakt  med 

samtliga länsstyrelser.  19 verksamheter valde att delta i  kartläggningen. Projektgruppen fann att 

platsutbudet hos verksamheterna för våldsutsatta personer var 247.188 Alla platser är från början inte 

186 Schlytter, 2004 s.10-11
187 Socialstyrelsen, ”Kartläggning av skyddade boenden i Sverige”. 2013 s.11
188 Reyes, Maria-Pilar, Länsstyrelsen Stockholms län. Rapport 2011:6. ”Skyddat boende för våldsutsatta personer.  
   Delrapport av en nationell kartläggning”. Stockholm, 2011 s.7
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tänkt användas för hedersvåldsutsatta personer, men kan tas i bruk för detta, men verksamheterna 

tar emot vid behov. 

5.1.1 Somaya kvinnojour 

Somaya  kvinno-/tjejjour  är  en  ideell  organisation  som startades  för  15  år  sedan av  muslimska 

feminister.  Enligt  Asia189 är  det  ”Nordens  största  kvinnojour,  som  riktar  sig  mot  våld  i  nära 

relationer, men främst hedersrelaterat våld. 70% av våra fall är hedersrelaterat”. Organisationer har 

12 anställda och över 30 volontärer. Språk är ett viktigt verktyg för kvinnojouren som får kontakt 

med unga kvinnor från många olika bakgrunder. ”Bara i personalgruppen pratar vi 12 språk, så vi 

når ut väldigt mycket och med volontärerna pratar vi upp mot 30 språk. Just för att vi vill eliminera 

alla slags hinder och barriärer som kvinnan kan känna när de kommer till oss, även i telefonjouren 

och när vi möter kvinnan”, berättar Asia. Somayas telefonjour är öppen varje dag mellan 9-16 och 

de får många samtal om året. Årligen har Somaya kvinnojour beräknat att de får ungefär mellan 

3000-4000  samtal  från  unga  utsatta  kvinnor  som  ber  om  hjälp.  ”Alltså  en  del  är  ju  såhär 

skräckhistorier, och bara skriker efter hjälp, och en del är väldigt lugna av sig ”aa jag har levt i ett 

förhållande i flera år och jag har problem, vad ska jag göra?” En del som typ har sprungit ut barfota 

och ringer bara ”de dödar mig!”,  berättar  Asia.  Hennes arbete innebär att  hon får träffa utsatta 

kvinnor dagligen. Asia arbetar som jourkvinna för Somaya kvinnojour som innebär att hon får åka 

till organisationens skyddade boenden. Organisationen har fyra olika lägenheter som är till för de 

utsatta. Kvinnorna bor kollektivt med varandra i boendena, ”I varje lägenhet är det sex platser, så att 

då är jag jourkvinna ute i boendena, jag jobbar ute i fältet, så att jag träffar kvinnorna varje dag”. 

Asia har inte endast en uppgift, utan hon hjälper kvinnornas med allt de behöver hjälp med. ”Jag går 

dit från morgon till eftermiddag. Jag hjälper de med allting , det kan vara allt från stödsamtal till 

motivationssamtal, ledsagning till Migrationsverket, socialtjänsten, polisanmälningar, asylprocesser, 

det är jättemånga  processer  som  går  parallellt  med  varann,  förhör  hos  polisen,  kvinnor  som 

kommer med barn, hjälp i mammarollen, hjälp att liksom lära sig att laga mat,  en  del  blir  ju  helt 

handlingsförlamade”, berättar Asia. 

Även om det i majoriteten av fallen är kvinnor som ringer in och ber om hjälp är de väl 

medvetna om att det inte endast är tjejer och unga kvinnor som blir utsatta för hedersrelaterat våld. 

”Man får inte glömma det, det är inte bara kvinnor och barn som blir utsatta, det är män också”,  

berättar  Asia.  Enligt  henne är  det  många  män  som kontaktar  organisationen  via  telefonjouren. 

Somaya kvinnojour har de senaste fyra åren inte fått in en man som behöver skyddat boende, men 

189 Asia heter något annat i verkligheten 
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verksamheten är öppen till det. ”Nu har jag varit på Somaya i fyra år och det har faktiskt aldrig 

hänt, då måste man tänka lite praktiskt hur det ska gå till, men vi är öppna till det och det är viktigt 

att komma ihåg att det är faktiskt män som också har problem men vi får ju in väldigt mycket i  

telefonjouren, män som behöver hjälp och killar som bara ”om ett år kommer jag att giftas bort med 

min kusin, jag vill inte det” Det går inte att sticka under stolen med att det är, majoriteten är ju 

kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, tyvärr.” 

Det  är  ett  högt  tryck  hos  Somaya  och i  vissa  fall  får  de  slussa  iväg  kvinnor  till  andra 

organisationer eller skyddade boenden. ”Vi nekar ju väldigt mycket kvinnor för att vi inte har den 

platsen”. De kvinnor som hamnar i Somayas skyddade boenden har till en början fått en placering 

av socialtjänsten. Om kvinnan inte har gått via socialtjänsten, men som skulle vilja ha en plats på 

boendet skulle det kosta henne pengar. ”Det är en dygnskostnad, det är mycket billigare än hotell”. 

Enligt Asia är det oftast kvinnor som tidigare varit i kontakt med socialtjänsten som blivit placerad 

hos de. De har inga rättigheter att ta emot en utsatt person som är under 18 år, men har en utsatt  

kvinna ett barn som är under 18 år har de rätt att ta emot båda två. 

Asia och Somaya kvinnojour har inga siffror över hur många som årligen blir utsatta för 

hedersrelaterat våld. ”Det är det som är så dåligt, går man in och kollar på våld och andra grejer så 

finns  det  världens  statistik,  men just  hedersrelaterat  våld,  så  finns  det  inte  det,  det  enda är  att  

ungdomsstyrelsen  har  gjort  en  rapport,  70000  ungdomar  mellan  16-25  som  planeras  att  bli 

bortgifta”. Somaya kvinnojour använder sig även de utav ungdomsstyrelsens kartläggning som en 

översiktlig  statistik  över  hur  många  ungdomar  som är  utsatta  för  förtryck  från  deras  familjer. 

Statistik över hur många som faktiskt blir utsatta för hedersrelaterat våld årligen saknas och därför 

har inte organisationer tillgång till exakta siffror, vilket anses vara en negativ aspekt vilket borde 

prioriteras.

Enligt Asia har hedersrelaterat våld påverkat samhället både positivt och negativt. Hon har 

själv  en  kurdisk  bakgrund  och  minns  tillbaka  på  de  känslor  hon  hade  när  Fadime 

mördades.”Negativt skulle jag säga, på grund av att det har gett en stämpel, när Fadime mördades 

så  fick  kurder  utstå  väldigt  mycket  skit,  väldigt  orättvis,  man  klassade  alla  kurder  som 

kvinnomördare och dottermördare, allt möjligt och då när hon mördades, jag var ett barn då, men 

jag kände såhär ”fan vad orättvist, varför ska min stackars pappa gå runt och få en massa konstiga 

blickar på sig bara för att en annan galning har gjort någonting”. I Sverige nämnde massmedia ofta 

om Fadimes bakgrund som kurdisk kvinna vilket har påverkat debatten om hedersrelaterat våld och 

personer  som  Asia  har  blivit  negativt  berörda  av  den  felaktiga  uppmärksamheten.  Även  om 

hedersrelaterat våld har påverkat samhället på ett negativt sätt anser Asia att den även har påverkat 

på ett positivt sätt. ”Det har öppnat upp, fler kvinnor och barn, tjejer, nu har jag aldrig tyvärr fått 
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chansen att hjälpa en kille, det är därför jag bara pratar om kvinnor och tjejer, det har öppnat upp 

och att man faktiskt vågar söka hjälp för problematiken”. 

Trots att många söker hjälp hos Somaya kvinnojour har de inte tillgång till  att hjälpa så 

många som de själva önskar. Enligt Asia begränsas Somaya kvinnojours arbete av myndigheterna 

som inte ger de tillräckligt med stöd. ”Jag tror att det handlar om okunskap och oförståelse. Vi kan 

ha en kvinna hos oss, hon har varit hos oss i 3 månader, socialtjänsten har betalat för hennes plats i  

3 månader sen helt plötsligt vill de släppa henne och säger att hon måste hitta boende i Stockholm, 

hur lätt är det liksom? Hittar hon inte boende inom en månad så släpper de henne, då betalar inte de 

platsen för henne, ”alltså hur tänker du? Hon är hotad! Hennes hotbild är max, vad håller ni på 

med?”, berättar Asia med ilska och frustration.  Somaya kvinnojour stöter inte endast på hinder från 

myndigheter som begränsar deras arbete utan även deras arbete i att finna en bostad till den utsatta  

och asylprocesser. ”Mycket hinder är när kvinnan är så pass stark och bra och har verkligen fått  

tillbaks sitt liv och så kommer problemet med bostad, vart ska hon ta vägen? Det är det största 

problemet, skitsvårt att hitta bostad. En del får flytta till hotellhem”. Kvinnan får svårt att fortsätta 

med sitt liv och hitta en trygg plats att bo i. De anställda på Somaya kvinnojour får även hjälpa den 

utsatta att hantera asylprocessen. ”De kommer via anknytning till en man och får 2 års tillfällig  

uppehållstillstånd  och  då  börjar  våldet  och  de  står  inte  ut  och  lämnar  honom,  då  anser 

Migrationsverket att de inte har några skäl till att stanna i Sverige även om vi trycker på att hon är 

hotad  hemlandet, hon har skilt sig nu, hon är bannlyst nu. Det är de två största hinder vi stöter på, 

bostad och asylprocesser ”. Somaya kvinnojour erbjuder även föreläsningar där andra får ta del av 

deras verksamhet och få en bättre insyn i hedersproblematiken. 

”Varje kvinna och barn får 150 tjänster var”, berättar Asia. Alla som placeras hos Somaya 

kvinnojour får samma behandling och kvinnojouren arbetar för att kunna uppnå varje behov som 

den utsatta må ha. ”Vi bygger upp en en vissen blomma till en som håller på att blomma upp igen”. 

5.1.2 Nätverket mot hedersrelaterat våld 

Nätverket  mot  hedersrelaterat  våld  är  en  paraplyorganisation  som  arbetar  internationellt  mot 

hedersrelaterat våld. Organisationen arbetar för att samarbete mellan frivilliga organisationer och 

statliga institutioner skall samverka med varandra. Nätverket mot hedersrelaterat våld verkar för att 

bygga broar mellan medlemsparterna i arbetet att stötta de som drabbas av hedersrelaterat våld. 
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Organisationen  anser  att  hedersrelaterat  våld  grundar  sig  i  religiös  fundamentalism och/eller  i 

konservativa  traditioner.  På  deras  hemsida  skriver  de  att  hedersrelaterat  våld  är  ”av  särskild 

karaktär” men att det oftast förminskas och inte tas på allvar. Att hedersrelaterat våld kategoriseras 

under  ”mäns  våld  mot  kvinnor”  anser  de  i  Nätverket  mot  hedersrelaterat  våld  är  fel.  En  av 

nätverkets största utmaningar är att det finns en myt om att hedersrelaterat våld inte är en form av 

våld  som utskiljer  sig  från  andra  former  av  våld.  Då anser  de  att  man förbiser  homosexuella, 

transsexuella, bisexuella och heterosexuella män, som även de kan bli utsatta för hedersrelaterat 

våld. Nätverket vill synliggöra hedersproblematiken och visa på att det inte är rasistiskt att påstå att 

hedersrelaterat våld inte endast är mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld är ett fenomen som 

enligt nätverket är ett hot mot demokratin och jämställdheten.190

Karin191 är  internationell  kvinnorättsaktivist  och en av två ordförande för Nätverket  mot 

hedersrelaterat  våld.  Hon är  även sakkunnig inom hedersrelaterade  ärenden och har  många års 

erfarenhet som socialarbetare inom problematiken. Karin har arbetat i Irak i fem år, mellan 2007-

2012 och har även skrivit en bok som heter Vid 20 börjar den ruttna. Karin startade Nätverket mot 

hedersrelaterat  våld  med  en  nära  kollega  till  henne.  De båda  var  väldigt  arga  på  debatten  om 

hedersrelaterat förtryck och försöken att osynliggöra problematiken. 2007 samlade de ihop en grupp 

vänner  som tillsammans  startade  upp  nätverket.  Nätverket  mot  hedersrelaterat  består  av  ”både 

enskilda medlemmar och andra kvinnoorganisationer som jobbar i närliggande områden”, berättar 

Karin.  ”Alla  är  engagerade  i  hedersrelaterat  förtryck,  både  religiösa  och  ickereligiösa 

organisationer”. Karin kritiserar kvinnoförtryckande traditioner och religioner, och hon anser att de 

religiösa familjelagarna i de tre monoteistiska religionerna bidrar med att kvinnors rättigheter går 

tillbaka  där.  Hedersrelaterat  våld  är  enligt  Karin  ett  ”kollektivt  utövat  våld,  utövas  över 

landsgränser” och hon anser att det krävs ett internationellt arbete inom problematiken. Hon ser 

fenomenet  som ”homofobiskt,  rasistiskt,  klansystem och  sekter,  som även  finns  i  Sverige,  ser 

kvinnan som en egendom och handelsvara i äktenskap”. Att hedersrelaterat våld ansågs vara ett 

”kurdproblem”, som Karin själv kallade det, tyckte hon var fel. ”Från början gjorde man det till ett 

kurdproblem, vilket inte var fallet, jag jobbade i skyddat boende i Skåne i 2 år och där träffade vi 

ungdomar från 20 olika länder, från Marocko till  Bangladesh, från Somalia till  Sverige”. Enligt 

henne  har  media  ”stigmatiserat  en  hel  grupp  människor”.  ”Det  har  med  kultur  att  göra,  inte 

religionen”, menar hon. Enligt Karin kan inte problematiken läggas på ett folk, utan det har att göra 

med ”värderingssystem som man bär med sig med familjer, där religion och tradition har en stark 

inverkan”. 

190 Nätverket mot hedersrelaterat våld: http://minheder.nu/ 
191 Karin heter något annat i verkligheten
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Inblandade i Nätverket mot hedersrelaterat våld har sedan 2006 arbetat helt ideellt. Verksamheten 

har svårt att få hjälp från myndigheterna, som anser att det inte borde vara en paraplyorganisation. 

Nätverket får  exempelvis bidrag från privatpersoner som väljer att  skänka lite pengar  till  deras 

arbete,  men det  är  inga  stora  summor.  ”Vi har  inget  kontor,  utan  vi  får  låna  kontor  från  våra 

organisationer”. Enligt Karin har Nätverket mot hedersrelaterat våld ”valt som nätverk jobba rent 

opinionsbildande, sprida kunskap, debattera”. Trots att verksamheten inte får statligt stöd har deras 

organisation fortsatt existera i många år. 

Även  Karin  har  svårt  att  finna  statistik  över  hur  många  som  årligen  blir  utsatta  för 

hedersrelaterat våld och förtryck, vilket hon anser är ett problem. ”Antingen är det för att man pratar 

om det som ett kulturellt problem, eller där man förnekar att det finns ett särskilt våld som heter 

hedersrelaterat  våld”.  De  kan  endast  gå  utefter  Ungdomsstyrelsens  kartläggning  angående 

ungdomars rätt till att själva få välja livspartner. Samma rapport som Somaya kvinnojour använder 

sig utav. Karin tror att siffrorna är högre än så. Enligt henne är det ett mörkertal på 4-5 gånger mer 

än de siffrorna som ungdomsstyrelsen uppgett. 

Karin nämner att de svenska myndigheterna inte har stor kompetens inom problematiken. 

Utbildning om hedersrelaterat våld måste enligt henne ”in på grundutbildningarna, om de inte kan 

se problemet, kan de inte ge människor rätt hjälp”. Enligt henne är det viktigt att de personer som 

arbetar inom området måste kunna hantera de fall som kommer in till de. ”Det som är det stora 

problemet är att man inte får rätt hjälp, och att de i myndigheterna inte kan frågan”. Det är enligt  

henne viktigt att utredningar och analyser görs på rätt sätt. Enligt Karin finns det organisationer som 

gör pengar på att arbeta inom problematiken. För Karin är det viktigt att ”normalisera hanteringen 

av  problemet”  och att  utbildning ges  till  de institutioner  som arbetar  inom ämnet.  Karin anser 

fortfarande att det finns en vanställning om att det är ”de andras problem” och att det existerar en 

”myndighetsrasism som är väldigt stark”. 

Förutom det finansiella anser Karin inte att nätverket stöter på hinder i deras arbete och hon 

anser till och med att det är enklare att prata om problematiken idag, jämförelsevis med hur det var 

att prata om det för några år sedan. Dock anser hon att myndigheterna borde ändra inställning och 

synliggöra problematiken mer än vad som faktiskt görs. 

Karin berättar att nätverket är unika som både har ”troende och icketroende grupperingar i 

nätverket”.  Alla  organisationer  som är  med i  nätverket  ”värnar  om en sekulär  lagstiftning som 

baseras på mänskliga rättigheter”. Enligt henne och de organisationer som är med i nätverket är det 

viktigt att de som är utsatta kan känna att de får stöd av en lagstiftning som är neutral och inte 

baserat på patriarkalt tänkande där kvinnlig underordning råder. 
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Nätverket mot hedersrelaterat våld får ibland kontakt med utsatta flickor och unga kvinnor, 

men  organisationen  arbetar  inte  med  rehabilitering  som en  kvinnojour  gör,  utan  slussar  vidare 

personen i fråga till en av deras medlemsorganisationer som hanterar sådana fall. 

5.2 Turkiska organisationer

Två turkiska organisationer har ställt upp på en intervju för att berätta om deras arbete. Dessa är Ka-

mer och Mor Ҫati. Ka-mer har sitt huvudkontor i östra Turkiet i en stad som heter Diyarbakir medan 

Mor Ҫatis kontor är beläget i storstaden Istanbul. Det finns enligt Katja, som arbetar för Mor Ҫati 

endast  120  organisationer  i  hela  Turkiet  som arbetar  med  att  motverka  all  våld  mot  kvinnor. 

Befolkningsmässigt borde Turkiet ha fler organisationer som arbetar inom samma område, men i 

dagens läge innebär det mycket arbete för de existerande organisationerna på grund av bristen på 

organisationer. 

5.2.1 Ka-mer 

Ayse192 är den som ställer upp på en intervju för organisationen Ka-mer. Ka-mer grundades 1997 i 

staden  Diyarbakir  i  den  kurdiska  delen  av  östra  Turkiet.  Ka-mer  är  en  ickestatlig  och  ideell 

organisation som behandlar alla former av våld mot både barn och kvinnor. ”We are operating as an 

NGO. Our goal is to address all the forms of violations against women and children, including 

domestic, sexual violence, incest, honor related crimes and so on”. Ayse berättar även att Ka-mer 

gick från att vara en organisation till  att bli  en stiftelse under 2005. Ledaren för Ka-mer under 

organisationens start 1997 var Nebahat Akkoc. Hon och fem andra feminister startade Ka-mer som 

är en av de största kvinnliga gräsrotsorganisationerna i hela Turkiet. Ka-mers mål är att kämpa mot 

de traditioner och kulturer som är skadlig för barn och kvinnor. De strävar även efter en jämlikhet 

mellan män och kvinnor genom att bemyndiga kvinnor. Ka-mers vision var att etablera i Diyarbakir, 

men efterfrågan var större och Ka-mer expanderade. Idag finns Ka-mer i 23 olika provinser runt 

östra  och  sydöstra  delen  av  Anatolien.  SIDA har  under  åren  2005 till  2008,  då  kvinnocentren 

expanderade, varit en av de stora bidragsgivarna till Ka-mer.193 Ka-mer arbetar främst med kvinnor 

utsatta för hedersrelaterat våld. Fokus på heder och hedersrelaterat brott uppkom i och med kontakt 

med kvinnor som blivit utsatt för just detta våld. En kvinna började ringa till Ka-mer 2002. Hon 

påstod att hon hade blivit berövad hennes frihet från att röra sig. Hon fick aldrig gå utanför hemmet  

192 Ayse heter något annat i verkligheten
193 KA-MER Kadin Merkezi/KA-MER Women center, İstersek Biter. We can stop this. Istanbul, 2011 s.159,164
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och hon var säker på att hon skulle bli offer för ett hedersmord. Kvinnan nämnde aldrig hennes 

namn eller adress och det gjorde det svårt för Ka-mer att larma polisen för att hjälpa henne. En 

period senare kunde kvinnorna i Ka-mer läsa om ett hedersmord som hade skett. Offret var kvinnan 

som tidigare hade ringt in för att få hjälp.194 Samma år blev en kvinna vid namn Şemse Allak och 

hennes man stenade av deras familjer som hade fördömt paret. Mannen dog av steningen medan 

Şemse klarade attacken, dock blev hon allvarligt skadad. Hon var dessutom gravid under steningen. 

Ka-mer gick direkt till handling när de fick vetskap om händelsen.195  

De här två incidenterna fick Ka-mer att börja diskutera frågan om heder och hedersmord. 

Kvinnorna på Ka-mer började samla in information om fenomenet för att kunna ha en bra grund i 

deras arbete. Deras vision var att nå ut till  tre kvinnor, men det slutade med att 23 kvinnor tog 

kontakt med Ka-mer som frivilligt ville ställa upp. Projektet blev populärt bland folket i och med 

stöd från Anna Lindh som själv hade varit på besök i Diyarbakir. Hennes stöd för Ka-mer visades i 

media och nådde ut till fler än de anade. De 23 kvinnor som tog kontakt med Ka-mer hade själva 

blivit utsatta för våld och blivit dömda till döden av deras familjer.196 Ka-mer har på senare år fått 

stöd från flera olika NGO's och myndigheter såsom den svenska generalkonsulatet i Istanbul, EU, 

SIDA, The open society foundation och den schweiziska ambassaden.197 Eftersom det är riskfullt för 

Ka-mer att själv bedriva frågan om heder och hedersmord i Turkiet har det varit till stor hjälp att ha 

andra institutioner och organisationer  som stöd inom projekten.  

Ka-mer har många olika aktiviteter i deras agenda. Alla kvinnor som ringer in till de erbjuds 

olika  sorters  stöd  beroende  på  den  utsattes  behov.  ”We provide  assistance  to  women  to  reach 

psychlogical and legal concealing and we also provide post trauma support, we also conduct study 

activities”. Ka-mer håller även i workshop för kvinnor för att öka deras medvetenhet, awareness 

raising groups, ” the aim is to raise the awareness about their living conditions[...]in what situation 

they are in and if they are willing to change this, then we support them, we do not help them, we 

support them”. Många kvinnor i regionen är inte medvetna om deras rättigheter och möjligheter, 

vilket Ka-mer vill kunna ändra på. Ayse berättar om en kvinna som de har gett stöd till. Några 

kvinnor lyckas fly från sina familjer som har hotat att mörda henne, medan andra inte lyckas att  

göra det och faller i händerna på mördarna. Ayse berättar om en kvinna som lyckades fly från sin 

familj, men som fortfarande riskerar att bli hittad och mördad. ”We had a case, we helped to support 

a women who faced the threath of honor related violence and murder and we helped her to first to 

leave the city and move. Ismi, its in the west coast of turkey, and after that the flew to germany and  

194 Ibid. s.160
195 Ibid. s.160
196 Ibid. s.162
197 Ibid. s.162-164
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the family members, they are still looking for her, they are really still looking for her. They are 

thinking thas she is anywhere in turkey and we alsoface  some  threats  from  them”,  berättar  Ayse. 

Trots att hon inte längre bor med familjen hänger hennes vanära fortfarande kvar över dem, och den 

kommer inte att försvinna förrän de har mördat henne. Därför fortsätter familjen än idag att försöka 

hitta henne. 

Ayse  berättar  även  att  samhället  har  haft  en  stor  roll  i  hedersproblematiken.  Samhället 

tvingar familjerna att ta beslutet att mörda deras dotter och familjen blir inte inkluderade i samhället 

förrän de får reda på att hon är död. ”We had an application, she was killed by her brother and she 

was 15 years old, and her brother was 16-17, after he killed his sister , we talked to him and he said 

that he was obliged to kill her , because he was excluded from the society , there was no way for  

him to go and at the end he had to kill his sister, the entire family  was  excluded  from the  society, 

the society has played a very important role in honor related violence, the society excludes you, not  

only your mother or father, all family members”, berättar Ayse. Även om familjen bara vill glömma 

kvinnan som vanärat  släkten,  glöms det  inte  bort  av  samhället,  därför  är  det  viktigt  för  några 

familjer att fullfölja mordet för att återupprätta  gruppens heder och bli inkluderade i samhället  

igen. Några av de blir desperata och tar till sig alla sorts metoder. ”Althought we are very careful 

about our telephone numbers, addresess and so on they find a way to find us, for example, this 

family has found our telephone number and that we are supporting her by the application form for 

visa , she wrote our number, she must write down a number and so they find a way”. Familjen 

finner  alla  möjliga vägar  för  att  hitta  kvinnan,  och Ka-mer har blivit  utsatta  för flera  hot  från 

familjemedlemmar på grund av att de hjälpt kvinnorna komma bort från deras familjer. ”We have 

existed since 1997 and in the beginning we had so many such cases of ostacles, life threathning 

obstacles, the husbands of the women who came to us, they tried to threathened us, and we had  

them who came with pistols in his hand and so, but nowadays we do not face so large threathing,  

but it is not easy to make womens work in this region in general”. Trots att de har fått hot från flera  

olika familjemedlemmar har Ka-mer fortsatt med sitt arbete för regionens kvinnor och barn. 

För att kunna nå ut till kvinnorna anordnar Ka-mer olika aktiviteter ute i byarna. Många 

bybor i östra och sydöstra delen av Turkiet har inte internet hemma och har därmed inte tillgång till 

Ka-mers  hemsida.  För  att  visa  deras  existens  brukar  de  knacka  dörr  och  göra  reklam  om 

organisationen och deras arbete. ”We make home visits, in Diyarbakir and in other 33 cities. Ka-

mer employes do home visits, we knock on doors, and after they complete 250 homevisits they 

make a  neighborhood meeting,  the meetings  are  made regularly.”  Ka-mer besökte 80,000 hem 

under  2010. Hemmen låg inom de 23 provinser som Ka-mer arbetar  i.  Under 2003 var det  23 

kvinnor som kontaktade Ka-mer, men efter deras arbete att sprida budskapet och organisationens 
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arbete hade organisationen under 2003 till 2010 varit i kontakt med 750 kvinnor.198  ”In some cases 

we were capable to change the mind of the family members and the women could live on in the 

environment and in other cases, it was not possible to convince the family members of talk to them 

and the women could not live in the society, so they escaped”. Ayse berättar att 215 kvinnor av 750 

flydde från sina familjer på grund av den svåra situation de levde i. 

Kvinnans underlägsenhet är en viktig del i fenomenet hedersmord. Den enda anledningen 

för ett mord som genomförts i hederns namn är, att hålla kvinnor lydiga, menar Ka-mer. Kvinnans 

underlägsenhet  kvarhålls  med våld,  hot  om våld  eller  mord.  Turkiet  har  på  senare  år  visat  en 

strängare  förhållning  till  mord  i  hederns  namn.  Trots  att  statens  attityd  till  hedersmord  blivit 

strängare har mentaliteten hos människorna i landet ännu inte ändrats. Kvinnor som sökt hjälp hos 

polisen har blivit nekade hjälp och tillbeds att återgå hem till sin make igen. Av de 196 kvinnor som 

Ka-mer  tillfrågade  som  hade  sökt  hjälp  hos  en  polisstation  hade  fyra  av  kvinnorna  de  blivit  

hemskickade, nio hade blivit försonade med sin familj av polisen och skickades senare hem och tre 

kvinnor hade inte blivit tagen på seriöst allvar av polisen. Ka-mer anser att det fortfarande finns 

offentliga tjänstemän som inte anser att hedersbrottsligheter inte ligger under deras ansvar då de ser 

fenomenet  som en reflektion av kultur och tradition.  Ka-mer strävar efter  att  sudda bort  denna 

attityd hos tjänstemännen för att alla kvinnor som söker hjälp hos polisen inte skall bli nekade. 

Ka-mers erfarenhet har resulterat i att deras definition av heder är: 

”Honor consosts of standards of behavior that have been produced by the universally prevalent 

male-dominant system of thought in order to be able to maintain women's secondary status and to 

be  able  to  hinder  equality  between  women and  men.  These  standards  vary  depending  upon 

characteristics of culture and tradition”.199 Problem kan uppstå om inte kvinnan lyder hennes make 

eller andra manliga släktingar eller om hon inte lever enligt de standarder som finns för henne. 

Olydnad kan se ut på många olika sätt. Hon kan ha gått ut till grannarna utan tillåtelse, fortsätta vara 

vän med en person som mannen eller svärfadern inte gillar, vägra gifta sig med en person som 

familjen har valt, använder smink etc. Ayse berättar i intervjun om en kvinna som blev mördad för 

att hon hade ringt in till en radiostation och beställt en låt. 

Ka-mer  har  startat  en  hot  line  för  kvinnor  som  lever  i  rädsla  för  att  förlora  sina  liv. 

Kvinnorna  får  hjälp  med  att  exempelvis  anmäla  till  domstolen  för  att  få  besöksförbud  för 

familjemedlemmar  som  tidigare  har  hotat  henne  till  döds.  Organisationen  kan  även  erbjuda 

skyddade boenden för kvinnorna och psykologisk terapi. Ayse berättar att förändringar har skett i 

Turkiet och i Diyarbakir som har lett till att hedersproblematiken har minskat. Ka-mer har skapat en 

198 Ibid.s.185
199 Ibid. s.183
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bra  relation  med  polismyndigheten  i  regionen  vilket  har  förenklat  deras  arbete  i  att  stödja 

kvinnorna. ”A police can call us 24 hours and we can call the police 24 hours if a women came to  

us. When we call the police, the police can offer us a special team to get the woman out from her 

home”.  Ka-mers  arbete  i  Diyarbakir  hade  inte  gått  lika  bra  utan  det  goda  samarbetet  mellan 

organisationen och polismyndigheten. Lagändringen i Turkiet har även den varit till stor hjälp för de 

kvinnor som blivit utsatta för hedersrelaterade brottsligheter. ”Nowadays there is a change in the 

law enforcement. For 2 years it was the one who killed the woman only get the punishment but after 

the change in the law enforcement now you can also charge the other family members who are 

responsible for the planning also, they get also punishment, althought they do not had the act of the 

killing but they planned together”. Tidigare kunde endast förövaren dömas för brotten, men staten 

har insett att hedersbrottsligheter vanligtvis har mer än en förövare då det oftast sker kollektivt. 

Ka-mer  har  inte  kunnat  hjälpa  alla  de  som varit  i  kontakt  med  organisationen.  Av 399 

kvinnor som kontaktade organisationen hade 96,4 % inga synliga skador. 15 av kvinnorna hamnade 

på sjukhuset på grund av diverse skador som orsakats av familjerna. Tre av kvinnorna gick inte att 

rädda.200

5.2.2 Mor Ҫati 

Katja201 är tysk, men flyttade till Turkiet för fem år sedan. Hon har arbetat för Mor  Ҫati i tre år. 

Katja och många andra på Mor Ҫati arbetar utan ersättning. ” Im completely voluntary here, Im not 

working right now for money”. Katja kan prata många språk och det använder hon i sitt arbete. Hon 

hjälper de kvinnor som inte har sitt ursprung i Turkiet och som inte kan prata turkiska. ”Im also 

contituing with counseling mostly with women that dont speak turkish so for example women that 

speak german, or english or french, that might be also from the african continent for example or 

from Canada or from Europe”. Hon är en värdefull resurs för organisationen då hon når ut till en 

bredare grupp kvinnor som annars hade haft svårt med att få hjälp på grund av kommunikationen. 

Katja är en väldigt aktiv volontärsarbetare och hon hinner med mycket i sitt arbete. ”Im also like 

doing pedagogical meetings with groups for example with students groups or professional groups 

like  psychologist.  Im  also  part  in  the  political  work,  organizing  discussions,  going  to  the 

conferences, or do interview”.

1987 är ett viktigt år för den turkiska feministrörelsen. En händelse skakade om kvinnorna 

200 Ibid. s.189
201Katja hetet något annat i verkligheten 
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och fick de att gå ihop och agera. En gravid kvinna hade blivit misshandlad av sin man och önskade 

om att få skilja sig från honom. Domaren förnekade kvinnans önskan och sade, ”a little whip on the 

back or on the belly is of no harm to women”202 Hans beslut fick den feministiska rörelsen att 

reagera och grupperna började samlas och protestera mot domarens beslut. Feminister i hela landet 

samlades och protesterade mot institutionernas rättfärdigande till våld mot kvinnor. ”It was the first 

political demonstration outside since the military 1980 so it was a really huge thing. The slogan of 

the demonstration was ”there is no justified beat” because like at home its like, oh, yes it's normal,  

yes you have to be a good woman. Perhaps it's your fault, you provocated”. Efter demonstrationerna 

startades flera projekt upp för att motverka våldet mot kvinnorna, men man insåg att det behövdes 

ett hjälpcenter. Mor  Ҫati bildades 1990 av kvinnor och för kvinnor. ”It became clear that women 

need to have a place, and also feminist need a place, where they can collect all the knowledge, 

where they can work on laws, where they can work on campaigns and meet each other and also 

share the knowledge”.  Mor  Ҫati  är  en icke-statlig  stiftelse och grundar sig i  ett  icke-hierarkisk 

system.  ”Mor  Ҫati  is  an  anti  hierarchic  place  so  because  of  feminist  method  we  try to  avoid 

hierarchy so we have rotation of specialized work”. På grund av det icke-hierarkiska system som de 

har måste även alla beslut tas gemensamt. ”The consensus principle, so if somebody calls us and 

say ”can I talk to you foundation head, or to your boss” we say ”we dont have a boss” we have to 

discuss it on our tuesday meeting and then we will turn you back”, berättar Katja. 

Mor  Ҫati  arbetar  mot  all  slags  våld  mot  kvinnor.  De gör  ingen skillnad  på  våld  i  nära 

relationer eller hedersrelaterat våld. För organisationen handlar det om mäns våld mot kvinnor, och 

för  de  finns  det  fyra  olika  anledningar  till  mäns  våld  mot  kvinnor:  ”Physological,  physical, 

economical  or sexual methods to show the power of the women like to reproduce the power like 

”I'm right and I want to do what I want to do” or to control the woman, or to punish her or just to 

put out anger”. Enligt Katja finner männen alltid anledningar och förklaringar vilket rättfärdigar 

våldet de genomför och för henne handlar det om männens överordnad i samhället. ”We in Mor 

Ҫati, we are not talking about honor crimes, because like the men will always find a reason why he 

killed the woman or why he is threatening her or why she is fat or ugly or  put  the  children  too 

early to bed. We think that, all over the world there is like patriarchy, so like women and men they 

are not in equal positions in the differences in society, the family  but  also  concerning  the  laws, 

concerning the governmental organization, like in communities  and  such,  in  schools,  at  work, 

everywhere in society, like men are the advanced positions and they can decide, so for example the 

man kills a woman in turkey, we wont even go into the statistics because they will say, ”okey, it was  

suicide”, berättar Katja. 

202 Mor Ҫati:https://www.morcati.org.tr/en/about-us/our-story     senast tillgänglig 2014-05-22
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Organisationen försöker bemöta kvinnans behov med alla de medel de har och kan genom 

deras volontärarbetare som är utbildade inom olika området ge henne råd och stöd som är möjlig. 

Katja  berättar  att  de  ger  ”Direct  support,  direct  solidarity  part,  with  counceling,  psychological 

support, legal advice, we have like 3 feminist that are doing empowerment and also some kinds of 

social work, it's not really a social work because we are not helping, but we are just like sharing 

knowledge and remind  the women how powerful she is and what she already did and like try to 

support  her  in  what  she  wants  to  do”.  Hon anmärker  väldigt  väl  att  organisationen gärna  inte 

använder sig utav begreppet ”hjälpa”: ”We always say that we are not a helping organization, we 

are a political womans organization, because like the helping concept creating some hierarchi, there 

is somebody that is powerful who knows and that can give performance, and if somebody is in 

need, is the victim , we are all women and we are all in the same situation”, menar Katja. 

Katja berättar även om en tragisk händelse som skedde förra året i mars vilket  ledde till att 

många kvinnor miste sina liv. ”The prisons were so full that they made a new law that prisoners that 

has punishment between 3 and 5 years, they can get off earlier, so there were a thousands of people  

released  from prison,  but  it  was  just  the  people  that  had  punishments  because  of  threathening 

because of small violence, and domestic violence. And actually, the prosecutors, they did not give 

any news for the women for example, so there where a lot of women killed after this law because  

the men were released from the punishments without giving any information  to  the  women,  they 

didnt  know  about  this  and  the  men  were  released  and  then  afterwards  killed  the  woman”. 

Kvinnornas utsatta situation och rättigheter respekterades inte och hon föll offer för ett samhälle 

som inte tar våldet på allvar och inser inte att människoliv kan gå förlorad på grund av de beslut  

som tas i samhället. 

Många kvinnor i Turkiet får utstå våld någon gång i deras liv och Katja gav statistik över hur 

många kvinnor som faktiskt mördas i landet dagligen. ”We can say that in turkey right now there 

are around 3 women killed everyday, and now there was in the newspaper a new research for the 

last 3 months, in the first three months in turkey there were 60 woman has been killed, by men of  

near relationship, mostly women that wanted to divorce, and we can say that from 10 women, 4 are 

face to physical violence at least once in their life in turkey , nearly every second woman”. Mor Ҫati 

har varit med och gett stöd för många kvinnor och de får kontakt med nya utsatta kvinnor dagligen i 

deras arbete. ”We have direct support, in the solidarity center, there are about 10 women , 10 new 

contacts everyday and the woman call us by phone or write mail or come directly here. Mor Ҫati is 

only open 5 days a week from 10 til 5, and afterwards we dont have an emergency call we only 

have the tele secretary, an answer machine from the phone that says where you can call when there 

is  an  emergency”.  Förutom  solidaritetscentret  har  organisationen  även  ett  skyddat  boende  för 
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kvinnorna. ”We have here the solidarity center and we have the woman shelter. The woman shelter 

is the right now the only independent woman shelter all over turkey, all together there are around 

120 woman shelters in turkey,  87 from the state and then there are 32 from the local,  like the 

communs mucipalities and right now there are one independent from Mor Ҫati”. Katja är stolt över 

deras skyddade boende som inte innehar strikta ordningsregler som de statliga skyddade boendena 

har. ”In the state and municipality shelters we have security outside, and for example the woman are 

not allowed to use the telephone, sometimes only 1 hour a day, they have to be there in certain time, 

closing times, morning and nights, a lot of freedom things are cut so we run our woman shelter with 

as less rules as needed so there are two important rules, one is the place is a secret and the other 

one, no violence to anybody”. Hon kritiserar även de statliga skyddade boendenas ställning till att 

välja vilka kvinnor de vill ha där eller inte. Mor Ҫati gör ingen skillnad på människor och tar emot 

alla som behöver hjälp. I många fall får de ta emot människor som de statliga boendena nekat. 

”They have the authority to decide which woman can go to which woman shelter so for example, in 

state and in municipality womans shelter, they don't take women that has contagious sicknesses for 

example hepatit c or HIV, they don't take, they don't take women that are working as sex workers,  

they don't take boys, like male children of women that are more than 12 years old so then, where  

should  the  women  go?  Like  in  our  women  shelter,  we  place  women  that  don't  find  a  place 

somewhere else. Most cases its the last stop.” De statliga boendena kan även neka kvinnor boende 

om de fått skydd tidigare. ”If a woman comes three times, they can say, no no, you already came 

three times, its enough”. Mor Ҫati förnekar aldrig en kvinna skyddat boende även om hon fått skydd 

flera  gånger  tidigare,  men  det  händer  att  organisationens  boende  är  fullt  och  måste  därför  be 

kvinnorna att kontakta andra boenden i området. 

För att  kunna få en plats  i  deras skyddade boende måste kvinnan gå igenom en liten 

process innan hon kan få ett skyddat boende hos Mor Ҫati. ”Woman that need a woman shelter 

they first have to contact us here and they talk to one of the social workers and then they will 

make a  contact  to  the  womans  shelter,  it's  really  important  because  the  place,  its  a  secret”, 

berättar Katja. 

Katja kritiserar Turkiets låga prioritering gällande byggandet av skyddade boenden. Idag 

finns  det  alltför  få  boenden  för  kvinnorna  och  hon  kritiserar  regeringens  ekonomiska 

prioriteringar. Enligt henne har inte Turkiet lyckats uppfylla de löften som de antagit genom att 

ratificera olika konventioner.  ”There should be around 7000, there are 120. Turkey is always 

good in like signing and telling we are doing something for womans rights but there are everyday 

3 women killed, there are women shelters, sometimes with 2 or 3 women share one bed because 

there is not enough space, they have enough money for the military, for the police, putting gas on 
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demonstraters”. 

Katja berättar även att sekretessen hos de statliga boendena inte fungerar alla gånger. Alla 

kvinnor som hamnar hos de registreras och skall hållas hemliga. Dock har det hänt att personalen 

ger ut information till mannen om kvinnan och trott på hans berättelser vilket har fått förödande 

konsekvenser. ”It happens so often, that man that did violence to a woman goes to the police or to 

social organizations and says ”oh Im so sorry and I just want to know that she is fine” and then 

they organize a meeting with the woman that is already in the woman shelter, and then they meet 

and at this point he is killing her”. Hon kritiserar även deras sätt att ge kvinnorna möjlighet till att  

återhämta sig ordentligt. Kvinnor som kommer till Mor Ҫati har ingen tidsgräns, hon får stanna 

så länge hon behöver det. ”Every woman has its own time”, säger Katja. Andra stannar endast i 

några dagar, medan andra stannar en längre period. ”Some woman just come for 2 weeks and 

then she will go to another city or she waits for passport and then go to another country, some 

women will stay for one and a half year”. I de statliga boendena får kvinnorna endast stanna i tre 

månader och sedan har hon rätt att förlänga hennes vistelse, men denna information kommer inte 

ut till kvinnan som tror att hon blir utslängd utan möjlighet till att stanna längre.  ”Sometimes the 

conditions are really bad that after three months the woman just go”. 

6 Med hedern som insats 
Syftet i denna studie har varit att bland annat jämföra fenomenet hedersrelaterat våld i Sverige och 

Turkiet samt att undersöka hur ett hedersrelaterat våld kan förklaras genom att titta på vilken roll 

religiösa och  sociala faktorer spelar och dessutom hur feministisk och intersektionalitetsteori kan 

bidra till förklaringarna. Ett annat syfte har varit att genom att titta på olika rättsfall titta på det  

svenska  och  det  turkiska  rättssystemet.  Det  sista  syftet  var  att  titta  på  hur  fyra  olika 

kvinnoorganisationer i Sverige och Turkiet arbetar för att motverka hedersrelaterat våld. 

Fyra  grundfrågor  har  ställts  genom  undersökningens  gång  och  dessa  är:  Vad  är 

hedersrelaterat våld och hur omfattande är det i Sverige och Turkiet? Vilka är förklaringarna till att 

hedersrelaterat våld uppstår? Hur förhåller sig rättssystemet i Sverige och Turkiet till hedersrelaterat 

våld? Hur arbetar olika hjälporganisationer för att motverka hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld är ett svårt begrepp att skapa en uppfattning om. Hedern är vanligtvis 

kopplat till något positivt i alla samhällen, men mord och våld har istället tagit över begreppets 

positiva  innebörd.  Hedersbegreppets  tolkning  varierar  beroende  på  sammanhang  och  har  olika 

betydelser i ett individualistiskt och i ett kollektivistiskt samhälle. I det individualistiska samhället 
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kan  båda  könen  inneha  hedern,  medan  endast  männen  innehar  hedern  i  det  kollektivistiska 

samhället.  Heder  är  kopplat  till  det  manliga  könet  och  skam är  kopplat  till  kvinnor.  Kvinnans 

sexualitet är viktig inom det kollektivistiska hederstänkandet. Kvinnan skall vara oskuld när hon 

ingår  ett  äktenskap  och  hon  får  inte  ha  haft  relationer  med  en  partner  innan  dess.  Hon  kan 

kontrollera  hans  heder  genom  hennes  sexualitet.  För  att  behålla  hedern  måste  hon  därför 

kontrolleras extra mycket jämfört med de unga killarna i familjen som är mer fria. Trots att det är 

männen i familjen som kontrollerar hedern hårdast är det kvinnan som har kontroll över hederns 

vanhedrande. 

Att  det  kallas  för  hedersrelaterat  våld  i  Sverige  har  att  göra  med att  det  i  andra länder 

använder sig utav begrepp som i Sverige översätts till  heder, men som egentligen har en annan 

mening i andra samhälleliga kontexter. Det finns två begrepp som är känt i bland annat kurdiska, 

turkiska och persiska. Det är namus och shirif. Namus syftar till hedern som kan innehas i olika 

mängder  och  graden  på  heder  kan  ändras.  En  person  föds  med  namus  och  det  är  en  viktig 

komponent  i  ens  liv.  Den  skall  bevaras  i  alla  lägen.  Förloras  hedern  kan  drastiska  åtgärder 

implementeras för att återupprätta den igen. 

Tankarna bakom att kvinnan helst skall vara oskuld när hon gifter sig kommer bland annat 

från äldre normer som var mer vanligt bland äldre generationer.  Innan preventivmedlet kom ut 

ansågs sexuella relationer endast tillåtna inom äktenskapet. En sexuell relation utanför äktenskap 

innebar oönskad reproduktion. För att förhindra att detta hände har man fortsatt att hålla sig vid 

dessa sexuella normer som idag fortfarande existerar i vissa familjer. När preventivmedlet kom ut 

har  sexuella relationer blivit  mer accepterat  i  vissa delar  av världen,  medan de äldre normerna 

fortfarande efterlevs av somliga. 

Det finns en hederskodex som familjer som med hederstänkande lever efter. Där utgör heder 

en central roll och heder och vanheder ligger i andras ögon snarare i ens egna. Rykte kan spela stor 

roll  och  kan  påverka  en  persons  liv  och  gruppens  heder.  Du  föds  in  i  en  hedersgrupp  med 

hederskodex. En persons vanheder innebär att alla personer att kollektivet drabbas. Gruppen kan 

antingen ha eller inte ha heder. För att kunna bevara hedern väl har gruppen några normer och regler 

som måste följas för gruppens bästa. Hedern vanhedras om dessa bryts och vanligtvis är det flickan 

som faller offer för upprätthållandet av hedern. 

Hedersrelatera våld har kommit att användas flitigt i Sverige. Länsstyrelsens rapport från 

2004 beräknade att mellan 1500- 2000 unga kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

2012 rapporterade Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund att mellan 8000-10 000 tjejer och 

kvinnor sökte stöd för hedersrelaterat våld och förtryck. Siffrorna indikerar antingen på att fler unga 

kvinnor blir utsatta för hedersrelaterat våld eller att fler har vågat ta steget att be om stöd för de 
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problem de utsatts för under en period i deras liv. Det är bra att fler unga kvinnor vågar ta kontakt 

med hjälporganisationer för att få stöd, men samtidigt är målet att de inte skall behöva söka hjälp. 

Varje flicka och ung kvinna skall inte behöva utsättas för kränkning av deras mänskliga rättigheter 

som en vardaglig behandling. 

Det finns många fall där brottet baserats på hedern, men trots det finns det ingen tydlig  

statistik över exakta siffror på hur många som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i varken 

Sverige eller Turkiet. Några länsstyrelser har försökt bearbeta fram siffror på drabbade, men det 

anses  vara  för  svårt.  Det  saknas  en  ordentlig  definition  på  hedersrelaterat  våld  i  Sverige. 

Brottsförebyggande rådet anser att det är en alldeles för mångdimensionell företeelse som är svår att 

samla kvantitativa studier om. 

En  rapport  från  2009  redovisade  att  47  %  av  de  kvinnor  som  blev  intervjuade  i  

undersökningen någon gång i deras liv upplevt fysiskt våld eller sexuellt våld av deras män eller 

partner.  Det  innebär  att  minst  11  miljoner  kvinnor  i  hela  Turkiet  utsätts  för  våld  under  deras 

levnadsår.  Många  kvinnor  möter  även  motstånd  när  de  söker  hjälp  för  våldet.  De  turkiska 

myndigheterna och rättsväsendet gör det svårt för kvinnorna att få fram sina rättigheter och trots att  

staten försökt förbättra situationen för kvinnorna sitter hedersnormerna kvar bland en stor del av 

befolkningen. 

Det finns många uppfattningar om hur hedersrelaterat våld uppstår och vilka förklaringar det 

finns till fenomenet. En del författare som tagits upp i analysen argumenterar för att fenomenet inte 

alls har en grund i religion, utan snarare tradition, andra menar att det har med sociala faktorer och 

vissa anser att det endast kan förklaras med den patriarkala maktordningen. Den finns även de som 

inte  alls  håller  med  de  andra  och  anser  istället  att  hedersproblematiken  måste  hanteras  med 

intersektionalitetsteorin. 

Sara, Pela och Fadime råkade alla tre ha en kurdisk bakgrund vilket har varit en del i att  

debatten har gått åt att prata om en ”kultur”. Hedersproblematiken har diskuterats i en kulturell 

kontext där kurderna har pekats ut som hedersmördare och dottermisshandlare. ”Hederskultur” är 

ett  begrepp  som  ofta  har  använts  vid  diskussioner  och  debatter  kring  hedersrelaterat  våld. 

Användandet av begreppet har kritiserats från många håll och kultur anses inte vara ett rätt ord att 

använda i diskussionerna om fenomenet. En del kulturkritiska debattörer hävdar att begreppet leder 

till att dela in människor i ”vi” och ”dom”-termer och att fenomenet anses då anses vara något som 

tillhör en ”kultur” där alla innehar samma grundvärderingar och handlingar. Det anses även ge en 

förklaring om att ”dom” människorna i ”den kulturen” gör så, men det gör inte ”vi svenskar”. En 

kulturell rasism uppstår och människor generaliseras. 
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Religion,  kultur  och  tradition  har  varit  tre  stora  punkter  inom  diskussionen  om hedersvåldets 

förklaring. Många är kritiska till användningen av religion och kultur som förklaring till fenomenet. 

En  del  författare  har  argumenterat  emot  att  religionen  skulle  vara  en  förklaring  till  att 

hedersrelaterade  brottsligheter  existerar.  Islam har  i  en  del  debatter  pekats  ut  som grunden till 

hedersvåldets uppkomst. Mycket kan ha att göra med massmedias uppmärksamhet på de brott som 

skett som i många situationer har beaktat fall där människor med antingen muslimsk bakgrund eller 

med härkomst från ett muslimskt land. De som argumenterar för att islam stödjer hedersrelaterat 

våld bevisar det genom att hänvisa till koran- och hadithverser. Verserna anses ge mannen rätt att 

straffa en kvinna om hon bryter mot islam. Att ingå sexuella relationer innan ett äktenskap anses 

vara förbjudet inom islam och kvinnan skall därför straffas och rättfärdigas. 

Fattigdom, patriarkat, och frånvaro av upplysning kan även vara förklaringarna till våldets 

uppkomst.  En  familjs  ekonomiska  ställning  kan  ha  en  stor  påverkan  på  våldets  ursprung  Att 

familjen  lever  på  faderns  inkomst  kan  leda  till  att  en  könsmaktsordning  skapas.  Arbetar  både 

mannen och kvinnan i familjen är chansen att jämställdhet mellan parterna ökas. Kvinnan blir inte 

längre beroende av mannen och kan bestämma över  hennes  ekonomi.  Hedersrelaterat  våld och 

utbildning hänger ihop enligt en undersökning som genomfördes i Turkiet 2009. De kvinnor som 

löper störst risk för våld är de kvinnor som saknar utbildning eller som inte avslutat grundskolan. 

Hedersrelaterade brottsligheter kan även förklaras med patriarkal maktordning som somliga 

anser är grunden till våldets uppkomst i familjer med starkt patriarkalt maktsystem. Kvinnorna har 

inte  frihet  i  lika  stor  utsträckning som pojkarna  och  männen  i  familjen  eller  släkten  har.  Hon 

kontrolleras ständigt av de manliga släktingarna förbjuds att ingå relationer, medan detta är mer 

accepterat bland männen. 

På  senare  år  har  intersektionalitetsteori  varit  ett  begrepp  som  använts  i  debatten  om 

hedersrelaterat våld. Intersektionalitet visar på att det inte finns ett ”rent kön” och att kön måste 

analyseras med andra kategorier såsom ras/etnicitet  och klass. Intersektionalitetsteorin kan bistå 

med att synliggöra hur maktrelationer skapas med klass/ras och kön som följd. Med en hierarkisk 

ordning  skapas  även  ojämlikhet  och  maktutövning.  Det  är  viktigt  att  hantera  hedersrelaterade 

brottsligheter med att istället diskutera männens motiv till våldet istället för att förklara fenomenet 

med kultur. Att använda sig utav kultur som förklaringsfaktor kan skapa schabloner. Varje utsatt 

kvinna måste ses som ett specifikt fall och inte som en del av en schablon. 

Rättssystemet i Sverige och i Turkiet förhåller sig till hedersrelaterat våld på olika sätt. Den 

svenska lagstiftningen har ingen specifik rubricering för hedersbrottsligheter. Ett hedersbrott kan 

innehålla flera olika rubriceringar beroende på hur våldsgärningen har utförts och vilka handlingar 

offret har utsatts för. Det kan vara allt från misshandel, frihetsberövande, olaga hot och intrång, 
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ofredande m.m. Gärningsmannen kan alltså inte i dömas specifikt för hedersvåld. 

Mordet  på  Sara,  Pela  och  Fadime  skedde  kollektivt.  Släkten  hade  bestämt  att  de  unga 

kvinnorna var tvungna att försvinna från deras liv för att kunna återfå deras heder igen. Saras bror 

blev  tillsagd att  mörda  hans  syster  av  de manliga familjemedlemmar,  och Pelas  farbröder  blev 

ombedda att ta Pelas liv i Irak. Pelas mord planerades i Sverige, men utfördes i Irak. Hennes fall 

fick stor uppmärksamhet då det svenska rättsväsendet för första gången behandlade ett fall som 

genomförts  utomlands.  Mordet  var  välplanerat  och  gärningsmännen  skulle  endast  få  några 

månaders fängelse för mordet. Trots att Pelas pappa tog på sig mordet i den irakiska domstolen, 

kunde de inte övertyga den svenska och europeiska domstolen som dömde hennes farbröder till 

livstids fängelse. Mordet på Pela markerade en positiv utveckling i det svenska rättssystemet som 

hade  börjat  förstå  hedersproblematikens  system.  Tre  unga  kvinnor  blev  mördade  av  sina  nära 

släktmedlemmar. Motiven var att kvinnan vanhedrat familjens heder genom att inte följa de normer 

och regler som familjen innehar. De tre uppmärksammade fallen är och kommer för alltid nämnas i 

diskussionen om hedersrelaterade brottsligheter.  Gärningsmannen alternativt  gärningsmännen för 

morden har fått sona sina brott, men än idag får flera unga kvinnor utstå hedersrelaterat våld av sina 

nära släktmedlemmar. Genom att svenska myndigheter har kommit fram till att hedersvåld skiljer 

sig från andra former av våld i nära relationer, exempelvis familjevåld, har Sverige kommit en bit 

på vägen i att hantera brotten på ett bättre sätt än vad de har gjort tidigare. 

Hedern som en förklaring till  våld i ett brott har tidigare i Turkiet varit en accepterande 

ursäkt vid domstolsförhandlingar. Om gärningsmannen använde provokation som orsak till våldet 

kunde straffet minskas med några år. Turkiet gjorde lagändringar för att kunna kvalificera in i den 

europeiska unionen, men än idag implementeras provokationsorsak i de turkiska domstolarna. Det 

finns även bevis på att domare på senare år har ändrat värderingarna i sättet att döma. Domare som 

tidigare dömt strikt för hedersmord, men som senare ändrat sig och istället sett heder som en norm i 

samhället. Mordet på Rabia och Güldünya skedde med många års mellanrum. Brottsstraffen i fallen 

skiljer sig åt väldigt mycket och det visar på vilken förvandling Turkiet har gått igenom. Trots att 

vissa delar av landet fortfarande implementerar provokationsorsakerna, har landet visat på att det 

finns hopp i det turkiska rättssystemet. 

Många kvinnojourer har startats sedan hedersproblematiken blev uppmärksammat i Sverige. 

Enligt Socialstyrelsen är det fler sökande än vad det finns skyddade boenden i Sverige. Flera tusen 

unga kvinnor kontaktar olika kvinnojourer och organisationer för hjälp. I Sverige är tillgängligheten 

till  internet  större  än  vad  det  är  i  Turkiet  och  många  hittar  stödnummer  via  verksamheternas 

hemsidor, men i Turkiet får vissa organisationer istället åka till olika byar för att berätta om deras 

arbete med att bistå de utsatta kvinnorna. Ka-mer är en väletablerad organisation i östra Turkiet. 
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Organisationen  har  expanderat  och  finns  nu  i  flera  regioner  i  området.  De  arbetar  för  att  öka 

kunskapen inom hedersrelaterade brottsligheter  bland de kvinnor  som inte  vet  deras rättigheter. 

Samtal och diskussioner hålls med flera kvinnor inblandade i ett område och organisationen berättar 

hur de kan gå tillväga för att söka hjälp om de skulle bli utsatta för hedersvåld. Ka-mer samarbetar 

även med myndigheterna. De arbetar för att öka kunskapen hos bland annat polisväsendet så att de 

vet vilka lagar som gäller i landet. I och med det goda samarbetet med polisen har många kvinnor  

fått hjälp i god tid, annars händer det att polisväsendet i vissa städer inte tror på vad flickan eller den 

unga  kvinnan  säger  och  ber  henne  istället  att  gå  hem.  Ka-mer  arbetar  för  att  polisen  skall  ta 

kvinnans berättelse på allvar och att alla hedersnormer skall arbetas bort. 

Katja, som intervjuades för organisationen Mor  Ҫati pratade öppet om deras feministiska 

ställning  inom organisationen och hur  hela  deras  arbetssystem är  grundat  på  ideologin. För  de 

handlar  det  om  männens  våld  mot  kvinnor  och  de  kämpar  för  att  motarbeta  den  patriarkala 

maktordningen som de anser pågår i hela samhället. De som arbetar för organisationerna är väldigt 

aktivt  kvinnor som arbetar för att  göra livet bättre för andra kvinnor.  Många av de arbetar helt 

ideellt.  Kvinnorna  vägrar  att  de  brott  som  drabbar  kvinnor  och  barn  förringas  av  samhällets 

kulturrelativistiska paternalism. 

Organisationerna stöter även på en del hinder i deras arbete. Finansiella problem är ständigt 

ett hot som alla organisationer ständigt får kämpa för och motstånd från myndigheterna är även ett 

annat hinder för verksamheterna. Somaya kvinnojour måste ständigt försvara den hedersvåldsutsatta 

kvinnan och övertala socialtjänsten om att hon inte  är redo att bli utskickad till samhället eftersom 

hon fortfarande behöver vård av verksamheten. Utan stöd från socialtjänsten får Somaya kvinnojour 

inget finansiellt stöd för kvinnan i fråga och måste därmed sluta hjälpa henne, vilket är ett stort 

problem.  Att  socialtjänsten  beslutar  att  en  kvinna  måste  flytta  från  ett  skyddat  boende  utan 

kvinnojourens godkännande kan ha förödande konsekvenser.  En kvinna som hotats  till  livet  på 

grund av familjens heder, kommer i stor sannolikhet inte leva i fred under resten av hennes liv. 

Ayses berättelse om en kvinna som hade flytt landet för att rädda sitt eget liv visar på att kvinnan 

aldrig glöms bort av familjen och att hon för alltid kommer att bli en måltavla. 

De turkiska organisationerna arbetar för att kunna påverka regeringen i arbetet att motverka 

hedersrelaterat  våld.  Det  gör  de  genom  att  bland  annat  skriva  rapporter  och  närvara  vid 

regeringsmöten. Trots att Ka-mer och Mor Ҫati inte får finansiellt stöd av staten har de lyckats att 

komma långt med deras arbete. Många kvinnor som blir svikna av den turkiska staten får alltid 

hjälp av Mor Ҫati som inte gör någon skillnad på människor. Ka-mer har trots hot från familjer som 

är  emot  deras  arbete  fortsatt  med  sin  verksamhet  och  de  har  gjort  skillnad  i  de  regioner  som 

verksamheten arbetar inom. Polisväsendet har ändrat deras attityd inom arbetet för att motverka 
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fenomenet och god samarbete har ingåtts mellan organisationen och myndigheter i städerna. 

Arbetet  mellan  de  svenska  och  de  turkiska  organisationerna  skiljer  inte  så  mycket  åt. 

Organisationerna  håller  i  föreläsningar,  workshops  och  anordnar  möten.  Rapporter  skrivs  och 

verksamheterna arbetar för att öka medvetenheten om hedersrelaterat våld så att fler utsatta söker 

hjälp, samt att myndigheters attityd till att motverka fenomenet ändras till det bättre. 
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