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Abstract 
 
Authors: Mia Mlivic & Dalal Sulaiman 
Title: “You are not a real man” A study about how masculinity and honour violence is described 
in biographies and youth novels. 
Supervisor: Janicke Andersson 
 
The aim with this study is to examine and investigate how honour violence is described in youth 
novels and biographies about honour violence. The evaluated question formulations in this study 
were how masculinity is expressed in these biographies and youth novels, how honour violence 
is shown, the reason and cause of honour violence and lastly how victims of this honour violence 
feel about themselves. 
  
In this study two youth novels and two biographies were chosen to read and analyse. The reason 
for this was to get a deeper understanding regarding the differences between two genres. The 
method that was chosen was/is a qualitative textual analysis with hermeneutics understanding 
and interpretation. The most important result in this study is that masculinity in shame societies 
is described in multiple ways. We have understood that one man can express different 
masculinities not just one. It has been expressed in stories that women are not the only victims as 
believed in the beginning. Mothers, fathers and siblings can also feel exposed for different 
reasons. There are multiple reasons for this honour violence, it can come from alienation in these 
shame societies, it can also come from the lack of power some people feel when they immigrate 
to another country which contributes to controlling actions. 
  
Keywords: Honour violence, “honourmasculinities “  culture, honour-related violence and 
opression, male dominated 
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 Sammanfattning 

 

En studie om hur hedersrelaterat våld skildras i ungdomsromaner och biografier. 
Syftet med denna studie var att undersöka hur hedersrelaterat våld och maskulinitet skildras i 
ungdomsromaner och biografier. Frågeställningarna som undersöktes var hur maskulinitet, 
hedersvåld, orsakerna till hedersvåld och konsekvenserna för de utsatta skildras i biografier och 
ungdomsromaner. 
  
I denna studie har två ungdomsromaner och två biografier lästs och analyserats. Detta för att 
kunna undersöka, och få en fördjupad förståelse, gällande olika genrers skildringar. I denna 
studie har en kvalitativ textanalys med hermeneutisk tolkning/förståelse använts. De viktigaste 
resultaten i denna studie är att maskulinitet i hederskulturer skildras på många olika sätt. Vi har 
fått en förståelse för att en och samma man kan utöva olika manligheter. Det har skildrats i 
berättelserna att det finns flera personer som är utsatta, inte bara flickorna, utan även mödrar, 
fäder, och syskon kan känna sig utsatta av olika anledningar. Orsakerna till hedersvåldet skildras 
på många olika sätt, allt från att människorna i hederskulturen känner ett utanförskap till att de 
känner en maktförlust vid invandringen till ett annat land som bidrar till kontrollerande åtgärder. 
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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Janicke Andersson som varit till stor hjälp med sitt kritiska 

granskande och sina värdefulla synpunkter. 
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1. Inledning 

1.1  Problemformulering  
 
“En tragedi kunde ha förhindrats om de många varningsklockorna hade lett till åtgärder” 

(Lapidus 2014). Ovanstående citat handlar om hedersvåld och att det hade kunnat förhindras om 

det hade gjorts tidiga åtgärder. Hedersrelaterat våld är komplext och många gånger osynligt då 

det ofta händer bakom stängda dörrar och rättssystemet blandar ofta ihop det med andra brott 

(Lapidus, 2014 & Wikström och Ghazinour, 2010). Lapidus skriver i Expressen (2014) om hur 

hedersmordet på Fadime Sahindal skakade hela Sverige, att det kanske var första gången 

medvetenheten om hedersrelaterat våld blev tydligt för många I Sverige. Mordet Pela Atroshi var 

ett av de första hedersmorden som uppmärksammades i Sverige och Pela var endast 19 år när 

hon mördades av sina farbröder år 1999 (Johanson & Håård, 2003).    

  

Det är viktigt att belysa att hedersmord sker i många grupper i flera länder eller kulturer där de 

stora världsreligionerna haft ett stort inflytande sedan århundraden tillbaka (Johansson, 2005). 

Hedersmord sker även i Sverige men medvetenheten i samhället har ökat efter morden på de två 

svenska kvinnorna Fadime Sahindal och Pela Atroshi. Hedersrelaterat våld är ett ämne som fått 

allt större uppmärksamhet i media de senaste åren och det har uppmärksammats som ett 

samhällsproblem (Bhanbhro, Cronin de Chavez & Lusambili, 2016; Eshareturi, Lyle & Morgan, 

2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

Det sker uppskattningsvis cirka 5000 hedersmord varje år över hela världen. Dessa mord 

inträffar huvudsakligen i delar av Mellanöstern och Sydasien, men också bland vissa 

invandrargemenskaper till exempel i Australien, Europa och Nordamerika (WHO, 2012). Det är 

oftast kvinnor som drabbas av hedersmord men det förekommer också att män mördas eller 

straffas (Johansson, 2005).  

Forskning visar att sociala tjänster och straffsystem i Sverige och Storbritannien ofta har 

karakteriserat dessa mord som "kulturella traditioner" snarare än som extrema former av våld 

mot kvinnor. Denna inställning tillsammans med ett allmänt missförstånd om 
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könssammanhangen i dessa brott, har lett till otillräckligt rättsligt och socialt skydd för flickor 

och kvinnor som hotas av brott som är relaterade till “heder" i ovan nämnda länder (WHO, 

2012). 

  

Enlig FN definieras heder som en kvinnas sexuella roll och familjeroll enligt en traditionell 

familjeideologi. Det kan bland annat handla om relationer innan äktenskap (både sexuella och 

icke-sexuella relationer) eller om att bli förälskad i en “olämplig” person vilket kan uppfattas ett 

brott mot familjens heder (NCK, 2010).  

 

Heder kan också ses som ett begrepp som är kopplat till kön, där man ser att heder har en 

anknytning till män. “Män har heder, kvinnor har skam, är ett sätt att se det på” (Wikan, 2009). 

Familjen är viktig i de flesta kulturer och i länder med hederskultur finns en strikt rangordning 

där män och äldre har mest inflytande medan kvinnor är underordnade männen. Det är inte bara 

kvinnor som förtrycks i en hederskultur även pojkar förtrycks och de tränas från tidig ålder med 

hård hand att inrätta sig i ledet och följa hederskulturens alla normer. Pojkar förväntas från låg 

ålder att bevaka och kontrollera sina kvinnliga familjemedlemmar och de flesta inser snart att de 

inte har något val och riskerar att själva utsättas för våld om de inte uppfyller kraven (Gapf, 

2013).   

Dagens samhälle är ett mångkulturellt samhälle som förändras både vad gäller kultur och 

tradition. Det är därför viktigt att människor är medvetna om detta och på så sätt tidigt kan 

uppfatta förändringar som kan vara problematiska (Al-Baldawi, 2014). Vidare är det vid möte av 

nya kulturer viktigt att ha i åtanke att det inte finns generaliserade bilder av en person även om 

de tillhör samma etniska grupp eller att personerna kommer från samma land. Al-Baldawi (2014) 

menar att vi har en tendens att generalisera när vi inte har kunskapen.  

 

För att kunna kämpa mot hedersvåldet som förekommer i samhället krävs en fördjupad förståelse 

gällande hur problemet skildras i böcker. Det är viktigt för socialarbetare, att vara 

uppmärksamma på beteenden och hot som kan vara varningssignaler för att kunna hjälpa den 

som är utsatt för denna typ av våld. Med denna uppsats önskas en ökad medvetenhet om 

hedersrelaterat våld och förtryck i samhället. I spåren av denna debatt har det också börjat ges ut 
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allt fler romaner och biografier i ämnet, vilket också är ett sätt att sprida medvetenhet till 

allmänheten. På grund av detta har det i uppsatsen valts att analysera två biografier och två 

romaner som berör hedersvåld, bland annat de två svenska fallen om kvinnorna Fadime Sahindal 

och Pela Atroshi. Genrerna är valda eftersom de riktar sig till olika målgrupper. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hedersrelaterat våld skildras i ungdomsromaner 

och biografier om hedersrelaterat våld.  

 

Frågeställningarna som ställts till den valda litteraturen är: 

  

• Hur skildras de utsatta för hedersrelaterat våld? 

• Hur skildras hedersvåldet? 

• Hur skildras maskulinitet i hederskulturer? 

• Hur skildras orsakerna till hedersvåld? 
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2. Kunskapsläge 
 

För att finna material till tidigare forskning har söktjänsterna LUBsearch, Libris och Lovisas 

bibliotekskatalog använts. För att få fram granskade artiklar valdes enbart artiklar som var ”peer 

reviewed”, så väl svenska artiklar som utländska. De sökord som användes var: Honour violence, 

hedersmord, hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck, mansdominans, 

“honourmasculinities“ culture. Den tidigare forskningen presenteras under rubrikerna nedan.  

2.1 Hedersrelaterat våld 
 

Våld mot kvinnor är något som förekommer i många länder runt om i världen. I artikeln Culture, 

Masculine Honor, and Violence Toward Women (Brown, Baughman & Carvallo, 2018) görs en 

socialpsykologisk analys av hedersvåld i USA. Studien visar att hedersvåld uppstår i laglösa och 

ekonomiskt osäkra miljöer, där människor känner behovet av att lösa de sociala problemen 

själva, snarare än att förlita sig på någon extern myndighet. Hederskultur, som i många fall kan 

leda till hedersvåld, grundar sig i försvar av rykten. I många kulturer är rykten av så pass stor 

vikt att människor är tillåtna, och till och med förväntas, att ta till extrema åtgärder för att behålla 

och bevara sitt rykte samt sin heder. Vidare skrivs det också att det är både mannen och kvinnan 

i familjen som strävar efter att bygga och skydda familjens lojalitet, renhet och heder. I de mån 

som män och kvinnor lyckas leva upp till dessa kulturella förväntningar har de ära. Om de 

däremot misslyckas med att göra detta, är det svårt, och nästintill omöjligt, att göra familjen ren 

igen. I hederskulturer förväntas det av mannen att han ska försvara sin heder med våld om han 

vill bli känd som en så kallad riktig man. Detta förväntas inte av kvinnor. Kvinnor uppmuntras 

att stå upp för sina män för att inte förnedra familjenamnet eller helt enkelt för att visa att deras 

partner är värd att respekteras. Männen förväntas upprätthålla kvinnans trovärdighet och om 

nödvändigt straffas kvinnan av mannen för att hon ska lära sig en läxa. Ett av resultaten som 

forskarna kommer fram till är att de kulturella koderna i samhällen där hedersvåld sker måste 

förändras för att våldet ska minska och tillslut försvinna (Brown, Baughman & Carvallo, 2018). 

 

Jenny Westerstrand som forskar om mäns våld mot kvinnor i Sverige, skriver i 

Kontextualiseringens svåra konst, kunskap, kön och svåra förbindelser i en förundersökning om 
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“hedersvåld” att hedersvåld många gånger är relaterat till fastställda grupper som gjort en plan 

för utövandet av våldet med avsikt att rentvå hedern och det handlar ofta om hot, kontroll och 

fysisk våld. Det är viktigt att belysa att det inte rör sig om sexuellt våld eftersom våldet som 

utförs görs för att skydda kvinnans eller flickans sexuella uppförande så att göra en sexuell 

handling vore motsägelsefullt. Våldet ses som ett tillämpat normbrott (Westerstrand, 2017). 

  

Det finns två olika utsattheter när det är fråga om hedersrelaterat våld. Den första utsattheten 

handlar om att tvingas leva med kontroll, olika sorters begränsningar och våld så att normerna 

följs. Bland annat kan det handla om att flickor ska bevara sin oskuld och ”renhet” innan 

äktenskap. Den andra utsattheten handlar om att hot och olika sorters bestraffningar om en skulle 

bryta mot någon av normerna som finns. Den som trotsar eller provocerar normerna anses dra 

skam över en hel familj eller till och med en hel släkt och riskerar då att utsättas för fysiskt våld, 

för att familjen ska få tillbaka sin heder (Westerstrand, 2017).  

2.2 Hederskultur och hedersbegrepp 
 

Grutzky och Åberg (2013) beskriver att hederskultur innebär att en hel släkts rykte står i direkt 

relation till hur männen lyckas kontrollera och bevaka sina kvinnor och deras kroppar. Genom att 

hålla koll på den kvinnliga sexualiteten kan familjen, släkten eller klanen, vara säker på 

välbevarad heder. Den som lever under hedersförtryck befinner sig i ett vardagligt 

övervakningssystem. Maktutövning och hot om våld och isolering kännetecknar den utsattas 

vardag. Går en utanför sina ramar blir det inga bra påföljder. Det behöver inte ha hänt något 

specifikt utan det kan vara tillräckligt med rykten och skvaller (Grutsky & Åberg, 2013) 

  

För att beskriva hederslogik krävs två olika hedersbegrepp vilket saknas i dagens vokabulär. Det 

handlar om namus som är den tingliknande hedern och denna förekommer inte i grader utan det 

är en fråga om antingen eller. Det andra begreppet shirif (från arabiska sharaf) kan jämföras med 

rang, anseende och prestige och den kan människor ha mer eller mindre av. Så är det inte med 

namus som inte kan ökas bara bevaras, men eventuellt förloras och återupprättas. Alla föds med 

namus och den är dyrbar (Wikan, 2009). 
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Hedersideologin bryter mot mänskliga rättigheter och kan inte accepteras i ett demokratiskt 

samhälle. I en hederskultur medför ifrågasättande och normbrytande stora risker. Det går att säga 

att kollektivet kontrollerar individen och hederskulturen är anti-feministiskt och främlingsfientlig 

(Grutzky & Åberg, 2013). 

 

I en sociologisk studie skriver Åsa Eldén (2001) i sin artikel ”Om hon lever vill människor se 

mer och mer” om rykten, splittrad kvinnlighet och heder bland svenska kvinnor från 

Mellanöstern att kvinnor, som har rötter i Mellanöstern, framställer hela tiden att de måste tänka 

på sitt rykte vart de än går. Eldén har gjort en kvalitativ studie där hon intervjuat 10 svenska 

kvinnor som härstammar från ett arabiskt land. Eldén (2001) har som utgångspunkt att analysera 

intervjupersonernas tal om rykten. Huvudfokus ligger på att författaren skall analysera om det 

finns en koppling mellan det som informanterna säger om rykten och mellan vad som får synas 

och vad som inte får synas inför andra och om denna kontrast kan förstås i samband med 

kulturella föreställningar och splittrad kvinnlighet. I hennes studie framkommer det från 

intervjuerna att ryktet är det mest nödvändiga och viktiga för familjerna då det är något de inte 

kan komma ifrån och därför är strävan efter ett gott rykte mycket viktigt (Eldén 2001). 

2.3 Hedersrelaterat våld i Finland 
 

Hedersrelaterat våld uppmärksammades relativt sent i Finland. I studien Discourses on Honour- 

Related Violence in Finnish Policy documents valde forskaren Tuuli Hong (2014), som för 

närvarande är doktorand i den juridiska fakulteten vid Åbo universitet, att studera finska 

policydokument som publicerats mellan 2004 och 2012. 

  

Precis som i andra länder så finns det hedersrelaterat våld även i Finland. Framförallt påverkar 

det barn och ungdomar i invandrarfamiljer som vill integrera sig i det finska samhället och där 

det blir en krock mellan föräldrarnas värderingar och värderingarna i det nya landet. Då kommer 

oftast hedersrelaterat våld in i bilden. I artikeln beskrivs också att många invandrare kommer 

från länder där den sociala strukturen är hierarkisk och patriarkal och för dem är kvinnors rätt till 

jämställdhet absolut inte självklar (Hong, 2014). 
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Hong studerade även de åtgärder som föreslogs i de politiska dokumenten och om dessa stod i 

relation till den förståelse för hedersrelaterat våld som framgår i diskurserna. Det hävdas i denna 

studie att personer, som utövar hedersrelaterat våld, strävar mot att skapa gränser mellan dem 

själva och andra invandrare men också mot den finska majoritetsbefolkningen. Hederskultur 

sammanfaller också med den “patriarkala invandrargemenskapen”. Därför har kampen mot 

hedersrelaterat våld kombinerats med integrationspolitiken som i jämställdhetsfrågor strävar 

efter invandrarnas assimilering (Hong, 2014). 

  

2.4 Litteratur och sociala problem 
 

Kåreland (2015) skriver att det som utmärker de senaste årens ungdomslitteratur är att bilden 

som framställs har blivit mörkare. Detta förklaras med att det ofta handlar om dystopier som 

skildrar en undergångshotad värld. Dessa ungdomsböcker skildrar ofta ensamma ungdomar, som 

saknar stöd av vuxna förebilder, och där skolan skildras som en grym värld där de vuxna inte 

visar något stöd och blundar för problematik som exempelvis misshandel (Kåreland, 2015). 

  

Trots att ungdomsromaner många gånger riktar sig till ungdomarna kan även vuxna läsa dessa 

med behållning. Genom att läsa ungdomsromaner ges vuxna en möjlighet att bekanta sig med 

bland annat hur ungdomar tänker och varför de agerar som de gör. Ytterligare en aspekt är att 

läsandet jämnar ut generationsklyftor och samtidigt ökar vuxnas förståelse. Många 

ungdomsromaner belyser även olika samhällsproblem såsom hedersrelaterat våld vilket 

förmedlar djupare förståelse och kunskaper (Johanson, 2006). 

 

Biografigenren är en omfångsrik genre som skildrar olika människors liv. Precis som litteratur 

för barn och unga har den biografiska genren en mångfaldig historia. Genren kan också ses som 

egen separat kategori bland faktaböcker men också som en egen genre. Det är tydligt att litteratur 

och läsning inte har samma status som förr, detta gäller särskilt bland ungdomar, men det har 

visat sig att dagens ungdomar gärna läser böcker som är verklighetsbaserade och då biografier 

som handlar om människor i svåra situationer. De senaste åren har många biografier för 

ungdomar handlat om den problematik som kulturkrockar mellan invandrare och svenskar skapar 

(Kåreland, 2015 ). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I analysen av studiens material är det framförallt kulturella konstruktioner av familjen och 

mansroller som framträtt som viktiga och därför har det valts en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt och teorier om kultur och familj.  

3.1 Socialkonstruktivism 
  

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan sociala problem, som exempelvis hedersvåld, 

förstås som en tolkning och inte en återspegling av verkligheten, det vill säga att det är en 

konstruktion (Bergström & Boréus, 2005).   

  

Socialkonstruktivism är ett kritiskt perspektiv där sociala handlingsmönster inte är självklara. 

Det vill säga att samhället och dess institutioner är av naturen givna. Samhället är skapat av 

människor och är då alltså en social konstruktion. Socialkonstruktivismen är ett perspektiv som 

ser ett samhälle som helhet och delar av det som konstruerats av människor i samspel med 

varandra. Socialkonstruktivismen är också en teori med en kunskapsteoretisk position där språket 

och kunskapen kan ses som konstruerade. Socialkonstruktivism brukar i vissa fall kontrasteras 

till ett naturalistiskt eller biologiskt synsätt. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hävdas 

till exempel att man och kvinna visserligen existerar som biologiska kön, men att kvinnlighet och 

manlighet är socialt skapade kategorier där det inte är givet av naturen hur kvinnor och män är 

eller bör agera (Wennerberg, 2010).  

  

För att tydliggöra hur den socialkonstruktivistiska teorin förklaras i textanalys finns det fyra 

angreppssätt. Det första beskriver ett kritiskt synsätt till den uppenbara kunskapen, där det inte 

finns någon faktisk sanning. Det andra angreppssättet menar att människor är påverkade av 

kulturen och den historiska kontext vi lever i, vilket förändras med både tid och kultur. Det tredje 

angreppssättet innebär att kunskap skapas genom sociala samspel, vilket betyder att sättet vi 

förstår världen på skapas och bevaras med sociala samspel. Det fjärde och sista angreppssättet 

handlar om att människor uppfattar världsbilden olika, beroende på våra sociala interaktioner. 
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Människors uppfattning av verkligheten kan inte ses som allmängiltiga. Enligt 

socialkonstruktivismen så skapas kunskap genom språk, vilket innebär att språk i sin tur kan 

upplevas som ett verktyg som framställer verkligheten (Bergström & Boréus, 2005). Det är det 

andra angreppssätt som vi använder oss av i vår studie då hedersvåld uppstår i laglösa och 

ekonomiskt osäkra miljöer, där människor känner behovet av att lösa de sociala problemen själva 

(Brown, Baughman, Carvallo & 2018). 

3.2 Kultur och familjestrukturer 
 

Kulturer, traditioner och olika synsätt är något som förändras dagligen i vårt samhälle. Skulle 

exempelvis det svenska samhället inte ha förändrats alls sedan århundraden tillbaka skulle det än 

idag brännas häxor, sättas ut oönskade barn i skogen eller annat som tidigare var vanligt men 

som idag uppfattas som skrämmande handlingar. Ett exempel på något som förändrats över tiden 

är synen på manlighet (Hansson, 2010). 

  

Mannen har i alla tider varit den som har förväntningar på sig att försvara både familj och land 

och detta med våld om situationen skulle kräva det. Att födas till pojke har medfört att modighet 

förväntas redan sedan barnsben. Att vara tålig och ha ett avgränsat känsloliv är ytterligare 

faktorer som förväntats av en man. Även om det i dagens samhälle har gjorts framsteg så är 

tecken på svaghet något som hotar manligheten. Idag är det allt mer accepterat att pojkar och 

män kan visa lyhördhet och omtänksamhet. Precis som våra kulturer och traditioner förändras så 

gör även manligheten och manlighetsidealen det (Hansson, 2010). 

  

Darvishpour (2010) beskriver hur hederskultur handlar om hur män använder sin makt för att 

övervaka och styra över kvinnors sexualitet. Vidare beskrivs hur den kvinna som bryter mot en 

oskriven regel drar skam över hela familjen vars rykte försämras. Detta kan vara en förklaring till 

varför de flesta kvinnor i hederskulturer fogar sig efter mannens vilja. I patriarkala samhällen 

kan familjestrukturen jämföras med en pyramid där männen har högst värde och kvinnan är 

underställd mannen och på samma sätt har sönerna i familjen högre socialt anseende än 

döttrarna. Familjens döttrar befinner sig alltså längst ner i pyramiden (Darvishpour, 2010). 

Vidare skriver Al-Baldawi (2014) att invandringen mynnar ut i en utveckling som medför att 
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pyramiden, som är symbolen av den hierarkiska patriarkala familjeordningen, vänds upp och ner. 

När maktbalansen i familjerelationerna förändras får relationerna en annan form. När männens 

ställning försvagas i familjen framför de ofta vikten av att behålla de kulturella traditionerna från 

hemlandet vilket medför att konflikten inom familjen blir alltmer akut (Darvishpour, 2010). 

  

När familjestrukturen förändras på detta vis känner männen en förlust av status i både familj och 

samhälle och för dem blir det en klassresa nedåt. Invandringen till Sverige kan ur ett 

genusperspektiv medföra förlust av manliga privilegier, och därmed minskad makt och status. 

När familjer flyttar till Sverige upplever många föräldrar, men framförallt fäder, att det blir allt 

svårare att upprätthålla normer och regler för att kontrollera sina barn. Detta kan medföra 

vanmakt och dispyt inom familjer. Vidare framgår det att generations- och könskonflikter går 

hand i hand vilket medför att konflikter mellan fäder och döttrar kan bli ännu mer våldsamma. 

Männens förlust av auktoritet kan vara en bakomliggande faktor till att män använder våld för att 

upprätthålla sin dominans (Darvishpour, 2010). 

  

Hamednaca (2010) skriver att i samhällen där hedersrelaterat våld sker finns det ett så kallat 

normsystem där män har företräde och familjens söner från tidig ålder fostras att överta samma 

roll i framtiden. Kvinnor förtrycks, de är underställda männen och behandlas som hela släktens 

ägodel. Pojkar spelar en viktigare roll och ges mer betydelse än kvinnorna. Kvinnors sexualitet är 

mycket viktig för familjen. Släktens och männens rykte är helt beroende av att kvinnorna följer 

alla normer och regler och det är ytterst männens ansvar att kontrollera att så sker. Pojkar 

uppfostras till att kontrollera och hålla ögonen på sina egna systrar och kvinnliga kusiner. Att 

flickor är oskulder fram till äktenskapet har stor innebörd och är mycket viktigt för gruppens 

heder, framförallt männens, men en förlorad oskuld kan innebära stor skam (Hamednaca, 2010). 

 

Skam är en av människans starkaste och mest grundläggande känslor. Skammen är en av våra 

mest styrande känslor i sociala kontexter. Idag tror många att skam är något som försvunnit med 

åren, men så är det inte. Skam har däremot blivit allt mer tabubelagt och även tillkommit i nya 

former som inte känns igen så enkelt. I relationer är skam alltid närvarande, både som ett 

psykologiskt och socialt fenomen. Skam är en betydande social process som avser att säkra varje 

individs pålitlighet till den sociala ordningen och de sociala reglerna som finns i samhället. Skam 



 17 

funkar som en social behörighet, den markerar vad som är socialt accepterat och oaccepterat och 

flaggar när den riskerar att brytas (Hansson, 2010). 

  

Då människor är sociala varelser bedömer och ser dem sig själv genom andras ögon. En känsla 

som alltid är närvarande är känslan av att vara iakttagen, vilket medför att människor alltid 

försöker visa sig från sin bästa sida för att undvika skam. Skam är en plågsam känsla och 

människor gör allt för att undvika den. Då sociala relationer är grundläggande för människors 

överlevnad upplevs skam, som ett intensivt hot mot det sociala livet. Det är en outvecklad känsla 

precis som skräck och rädsla är för människor. De flesta kan känna igen sig i lättare pinsamma 

händelser som senare enkelt går att skaka av sig och till och med att skämta om. I sin intensiva 

form kan skam däremot medföra en känsla av att en är ovärdig, kränkt och maktlös (Hansson, 

2010).  

3.3 Maskulinitetsteori 
 

Vad gäller könsrollsteorin är handlingen förbunden till ett mönster som assimileras genom 

biologiska skillnader, det vill säga fördelningen mellan kvinnligt och manligt och inte i en 

struktur som bestämd av sociala relationer. Genus, som är ett rollbegrepp, går att använda på 

flera sätt. Att män och kvinnor följer en generell förväntning, som är kopplat till deras kön och 

deras könsroll, är ett sätt. Detta synsätt menar att det inom alla kulturella miljöer finns två 

könsroller, det vill säga en kvinnlig och en manlig. Maskulinitet och femininitet kan förklaras 

som inlärda könsroller eller som en social konstruktion. Könsroller kan också ses som kulturellt 

resultat av biologiska könsskillnader (Connell, 2008). 

 

Det finns olika sorters maskulinitet och därför också olika genusrelationer mellan män. 

Hegemonisk maskulinitet kan beskrivas som den ledande positionen, som många strävar efter, 

och den hegemoniska positionen är statusfylld. Den hegemoniska manligheten har handlingssätt 

och egenskaper som ses som positiva och helt naturliga. Denna manlighet är något som förändras 

över tid och skiljer sig åt från samhälle till samhälle. På grund av detta är ingen man den så 

kallade levande hegemonin då det i varje samhälle finns de som anser att personen inte är man 

nog. Hegemonisk maskulinitet accepterar kvinnor som underordnade och män som dominanta. 
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Det medför emellertid inte att alla av hegemonisk maskulinitet alltid är de som har störst 

inflytande. Hegemoni skapas i samband mellan institutionell makt och kulturella ideal och det 

som kännetecknar hegemonin är inte det direkta våldet utan hävdandet av auktoritet (Connell, 

2008). 

  

Ytterligare en position män kan besitta är den delaktiga. Att vara den delaktiga mannen innebär 

att denne inte lever upp till det hegemoniska idealet helt och fullt. Män strävar efter att hela tiden 

uppnå idealet vilket tyder på att de stödjer den hegemonistiska manligheten. Med andra ord 

stödjer de patriarkatet och håller med om den makt män tilldelas. De flesta män tillhör denna 

grupp och många av dem har stor respekt för både sina mödrar och fruar och använder inte våld 

mot kvinnor (Connell, 2008). 

 

En annan kategori av män enligt Connell (2008) är de underordnade männen. Dessa män ses 

emellertid inte som hela män, eller riktiga män, som exempelvis kan bero på att de är 

homosexuella. Män som har feminina drag, eller är homosexuella, får ofta utstå hån och de blir 

ofta kallade för mes, tönt, nolla och så vidare. På grund av att de inte anses vara riktiga män 

hamnar de utanför den manliga normen blir därmed underordnade. I Connells teori är de 

underordnade männen viktiga eftersom de påverkar vad som är fel vilket medför att hegemonin 

är vilsen utan de underordnade männen (Connell, 2008).  

 

Hegemoni, delaktiga män och underordnade män tillhör den inre genusordningen. Tas andra 

strukturer så som klass, ras och etnicitet in så synliggörs ytterligare fler relationer mellan 

maskuliniteter. Den ”svarta” idrottsstjärnan och den ”svarta” våldtäktsmannen spelar en stor 

symbolisk roll för konstruktionen av en vit och västerländsk hegemonisk maskulinitet. 

Marginaliseringen är alltid beroende av auktoriseringen av den ledande gruppens hegemoniska 

maskulinitet (Connell, 2008). 
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4. Metod och metodologiska överväganden 

4.1 Val av metod 
 

I studien valdes en kvalitativ analys. En kvalitativ textanalys är den metod som lämpar sig för att 

besvara studiens frågeställningar och för att uppnå studiens syfte. I en textanalys är det viktigt att 

metodvalet kopplas till studiens teori och frågeställningar. Det finns både förtjänster och 

begränsningar med en kvalitativ metod (Aspers, 2007). Kvalitativ data kan bestå av bland annat 

händelser, uttalanden och illustrationer. Kvalitativ data kan också undersöka perception som 

exempelvis känslor, upplevelser, tankar och intentioner. Aspers menar att “kvalitativ data mäts 

inte utan det räcker att konstatera att det finns, hur de fungerar och i vilka situationer de 

förekommer” (Ahrne 2011 s 11-12). 

  

Studien är skriven av två författare och båda har en förförståelse för detta ämne. Studien utgår 

från en hermeneutisk metod vilket innebär en medvetenhet om sin förförståelse. Det är av stor 

vikt att vara medveten om sin förförståelse och att den kan ha effekt på studiens olika delar 

(Westlund, 2015). Den förståelse vi bär på kan ha påverkat vårt sätt att skriva och tolka denna 

studie. Exempelvis känner båda författarna personer som varit utsatta av hedersrelaterat våld 

vilket bidragit till förutfattade meningar. Hermeneutisk metod innebär att en reflekterar över sin 

förförståelse och genom att medvetengöra förförståelsen lägga fördomarna åt sidan för att få ny 

kunskap.  

 

Hermeneutikens mening kan bland annat vara att den först förstås då den sätts i sammanhang 

med helheten. Dock består helheten i sig av en rad olika delar som enbart kan förstås om alla 

delar finns som leder oss vidare till den så kallade hermeneutiska cirkeln där en kan förstå delen i 

relation till helheten och helheten i relation till delen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vad gäller 

den hermeneutiska tolkningen så är föremålet inte fakta utan en text. Texten kan vara både 

bokstavlig och bildlig, det vill säga både bestå av skrivna samt talade ord men också av olika 

slags symboler som är meningsfulla. I hermeneutiken är det inte utgångsläget som är viktigt, utan 

istället resultatet. Texten som bearbetas delas in i olika delar och analyseras djupare vilket 

medför en rikare mening (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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4.2 Bearbetning 
 

Genom att utföra en textanalys och analysera materialet så går det att besvara studiens 

frågeställningar. De fyra böckerna lästes av båda författarna. Två av böckerna är skönlitterära 

ungdomsromaner och två är dokumentära berättelser. Första gången lästes böckerna med öppet 

sinne där egna fördomar lades åt sidan. Andra gången texten lästes fick författarna gå tillbaka till 

delar av texten och hitta symbolik som var meningsfull, symbolik som var återkommande och 

metaforik som både kan vara bokstavlig och bildlig i böckerna. Då studien utgår från 

hermeneutisk metod är det viktigt att låta textens budskap komma fram. Först lästes berättelserna 

noggrant för att få en överblick av materialet för att sedan kunna översätta de delar av texten av 

särskild betydelse som ger betydelser. Detta har gjorts genom att eftersöka olika begrepp och 

meningar som förklarar hur exempelvis den utsatte påverkades. Det finns en medvetenhet om att 

det både är dokumentära berättelser och ungdomsromaner. Dessa har olika premisser men kan 

ändå analyseras. Texterna kan förstås i relation till andra texter. En roman är som en del och kan 

endast förstås i relation till helheten, det vill säga de andra böckerna, men delar av romanen kan 

också ses som en del och förstås i relation till helheten. Det finns alltså inte bara en helhet. Efter 

att texterna angripits och kategorisering av de koder som erhållits kommer helheten att förstås. 

Därefter har det gjorts olika teman och schematisering, för att kunna se vilka gemensamma 

teman som finns (Alvesson & Sköldberg, 2008). De sex teman som vi valt ut är ”den aggressive 

stereotype mannen i en hederskultur”, ”den maktlösa, vilsne mannen blir synlig”, ”hedersvåldet, 

kvinnors sexualitet och skam”, ”de utsatta”, ”heder som kultur” och ”heder som utanförskap”.   

4.3 Urval och avgränsningar 
  
Lind skriver att undersökningens urval är väsentligt oavsett vilken typ av datainsamling som 

används. Det är av vikt att identifiera ett material som är rikligt på information och som kan ge 

svar på undersökningens forskningsfrågor (Lind, 2014). 

  

Enligt de sökningar som har gjorts skrivs det idag mycket om hedersrelaterat våld och att det 

uppmärksammas även i media. Det har i uppsatsen valts att analysera och reflektera kring fyra 

olika romaner vars gemensamma innehåll handlar om hedersrelaterat våld. De fyra böckerna som 
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valts är följande: Du ska dö (Broberg & Ericksson 2012), Hedersmordet på Pela, lillasystern 

berättar (Swanberg, 2002), Din syster ska dö (Berggren, 2017) och Heder (Wahldén, 2002). På 

grund av tidsbrist och tillgänglighet valdes de ovan fyra nämnda böckerna då berör det valda 

ämnet, hedersvåld. Vidare har det valts att enbart analysera böcker vars händelser utspelar sig i 

Sverige. Två biografier samt två ungdomsromaner är valda till det empiriska material för att se 

om och hur detta påverkar skildringen i böckerna. En intressant aspekt kan vara att se hur de 

olika författarna skildrar fenomenet, och om det finns en skillnad i sättet och skildra hedersvåld. 

4.3.1 Litterär text 
  

I studien finns ett intresse av ett vidgat läsarperspektiv och ett vidgat textperspektiv. 

Det behöver inte bara handla om författarens sätt att skriva eller att förhålla sig till språket. Det 

kan också handla om vårt sätt att läsa, att tillägna oss litteratur (Kåreland, 2015). En text kan 

studeras som författarens, läsarens eller samhällets text. Landgren (2002) menar att texten är det 

undermedvetnas röst som uttrycker något meningsfullt, medvetet, om det som definitionsmässigt 

är ovetbart och det undermedvetna (ibid). Då den här studien använder biografier och 

ungdomsromaner kan det vara svårt att fastställa om det personerna berättar är trovärdigt. Om 

böckerna dessutom berättas av en tredje person som är fallet i boken Hedersmordet på Pela, 

lillasystern berättar (Swanberg, 2002) blir det ytterligare en svårighet att bedöma 

tillförlitligheten. Syftet är emellertid inte att bedöma om beskrivningarna är tillförlitliga utan 

istället undersöka hur hedersrelaterat våld skildras i romanerna. 

4.3.2 Ungdomsromaner 
  

Vad gäller romaner finns det inte specifika regler för hur ett verk ska vara utformat för att få 

kategoriseras som roman. Det finns inga bestämmelser att ta hänsyn till eller att bryta mot. 

Romaner är en egen genre, eller ibland en löst sammanhållen, inte hierarkiskt, uppbyggd familj 

eller grupp av genrer. Trots att det saknas specifika bestämmelser och regler för romaner, så 

finns en del karakteristiska drag som möjliggör igenkännelse inom denna stora genrefamilj. 

Romaner är ofta en längre, påhittad berättelse på prosa. Det finns inga regler för hur lång en 

berättelse ska vara för att få kallas roman men minst hundra sidor brukar istället vara ett 
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riktmärke. Den ska, som nämnt ovan, vara fiktiv, det vill säga inte verklighetsbaserad men den 

kan vara trovärdig även om den inte är sann. I allmänna termer strävar en efter en känsla av 

fantasi och trots att vissa författare håller sig mycket nära verkligheten brukar huvudpersonernas 

namn anonymiseras. Romanen ska vara skriven på prosa (Bergsten, 1990). 

4.3.3 Biografier 
 

En biografi är en bok som är skriven om en person och dennes liv. En biografi kan också handla 

om en person som levt för flera år sedan eller en person som lever. Om boken skrivs av personen 

i fråga kallas det istället för en självbiografi (Nationalencyklopedin, 2018). De två biografierna 

som används i denna studie är Du ska dö (Broberg & Ericksson, 2012), Hedersmordet på Pela, 

lillasystern berättar (Swanberg, 2002)  

4.4 Beskrivning av empiriskt material 
  

Det empiriska materialet består av två dokumentära berättelser och två ungdomsromaner som 

berör ämnet hedersrelaterat våld. 

  
Du ska dö (Ulf Broberg & Leif Ericksson 2012), biografi. 

Boken är en dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal. Boken handlar om Fadime 

som blir mördad av sin fader i Uppsala då hon väljer att bestämma över sig själv, sin livsstil och 

sin livspartner. Fadern och större delen av både familjen och släkten delar inte hennes åsikter 

vilket medför att hon anses dra skam över familjen. Skammen i sin tur kan bara försvinna om de 

tar hennes liv, det vill säga mördar henne. Den dokumentära berättelsen är skriven efter mordet 

på Fadime där Fadimes advokat Leif Ericksson tillsammans med Fadimes syster Songül redogör 

för vad det var som egentligen hände och varför. Det är till största del Leifs och Songüls minnen 

samt upplevelser som boken bygger på.  

  

Hedersmordet på Pela, lillasystern berättar (Lena Katarina Swanberg, 2002), biografi. 

Boken handlar om när 19-åriga Pela Atroshi som mördas av både sin fader och sina farbröder i 

Irak. Pela mördas på grund av att hon, enligt släkten, beter sig fel och anses dra skam över 
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släkten. Efter mordet vill varken föräldrarna eller släkten höra Pelas namn igen samtidigt som 

Pelas lillasyster vill ge sin syster upprättelse och bidra till att de skyldiga får sitt straff. I boken 

får läsaren följa lillasysters berättelser om familjens tid i Irak och hur de senare flydde till 

Sverige. Det går även att läsa om bland annat vad hedersmord är för något och varför det anses 

vara någons plikt att mörda sin dotter. 

  

Din syster ska dö (Mats Berggren, 2017), ungdomsroman 

Boken handlar om en kurdisk familj som flyttat till Sverige men som tycker att det svenska 

samhället är mycket komplicerat. I boken får läsaren följa en tonårsflicka vid namn Evin. Evins 

familj, framförallt hennes pappa, är väldigt kontrollerande och han vill inte ge sin dotter 

möjlighet att frigöra sig. Evin blir misshandlad då hon bryter mot normer och regler. På så sätt 

drar hon skam över sin släkt och tar inte hänsyn till familjens heder. Evin blir kuvad och 

misshandlad både fysiskt och psykiskt. Och därför tvingar Evins pappa sin son att döda Evin då 

han anser att hennes beteende är felaktigt. Evins bror blir tillsagd att knuffa Evin från balkongen 

och planen är att hennes fall ska se ut som ett självmord. Detta leder till att Evin flyr och söker 

hjälp hos en kurator vilket hennes bror också inser att han behöver. 

  

Heder (Christina Wahldén, 2002), ungdomsroman 

Romanen handlar om Dana som brinner för dans. Hon är den utsatta personen i romanen och hon 

flyr hemifrån då hennes familj försöker gifta bort henne men också för att hon brinner för sin 

dans så pass mycket att hon inte vill ge upp den. Hon flyr till Stockholm en sommar och träffar 

några klasskompisar. I Stockholm får hon vara med om mycket. Hon får dansa på olika 

föreställningar men hon får också stå ut med mycket hot och våld från familj och släktingar som 

tycker hon bryter mot familjens heder. Hon träffar sedan en kille som hon tycker om och 

kommer in på danshögskolan. I denna roman är det farbrodern som hotar Dana för hon inte gifter 

sig med hans son och för att hon beter sig illa genom att hon står på scen och dansar. Farbrodern 

manipulerar Danas bror och får denne bror att försöka skada henne på olika sätt.  
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4.5 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet skriver att vid analyserande av texter är det viktigt att tänka på att det finns en 

indirekt kontakt med både den som skapat texten men också den texten handlar om samt att det 

kan finnas konsekvenser för dessa människor och deras livssituation. Huvudsakligen får 

forskning endast godkännas om den genomförts med respekt för människovärdet samt att de 

huvudsakliga mänskliga rättigheterna tagits i beaktning vid etikprövningen. Människors mående 

ska gå före både forskning och vetenskap. Genom att visa respekt kan exempelvis ett informerat 

samtycke ges, vilket innebär att de personer som ska studeras får information om vad studien går 

ut på och därefter är det upp till de tillfrågade att välja om de vill delta i studien eller ej. 

Ytterligare en princip är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in inte får 

brukas på ett sådant sätt som kan få direkt effekt på den enskilde, som exempelvis för 

kommersiellt ändamål. I studien finns det en medvetenhet om att forskningen kan påverka 

människor. Denna studie fokuserar på böcker vilket innebär att det material som använts redan är 

offentligt publicerat. Det är ändå av vikt att reflektera över de etiska aspekterna så som 

nyttjandekravet och informationskravet även om huvudfokuset i denna studie ligger på att 

forskning ska vara till nytta och att ingen tar skada av konsekvenserna (Vetenskapsrådet, 2017).  

4.6 Förtjänster och begränsningar 
 

Det finns både förtjänster och begränsningar med kvalitativa studier och texter. Det är viktigt att 

metodvalet kopplas till den teori och fråga som har valts. I textstudier är det en hel del som kan 

läsas mellan raderna då mycket inte är direkt uttalat. Ett exempel på detta är ironi (Aspers, 2007). 

Forskaren kan förvisso genomföra mycket tolkning baserad enbart på text, vilket i många fall är 

en fördel jämfört med hur det är för den forskare som enbart har visuella intryck att basera sin 

tolkning på. Den kritik som kan framföras mot textanalys är att analysen kan vara avhängig 

forskarens tolkningar och att tolkningarna kan vara påverkade av forskarens förförståelse. Detta 

är något som har tagits under beaktande och studiens författare har jobbat med sin egen 

förförståelse i denna studie på olika sätt. Då studiens författare är två stycken så har båda 

författarnas tolkningar jämförts.  
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4.7 Tillförlitlighet 
 

Reliabilitet och validitet är begrepp som används i kvantitativa studier men då studien är av 

kvalitativ karaktär används istället motsvarande begrepp som är tillförlitlighet och äkthet. Viktigt 

i en kvalitativ metod, vad gäller tillförlitligheten, är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

att styrka och konfirmera metoden. I en kvalitativ metod är det viktigt att sträva efter en hög 

trovärdighet så att det blir pålitliga resultat. Detta görs genom att välja specifika citat från 

ungdomsromaner och biografier och hedersvåld för att styrka forskningsresultatet (Bryman, 

2011). Trovärdigheten ökar ytterligare genom att vi är tydliga i forskningsprocessen och 

beskriver utförligt tillvägagångssättet.    

  

Det är viktigt att ha i beaktande att valet av böcker inte alltid kan ses som fullständigt tillförlitligt 

men urvalet har utförts för att undersöka hur hedersrelaterat våld skildras i ungdomsromaner och 

biografier om hedersrelaterat våld (Bryman, 2011). För att åstadkomma hög trovärdighet har 

böcker från olika författare valts. Vad gäller äkthet så strävar studien att få en rättvis bild av den 

problematik som har studerats, det vill säga hur hedersrelaterat våld skildras i ungdomsromaner 

och biografier om hedersrelaterat våld (Bryman, 2011). 

  

Tillförlitligheten och trovärdigheten i en kvalitativ studie ökar om redogörelsen exemplifieras 

med citat. Citat medför att läsaren enklare kan ta ställning till respondenternas svar (Johansson, 

2005). 

4.8 Arbetsfördelning 
  

Uppsatsen är skriven av två författare där arbetet fördelats jämnt mellan båda författarna. Google 

docs har använts som arbetsdokument för både sammansättning av studien men även för att 

kunna följa upp frågor. Författarna har träffats kontinuerligt för diskussion kring studiens 

fortgång. Arbetet är skrivet av två författare som gemensamt valt material, det vill säga de valda 

böckerna som sedan analyserats av båda och detta för att underlätta gällande beslut av vad som 

skall vara med i diverse delar.                                            
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5. Analys och resultat 

5.1 Olika sorters manlighet 
 
Utifrån böckerna som valdes har det gått att utläsa olika sorters manlighet. Det har framkommit 

att manlighet är något som konstrueras och inte en person, det vill säga en person kan utöva olika 

sorters manlighet i olika situationer. Connell (2008) skriver att manlighet är ett begrepp som är 

komplext och att det inte bara finns en typ av manlighet utan flera. Den stereotypa bilden av 

mannen som aggressiv och förtryckande i hederskulturen dominerar i den undersökta litteraturen 

och studien syftar till att också undersöka denna mansroll, men för att nyansera bilden av uttryck 

för manlighet väljer denna studie att gå bortom den stereotypa manligheten och även se till andra 

uttryck av manlighet som finns i böckerna.  

5.1.1 Den aggressive stereotype mannen i en hederskultur 
  

Vi tolkar det som att författarna skildrar en tydlig bild av en aggressiv man som både fysiskt och 

verbalt skadar sin dotter/syster. I böckerna skildras en entydig bild av hur flickornas fäder och 

bröder ger dem tydliga direktiv för vad de får, eller inte får göra. Ett exempel är “Jag blev 

tvingad att skjuta! Jag ville inte det, men hon tvingade mig. Det fanns ingen annan utväg efter 

hennes beteende. Det var inte mitt fel” (Wahldén, 2002 s 135). Här säger Danas bror att kände 

sig tvungen att skjuta på grund av att hon inte hade betett sig rätt. Författarna försöker tydliggöra 

den hierarkiska rangordningen genom att i berättelsen beskriva hur mannen bestämmer över 

familjens alla kvinnor. Vi tolkar denna typ av manlighet som en hegemonisk maskulinitet där 

Connell (2008) beskriver den som den dominanta men inte nödvändigtvis alltid den mäktigaste. 

Hegemoni konstrueras om där det finns en koppling mellan kulturella ideal och institutionell 

makt. Vidare skriver Connell därefter att hegemonin inte kännetecknas av våld (mer av auktoritet 

än direkt våld) men att våldet kan förstärka och stödja auktoriteten. Hegemonin omfattar en 

öppen accepterad strategi vilket innebär att när villkoren för patriarkatets upprätthållande blir 

annorlunda och dess bas börjar rämna får en typ av maskulinitet allt svårare att hävda sig 

(Connell, 2008). 
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Gemensamt för båda ungdomsromanerna och de dokumentära berättelserna är att fäderna anser 

att svenska flickors beteende är fel och därför hindras deras döttrar från att umgås med de 

svenska flickorna. Det går att utläsa att författarna skildrar en tydlig hederskultur där de 

aggressiva männen dominerar. Exempel: “ Hon kanske tror att ni kan få oss att låta henne göra 

det som svenska flickor gör” (Berggren, 2017 s 136). Skildringarna kan tolkas som att det är 

faderns och broderns ansvar att förvissa sig om att dottern förblir kysk. De svenska flickornas 

eventuella påverkan på deras dotter eller syster gör att de begränsar sin dotters/systerns 

handlingsutrymme. De hindrar henne från att vara tillsammans med svenska flickor och utsätter 

henne alltså för förtryck och våld både psykiskt och fysiskt. Som det kan utläsas ovan, använde 

männen sig av glåpord, sparkar och knuffar. Det är en faders ansvar att försvara och bevara 

familjens värdighet. 

  

R W Connell (2008) beskriver den ”sanna maskuliniteten” och menar att den alltid förväntas 

utgå från männens kroppar. Den finns inneboende i den manliga kroppen eller den uttrycker 

något om den manliga kroppen. Det kan vara så att kroppen driver på och leder handlandet, det 

vill säga att män av naturen är aggressivare än kvinnor. Detta får oss att tänka på när Khabat 

försökte döda sin syster. “Han försökte knuffa ut henne, men hon fick tag i räcket med båda 

händerna, klamrade sig fast vid livet” (Berggren, 2017 s 206). Vi kan utläsa från citatet hur 

Khabat försöker knuffa ut sin syster från balkongen.  

 

Berggren (2017) skildrar en bild av den aggressiva mannen. Även om hennes mamma står 

bakom mannens alla beslut, inklusive misshandeln av Evin, så skildras det vid många tillfällen 

hur det är fadern som skadar Evin både fysiskt och psykiskt. Ett tydligt exempel är “Hora skrek 

han. “Lösaktiga hynda! Du har lurat mej! Och du har gjort det så att alla kan se det! Du är en 

skam!” (Berggren, 2017 s 91). Här tolkar vi det som att det skildras psykisk misshandel där 

fadern med glåpord försöker kuva sin dotter Evin. 
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5.1.2 Den maktlösa, vilsne mannen blir synlig 
  

Samma person som ger uttryck för en aggressiv maskulinitet vid flertalet tillfällen kan vid andra 

tillfällen gestalta andra maskuliniteter. I föregående stycke nämns situationer där mannen 

uppvisar en aggressiv manlighet, slåss och sparkas men samma man skildras här nedan i en 

annan situation där han känner sig sorgsen och hjälplös därför att det sociala trycket tvingar 

honom att agera så mot sin syster/ dotter. Exempelvis så säger Khabats kompis Sirwan så här till 

honom:  

 

- Hon visar inte ett bra beteende för en fin flicka 

- Det är okej,” sa Khabat.  

- Hon gör inget som är förbjudet 

- Sirwan skakade på huvudet. “Du har ingen koll på din syster 

- Jag litar på henne 

- Sirwan slog honom på axeln, hårt. “Du är ingen riktig man”, sa han. “Du 

tar inte hand om din familj”(Berggren, 2017 s 70).  

 

Detta kan tolkas som att Khabat känner press och tryck från kompisar att han ska ta hand om sin 

syster annars är han ingen man. Han får flera gånger höra sådana kommentarer från både 

kompisar och föräldrar och detta medför att Khabat gör saker han egentligen inte vill. Khabat, 

Evins storebror hjälpte henne i många situationer och han litade på henne, han tyckte hans fader 

utövade för mycket kontroll. Det skildras i berättelsen att Khabat många gånger kände att han 

varken hade tid eller intresse för att hålla kolla på sin syster men att han kände att han vara 

tvungen att visa att han var en storebror som bestämmer fast han inte ville. Han kände sig mycket 

pressad av sin egen fader då denne uppmanade honom att döda sin egen syster genom att försöka 

knuffa ner henne från balkongen. Vi tolkar det som att Khabat hamnar i kläm mellan sin faders 

order och sin egen önskan att hjälpa sin syster. 

  

Författaren Mats Berggren skildrar också hur även pojkar kan bli förtryckta genom att beskriva 

hur Evins storebror påtvingas att ta på sig den rollen att se efter och ha kontroll över sin syster 

fast han egentligen inte vill. Det är tydligt i Mats Berggrens ungdomsroman att brodern är under 

press och måste göra som pappan säger. “Vi har bestämt att din syster måste dö…. Och det är du 
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som ska ta hand om det.” Han kunde inte fatta att pappa hade sagt dem orden, ännu mindre att 

han menade det.” (Berggren, 2017 s 206). Detta framgår också i de andra tre berättelserna men i 

Berggrens ungdomsroman skildas inte brodern på samma negativa sätt. Det skildras i böckerna 

att männens roll i de utsatta flickornas liv är att övervaka, ibland till och med att döda dem. I 

Berggrens bok skildras också denna bild men samtidigt framgår det att bröderna ofta tvingas in i 

en roll där de inte vågar stå upp för sin syster. Ur detta går det att utläsa att många inte vill visa 

sin svaghet på grund av den mansroll som förväntas av dem. Enligt Connell (2008) skildras 

Khabat i denna situation som den som innehar den underordnade mansrollen.   

Precis som Hamednaca (2010) skriver så går det att tolka att Evins bror Khabat är fostrad till att 

ta över den aggressiva mansrollen. Hamednaca jämför det med ett så kallat normsystem där 

männen har företräde och familjens söner från tidig ålder fostras att överta samma roll i 

framtiden. ”Han värjde sig att gå dit, var orolig, rentav rädd för vad som skulle möta honom” 

(Berggren, 2017 s 119). I det ovanstående citatet kan vi utläsa att Khabat var mycket rädd då 

hans fader hade bestämt att han skulle döda sin syster. Även i Swanbergs (2002), Broberg och 

Erickssons (2012) dokumentärberättelser framgår det att sönerna tar efter sina fäder och lyder 

deras ord och direktiv. Bilden av att bröderna i dessa tre böcker känner sig utsatta uppfattas inte 

på samma sätt som i Berggrens bok. I Wahldéns (2002) ungdomsroman, går det att utläsa att det 

ges en bild av Danas bror som underordnad sin farbror och farbroderns sak blev hans då hans 

egen pappa var den mesiga och fega enligt honom då. Connell (2008) menar att hegemoni är 

knuten till en kulturell dominans i samhället och inom detta regelverk finns specifika 

genusrelationer som grundas sig på dominans och underordning mellan olika grupper av män. 

Vidare skriver han att även en del heterosexuella män kan bli utfrysta från legitimitetscirkeln. 

Här används många hånande ord som exempelvis mes, tönt, fegis och så vidare män emellan. Vi 

tolkar det som att Danas pappa är utestängd från legitimitetscirkeln och detsamma gäller hennes 

bror i just denna situation (Connell, 2008). Nedan följer några exempel där vi tolkar författarnas 

skildringar vad gäller den underordnade mannen: 
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Just nu kunde han inte visa sin medkänsla, än mindre säga något eller ställa en fråga. 

Föräldrarna satt i vardagsrummet och talade lågt med varandra, men han visste att de 

registrerade allt som hände i Evins rum. Han kunde inte ens stå kvar längre, då skulle de 

tolka det som stöd för Evin. Just nu skulle hon lämnas ensam, känna sig så övergiven 

som möjligt”. (Berggren, 2017 s 93) 

Det skildras i böckerna, och det går att tolka, att kvinnors sexualitet är mycket viktig för 

familjens, men framförallt för männens rykte och det är absolut nödvändigt att kvinnorna följer 

alla normer och regler och det är ytterst männens ansvar att kontrollera att så sker. Pojkar 

uppfostras till att kontrollera och hålla ögonen på sina egna systrar och kvinnliga kusiner 

(Hamednaca, 2010). I nedanstående citat kan vi utläsa hur en pojke ser upp till sin tuffa, starka 

farbror och vill bli som honom. Det skildras att pojken också vill tillsammans med sin farbror 

försvara familjens heder då han menar att hans fader inte gör det. ”Min farbror hade 

handlingskraft. Han var lika stark som min pappa var svag. Han hade en plan. Tillsammans 

skulle han och jag försvara familjens heder, nu när min pappa inte förmådde det” (Wahldén, 

2002 s 77). 

 

Att flickor är oskuld fram till äktenskapet har stor innebörd och är mycket viktigt för gruppens 

heder, framförallt männens. Däremot innebär en förlorad oskuld stor skam. Det innebär därför att 

det blir brodern som får ta ansvaret då detta är så viktigt för hela familjen, släkten och klanen. 

Det medför stora risker för honom om kvinnorna inte följer detta normsystem och ger hela 

familjen dåligt rykte (Hamednaca, 2010). 

  

Det går i berättelserna att utläsa det som Hansson (2010) beskriver om hur mannen i familjen har 

en så kallad ledarroll och är den som är ansiktet utåt, alltså är han den som andra människor ser 

och känner till. Det är dessutom också han som straffar barnen om de bryter mot någon norm. I 

de flesta kulturer är kvinnan fortfarande underordnad mannen. Det tolkas att mannen skildras 

som utövande av den mansroll som Hansson skriver om; alltså att det förväntas att han ska 

försvara sin familj och detta genom våld om nödvändigt. 

Om man ser till hur Wahldén (2002), Berggren (2017), Broberg och Ericksson (2012) skildrar 

broderns situation i en hederskultur är det tydligt att pojkarna försöker framstå som hårda och 
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tuffa fast de i verkligheten kanske varken är, eller vill vara, det. Berggren (2017) beskriver 

istället en vilsen, svag pojke som hamnat under press och som gör saker han inte riktigt vill. 

Hansson (2010) skriver att en pojke i en mansdominerad kultur förväntas vara tuff och tålig och 

inte känslosam. 

I takt med den framgångsrika kampen för jämlikhet som förts i Sverige har detta förändrats och 

det blir en kulturchock för invandrare från hederskulturer när de kommer till Sverige. Det går att 

utläsa att signaler på svaghet hotar manligheten och att det är viktigt för bröderna att visa att de 

är riktiga män. Detta uppnås på olika sätt, exempelvis genom att kontrollera, misshandla eller att 

till och med mörda sin egen syster. Vi tolkar det som att det inte är accepterat att visa känslor och 

vara lyhörd och omtänksam.  

5.2 Hedersvåldet, kvinnors sexualitet och skam 
 
“Farfar hade lyssnat på skvaller från sin släkt och tyckte att Pela hade uppfört sig illa. Han 

bestämde att Pela måste dödas, hon skadade familjen Astroshis heder” (Swanberg, 2002 s 32). 

Återkommande begrepp i samtliga böcker är heder och hur extrema konsekvenser det kan bli om 

hederns skulle skadas. Här har skvaller spridits och konsekvensen blev döden. Döden är dock 

inte enda sättet att göra släkten ren och få tillbaka sin heder. Det går att gifta bort personen som 

anses göra skada för släkten. Hedersvåldet som uppstår sker många gånger för att försvara ett 

rykte (Brown, Baughman, Carvallo & 2018).  

 

“Även i Irak är blodshämnd förbjudet numera, men traditionen är starkare än lagen. Så det 

händer då och då, när släkter anser att deras rättighet kränkts eller hedern hotats, att någon måste 

dö” (Swanberg, 2002 s 32). Ovanstående citat (Swanberg, 2002) beskrivs hedersvåldet i Irak. 

Heder inskränker flickors och kvinnor frihet (Gapf, 2013), de får exempelvis inte ha samlag före 

äktenskap. “Men en kvinna får aldrig skada sin släkts heder. Gör hon det, måste hon straffas” 

(Swanberg, 2002 s 32). Det går genom ovanstående citat att utläsa att de flickor och kvinnor som 

lever med så begränsad frihet och stränga regler leder till att dessa flickor löper stor risk för att 

straffas, och så även med döden. Det går att utläsa att en flicka hela tiden måste vara på sin vakt 

för att inte göra något fel. Skvaller sprids och rykten skapas och i slutändan kan någon skadas. 

De två citaten ovan är citat som på ett eller annat sätt nämns i alla fyra böckerna. Samlag före 
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äktenskap, mord inom släkten samt att en kvinnas måste straffas om hon skadar släktens heder är 

tre upprepade situationer i böckerna.  

  

I många kulturer, som även beskrivs i böckerna, har ryktet spelat så stor roll att det till och med 

förväntats av männen att mörda flickorna som utsatt släkten för skam. Både kvinnor och män 

förväntas leva upp till de kulturella förväntningar som finns i släkten och misslyckas de med det 

är det nästintill omöjligt för familjen att få tillbaka sin heder. Av denna anledning beskrivs det i 

alla fyra böckerna att flickorna behövde mördas (Brown, Baughman, Carvallo & 2018). 

  

Det går genom ovanstående citat att utläsa att skvaller kan vara skadligt och det tolkas som att 

Pela betett sig precis så som det förväntats av henne men ändå blivit utsatt för hedersvåld då det 

började skvallras om hennes beteende med en negativ klang vilket även skildras i de andra 

böckerna. I de andra tre böckerna från Wahldén (2002), Berggren (2017), Broberg och Ericksson 

(2012) har det inte skvallret som dragit igång hedersvåldet utan snarare att flickornas handlande 

som ansetts vara skamligt och oacceptabelt. 

  

Sedan familjen fått veta att jag vill gifta mig med en svensk kille har jag blivit stämplad 

som hora. Att en dotter gör som jag är varje kurdisk förälders mardröm. Enda sättet för 

familjen att ta tillbaka sin heder när jag nu spridit vanära över familjen är att döda mig. 

(Broberg & Ericksson, 2012 s 34) 

  

I citatet ovan beskrivs Fadime dragit skam över familjen, liksom Pela, Evin och Dana gjorde 

enligt deras familjer. Skam är en av våra starkaste känslor, och det handlar om att vi antingen 

accepteras eller stängs ute från samhället och det kan tolkas som att det var flickornas handlande 

som drog skam över släkten (Hansson, 2010). Vi tolkar ovanstående citat som att vanära är något 

så hemskt att det finns individer som vill göra vad som helst för att slippa det. Vidare tyder vi det 

också som att känslan av skam är så pass stark att människor är beredda att undvika den oavsett 

konsekvenserna. Det går genom citatet att läsa att mord på någon som dragit skam över familjen 

i sig inte anses som skamligt, utan något som istället är nödvändigt att utföra. Vad som är 

accepterat och vad som är oaccepterat är en social konstruktion, vilket innebär att det är skapat 

av människor i samspel med varandra (Wennerberg, 2010). I exemplet ovan går det att förklara 
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som att även skammen är en socialt konstruerad känsla som skiljer sig åt i olika samhällen. 

Hedersvåldet i de fyra böckerna beskrivs både som fysiskt och psykiskt. De fyra flickorna utsätts 

genomgående i böckerna både för fysiskt och psykiskt våld. Ett exempel är när Fadime är på 

rättegången då hennes fader och broder är åtalade för misshandel och hennes bror får syn på 

henne i rättegången. 

  

Mesut får då genast syn på henne. Han kommer springande tvärs över den stora hallen, 

rakt mot Fadime och skriker åt henne. 

-  Din jävla hora, du ska dö! (Broberg & Ericksson, 2012 s 35) 

  

Exemplet ovan beskriver en situation när Fadime utsätts för psykiskt våld genom att bli kallad 

för det kränkande ordet ”hora”, liksom även de andra tre flickorna Pela, Evin och Dana blev. 

  

“Hon är på väg till en anställningsintervju och när hon passerar en av de stora busskurerna på 

torget står hennes lillebror Mesut där. Han anfaller henne direkt. Han skallar henne, tar tag i 

hennes hår och knäar henne i ansiktet” (Broberg & Ericksson, 2012 s 47). Ovan nämnda exempel 

beskriver en situation när Fadime blir utsatt för fysiskt våld i syfte att mörda henne på grund av 

skammen hon dragit över familjen. Lyckligtvis lyckas Mesut inte mörda henne denna gång men 

Fadime skadades. Att vara avskydd och leva i en ständig rädsla att kunna bli mördad av sin 

familj är i sig också psykiskt våld. De utsatta flickorna blir ofta kallade hora och får vid ett flertal 

tillfällen höra hur dåliga flickor de är. De lever alla i en vetskap om att de vilken dag som helst 

kan bli mördade för att de enligt familjen betett sig på ett oacceptabelt sätt. Något som skildras i 

böckerna är vem som utför våldet på flickorna. I Berggren (2017) är Evins mor delaktig i våldet 

vilket är något som inte förekommer i de andra tre böckerna Wahldén (2002), Swanberg (2002), 

Broberg och Ericksson (2012). I de andra tre böckerna beskrivs det vara fadern, farbröderna och 

bröderna som utför våldet. Våldet som modern utför i Berggren (2017) går att tolka som att 

modern också har ett ansvar att skydda familjens heder och lojalitet. Det förväntas likaså av 

kvinnan att stå upp bakom sin man för att inte förnedra familjenamnet eller helt enkelt för att 

visa att deras partner är värd att respekteras (Brown, Baughman, Carvallo & 2018).  
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5.2.1 De utsatta 
  

Det finns många olikheter men även likheter i hur de utsatta tjejerna och några av deras 

familjemedlemmar beskrivs i böckerna. Samtliga tjejer beskrivs till exempel fullt medvetna om 

konsekvenserna för deras handlande och förstod att de hade två val, antingen leva ett liv som 

deras föräldrar bestämt eller leva ett liv som de själva väljer, men med risken att varje dag kunna 

riskera sitt liv. Det de har gemensamt är att de alla fyra flickor till en början väljer att leva sitt liv 

och bestämma över sig själva. Fadime var en av flickorna som visste vad som förväntades och 

vilka risker som fanns för henne men hon gav inte upp. Hon kämpade för sin frihet och visade 

inte rädsla inför sina val. Även om hon många gånger var ledsen visade hon aldrig någon rädsla. 

    

“Leif vet att Fadime är mentalt förberedd på familjens kyla. Men han ser att hon är sorgsen och 

ledsen, framför allt över att mamman Elif och Fadimes äldre systrar kommer dit och stöttar 

Rahmi, inte henne” (Broberg & Ericksson, 2012 s 36). Citatet ovan beskriver Fadimes fulla 

kännedom om att hennes val medför att hon står ensam. Till skillnad från Du ska dö (Ulf 

Broberg & Leif Ericksson 2012) så går ungdomsromanerna Din syster ska dö (Mats Berggren, 

2017) och Heder (Christina Wahldén, 2002) mer djupgående in på flickorna Evins och Danas 

känslor. Evin och Dana beskrivs båda som känsliga och de bryter ihop vid ett flertal tillfällen i 

böckerna. 

  

“Evin började gråta, först tyst och stilla, sedan häftigt. Hon grät och grät i Marias famn, mot 

hennes mjuka axel, grät och grät. Allt som gjorde ont, som satt inte bara som en klump i halsen 

utan som en stor sten i bröstet, löstes sakta upp och flöt i väg” (Berggren, 2017 s 117). Berggren 

(2017) beskriver Evin som ledsen och rädd precis som Wahldén (2002) gör i citatet: “Hon fick 

tårar och rösten kvävdes” (Wahldén, 2002 s 44). Båda tjejerna beskrivs veta vilka konsekvenser 

som väntar dem vilket är en stor anledning till deras rädsla. De beskrivs också vara ledsna på 

grund av vetskapen om att kanske aldrig mer få känna en tillhörighet till sin familj. Trots detta 

valde tjejerna att stå ensamma och kämpa för sina rättigheter vilket var något Pela tillslut inte 

orkade längre. Att Wahldén (2002) och Berggren (2017) skildrar en bild av att flickorna kämpar 

för sina rättigheter och frigör sig från hedersvåldet kan bero på att det är två ungdomsromaner 
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där det inte finns direkta riktlinjer och berättelserna är fiktiva och vilket innebär att de kan ha 

annat avslut gentemot de dokumentära berättelserna (Bergsten, 1990).  

   

“Pela ville inte heller dö. Även hon valde till slut att göra som pappa ville. Därför gick hon med 

på att gifta sig i Kurdistan” (Swanberg, 2002 s 97). Ryktet började sprida sig och familjens och 

släktens heder blev skadad. På grund av detta beslutade sig Pela för att leva det liv hennes pappa 

hade valt åt henne. Detta kan tyckas konstigt, att flickan som valde att gå sin egen väg och leva 

det liv hon själv hade valt, till slut väljer att följa pappans vilja. Pela utsatte sin familjs heder på 

spel och fick släkten att känna skam, vilket även Fadime, Evin och Dana gjorde. Skammen är en 

av människans starkaste känslor och många gör allt för att känslan av skam ska undvikas då en 

vill känna en tillhörighet till en grupp, i detta fall en släkt (Hansson, 2010). Med denna förklaring 

är det inte längre konstigt att Pela valde att gå tillbaka till familjen och följa faderns vilja och 

regler, detta då hon helt enkelt ville känna en tillhörighet till en grupp och undvika skamkänslan. 

I beskrivningarna framkommer det att Pelas handlade till skillnad från Fadimes, Evins och Danas 

att Pelas tillhörighet till en grupp tolkas var viktigare för henne än hennes egen vilja. Fadime, 

Evin och Dana å andra beskrivs veta vilka konsekvenserna var men återvände aldrig till sin 

familj, utan valde sin frihet framför familjen. Andra personer som blir utsatta i böckerna är Pelas 

mamma Fatima, Pelas lillasyster Breen, Evins bror Khabat och Fadimes lillasyster Songül. 

Systrarna till Pela och Fadime blir i böckerna också utsatta, dock för psykiskt våld. Vid flera 

tillfällen i båda böckerna utsätts systrarna Breen och Songül för hot. 

   

“Min pappas släkt tycker att jag är en dålig flicka som gick till polisen. De tycker att jag förtjänar 

att dö precis som Pela, för enligt dem har jag inte visat respekt för min släkts heder” (Swanberg, 

2002 s 33). Citatet ovan visar att Breen, som var Pelas lillasyster, blev utsatt efter mordet på Pela 

då hon strävade efter rättvisa. Det går genom citatet också att utläsa att det förväntades av Breen 

att hon skulle stå bakom familjens beslut att mörda Pela. Men då hon ansåg att detta var fel 

skadade hon istället släktens heder och riskerade därmed också att bli mördad. Att inte stödja 

hedersvåldet, inklusive hedersmord kan i sin tur även leda till att en blir utsatt. 

   

“De håller fast mamma också, de slår henne och mamma skriker åt dem, och jag vill gå upp till 

Pela men jag kan inte” (Swanberg, 2002 s 157). Fatima, som var Pelas mamma, tolkar vi, ville se 
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Pela leva och försökte hjälpa henne för att överleva, men lyckades inte. Genom att analysera 

ovanstående citat går det att se att även mamman blev utsatt för våld, utsatt för att hon försökte 

skydda sin dotter. De två ovanstående citaten om Pelas syster Breen och Pelas mamma Fatima 

visar att det ter sig svårt och riskabelt att försvara och skydda någon som är utsatt för hedersvåld 

eller hedersmord. Konsekvensen för detta kan bli att en blir utsatt för bland annat våld. 

  

Något som beskrivs Berggren (2017) men som inte beskrivs i de andra tre böckerna Wahldén 

(2002), Swanberg (2002), Broberg och Ericksson (2012) är hur även Evins bror Khabat blir 

utsatt. Khabat vill inte stå bakom våldet som Evin utsätts för men tvingas av sin familj. ”Det 

gjorde ont att se på när Evin fick stryk. Khabat ville titta bort men tvingade sig att hålla kvar 

blicken, tyckte att han kände vartenda slag i sin egen kropp” (Berggren, 2017 s 92). 

  

Det går genom ovanstående citat att utläsa att Khabat blir utsatt för något han egentligen inte vill 

vara med om då han känner ett medlidande med sin syster. Det förväntades dock av Khabat att 

han skulle se på när hans syster blir slagen för att han är man. Connell (2008) skriver att det i 

vissa patriarkaliska samhällen finns en så kallad delaktighet mellan grupper av män. Det finns 

maskuliniteter som inte innefattar aggressiva förväntningar eller att vara högst uppe i hierarkin. 

Det innebär istället att det finns en utdelning av mansstyrda samhället, även kallat patriarkatet, 

där många män aldrig använder våld mot kvinnor och de respekterar både sina mödrar och fruar.  

Genom att läsa det Connell (2008) skriver, tolkas Khabats handlande och känslor som att han 

inte ställer sig bakom patriarkatet och det utövade våld som förväntas av honom. Khabat älskar 

och respekterar sin syster och vill inte utsätta henne för något lidande. Även om Khabat inte 

utsätts för fysiskt våld som hans syster Evin gör, blir Khabat utsatt för psykiskt våld då han inte 

mår bra av att se vad hans syster går igenom och tvingas in i en mansroll med värderingar som 

han inte delar.  
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5.2.2 Heder som kultur 
 

I romanerna skildras många olika motiv för hedersvåld. Ytliga påståenden som förekommer i de 

olika romanerna kan kopplas till större strukturer som handlar om mötet med en ny kultur, 

kvinno- och mansroller, och vad som förväntas av dem i de här strukturerna. Det ytliga kan 

handla om ett rykte som inte stämmer, om för mycket smink, för korta kläder eller “ett fel 

beteende” som att bli “ för svensk” eller exempelvis att ha en svensk kille. 

  

Det framgår i böckerna att orsakerna till hedersvåldet kan vara skvaller som kan förstöra ryktet 

och vidare dra skam över familjen och släkten, alltså smutskasta hedern. Detta kan kopplas till 

både Eldéns studie (2001) och Grutsky & Åberg (2013) som beskriver hur betydande ett rykte 

kan vara för den utsatta personen och dennes familj. Rykten kan medföra olika konsekvenser 

som i värsta fall kan leda till mord. Rykten behöver inte vara sanna utan det kan ibland också 

bara ha varit skvaller som sprdits. Wahldén (2002) skildrar i citatet nedan att flickan visar för 

mycket ben och visar upp sig på scenen vilket anses vara fel av släkten “Jag visar benen på 

scenen, jag exponerar mig på ett sätt som han och min farbror tycker är olämpligt” (Wahldén, 

2002 s 94). 

 

Swanberg (2002) och Berggren (2017) skildrar att orsakerna kan vara att flickorna är för 

sminkade, bär för korta kjolar. Berggren lägger mycket fokus på att det är själva beteendet som 

anses fel snarare än sminkning och kläder. Swanberg däremot beskriver återkommande om hur 

skvallret om Pela sprids för hon har för korta och utmanande kläder. I Swanbergs dokumentär 

skildras inte att flickan drar skam över släkten genom att träffa killar utan det är mer klädsel och 

beteende som kritiseras. Berggren, Broberg och Ericksson skildrar utöver utseende, alltså 

sminkning och klädsel, umgänge med fel personer, hur flickorna träffar pojkar som inte tillhör 

samma religion eller kultur. Dessa flickor kan snabbt stämplas som horor vilket får stora 

konsekvenser. 

  

Farfar höjde snart volymen ännu mera. Khabat urskilde vartenda ord- det här drog skam 

över hela släkten, farfars grannar hånade honom, pappa måste genast se till att få hem 

Evin igen, sedan skulle de diskutera vad som behövde göras. (Berggren 2017 s 157) 
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Berggren (2017) skildrar i det ovanstående citatet hur Evins farfar får reda på att hon dragit skam 

över släkten. Vi tolkar det som att släkten har stor påverkan. Att det benämns som skvaller tyder 

även på att det i några fall även handlar om falska anklagelser eller dylikt. En flicka eller kvinna 

i en släkt måste vara oerhört försiktig med sina handlingar så att konsekvensen inte leder till 

blodshämnd. Berggren och Swanberg skildrar hur en hederskultur överförs från generation till 

generation. Detta blir tydligt när farfar från andra sidan jordklotet ringer och beklagar sig för att 

barnbarnets handling dragit skam över släkten. Vi tolkar det som att männens ord är lag. De 

kulturella normerna är så djupt rotade att hennes agerande i Sverige kan påverka farfaderns rykte 

även om de inte befinner sig i samma världsdel. De här budskapen kan kopplas med det som Al-

Baldawi (2014) skriver att kulturtillhörigheter påverkar vårt sätt att leva och att kulturen skapar 

en mening i vår vardag. Det är viktigt att komma ihåg att det finns många generaliserande bilder 

av människor från andra kulturer men dessa är missvisande då varje kultur omfattar mångfald. 

Det finns individuell tillämpning av det kulturella arvet och den kan skilja markant människor 

emellan. Al-Baldawi (2014) beskriver hur vår kulturtillhörighet genomsyrar allt vi gör och det är 

detta som skapar mening i livet. Det är viktigt att ha i åtanke att tillämpningen av det kulturella 

arvet skiljer sig från person till person. 

  

Darvishpour (2010) beskriver och jämför en familjestruktur med en pyramid där mannen är 

högst upp i denna pyramid, kvinnan underställd mannen och familjens döttrar befinner sig längst 

ner i pyramiden. Denna familjestruktur skildras i alla fyra böckerna och bilden av en man, som 

inte integrerat sig i det nya samhället och därför ofta utövar mer kontroll över 

familjemedlemmarna, framträder. Al-Baldawi (2014) skriver att invandringen leder till en 

utveckling som medför att pyramiden, som är symbolen av den hierarkiska patriarkala 

familjeordningen, vänds upp och ner. Detta medför att maktbalansen i familjerelationerna 

förändras och därmed också relationerna. När männens ställning försvagas i familjen framför de 

ofta vikten av att behålla de kulturella traditionerna från hemlandet vilket medför att konflikten 

inom familjen blir alltmer kritisk (Darvishpour, 2010). Detta var tydligt i exempelvis Broberg 

och Erickssons (2012) dokumentärberättelser där Fadime var mycket självständig, pappan kände 

att han förlorade kontrollen över henne vilket fick hemska konsekvenser. Detta skildras likaså i 

Swanbergs dokumentärberättelse där Pelas pappa kände att han var tvungen att återvända till 
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Kurdistan med sin dotter för att förändra den försvenskade Pela. Även i ungdomsromanerna 

skildrar författarna en bild av föräldrar som inte är integrerade och som är arbetslösa vilket 

medför att de befinner sig hemma allt för mycket och kontrollen över döttrarna ökar, det är som 

om att hedern är det enda som de har kvar. 

5.2.3 Heder som utanförskap 
 

“Han hade fastnat. Det var som om hedern var det sista han hade kvar. Hans bröder, som båda 

hade jobb och mer pengar än han, drev på som om pappas enda värde låg i att dottern var kysk, 

och det var hon ju” (Berggren, 2017 s 67). Ovanstående citat kan tolkas som att orsaken till 

hedersvåld i denna berättelse är ett utanförskap där vi kan utläsa att pappan var kvar i det gamla 

och inte integrerad medan hans bröder hade jobb och pengar. Det var som att hedern var det enda 

han hade kvar och dottern skulle förbli kysk.  

  

I det här citatet “De där medelålders männen eller kvinnorna som sköter anställningsintervjuerna 

har redan bestämt sig för att det är sån jag är, förstår du. Redan innan jag har kommit in i rummet 

vet de. Eller tror att de vet “ (Wahldén, 2002 s 29). tolkas att Wahldén skildrar en underordnad 

man som är högutbildad men som känner att han blir utestängd från samhället därför att han inte 

kan få de jobb han söker på grund av sitt namn. När han gör ett namnbyte ökar hans chanser att 

få arbete. Det skildras att han själv tänkte att “Jag är en utlänning, fast jag är född i Sverige” 

(Wahldén, 2002 s 29). Vidare skildras det att han upplevde det som att folk trodde att han inte 

kunde något, inte ens det svenska språket. Han beskriver i ett senare skeende att hur mycket han 

än anstränger sig så kommer han aldrig bli som dem. Att det inte spelar någon roll att han är född 

här. Han ifrågasatte varför han skulle anstränga sig för att passa in när ingen egentligen ville ha 

honom här. Det tolkas på samma sätt som Wahldén som skildrar ett utanförskap där individen 

inte känner sig trygg. Det skildras också att han, när han är tillsammans med familj och släkt, 

känner sig trygg i vem han är på ett sätt som han aldrig någonsin känt förut. Detta går att koppla 

till Connell (2008) som beskriver marginalisering och menar att det är en interaktion mellan 

genus och andra strukturer såsom klass och att dessa framkallar ytterligare kopplingar mellan 

olika maskuliniteter. I Wahldéns citat “Jag är socialt anpassad person, i det samhälle som är 

mitt” (Wahldén, 2002 s 118) tolkar vi skildringen som att mannen inte känner en tillhörighet i 
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det svenska samhället där han kategoriseras bort. Han får inte in foten i arbetslivet trots att han 

har utbildning och när han gör ett namnbyte visar det sig leda till arbete. Connell (2008) skriver 

vidare att genom en social dynamik kan medelklassmaskulinitet och arbetarmaskulinitet 

omskapas där klass- och genusrelationer är i omlopp samtidigt. Marginalisering hör alltid 

samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet (Connell, 

2008). Al-Baldawi (2014) menar att människor kan hamna i utanförskap och marginalisering och 

att detta kan leda till en förstärkning av deras grupptillhörighet, dels som ett försvar mot 

förlusten av sitt hemland och tidigare sociala relationer, dels som ett sätt att få kraft till att börja 

ett nytt liv. Vidare menar han att vissa invandrare medvetet kan försätta sig själva i utanförskap 

som en motreaktion mot ett samhälle som de anser inte har gett dem de möjligheter de behöver 

eller om de känner sig hotade av det nya samhällets ordning och struktur som inte matchar deras 

normer och värderingar. 
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6. Avslutande diskussion 
  

Hedersrelaterat våld är ett alltmer uppmärksammat ämne såväl på en nationell som internationell 

nivå vilket ökade vårt intresse för att undersöka ämnet ytterligare. Studiens syfte har varit att 

undersöka hur hedersrelaterat våld skildras i ungdomsromaner och biografier om hedersrelaterat 

våld. Frågeställningarna som har undersökts var hur maskulinitet skildras i biografier och 

ungdomsromaner, hur hedersvåldet skildras, vad orsakerna till hedersvåldet är och dessutom hur 

det skildras hur de utsatta känner sig. 

  

Vi har kunnat utläsa hur författarna framställer det hedersrelaterade våldet i berättelserna och hur 

allvarliga konsekvenserna kan bli när någon drar skam över familjen. Berättelserna handlade om 

att flickorna, enligt släkten, hade betett sig ett oacceptabelt sätt. Hedersvåldet skildras som både 

fysiskt och psykiskt och flickorna i berättelserna utsätts för allt från kränkande och förnedrande 

trakasserier till upprepad fysisk misshandel. Vi har läst skildringar från två olika genrer och en 

skillnad bestod i att båda flickorna i ungdomsromanerna överlever. De lyckas ta sig ifrån 

hedersvåldet och sina familjer medan båda flickorna i biografierna blev mördade på grund av 

hedersproblematiken. Detta menar vi kan härledas till att romanerna är påhittade historier medan 

biografierna är sanna berättelser. Vi tror att ungdomsromanerna har ett emancipatoriskt syfte då 

de kanske vill stödja flickor som är i denna problematik, och att lyfta att det går att ta sig ur 

denna problematik. Vi tolkar det som att författaren vill förmedla denna typ av budskap. Detta 

tror vi kan bero på att det är ungdomsromaner och de har andra villkor (Bergsten, 1990).  

 

Som det i vår studie konstaterades så skildras det att flickorna i samtliga böcker var medvetna 

om konsekvenserna av deras handlande. Vi har kunnat utläsa det som alla visste att de var 

tvungna att vara på sin vakt varje gång de lämnade en byggnad och de slängde ofta en blick över 

axeln för att se att de inte var förföljda av någon i släkten. Trots detta valde alla tjejer förutom 

Pela att leva med rädslan då de ville ha sin frihet. Pela kände liksom de andra tre flickorna ett 

utanförskap som hon slutligen inte orkade leva med och valde därför att gå tillbaka till sin familj. 

I vår vidare reflektion framkommer det att författarna i de två ungdomsromanerna belyser 

flickornas känslor och författarna till biografierna beskriver ett mer övergripande känsloliv. 
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Vi har kunnat utläsa i alla fyra berättelserna vad hedern betyder för familjen och släkten men 

framförallt för männen. Att kvinnan förblir oskuld fram till äktenskapet är mycket viktigt och det 

är männens ansvar att se till att kvinnorna förblir kyska. Det är därför viktigt för kvinnorna att 

följa det normsystem som råder då även ett osant rykte kan skada familjens heder. Att vara 

maskulin i en hederskultur innebär ett stort ansvar att kontrollera att normerna följs och om inte 

så sker blir konsekvenserna många gånger att männen tar till våld. 

  

Vi har också kunnat tolka att det råder olika typer av manligheter där en och samma person kan 

utöva olika manligheter. Den man som utövar våldet kan också vara den som känner sig utsatt 

men trycket blir för stort och detta får honom att agera som han gör. Författaren Mats Berggren 

skildrar en tydlig sådan bild och lyfter också fram hur pojkar blir förtryckta och utsatta för 

hedersvåld. Böckerna beskriver son/bror rollen som svår då det finns normer om hur han ska 

utöva sin manlighet och då speciellt gentemot sina systrar och kvinnliga kusiner. 

  

Det vi kunnat tyda från de olika författarnas skildringar är att hedersvåld uppstår när barnen, 

oftast flickorna, inte följer de regler och normer som föräldrarna förväntar sig. Orsakerna kan 

vara många men det har med den fria viljan att göra. Det handlar om en längtan att få bestämma 

över sin egen kropp, att få klä sig och sminka sig som en vill. Den som överträder normerna kan 

oftast förvänta sig allvarliga konsekvenser. Författarna Swanberg, Broberg och Ericksson 

skildrar I sina biografier hur två flickor mördas efter att de anses ha dragit vanära över familjen. 

Författarna Wahldén, Berggren och Broberg & Ericksson skildrar däremot också en bild av 

flickor som är förtryckta och som utsätts för hedersvåld för att de kämpar för att få flytta till en 

annan stad för att satsa på sin karriär eller för att själv få välja vilken kille hon vill vara ihop 

med. Wahldén och Berggren skildrar en bild av flickor som bryter sig loss från familjen. 

  

Vad får mansrollerna som skildras i en hederskultur för konsekvenser? Vi har kunnat utläsa att 

den aggressiva mannen, som både fysiskt och psykiskt utövar sin manlighet, skadar och 

förtrycker kvinnan. Vi har dessutom kunnat utläsa andra manligheter, positiva sådana, där dessa 

vill motverka gamla strukturer. Det som blir problematiskt här är att vi även kunnat utläsa att 

våra stereotyper kring hederskulturer skapar ytterligare problem. Vi menar att våra stereotyper 

kring hederskulturer på ett sätt också är förtryckande då många män försöker bryta sig loss från 
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detta. Det blir inte bara farfar och pappa som förtrycker utan också av människor utifrån, som 

möter dig med fördomar. De slutsatser som vi kunnat dra efter att ha gjort denna studie är att 

hedersbegreppet är kopplat till kultur och det är viktigt att inte generalisera och ha fördomar mot 

människor utifrån deras etniska tillhörighet Al-Baldawi (2014). Det är dessutom viktigt att förstå 

att hederskulturen kan medföra att människor känner att de hamnar i utanförskap och blir 

marginaliserade då de känner en maktförlust vid invandringen till Sverige (Darvishpour, 2010) 

 

När familjestrukturen förändras på detta vis känner männen en förlust av status i både familj och 

samhälle och för dem blir det en klassresa nedåt. Invandringen till Sverige kan ur ett 

genusperspektiv medföra förlust av manliga privilegier, och därmed minskad makt och status. 

När familjer flyttar till Sverige upplever många föräldrar, men framförallt fäder, att det blir allt 

svårare att upprätthålla normer och regler för att kontrollera sina barn. Detta kan medföra 

vanmakt och dispyt inom familjer. Vidare framgår det att generations- och könskonflikter går 

hand i hand vilket medför att konflikter mellan fäder och döttrar kan bli ännu mer våldsamma. 

Männens förlust av auktoritet kan vara en bakomliggande faktor till att män använder våld för att 

upprätthålla sin dominans (Darvishpour, 2010). 

  

När vi har gjort denna studie har vi kunnat konstatera att män och pojkar också blir förtryckta 

och detta fångade vårt intresse. Mycket tyder på att det är mycket vanligare än vad som 

framkommit. Vi tror det finns ett stort mörkertal och det hade varit intressant att undersöka detta 

ytterligare genom att finna statistik eller göra intervjuer. Vi antar att det är många pojkar som 

inte vågar ta steget och be om hjälp då de lärt sig hur viktigt det är att vara stark och tålig. Dessa 

pojkar faller troligtvis ofta mellan stolarna och får inte den hjälp de behöver. Det hade vidare 

varit intressant att studera en annan aspekt av hedersvåldet, nämligen hur många som väljer att 

hålla sig till sina traditioner och sin kultur framför att prioritera integration i Sverige. 
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