
 

 

 

 

 

 

 

Forskning och utvärdering inom Kriminalvården 

 

”HEDER FANNS JU I FAMILJEN MEN VI 

VAR INTE EXTREMA I DET” 

Intervjustudie med kriminalvårdsklienter 

med hedersrelaterad våldsbrottslighet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Kriminalvården 

Tryckning: Kriminalvården Digitaltryck 2020 

 

Beställningsnummer: 7349 

ISBN: 978-91-89067-01-1 

Projektnummer: 2018-305 

 

Kriminalvården 

601 80 Norrköping 

Tel: 077-228 08 00 

E-post: hk@kriminalvarden.se 

Hemsida: www.kriminalvarden.se 



 

 
 

Förord 
Arbetet mot hedersrelaterat våld är en fråga om mänskliga rättigheter, varför regeringen satsat 

omfattande resurser på arbetet med att förhindra sådana typer av brott. Kriminalvården har i 

uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att inom ramen för myndighetens 

verksamhet bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott. 

Detta är en del av uppdraget att ytterligare utveckla myndighetens återfallsförebyggande arbete 

för personer dömda för våldsbrott mot närstående (Regeringsbeslut S2018/04674/JÄM). Vid 

genomförande av uppdraget ska Kriminalvården samverka med Socialstyrelsen som haft ett 

regeringsuppdrag att ta fram metoder för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 

behandlingsarbete med icke dömda våldsutövare i nära relationer. Ett deluppdrag för 

Socialstyrelsen har varit att utreda förutsättningarna för att utveckla behandlingsmetoder för 

personer som utövat våld med hedersmotiv (Socialstyrelsen, 2020). 

 

Kriminalvården har 2015 genomfört en registerbaserad kartläggning av kriminalvårdsklienter med 

en hedersrelaterad brottslighet. Studien fokuserade på bakgrundsfaktorer såsom 

utbildningsbakgrund, sysselsättning, sjuklighet och brottsbelastning i jämförelse med både 

normalbefolkningen och andra våldbrottsdömda. För att myndigheten ska kunna utveckla 

effektiva insatser som kan bidra till att förebygga återfall i brott är det också viktigt att få kunskap 

om de motiv och drivkrafter som ligger till grund för hedersrelaterade våldsbrott, vilket är det 

bakomliggande syftet i denna intervjustudie.  

 

Från 1 juli 2020 införs en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv, men det saknas en 

brottsrubricering för hedersrelaterat våld i Sverige. Det är därför en utmaning att forska om 

hedersrelaterat våld, vilket tidigare studier också visar. Olika studier har fångat olika aspekter och 

det är svårt att avgöra vad som är orsak och verkan. I den här studien har 16 

kriminalvårdsklienter med en hedersrelaterad brottslighet intervjuats. Resultaten som rapporten 

redogör för baseras på deltagarnas egen version av de brott de dömts för. Studien bidrar med 

kunskap om bakomliggande erfarenheter, värderingar, normer och motiv till våldsbrotten utifrån 

deltagarnas egna berättelser. Slutsatserna kring identifiering, behandling, återanpassning och 

samverkan, blir viktiga i Kriminalvårdens fortsatta arbete på området.  

 

Studien har genomförts av Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet i samarbete med 

enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen, med delfinansiering av Länsstyrelsen 

Östergötland. Rapporten har skrivits av Lina Grip, Marcus Dynevall, Jon Söderberg och Camilla 

Starck vid Kriminalvården. Rapportförfattarna ansvarar för de resultat och slutsatser som 

presenteras i rapporten. I forskargruppen har även Liina Tohver (Kriminalvården), Asli Kulane 

(Karolinska Institutet) samt Anneli Marttila, Mariana Dufort och Synnöve Ljunggren på 

Socialstyrelsen ingått. Rapporten har granskats av två av Kriminalvårdens vetenskapliga rådgivare. 

Vi vill rikta ett stort tack till Hanna Linell (Länsstyrelsen Östergötland, Stockholms universitet), 

Shilan Caman (Karolinska Institutet), samt till Leni Eriksson, Fredrik Olausson och Martin 

Lardén (Kriminalvården) som ingick i projektets referensgrupp. Slutligen vill vi tacka de anstalter 

och frivårdskontor som varit delaktiga i intervjuernas genomförande samt alla deltagare i studien 

för att ha delat med sig av sina tankar och erfarenheter och på så vis möjliggjort studien. 

 

Jenny Kärrholm,  

Enhetschef Forsknings- och utvärderingsenheten 

Kriminalvården 
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Sammanfattning 

Kriminalvården har i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att, inom ramen för 

myndighetens verksamhet, bedriva återfallsförebyggande arbete för personer dömda för 

hedersrelaterade brott (Regeringsbeslut S2018/04674/JÄM). För att omhänderta uppdraget pågår 

flera projekt i syfte att öka kunskapen om klienter med hedersrelaterad brottslighet, däribland en 

pilotverksamhet för att utbilda personal och genomföra fördjupade bedömningar på klienter, 

samt ett försök att anpassa innehållet i Kriminalvårdens ackrediterade Relationsvåldsprogram 

(RVP) till klienter med hedersrelaterad problematik. Denna forskningsrapport bidrar med 

ytterligare en pusselbit. Studien är ett samarbete mellan Kriminalvården och Socialstyrelsen och 

forskargruppen har bestått av medarbetare från båda myndigheterna.  

 

Studien bygger på intervjuer med 16 kriminalvårdsklienter och undersöker motiv och drivkrafter 

till våldsbrott i hederskontext utifrån deltagarnas perspektiv. Med motiv och drivkrafter innefattas 

bland annat attityder och värderingar hos deltagarna, samt bakomliggande faktorer som ur 

deltagarnas perspektiv beskriver uppkomst och vidmakthållande av hedersrelaterat våld. Målet 

med studien är att bidra till Kriminalvårdens utvecklingsarbete, genom att stärka kunskapsbasen 

som Kriminalvården behöver för att utveckla insatser riktade till klienter med hedersrelaterad 

brottslighet. En förhoppning är att studien även resulterar i fördjupad kunskap som kan bidra till 

att utveckla förebyggande åtgärder även för icke-dömda personer. 

 

Intervjuerna täckte in ett brett frågebatteri som lyfte fram deltagarnas åsikter och erfarenheter. 

Resultaten som rapporten redogör för baseras på deltagarnas egen version av de brott de dömts 

för, vilket i flera fall står i kontrast till hur exempelvis målsägande och vittnen beskrivit 

händelseförloppet och motiven bakom gärningen. Att flera deltagare inte ser sin dom som 

definitiv utan hoppas på att få resning kan också ha påverkat vad de uttryckt i intervjuerna. 

Forskargruppen transkriberade, kodade och analyserade intervjuerna tematiskt. I analysen 

identifierades sju teman som rör deltagarnas berättelser om: 1) Uppväxtvillkor och utbildning, 2) 

Våldsutsatthet och trauma, 3) Tidigare kriminalitet och annan antisocialitet, 4) Migrationen till 

Sverige och dess påverkan på familjestruktur, roller och självbild, 5) Normer, värderingar och 

livsåskådning, 6) Skuld, ansvar och brottsmotiv samt, 7) Uppkomsten och vidmakthållandet av 

hedersvåld. Resultatet av den tematiska analysen visar att deltagarna skiljer sig mycket åt i deras 

uttryckta normer, attityder och värderingar, gällande i vilken grad de ger uttryck för 

hedersrelaterade värderingar. Deltagarna beskriver hedersvåld generellt som ett samhällsproblem i 

länder och områden med institutionella brister och resonerar om hur fenomenet uppstått och 

vidmakthålls på ett sätt som liknar förklaringsmodeller som presenteras i forskningslitteraturen. 

Deltagarnas beskrivningar av vad som lett fram till deras egen våldsutövning handlar istället om 

specifika händelser, svek, kränkningar, separation, desperation, livsstress och psykisk ohälsa.  

 

Deltagarna beskriver att de har haft svårt att se lösningar på upplevda problem i familjen och 

parrelationen. Flera deltagare beskriver att de tappat kontrollen och våldet beskrivs som impulsivt 

och oplanerat. Deltagarnas berättelser inkluderar återkommande referenser till kända riskfaktorer 

för våldsutövning, såsom stressande uppväxtvillkor, normalisering av våld under uppfostran, 

uppträdandeproblem, frånvarande fäder, tidigare brottslighet samt problem med impulskontroll 

och svårigheter att hantera relationsproblem och separationer. Utifrån tidigare forskning om 

riskfaktorer för våldsbrottslighet finns det därmed anledning att tro att deltagarna i dessa aspekter 

har likheter med andra kriminalvårdsklienter. 
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Alla deltagare har migrerat till Sverige, de flesta från konfliktdrabbade länder i Mellanöstern. 

Uppväxten har i många fall präglats av fattigdom, politiskt förtryck och begränsad skolgång. 

Deltagarnas uppväxtvillkor och inlärningssammanhang skiljer sig från kriminalvårdsklienter som 

vuxit upp i en svensk kontext. Hur stor del av livet de bott i Sverige, huruvida de har ett socialt 

nätverk i Sverige och av vilken anledning de flyttade skiljer sig åt mellan deltagarna. Integrationen 

i Sverige har inneburit en exponering för nya värderingar och har bidragit till en självbild och en 

livsstil som av dem själva upplevs som en motsats till, och avståndstagande från, en 

våldsbejakande hederskultur. Utifrån deltagarnas bakgrund är det rimligt att anta att deras behov 

och mottaglighet för insatser delvis överlappar med kriminalvårdsklienter med liknande 

uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. 

 

Deltagarna berättar att de har varit utsatta för våld under uppväxten och att de har begränsats i 

sina egna livsval, gällande till exempel val av partner. I alla berättelser återfinns även 

beskrivningar av hur hedersförtryck i någon mån har funnits i det omgivande samhället under 

barndomen. Flera deltagare delger att hederskulturella värderingar, även i vuxenlivet, fortfarande 

finns hos andra familjer, i några fall i den egna svärfamiljen. Några berättar också att heder – ens 

självrespekt eller anseende i det omgivande samhället – har spelat en roll i familjen. En del av 

deltagarna har tidigare begått brott som skulle kunna vara hedersrelaterad och har i flera fall 

innefattat tvångsgifte. Det är rimligt att anta att studiedeltagarna på så vis särskiljer sig från många 

andra kriminalvårdsklienter. Nästan alla deltagare tar avstånd från att de själva haft ett 

hedersmotiv till brottet. Detta beror troligen på att deltagarna inte tillstår att brottet var planerat, 

vilket hedersmotivet kräver, men också för att hedersmotivet är både en försvårande 

omständighet och upplevs som särskilt stigmatiserande. Ingen deltagares berättelse ger heller stöd 

för att den egna släkten skulle ha uppmuntrat, anstiftat eller i efterhand förstärkt brottet. Tre 

deltagare beskriver dock att svärföräldrar utövat hot, kontroll och förtryck som kan kopplas till 

hedersvärderingar mot deltagaren eller dennes partner innan brottet. Flera berättar också om 

ryktesspridning som ägt rum innan brottet. Vilken roll någon kollektivistisk påverkan har haft på 

brotten är därför oklart.  

 

Studiens resultat överlappar delvis med tidigare studier om hedersvåldsförövare, särskilt gällande 

erfarenhet av separationer, migration, psykisk ohälsa, låg utbildningsnivå och tidigare 

antisocialitet. Studiens resultat skiljer sig från en del andra studier som gjorts om 

hedersvåldsdömda i andra landskontexter gällande motivet till brottet på så sätt att deltagarna inte 

lyfter heder som motiv. Studiens resultat innebär förnyad kunskap för Kriminalvården att 

överväga i myndighetens arbete med identifiering och bedömning, behandling, återanpassning 

och samverkan med andra samhällsaktörer, bland annat gällande likheter och skillnader i relation 

till andra klientgrupper och vikten av individanpassad behandling. 
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Summary 

The Swedish Prison and Probation Service (SPPS) is commissioned by the government to 

investigate the possibilities for conducting recidivism prevention for persons convicted of 

honour-related crimes. As a response to the request, several projects are currently underway to 

increase knowledge about such clients, including a pilot program to train staff to conduct in-

depth risk assessments, as well as an attempt to adapt the content of the SPPS’ relationship 

violence program to clients with honour-related problems. This research report is the third 

contribution to that end. The study is a collaboration between the SPPS and the National Board 

of Health and Welfare and the research group has consisted of employees from both authorities. 

The Prison and Probation Service is however responsible for the results and conclusions 

presented in the report. 

 

The study is based on semi-structured interviews with 16 SPPS clients and examines the motives 

and driving forces for violent crimes in honour-related contexts from the study participants’ 

perspectives. The motives and driving forces examined include, among others, the attitudes and 

values of individuals who have used violence in an honour-related context and underlying factors 

that describe the origin and maintenance of honour-related violence from the participants’ 

perspective. The study’s aim is to strengthen the knowledge base needed for the SPPS to develop 

rehabilitative services targeting clients convicted of honour-related crimes. The study’s 

contribution to knowledge may extend also to ongoing efforts in developing preventive measures 

for non-convicted persons. 

 

The interviews covered a broad range of questions that highlighted the participants’ beliefs and 

experiences. The results described in this report is based on the participants’ own versions of the 

crimes they were convicted of, which in many cases contradict how, for example, victims and 

witnesses described the course of events and the motives behind the crime. Several participants 

do not see their sentence as definitive, which may also have influenced the narratives in the 

interviews. The researchers transcribed, coded and analysed the interviews thematically. The 

analysis identified seven themes related to participants’ stories regarding: 1) their education and 

upbringing; 2) their experiences of violence and trauma; 3) their previous crimes and other 

antisocial behaviour; 4) their migration and its influence on family structure, rolls and self-image; 

5) their norms, values and conceptions of life; 6) their guilt, personal responsibility and crime 

motives; and 7) the origin and preservation of honour violence.  

 

The results of the thematic analysis show that the participants differ greatly in their norms, 

attitudes and values, regarding the extent to which they express known honour-related values. In 

general, the participants describe honour-related violence as a societal problem in countries and 

places with poor democratic institutions and limitations to individual rights. The participants’ 

descriptions of what led to their own violence refer, instead, to specific events, betrayals of 

intimate partners, personal insults, separation, desperation, life stress and mental health issues.  

 

The participants describe that they have had difficulties coping with perceived problems in the 

family and intimate relationships. Many describe a loss of control and construct violent behaviour 

as impulsive and unplanned. Participants’ stories include recurring references to known risk 

factors for violence, such as stressful upbringing conditions, normalization of violence during 

upbringing, behaviour problems, absent fathers, past crime, and problems with impulse control 

and difficulties in dealing with relationship problems and separations. Based on previous research 
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on risk factors for violent crime, there is reason to believe that the participants in these aspects 

are similar to other SPPS’ clients. 

 

All participants have migrated to Sweden, most from conflict-affected countries in the Middle 

East. The upbringing has in many cases been characterized by poverty, political oppression and 

limited schooling. Participants’ socialization context and living conditions differ from other 

Swedish prison and probation clients who have grown up in a Swedish context. The participants’ 

migration process however differ in regards to the reasons for migrating, the length of stay in 

Sweden prior to the crime and the strength of social ties in Sweden. According to the 

participants, the exposure to new values during the integration into Swedish culture has 

contributed to a self-image and lifestyle that reject a violent culture of honour. Based on the 

participants’ backgrounds, it is reasonable to assume that their needs and responsiveness to 

interventions partially overlap with SPPS’ clients who have grown up in similar contexts. 

 

Participants also share the experience of violence during childhood and limitations in their own 

life choices such as the choice of a partner. All stories include, to some extent, descriptions of 

repressions of honour in the surrounding society during childhood. Several participants share 

that, even in adulthood, honour-related cultural values still exist within other families and 

sometimes in their family-in-law. Some also say that honour – the basis for one’s self-respect or 

reputation in the surrounding community – has played a role in their family. Some of the 

previous crimes could be considered honour-related, and have in several cases included forced 

marriages (and also in some cases marriages with an underage partner). It is reasonable to assume 

that the study participants in this regard diverge from many other SPPS’ clients. 

 

With one exception only, participants denounced honour as a motive for their crime. This is 

likely related to an unwillingness to admit that the crime was planned, which the honour motive 

requires, but also to the attribution of such a motive as aggravating and stigmatizing. The study 

could not capture a collectivist influence on the crimes. Participants provide no accounts of 

family members encouraging, instigating or reinforcing the crime. However, three participants 

describe that in-laws exerted threats, control and oppression against the participant or his partner, 

which may be contextualized as honour-related violence. Several participants also say that 

rumours were spread in the time before the crime. Overall, the study’s results offer important 

insights for the SPPS to consider in the internal and collaborative work with identification and 

assessment, treatment, and reintegration of offenders convicted of honour-related crimes, such as 

the overlap with other client groups and the need for individual treatment plans given in-group 

heterogeneity. 
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1 Introduktion 

Vikten av att förebygga hedersbrott är något det råder stor politisk enighet om mellan alla 

riksdagspartier. En av punkterna i januariavtalet handlar om ytterligare satsningar för att möta 

hotet från hedersrelaterad brottslighet mot ”människors frihet och säkerhet”. Detta bland annat 

genom riktade insatser, ökad kunskap på området, straffskärpningar och sänkt tröskel för 

utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott (Regeringen, 2019).  

 

Mycket fokus i det förebyggande arbetet har handlat om att synliggöra individen – dennes 

rättigheter och kränkningar av dessa. När det gäller gärningspersoner har fokus istället ofta varit 

på den våldskultur – hederskulturen – som antas driva brottsligheten. Detta är ett annorlunda 

förhållningssätt jämfört med forskning om allmän, eller annan specifik, våldsbrottslighet som 

lyfter en kombination av faktorer såsom uppväxtvillkor, socioekonomi, missbruk och 

psykologiska drag hos gärningspersonerna. I och med att dessa faktorer i regel inte har studerats i 

samband med personer som begått hedersrelaterade brott står Kriminalvården inför en utmaning: 

är det lämpligt att använda mer generella och evidensbaserade behandlingsmetoder också för 

klienter med hedersrelaterad brottslighet, eller behöver myndigheten utveckla speciella metoder 

för att möta dessa klienter i verksamheten? För att öka kunskapen kring denna fråga har 

Kriminalvården genomfört en intervjustudie med klienter med hedersrelaterad brottslighet. 

Ambitionen var att utifrån en explorativ ansats fånga klienternas egna berättelser om orsaker till 

och omständigheter kring de brott de dömts för, samt hur dessa hänger samman med heder. 

 

Kriminalvården har behandlingsprogram med inriktning mot generell våldsbrottslighet, sexuellt 

våld och våld i nära relationer, men saknar idag behandling som specifikt riktar sig mot 

hedersrelaterat våld. Det finns därför ett behov av att bättre förstå uppkomst och 

vidmakthållande av hedersvåld och vad som utmärker de klienter som är dömda för 

hedersrelaterade brott. För att i förlängningen etablera en riskreducerande programverksamhet 

med inriktning mot hedersvåld, eller identifiera redan existerande insatser som är relevanta, 

behövs alltså mer kunskap om dessa klienters specifika riskfaktorer, deras unika behovsområden 

samt vilka mottaglighetsaspekter som finns att ta hänsyn till. Detta är också en del av 

Kriminalvårdens pågående regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva 

återfallsförebyggande arbete för personer dömda för hedersrelaterade brott, vilket ska 

slutredovisas senast den 31 mars 2021 (Regeringsbeslut S2018/04674/JÄM). Den här studien 

utgör ett delprojekt under uppdraget. Andra delprojekt är en försöksverksamhet för att utreda 

förutsättningarna för att använda riskbedömningsinstrumentet PATRIARK1, samt ett pilotförsök 

att anpassa innehållet i det ackrediterade Relationsvåldsprogrammet till klienter med 

hedersrelaterad problematik. 

 

Tidigare forskning om hedersrelaterad brottslighet är begränsad i omfattning och har i hög grad 

inriktat sig på begreppsdefinitioner, diskurser, våldets omfattning och offrens erfarenheter av 

sådant våld och förtryck. Mindre vetenskaplig uppmärksamhet har ägnats åt gärningspersonerna, 

i synnerhet vad gäller förutsättningar för återfallsförebyggande arbete vid hedersrelaterad 

                                                 
1 PATRIARK är ett instrument för bedömning av risk för hedersrelaterat våld som tidigare använts i begränsad 

omfattning inom Kriminalvården. Det består av en checklista med totalt 15 faktorer som kartlägger risk- och 

sårbarhetsfaktorer hos förövare respektive offer. Baserat på denna kartläggning bedöms risken för framtida 

hedersrelaterat våld som låg, medel eller hög. Bedömaren formulerar även tänkbara riskscenarion och ger förslag på 

åtgärder för att hantera dessa risker (Kropp, Belfrage & Hart, 2013). Under Kriminalvårdens försöksverksamhet har 

lokala riskbedömare på olika anstalter utbildats och handletts i instrumentet. 
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brottslighet (Yourstone m.fl., 2015; Yourstone m.fl., 2018). Detta problem har bland annat 

uppmärksammats av Rättsmedicinalverket som, i ett yttrande med utlåtande enligt 10 § lagen om 

omvandling av fängelse på livstid, konstaterat att det – till skillnad från exempelvis våld i nära 

relationer – saknas kunskap att uppskatta risken för återfall i hedersrelaterad brottslighet (Örebro 

tingsrätt, 2011). Tack vare forskning, både i Sverige och internationellt, har vi kunskap om 

variationer av hederskontexter och hur kontroll, våld och förtryck tar sig uttryck i sådana 

sammanhang. Tidigare studier om hedersvåld går dock isär gällande om mekanismerna bakom 

våldshandlingarna och om förövarnas egenskaper skiljer sig åt från personer som utövat andra 

former av våld. En delförklaring är att tidigare studier om heder framförallt eller uteslutande 

undersökt hur kultur har påverkat våldshandlingen – något som är mer ovanligt i forskning om 

annan brottslighet och också försvårar jämförelser. Den kulturella förklaringsmodellen, som 

söker orsaker till våldet på en mer övergripande nivå, ger inte svar på varför enskilda individer 

som lever i hederskulturer utövar våld när de flesta andra i samma kultur inte gör det, trots 

liknande exponering för hedersnormer (Roberts, 2014). Kulturella förklaringsmodeller är också 

kontextspecifika per definition, då kulturer skiljer sig åt över tid och rum. För att Kriminalvården 

ska kunna arbeta både preventivt, rehabiliterande samt återfallsförebyggande med enskilda 

klienter behövs alltså mer kunskap om gärningspersonerna, särskilt i en svensk kontext. 

 

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet har tidigare publicerat två studier med syfte 

att öka kunskapen om hedersrelaterade våldsbrott, vilka inkluderar en kunskapsöversikt 

(Yourstone m.fl., 2015) och en registerstudie (Yourstone m.fl., 2018). En målsättning var att 

utöver registerstudien genomföra en intervjustudie med kriminalvårdsklienter som utövat 

hedersrelaterad brottslighet för att ”fånga det som inte går att fånga med register, men som ändå bedöms som 

en viktig del av potentiella riskfaktorer: attityder, värderingar samt grupprocesser” (Yourstone m.fl., 2018). 

Ett pilotförsök genomfördes för en intervjustudie med kriminalvårdsklienter 2018 och den här 

studien har planerats utifrån lärdomarna från den. Samtal med klienter är centralt för hela 

myndighetens klientnära verksamhet. Kriminalvården är enligt lag skyldig att upprätta en 

individuellt utformad verkställighetsplan och verkställigheten ska planeras och utformas efter 

samråd med den intagna (1 kap. 5 § FäL). En styrande målsättning för Kriminalvårdens 

återfallsförebyggande arbete består av att matcha rätt klient med rätt riskreducerande insatser, 

baserat på risk, behov och mottaglighetsprinciperna2 (RBM; Bonta & Andrews, 2017). De risk- 

och behovsbedömningar som görs inom Kriminalvården bygger delvis på klientsamtal. Det ses 

som en förutsättning för all form av behandling att klienten själv är delaktig och att behandlingen 

utgår från klientens individuella behov.  

 

Nedan beskrivs rapportens syfte och frågeställningar. Sedan följer en diskussion om begreppen 

hedersvåld och hedersvåldsförövare utifrån litteratur på området och hur begreppen används i 

rapporten. Delkapitlet ”Bakgrund och tidigare forskning” ger en överblick av förekomst av 

hedersvåld i Sverige, diskuterar vilka hedersvåldsutövare som återfinns i Kriminalvården samt 

redogör i ett längre avsnitt för forskningsläget om hedersvåldsutövare. Kapitel två beskriver 

studiens urval, genomförande, analysmetod, begränsningar samt vilka metodologiska aspekter 

som beaktats. Kapitel tre beskriver studiens resultat i en tematisk analys. Det fjärde och sista 

                                                 
2 RBM är vägledande behandlingsprinciper för kriminalvård som, om de följs, visat sig vara effektiva för att minska 

återfall i brott. I korthet innebär de att klienter som bedöms ha störst risk att återfalla också ska ges de mest intensiva 

insatserna (riskprincipen), att insatserna ska fokusera på de faktorer som direkt påverkar risken för återfall i brott 

(behovsprincipen) samt att insatserna ska anpassas efter klientens individuella förutsättningar och inlärningsstil 

(mottaglighetsprincipen) (Bonta & Andrews, 2017). 



 

11 
 

kapitlet svarar på studiens frågeställningar och diskuterar resultaten i förhållande till tidigare 

forskning och relevans för Kriminalvården. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap om personer som har utövat 

hedersrelaterat våld som lett till en kriminalvårdspåföljd och på så vis bidra till Kriminalvårdens 

utvecklingsarbete i att utveckla insatser riktade till klienter dömda för hedersrelaterade våldsbrott. 

Studien ämnar undersöka motiv och drivkrafter till våldsbrott i hederskontext utifrån 

gärningspersonerna perspektiv. Med motiv och drivkrafter innefattas bland annat attityder och 

värderingar hos individer som använt våld inom ramen för en hederskontext och bakomliggande 

faktorer som ur förövarens perspektiv beskriver uppkomst och vidmakthållande av 

hedersrelaterat våld. En förhoppning är att studiens resultat kan bidra till att utveckla 

förebyggande åtgärder även för icke-dömda personer.  

 

Frågeställningarna är: 

 Vilka attityder och värderingar kring t.ex. heder, individens rättigheter, jämställdhet och 

sexualitet uttrycker deltagarna?  

 Hur beskriver deltagarna sin förmåga till problemlösning och känsloreglering?  

 Vilka bakomliggande faktorer (såsom familjestruktur, socioekonomi, trauma, 

marginalisering) kan, ur deltagarnas perspektiv, beskriva uppkomst och vidmakthållande 

av hedersrelaterat våld? 

 Hur beskriver deltagarna sin psykiska hälsa före respektive efter brottet?  

 Vilka likheter och skillnader finns i deltagarnas berättelser? Framstår deltagarna som 

använt våld inom ramen för en hederskontext som en homogen eller heterogen grupp 

och vad utmärker i så fall dessa?  

1.2 Definitioner 

Termen ”hedersvåldsförövare” kan användas för såväl ”dömd gärningsman, person som misstänks för 

brott men inte dömts och familjemedlemmar som sanktionerar [hedersrelaterat våld]” (Ghazinour m.fl., 2007). 

Vi vill betona att denna studie handlar enbart om den förstnämnda – dömda gärningspersoner. I 

och med att hedersvåld i sig inte är en brottsrubricering och för att undvika missförstånd 

använder vi uttrycket ”kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad brottslighet” vid benämning av 

deltagarna i studien, istället för ”hedersvåldsförövare” eller ”dömda för hedersrelaterade 

våldsbrott”. 

 

Begreppet ”våld i hedersrelaterad kontext” och dess tillämpning i svenska rättsväsendet har 

kritiserats för att vara för ospecifik och omfattande, med risk att rymma allt våld i 

minoritetsfamiljer (Bredal, 2014). På senare år har praktiker och forskare närmat sig en samsyn 

kring det snävare begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck”, även om begreppet är 

föränderligt och kan skilja sig åt i olika sammanhang. Hedersrelaterat våld, kontroll och förtryck 

är en typ av våld som utövas mot en familjemedlem eller närstående vars beteende anses skada, 

eller riskera att skada, familjens, eller någon enskild familjemedlems, anseende i det omgivande 

samhället (heder). Centralt för begreppet är att en persons heder är avhängigt andra närståendes 

beteende, vilket förordar att kontroll utövas efter en hierarkisk ordning, för att styra närståendes 

beteende (Baianstovu m.fl., 2019; Baker m.fl., 1999; Doğan, 2014a/b; Ghazinour m.fl., 2007; 

NCK, 2010; Ouis, 2015; Rosquist, 2020; Yourstone m.fl., 2015; Yourstone m.fl., 2018). 
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Hedersrelaterat våld, kontroll och förtryck tar sig olika uttryck och innefattar i teorin alla 

brottskategorier. Sådan kontroll och förtryck kan innebära begränsningar kring var en person får 

vistas och med vem, vilka kläder denne får bära, tillgång till utbildning och val av partner, hot, 

våld samt fysisk och psykisk isolering (Bates, 2017; Jernbro & Landberg, 2016; Husseini, 2009; 

Schlytter & Linell, 2008; van Eck, 2003). Samsyn råder också gällande att hedersvåld förekommer 

även i länder som är individualistiskt präglade, att hedersvåld inte orsakas av en särskild religion 

eller kultur och återfinnes bland olika etniska grupper. Dessutom råder viss samsyn om att både 

män och kvinnor är offer och förövare, samt att den upplevda provokationen bakom hedersvåld 

kan röra en rad beteenden, även till synes triviala (se t.ex. Baianstovu m.fl., 2019; Vandello & 

Cohen, 2003; Eldén, 2001; Jernbro & Landberg, 2016; Rexvid & Schlytter, 2012; Sanberg & 

Janssen, 2018; SOU 2015:55; van Eck, 2003; Wikan, 2009). Dessa samstämmigheter har också 

varit en utgångspunkt i förståelsen av hedersvåld i denna studie. 

 

Kriminalvården använder sig av Åklagarmyndighetens definition av hedersrelaterat våld: 

”Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon – ofta en släkting – som, enligt gärningsmannens och övriga 

släktens eller gruppens 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” (Åklagarmyndigheten, 2006). I handbokens definitionsavsnitt skriver 

Åklagarmyndigheten även att ”hedersproblematiken kan aktualiseras även i ärenden där motivet till brottet 

inte har med heder att göra om målsägandens familj har ett starkt hederstänkande” (Åklagarmyndigheten, 

2006, s. 6). Åklagarmyndigheten och Polisen arbetar sedan 2019 med att ta fram en gemensam 

och mer inkluderande definition. 

 

Mindre samsyn råder ifråga om hur hedersvåldsförövare skiljer sig åt från andra som utövat våld i 

nära relation, hur distinktionen görs och varför det är viktigt. Ett återkommande argument är att 

hedersvåld har en kollektivistisk dimension där andra personer, utöver gärningspersoner, på olika 

sätt ger stöd för våldsutövningen, vilket inte anses vara fallet med annat våld i nära relation, där 

gärningspersonen står ensam och ofta blir socialt exkluderad som en konsekvens av våldet (se 

t.ex. Chesler, 2010; Doğan 2014a/b och Åklagarmyndigheten, 2006). Rosquist (2020), som i sin 

avhandling gjort en kritisk diskursanalys av den svenska rättens användning av hedersbegreppet, 

finner att två kulturdiskurser dominerar hur rätten förklarar orsakerna till hedersmord: en exogen 

där den svenska kulturen utgör normen mot vilken hederskulturen jämförs och andrafieras, och 

en endogen som utgår från ett inifrånperspektiv och framhåller maktrelationer inom familjen.  

 

Den feministiska könsmaktskritiken av konceptet hedersvåld handlar inte om att våldet saknar en 

kollektivistisk eller kulturell dimension, utan att den kollektivistiska och kulturella inverkan på 

andra våldsuttryck förminskas eller dolts (Bredal 2014; Gill, 2014). Till exempel negligerar den 

mediala bilden kontexten och situationsfaktorer bakom motiv till dödligt våld mot barn i väst och 

framhåller individuella egenskaper hos förövaren som galen eller ond (Eriksson et al. 2014). Ett 

annat exempel är forskning i västerländska länder som har visat att våldtäktsoffers kläder och 

karaktär signifikant påverkar tendensen att beskylla offret för brottet, både hos förövaren och 

allmänheten (Whatley, 1999). Postkoloniala feminister problematiserar konceptet hedersvåld och 

lyfter att det är en västerländsk kategori som i förlängningen leder till att strukturella 

könsmaktsordningars inverkan på våldsbrott i Väst osynliggörs: ”Violence against women is blamed on 

individual criminality rather than cultural factors in the case of white males; for minority groups, it is linked to 

pathological cultures” (Grewal, 2013, s. 7). Frågan om i vilken utsträckning och på vilket sätt 
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hederskultur orsakar hedersvåld och gränsdragningen till annat familjevåld, är med andra ord en 

polariserad debatt inom forskningen.  

 

Ett återkommande argument för att särskilja hedersvåld från annat våld i nära relation är att 

gärningspersonens motiv till våldet skiljer sig åt. Våld i nära relation är dock ett inkluderande 

koncept och kräver inte specifika kriterier för motivation (Hayes m.fl., 2018). Även om det inte 

råder konsensus kring det, definieras relationsvåld ofta som ett exempel på expressivt våld 

(affektiv aggression), vilket “sker ofta impulsivt och i stark affekt” och där “våldet är ett mål i sig och 

andra eventuella motiv är sekundära” (Forselius och Granath, 2017, s. 53). Hedersvåld däremot 

förklaras som ett uttryck för instrumentellt våld då gärningspersonen eller personerna använder 

sig av våld för att bevara eller återupprätta hedern, något som gärningspersonen uppfattar som 

eftersträvansvärt. Hedersvåld, även när det utövas av en partner eller före detta partner, anses 

alltså vara annorlunda från annat våld i nära relation (Doğan 2014b/2019; Åklagarmyndigheten, 

2006). En viktig skillnad i en sådan distinktion är att hedersvåld anses ha ett uppsåt och vara 

överlagt (premeditated) medan annat våld i nära relation kan vara impulsivt eller sakna uppsåt. 

Detta är särskilt problematiskt eftersom uppsåt är en försvårande omständighet i många 

straffrättssystem, däribland det svenska (Bredal, 2014). En dikotomi mellan affektivt och 

instrumentellt våld kan tolkas som tämligen konstgjord och i enskilda fall vara svår att tillämpa, 

då det kan finnas många bidragande orsaker till våldet och motiven kan vara flera. Det är också 

svårt att observera i vilken utsträckning våldsutövaren har kunnat kontrollera aggressionen 

(Bushman & Andersson, 2001). Feministiska forskare har argumenterat för att våld i nära relation 

kan vara instrumentellt och syfta till att behålla makt och kontroll, eller förhindra att till exempel 

bli lämnad (Johnson, 1995; Wilson & Daly, 1998; Stark, 2007). Wilson och Daly (1998) har bland 

annat hävdat att mäns dödliga våld mot närstående kvinnor drivs av att männen anser sig ha en 

slags äganderätt över kvinnan och att våldet utlöses i situationer av upplevd förlustkontroll, 

såsom vid en separation eller otrohet. Dessa delar interagerar med den kulturella kontexten och 

därmed tar sig våldet olika uttryck i olika kulturer. Därutöver har bland annat svensk polis 

framhållit att till synes instrumentellt våld mellan till exempel rivaliserande gäng kan utlösas 

genom en personlig förolämpning eller dylikt (Brå, 2016). Ytterligare en dimension är argumentet 

att våldsbrott generellt motiveras av just skam-heder mekanismen i ett ”försök att avvärja eller 

eliminera känslan av skam och förnedring – en känsla som är smärtsam och till och med kan bli outhärdlig och 

förkrossande – och ersätta den med dess motsats, känslan av stolthet” (Gilligan, 1996, översatt i Wilkinson 

& Pickett, 2010). Det finns därmed skäl att ifrågasätta avgränsningen av hedersvåld riktat mot en 

partner eller före detta partner gentemot relationsvåld genom dikotomiseringen av underliggande 

motiv och grad av kontroll.   

 

Att hedersvåld alltid är överlagt och aldrig impulsivt har motsagts av en del förövare till sådant 

våld (Hussein, 2017; Rosquist, 2020; Sedem, 2012). Att förövare till hedersvåld alltid skulle agera 

utifrån ett och samma motiv har kritiserats av bland annat Strange för att förminska 

gärningspersonernas aktörskap: “Perpetrators of murders identified as honour killings are constructed as 

creatures of culture and religion, rather than as complex, historically situated individuals with the capacity to hold a 

variety of motivations” (Strange, 2014, s. 63). Motivbilden som framträder i empiriska studier tycks 

också vara mer komplex. Doğan har funnit att en stor andel av personer som enligt rättslig 

dokumentation dömts för mord i hederns namn i Turkiet under forskningsintervjuer uppgav 

andra motiv till brottet (Doğan, 2014a). I en studie som undersökte 16 fall av hedersmord i USA, 

identifierade via amerikanska U.S. Extremist Crime Database, drog författarna slutsatsen att “there 
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are various ways to justify the incident and that honor killings are a multidimensional phenomenon” (Hayes 

m.fl., 2018, s. 72).  

 

Ytterligare skillnader som lyfts för att särskilja hedersvåld från våld i nära relation är att 

hedersvåld ofta har fler än en gärningsperson. Bates (2017), som i sin avhandling studerat 

hedersvåldsfall i Storbritannien utifrån bland annat poliskällor, fann att det i drygt hälften av 

fallens dokumentation (57 %) initialt fanns fler än en förövare, inbegripet både primära och 

sekundära förövare. Av de fall där forskaren kunde få tillgång till data var det dock en minoritet 

av förövarna som åtalats för något brott (Bates, 2017). I en studie av Hayes m.fl. (2018) som 

baserades på morddomar var antalet gärningspersoner vid hedersmord (19) lika antalet vid mord i 

nära relation (18), det vill säga nästan alltid en ensamagerande gärningsperson. En förklaring kan 

handla om skillnader i hur begreppet hedersvåldsförövare används då en del menar att 

medgärningspersoner kan vara personer som mer eller mindre uttalat sanktionerat våldet, vilket 

inte nödvändigtvis är straffbart och dessutom är betydligt svårare att studera än fall då dömda 

gärningspersoner kan identifieras.  

 

En återkommande beskrivning är även att hedersvåldsförövare inte känner ånger utan stolthet 

inför brottet samt att våldet inger respekt i den egna etniska gruppen (se bl.a. 

Åklagarmyndigheten, 2006). Hur detta undersökts är dock oklart. Att våldet skulle inge respekt i 

den egna etniska gruppen är ifrågasatt och inte i linje med samlad kunskap som beskriver 

existensen av hederskultur i en mängd olika grupper, heterogenitet i etniska gruppers inställning 

till heder, samt förändring över tid i både hedersbegreppet och etniska grupper (se bl.a. Bredal, 

2014). Flera studier och journalistiska undersökningar av hedersvåldsförövare visar att även 

påståendet om ånger kan nyanseras. Güngör och Dervish (2009) har intervjuat tre 

gärningspersoner bakom några av Sverige mest uppmärksammade hedersmord. Alla tre hävdade 

att de ångrade morden, bland annat på grund av skammen relaterad till den mediala 

uppmärksamhet som dåden fick. Güngör och Dervish anser att två av intervjupersonernas svar är 

trovärdiga. I Husseins studie av nio hedersmordsförövare i Irak säger deltagarna att de inte ångrar 

sina mord. Hussein resonerar dock kring att deras svar i sammanhanget inte är trovärdiga och 

uppfattar det som att de ”lever i en konflikt mellan den yttre fasaden av tuffhet och den inre upplevelsen av 

sorg, tvivel och osäkerhet” (Hussein, 2017, s. 273). Även Önal (2008) som intervjuat morddömda män 

i Turkiet, återger att flera av dem uttryckte att de kände djup ånger och att många av dem hade 

avvisats och isolerats av sina familjer efter domen (Önal, 2008 återgiven i Bredal, 2014).  

 

Sammantaget har antaganden om väsentliga, observerbara, skillnader mellan hedersvåld och 

annat våld i nära relation (med fokus på partnervåld) utmanats både konceptuellt och empiriskt.3 

Detta gör det svårare att särskilja enskilda fall av hedersvåld från andra fall av våld i nära relation, 

såsom partnervåld eller våld mot barn. Distinktionen bygger inte sällan på utredning kring om 

offret levt i, eller gärningspersonen kan ha påverkats av, en hederskontext – alltså ett 

sammanhang influerat av hedersvärderingar och maktstrukturer, vilka begränsar individens 

handlingsutrymme. Gällande huruvida de aktuella brotten har haft en känd kollektivistisk 

dimension eller ett erkänt hedersmotiv, och huruvida gärningspersoner känner ånger eller stolthet 

inför brottet uppmärksammas särskilt i denna studie. Men på grund av att det är omstritt i 

tidigare forskning har det inte varit ett krav för att inkludera deltagare. 

                                                 
3 Se Yourstone m.fl. (2015) för en mer utförlig beskrivning av teoretiska perspektiv och begreppsdiskussioner om 

heder och hedersvåld. Se även Rosquist (2020) för en analys av hur begreppet heder använts och utvecklats i svenska 

policy- och rättsdokument. 
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1.3 Bakgrund och tidigare forskning 

Hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, förekomst och uttryck 

Det finns idag ingen säker uppskattning av hur omfattande det hedersrelaterade våldet är på 

nationell nivå i Sverige. Socialstyrelsen, som under 2017 fick i uppdrag av regeringen att 

genomföra en nationell kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck, 

konstaterar att det inte varit möjligt att genomföra en sådan kartläggning, bland annat av 

metodologiska och etiska skäl. Det är även svårt att generalisera och jämföra befintliga 

kartläggningar, då såväl definitioner som metod skiljer sig åt (Socialstyrelsen, 2019). 

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av de 21 fall under år 2016-2017 då en vuxen avlidit med 

anledning av ett brott av en närstående, visar att det i två fall fastställts av domstolen att 

gärningspersonen haft ett hedersmotiv. Socialstyrelsen bedömde dessutom att det i ytterligare två 

fall fanns indikationer på att brottet var hedersrelaterat (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Förståelsen för utsatthet av hedersrelaterad kontroll, våld och förtryck i Sverige har trots brister 

ökat på senare år. Ett exempel på en aktuell kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld 

och dess uttryck genomfördes under 2017-2018 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Baserat på 

en enkätundersökning som omfattade 6002 ungdomar i årskurs nio i de tre städerna, uppskattas 

mellan 7 och 9 procent av ungdomarna leva med hedersnormer relaterade till våld4 samt mellan 

10 och 20 procent med hedersnormer relaterade till krav på sexuell avhållsamhet innan 

äktenskap. Studien innefattade även en kvalitativ delstudie bestående av ett stort antal 

fokusgruppsdiskussioner samt 36 individuella djupintervjuer med personer med erfarenhet av 

hedersrelaterat våld, antingen som utsatta eller som vittnen i en yrkesroll. Några intervjupersoner 

berättar om sexuellt våld, även om detta våld inte beskrivs vara motiverat av heder. Däremot kan 

hederskontexten antas öka sårbarheten för denna typ av övergrepp, bland annat genom att 

förövare hotar offret att informera hens familj om sexuella aktiviteter. En ökad sårbarhet sätts 

även i samband med individens problem med gränssättning kring sin egen kropp, vilken 

uppkommit ur en tystnadskultur och bristande kunskap om kroppen, där exempel utgör tron på 

mödomshinnans existens. Den bristande kunskapen kan, i sin tur, bidra till att flickor och 

kvinnor utsätts för så kallade oskuldskontroller. Det våld som beskrivs i kartläggningen präglas av 

hederskontextens heteronormativa och patriarkala struktur, men även individuella faktorer såsom 

psykiska ohälsa, missbruk, trauman från krig och ekonomiska faktorer (Baianstovu m.fl., 2019). 

 

De samtal som inkommer till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon för 

yrkesverksamma gällande hedersrelaterat våld och förtryck kan ge ytterligare förståelse för 

utsattheten. En sammanställning visar att man under 2019 fick in 1019 ärenden. Samtalen kom 

främst från yrkesverksamma inom socialtjänsten och vanligt förekommande utsatthet var fysiskt 

våld, sexuellt våld, tvångsäktenskap, bortförande, hot om eller rädsla för att dödas samt 

könsstympning. Även psykiskt våld, hot, kontroll och begränsningar förekom i ärendena. En 

majoritet av de utsatta var under 18 år och många hade blivit utsatta av flera olika förövare. Det 

var vanligast att ha blivit utsatt av sina föräldrar (75 % av alla ärenden). I ärendena förekom även 

syskon, andra släktingar samt nuvarande eller tidigare partner som förövare (Länsstyrelsen 

                                                 
4 Författarna definierar ”Våldsnormsgruppen” som bestående av: ”1) de ungdomar som anger att de har utsatts för 

någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av någon i familjen eller släkten eftersom: a) de skämt ut 

familjen/släkten; b) de riskerar att få dåligt rykte; c) andra personer i familjen/släkten förväntar sig det eller d) 

förövarna vill kontrollera den utsatte/a samt 2) de ungdomar som utsatt andra av ovanstående skäl” (Baianstovu 

m.fl., 2019, s. 394). 
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Östergötland, 2020). I rapporten ”Det är mitt liv!”, som är baserad på en nationellt representativ 

enkätundersökning bland grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i årskurs 2, belyses 

sambandet mellan våldsutsatthet och att själv inte få välja sin framtida partner. En jämförelse 

mellan de elever som uppgav att de inte får välja sin partner själv (2,5 % av eleverna) och de 

elever som själva får välja partner, visade att de med begränsningar i partnerval i högre grad varit 

utsatta för någon form av misshandel under uppväxten (fysisk misshandel, psykisk misshandel, 

att bevittna våld mot en förälder, sexuella övergrepp och försummelse). De elever som inte fick 

välja sin framtida partner uppgav även i högre grad acceptans för att föräldrar använder fysiska 

bestraffningar eller kränkningar i barnuppfostran. De rapporterade också sämre psykisk hälsa 

liksom att deras föräldrar i högre grad hade missbruk, psykisk sjukdom och/eller avtjänat 

fängelsestraff. Bakgrunden till begränsningarna i partnerval framgår inte av rapporten (Jernbro & 

Landberg, 2016). 

 

Attityder kring hedersrelaterat våld och förtryck har berörts i Institutet för framtidsstudiers 

rapport ”Med migranternas röst”, som baserar sig på ca 6500 enkätintervjuer med ett 

representativt urval av utomeuropeiskt födda migranter i Sverige. I ett försök att fånga 

migranternas acceptans för hedersrelaterat förtryck fick de svara på frågan ”Hedersförtryck 

handlar om att andra, till exempel familjen eller släkten bestämmer över framförallt unga 

kvinnors livsval. Hur ser du på det?” genom en skala från 1 (”kan aldrig accepteras”) till 10 (”kan 

alltid accepteras”). Resultaten visade på ett kraftigt avståndstagande i genomsnitt (2,9) där över 

hälften av de tillfrågade menade att hedersförtryck aldrig kan accepteras. Sju procent av de 

tillfrågade svarade dock att hedersförtryck alltid kan accepteras. Man kunde även se vissa 

skillnader i acceptans mellan migranter från olika länder, där de migrantgrupper med kortast tid i 

Sverige också hade högre acceptans för hedersförtryck. I undersökningen ställdes också frågor 

kring andra attityder som kan sättas i samband med hedersrelaterat våld och förtryck, såsom 

mannens rätt att använda våld för att tillrättavisa sin fru och huruvida föräldrar får använda våld 

eller hot i uppfostran. Även om en stor majoritet tog avstånd från dessa påståenden kunde man 

även här se skillnader mellan migrantgrupper, liksom stora skillnader baserat på utbildningsnivå.  

Exempelvis var det 14 procent som i olika grad höll med om påståendet ”Våld i familjen ska 

ingen annan blanda sig i”, där resultaten även visade att de med lägre utbildningsnivå tenderade 

att hålla med i högre utsträckning (Puranen, 2019).  

 

Det finns ett fåtal publicerade vetenskapliga intervjustudier med offer för hedersrelaterat våld i 

Sverige, med fokus på kvinnliga offer (Björktomta, 2019; Eldén, 2001; förkommer även i Sedem, 

2012). De utsatta kvinnorna berättade att de upplevt en press att upprätthålla ett gott rykte, vilket 

var avhängigt deras oskuld. För att bibehålla ett gott rykte utsattes de för en mängd 

kontrollåtgärder. Som barn förbjöds de exempelvis från att delta i skolaktiviteter och umgås med 

vänner på fritiden. De socialiserades till att själva begränsa sin rörlighet och sina sociala kontakter 

genom ett ständigt närvarande symboliskt och latent våld under uppväxten. Deltagarna utsattes 

för glåpord och hot om våld i syfte att avskräckas från ”olämpligt” beteende, och upplevde att de 

riskerade att dödas som straff om ryktet faktiskt förlorades. Många deltagare tvingades fly från 

sina familjer som de ofta fortfarande älskade. Kvinnorna i studierna lyfte att heder är beroende av 

hur andra upplever en person utåt, oavsett hur personen beter sig inom den privata sfären. En 

kvinna beskrev hur normer och värderingar förstärks i en familj som bara har varandra och som 

står utanför samhället. Det svenska livet kontrasterades av några deltagare mot den egna familjens 

värderingar (Björktomta, 2019; Eldén, 2001).  
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Vilka gärningspersoner finns i Kriminalvården? 

Baserat på förekomsten av utsatthet av hedersvåld i Sverige skulle det kunna antas att 

hedersvåldsförövare är en stor klientgrupp i Kriminalvården, vilket inte är fallet. En kartläggning 

av Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet av samtliga våldsbrottsdömda i 

Kriminalvården den 1 mars 2016 identifierade totalt 97 personer dömda för hedersrelaterad 

brottslighet. Detta kan exempelvis jämföras med att författarna i samma studie identifierade 1434 

personer dömda för partnervåld (Yourstone m.fl., 2018). Alla typer av gärningspersoner återfinns 

inte i Kriminalvården, av flera uppenbara skäl. Enligt kartläggningsstudier (se t.ex. Baianstovu 

m.fl., 2019) är vanliga uttryck för hedersrelaterat våld i Sverige att individen begränsas av sin 

omgivning i vardagen (klädsel, umgänge, aktiviteter) och livsval (utbildning, yrke, giftermål), eller 

anpassar sitt eget beteende utifrån ett latent hot. Definitionen av hedersvåld och förtryck 

innefattar alltså handlingar som idag inte är straffbara enligt svensk lag. Personer kan därför i viss 

grad utöva hedersrelaterat kontroll och förtryck som i dagsläget inte utgör brott, och återfinns 

därmed inte heller i Kriminalvården. Rimligen kan sådana utövare ändå återfinnas i 

Kriminalvården men då vara dömda för annan brottslighet.  

 

Den rapporterade utsattheten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige innefattar också 

brottsliga handlingar: ”I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i tvångsäktenskap, hot om våld och 

våld inklusive dödligt våld” (SOU 2018:69, s. 64). Tvångsäktenskap och könsstympning är väl 

definierade hedersrelaterade våldsuttryck som är kriminaliserade i svensk lagstiftning.5 Brotten har 

dock lett till få fällande domar, trots att kartläggningar visar på en påtaglig utsatthet särskilt bland 

flickor i Sverige, samt att polisanmälningar och orosanmälningar inte är ovanliga. I den statliga 

utredningen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet lyfter författarna att en anledning till få 

fällande domar är att det ofta finns en internationell dimension, vilket försvårar utredningar bland 

annat på grund av ”myndigheternas begränsade handlingsutrymme, bevissvårigheter vid brott begångna i 

utlandet och bristande samverkan mellan berörda myndigheter och organ” (SOU 2018:69, s. 60). Det betyder 

således att det finns få klienter dömda för dessa brott i Kriminalvården. 

 

Det som återstår är personer som utövat hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Om dessa 

generella brottsrubriceringar räknas till hedersrelaterad brottslighet är avhängigt kontexten eller 

motivet för brottet. Att utreda motiv bakom ett våldsbrott är dock inte helt enkelt, och innebär 

alltid en bedömning. Brotten behöver också ha begåtts i en kontext som möjliggör en svensk 

rättsprocess, lämpligen i Sverige, samt där utsatta eller vittnen är villiga att vittna. En del brott 

mot frihet och frid, såsom olaga hot, leder till böter eller ett kortare fängelsestraff. Det gör 

dessutom att tidsfönstret för att återfinna förövaren i Kriminalvården är snäv. De klienter dömda 

för hedersrelaterat våld som generellt sett (men inte uteslutande) återfinns i Kriminalvården, är 

alltså: personer som har begått våldsbrott i en kontext som möjliggör en svensk rättsprocess, där 

en hederskontext och motiv har utretts, och bedömts påfallande av domstolen eller 

Kriminalvården. 

 

Kriminalvården har inte ett enhetligt sätt att identifiera och bedöma klienter med hedersrelaterad 

brottslighet, även om flera kunskapshöjande insatser på området pågår. 

                                                 
5 Från 1 juli 2020 införs en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det blir även med det nya brottet 

barnäktenskapsbrott straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap (Justitieutskottets bet. 

2019/20:JuU23). 
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Tidigare studier om hedersvåldsförövare 

Flera studier om hedersvåldsförövare har handlat just om morddömda, trots att hedersmord är 

extremt ovanligt (Doğan 2014a; Hussein, 2017; Kizilhan 2011; van Eck, 2003; Rosquist, 2020). I 

Turkiet, som enligt Doğan har utbredd hederskultur, identifierades 92 fall av hedersmordsdömda 

klienter (den totala anstaltspopulationen var vid tillfället över 43 000 personer) (Doğan 2019). I 

Tyskland har den federala polisen (BKA) identifierat 55 fall av hedersrelaterade mord och 

mordförsök med totalt 70 offer (48 kvinnor och 22 män) under perioden 1996 och 2005 

(Kizilhan, 2011). Doğan och Hussein har intervjuat hedersmordsförövare i Turkiet respektive 

Irak och funnit att förövarna skiljer sig mycket från utövare av våld i nära relation (som de inte 

studerat), utifrån motiv och känslan av social press att återupprätta hedern (Doğan 2014a/b; 

Hussein 2017). Hayes m.fl. (2018) har jämfört personer som begått hedersmord med mord i nära 

relation och hatmord i USA och fann istället att förövarna till våld i nära relation och hedersmord 

var mycket lika.  

 

Doğans studier bygger på intervjuer med 61 intagna i Turkiet (år 2008) som hade begått 

hedersrelaterade mord, enligt domar och dokumenterade uppgifter från anstalten. Doğan fann 

under intervjuerna att drygt en tredjedel (22) av intervjupersonerna inte hade haft heder som 

motiv till gärningen: “It was jealousy, pride, domestic and financial conflicts, and disagreements between the 

deceased and the defendant, or the suspicions of the defendants that were the main reasons behind the murder” 

(Doğan, 2014a, s. 370). Doğan valde att inte ta med dessa intervjuer i analysen, i och med att hans 

definition av hedersmord baserades på ett uttalat hedersmotiv från förövaren. De omständigheter 

som resten av förövarna oftast angav var att frun, systern eller dottern varit gravid med ett 

”illegitimt” barn, eller att de varit otrogna. Kvinnornas påstådda eller faktiska älskare var i 30 

procent av fallen också ett brottsoffer. I några fall har både kvinnor och män mördats för att de 

har gift sig, eller förberett äktenskap, med någon som deras familj inte godkänt. Studiens slutsats 

var att “in honor killings it seems that it is the power of the ideas themselves, rather than poverty or other 

particular social conditions that leads to personal violence” (Ibid, s. 377) och att hedersvåld, även när det 

utövas i en parrelation, skiljer sig markant från våld i nära relation eftersom det drivs av 

övertygelse och är inbäddad i en sanktionerande kultur. Bland annat använde sig inte 

hedersvåldsförövare av neutralisationstekniker för att förminska sitt brott, vilket annars är vanligt 

förekommande. Citat som Doğan lyfter fram stödjer resonemanget: “This is honor that we are talking 

about, nothing else. The murder I committed is not the same as other murders. It is different” (Ibid, s. 380). 

Beroende på den straffrättsliga och sociala kontexten skulle citatet kunna ses som just en 

neutralisationsteknik – gärningspersonen tar avstånd från att han begått ett ”vanligt” mord – en 

tolkning som Doğan dock inte gör. I de flesta fall handlade motivet om att återupprätta den egna 

hedern. I endast 16 av de 61 fallen handlade motivet om att återupprätta familjens heder. Doğan 

uppfattade att ett antal av intervjudeltagarna i studien kan ha haft psykisk ohälsa i samband med 

brottet. Doğan menar också att kontexten var avgörande för studiens resultat och att det i 

samhällena där hedersvåldet utövats fanns ”a shared belief that honor is the most fundamental value in life. 

… In communities where honor killings tend to occur, the individual exists only through the community” (Ibid, s. 

382). I sådana samhällen betyder heder som driver våld något helt annat än rykte och prestige. 

Heder i denna kontext betyder istället liv, för utan heder anses en person död. Sådana samhällen, 

menar Doğan, är isolerade från intryck från andra kulturer och har en begränsad teknologisk 

utveckling, viket hämmar utbyte av idéer om olika uppfattningar av heder (Doğan, 2019).   

 

Även Kizilhan (2011) har intervjuat 21 så kallade hedersmördare, som alla var födda i Turkiet 

men avtjänade straff i Tyskland. Kizilhan valde likt Doğan att endast inkludera personer som vid 
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intervjutillfället uppgav att deras motiv till brottet var heder. Han intervjuade även två 

jämförelsegrupper med totalt 44 turkiskfödda män i tyska fängelser. Om personer från 

jämförelsegrupperna uppgav hedersmotiv för deras gärning blev de exkluderade från studien, för 

att få mer avgränsade grupper. De så kallade hedersmördarna hade gått i skolan i snitt fem år, 

vilket var något lägre än de andra deltagarna. Kizilhan fann att sex av de 21 hedersmördarna – 

vilket var fler än i jämförelsegrupperna – hade utsatts för strukturellt våld. Utsattheten för 

strukturellt våld inkluderade upplevelser av krig, etniska eller religiösa konflikter samt 

systematiskt våld i familjen, skolan, militären eller religiösa institutioner. Hedersmördarna var i 

snitt 35 år gamla, vilket var äldre än de andra deltagarna. I knappt hälften av hedersmorden hade 

mordoffret varit en partner och i nästan alla andra fall var offret en släkting. Hedersmördarna 

hade levt i snitt 20 år i Tyskland, vilket i tid föll mittemellan de två andra grupperna (Kizilhan, 

2011). Kizilhan beskriver även en äldre studie av Ünsal (1985)6 om gärningspersoner som begått 

hedersvåld i Turkiet. Deltagarna berättade att deras brott drivits av flera motiv: ett ”inre motiv”, 

att de ”förlorat sitt lugn”, att offret utmanat dem, samt att deltagarna hade förlorat sin heder om 

de inte utfört brottet (Ünsal, 1985 återgiven i Kizilhan, 2011).  

 

Hayes m.fl. (2018) undersökte hedersmord (n=16) i jämförelse med mord i nära relation och 

högerextrema hatbrottsmord i USA baserat på domar och andra öppna källor i en nationell 

databas. Slutsatsen var att hedersmord kan ses som en variant av våld i nära relation men delar 

också egenskaper med hatmord ”if the offenders are partially motivated by furthering political or cultural 

belief systems, as opposed to only being motivated by personal considerations” (Hayes m.fl., 2018, s. 72). 

Skillnaden jämfört med extremistvåld är att extremistvåld utövas mot främlingar och motiveras 

av offrets medfödda, eller hos förövaren inbillade, karaktärsdrag (såsom hudfärg), medan 

hedersvåld riktats mot en familjemedlem och motiveras av offrets faktiska, eller hos förövaren 

inbillade, beteende. Att fler än en gärningsperson begått brottet var vanligare bland hatbrotten 

(25 personer). I 14 av hedersmordsfallen var det bara en förövare, men däremot var antalet offer 

betydligt fler bland hedersmorden. Det var lika vanligt med tidigare kontakt med rättsväsendet 

för våld i nära relation bland hedersvåldsförövare som förövare i kategorin mord i nära relation, 

men det var mer vanligt förekommande att den informationen fanns i öppna källor för 

hedervåldsförövarna. Gällande motivbilden fann Hayes m.fl. att det i 10 fall var offrets 

västerländska beteende som stred mot gärningsmannens trossystem. I sex fall var motivet en 

separation, vilket var lika vanligt som bland mord i nära relation. De fann att alla fall av 

hedersmord inkluderade minst en så kallad ”neutralisationsteknik”, och 11 av de 16 fallen 

använde tekniken ”åberopa andra högre lojaliteter”, varav sju omfattade en specifik vädjan till 

religion (Hayes m.fl., 2018). Skillnaden mellan Doğan och Hayes m.fl. resultat kan bero på att 

Doğan valde att exkludera fall där gärningspersonen använde sig av andra neutralisationstekniker 

än heder. Studierna är dessutom genomförda i skilda straffrättsliga och kulturella kontexter, 

liksom med olika metoder. 

 

Hussein (2017) intervjuade under 2012 nio intagna män dömda för hedersmord i Erbil, Irak. Sex 

av intervjupersonerna var analfabeter, två hade gått i grundskolan och en var högutbildad. Sju av 

deltagarna bodde i slumområden. Morden var motiverade av att en närstående kvinna betett sig 

”skamligt” och att detta var känt i omgivningen. Deltagarna hade olika relation till offren: fyra 

hade dödat sin dotter, två hade dödat sin syster och tre hade dödat sin fru, varav en också dödade 

en person han trodde var sin frus älskare. Tre av fallen var enligt Hussein ”spontana 

hedersmord”. Två av deltagarna som mördat sin fru beskrev det som ett impulsivt handlande 

                                                 
6 Denna studie har forskargruppen inte lyckats få tillgång till. 
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efter att de upplevt det som att deras fru var otrogen: ”Jag tappade all besinning, det blev svart för mina 

ögon” (Ibid. s. 220). En annan sa: ”Jag blev oerhört svartsjuk och galen och tappade all besinning”, och sköt 

både sin fru och en poliskollega efter att ha sett dem tillsammans på gatan (Ibid. s. 225). Även en 

bror beskriver att han tappat kontrollen när han såg sin syster med en kille i en offentlig park, 

varpå han omedelbart högg ner systern med grovt övervåld. Intervjupersonerna som innan 

mordet kände till målsägandes beteende beskriver att morden föranleddes av skvaller och 

ryktesspridning, och en press från omgivningen att de ”borde handla”. De beskriver att de själva 

upplevde vanmakt och maktlöshet och en alienation mot offret, och att de under en tid försökte 

hitta andra lösningar på problemen, ofta tillsammans med andra familjemedlemmar.  

 

van Eck (2003) har i sin avhandling om hedersmord i Nederländerna bland migranter från 

Turkiet studerat ett 20-tal förundersökningar och domar, vilka hon behandlat som fallstudier. 

Hon fann att hedersmord präglas av omfattande och överdrivet våld. Vidare menade van Eck att 

om mordet inte är kollektivt planerat så är det inte hedersmord. Ett annat kännetecken, enligt van 

Eck, är att omyndiga pojkar väljs ut av familjen för att utföra dådet. Låg socioekonomisk status, 

tidigare aggressivitet hos gärningspersonen och en nära relation till offret ökar risken för 

hedersmord enligt van Eck. Motiven som anges i de domar van Eck studerat är att offret varit 

otrogen, begärt skilsmässa eller vägrat ingå äktenskap med en förutbestämd partner. Andra motiv 

som anges är ekonomiska motiv samt svartsjuka (van Eck, 2003).  

 

Bates (2017) har i sin avhandling om hedersvåld i Storbritannien genomfört en kartläggning och 

kategorisering av hedersrelaterat våld baserat på polisens ärendehanteringssystem som flaggar 

hedersrelaterat våld, och data insamlat av en välgörenhetsorganisation som särskiljer hedersvåld 

från annat våld i nära relation. Separation var en vanligt förekommande utlösande faktor till 

våldet. En majoritet av förövarna var tidigare kända av polisen. Bates resonerar att fallen kan 

kategoriseras utefter en skala från partnervåld till utökat familjevåld. Den första kategorin menar 

Bates inte skiljer sig från annat relationsvåld annat än att gärningspersonen och offret tillhör en 

etnisk minoritet. Sedan kommer en grupp av partnervåld med inslag av hedersrelaterad kontroll, 

vilken kan förekomma i en utökad familjekontext (svärföräldrar, föräldrar). Syftet kunde till 

exempel vara att få offret att stanna i en oönskad relation. Dessa två kategorier tillsammans 

utgjorde 38 procent av fallen (562). En annan kategori utgjordes av våld från partner och andra 

familjemedlemmar (främst partnerns föräldrar) som agerade tillsammans och utgjorde 30 procent 

av fallen (442). Slutligen kategoriserades 28 procent (425) som familjevåld utan offrets partner, 

och utövades vanligtvis av offrets ursprungsfamilj, främst föräldrar, som ibland agerade 

tillsammans med andra i den utvidgade familjen (Bates, 2017). 

 

I Sverige har ett fåtal studier gjorts om hedersvåldsförövare, varav två av Kriminalvården. Sedem 

(2012) studerade i sin avhandling underliggande processer och mekanismer bakom 

hedersrelaterade konflikter mellan svenska flickor med utomeuropeisk härkomst och deras 

föräldrar. Hon använde sig av intervjuer för att utforska olika familjemedlemmars och nära 

anhörigas perspektiv på konflikter, varav en resulterade i ett hedersmord. Gemensamt för 

intervjudeltagarna är enligt Sedem att deras beteenden motiverats av rädsla. En central aspekt av 

konflikterna var att de intensifierades när döttrarna nådde puberteten. Studien inkluderar bland 

annat intervjuer med nio mödrar, som inte är dömda för brott men som haft hedersrelaterade 

konflikter med sina tonårsdöttrar. I intervjuerna med mödrar och deras döttrar framkom att en 

mamma slog sin dotter och en annan tog tag i sin dotters arm, varpå dottern slog mamman. Båda 

dessa mödrar beskriver att våldet “var en kortvarig brist på kontroll” (Sedem, 2012, s. 113) medan 
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Sedems analys är att våldet var “en konsekvens av en långvarig frustration och djup konflikt” (Ibid.). Det 

första fallet ledde till ett myndighetsingripande vilket mamman upplevde som förödmjukande 

grundat i en orättvis, fördomsfull behandling. Samtliga mammor hade migrerat till Sverige, själva 

vuxit upp i en hederskontext och i regel varit utsatta för våld. Sex av mammorna var frånskilda. 

Mammorna kände en social press att kontrollera flickorna, för att undvika att andra pratade illa 

om dem och skydda dem från våld av manliga släktingar. De upplevde en känsla av att förlora 

kontrollen över sina döttrar då de inte förmådde dem att ändra döttrarnas beteenden genom 

kontroll: “om jag låste dörren, klättrade hon ut genom fönstret” (Ibid. s. 112). Avhandlingen innehåller 

också en intervju med en pappa vars dotter mördats utomlands. Pappan hade erkänt mordet och 

dömts i utlandet (studien innefattar dock inte intervjuer med de två män som dömts i Sverige för 

mordet resp. medhjälp i mordet). Pappan uttryckte djup ånger för brottet och hävdade att mordet 

var en konsekvens av en långvarig konflikt i familjen som eskalerade varpå ”han blev galen av ilska, 

tappade besinningen” (Ibid. s. 152). Bakgrunden till konflikten var bland annat att familjen flytt till 

Sverige vilket medförde stora förändringar i familjelivet, bland annat då familjemedlemmarna 

utvecklades i olika riktningar. Pappan i familjen hade anpassningssvårigheter, kände ett 

utanförskap och alienation till den svenska kulturen. Hans bröder hade genomgått skilsmässor 

och “förlorat kontrollen över sina familjer efter flytten till Sverige” (Ibid. s. 190). Bröderna övertalade 

honom att kontrollera familjemedlemmarna för att undvika en splittring. Sedem resonerar, efter 

intervjuer med sex familjemedlemmar och anhöriga till offret, att det inte går att avgöra om 

motivet till mordet var heder, eller berodde på andra konflikter i familjen och svärfamiljerna. 

Även Rosquists avhandling (2020) inkluderar utlåtanden från personer anklagade för 

hedersrelaterade mord i Sverige mellan perioden 1997-2017. Personerna tar under rättegångar 

avstånd från hederskultur och hedersmotiv. Rosquists analys är att detta avståndstagande bland 

annat är kopplat till graden av erkännande av gärningen: någon som påstår sig vara helt eller 

delvis oskyldig kan inte uttala sig om motiv till mordet. Samtidigt lyfter också Rosquist de 

anklagades uttryckta behov av att betraktas som tillhörande den svenska majoritetskulturen 

(Rosquist, 2020). 

 

Den första kriminalvårdsstudien som handlade specifikt om kriminalvårdsklienter med 

hedersrelaterad brottslighet genomfördes under 2011-2013 av Pernilla Ouis och Hanna Cinthio 

vid Malmö universitet. Studien, som inte har publicerats i sin helhet, baserades på en 

forskningsöversikt, en genomgång och analys av domar i drygt 60 rättsfall samt intervjuer med 

sammanlagt 13 dömda gärningspersoner i ärenden med varierande brottstyper där heder funnits i 

motivbilden eller i den omgivande kontexten. Ouis och Cinthio valde att exkludera fall av 

partnervåld då dessa ansågs för svåra att särskilja hedersvåld från annat relationsvåld, vilket 

därmed blev en lösning för att undvika den snåriga distinktionen mellan partnervåld och 

hedersvåld. Detta har som nämnts inte varit ett exklusionskriterium i andra studier. Målsättningen 

var att undersöka förövarnas inställning till brottet, mötet mellan förövarna och det svenska 

rättssystemet, samt vilka behov klientgruppen uttryckte. Förhoppningen var att detta skulle 

utveckla förhållningssätt och metoder för att förbättra arbetet med såväl offer som förövare. I 

analysen av domarna och intervjuerna framkom olika faktorer som existerade parallellt och 

samverkade med hedersnormer. Fenomen som social och ekonomisk utsatthet, missbruk av 

alkohol och droger, svåra livshistorier med krigsupplevelser och våldsutsatthet, psykisk sjukdom, 

utanförskap och bristande samhällsintegration kunde skönjas i domar och intervjuer. I 

undersökningen framträdde även utsatta och gärningspersoner som tidigare inte 

uppmärksammats i diskussioner om hedersvåld: utomstående brottsoffer som straffats för sin 

relation med någon från en familj med starka hedersnormer, och individer som stått bakom en 
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sådan bestraffning. Studien identifierade de utmaningar som kan uppstå när samhällets riktlinjer 

och individfokuserade behandlingstradition möter starka kollektivistiska strukturer, och betonade 

vikten av mer kunskap och bättre verktyg för bemötande, behandling och riskbedömningar. I 

slutrapporten till Kriminalvården7 gavs rekommendationer till myndigheten för det fortsatta 

arbetet, bland annat kring nödvändig kompetenshöjning samt särskilda insatser riktade till 

målgruppen, exempelvis införandet av PATRIARK som checklista för bedömning (Ouis & 

Cinthio, 2012).  

 

Den andra studien, en registerstudie från 2018, identifierade 97 klienter i Kriminalvården med 

hedersrelaterad brottslighet utifrån en manuell bedömning av samtliga våldsbrottsklienter. 

Klienterna bestod till övervägande del av män (93,8 %) och var i genomsnitt 41 år. En femtedel 

hade inte gått ut grundskolan och under hälften (45 %) hade någon typ av sysselsättning året 

innan verkställighet. Lite drygt 90 procent hade invandrat till Sverige och i genomsnitt hade de 

bott i Sverige knappt 11 år innan det aktuella brottet. Deltagarna hade 2,4 barn i genomsnitt och 

över hälften var gifta. Gruppen hedersvåldsklienter jämfördes sedan med en normalbefolkning 

och andra våldsbrottsdömda, uppdelade i grupperna våld mot barn, partnervåld samt övrigt våld. 

Utifrån de riskfaktorer som studerades visade resultaten att hedersvåldsgruppen befann sig 

någonstans mellan den matchade normalpopulationen och gruppen dömda för ”övrig 

våldsbrottslighet”. Gruppen hedersvåldsklienter var i lika stor uträckning registrerade för 

missbruk, tidigare misstanke om brott, lagföring för brott och psykiatrisk diagnos som förövare 

lagförda för våld mot barn men i mindre utsträckning än förövare lagförda för partnervåld. I 

jämförelse med en matchad normalpopulation utgjorde hedersvåldsgruppen en mer antisocial 

grupp (tidigare och fler misstankar och lagföringar) där en högre andel hade registrerats med 

psykiatriska och somatiska diagnoser. De hälsorelaterade problem som återfanns hos 

hedersvåldsklienter var i stor utsträckning kopplade till stressrelaterade symtom (Yourstone m.fl. 

2018). 

 

Därutöver har Umeå Centre for Evaluation Research genom en kartläggning av 

Åklagarmyndighetens dokumentation identifierat 54 ärenden med hedersmotiv mellan 1994 och 

2006. Målsägare var främst kvinnor mellan 17 och 25 år och gärningspersonerna var vanligen 

pappor eller bröder till offren. Brotten gällde oftast olaga hot och misshandel. Motivet var enligt 

författarna i de flesta fall att gärningspersonerna önskat begränsa målsägandes liv och 

handlingsutrymme. Målsättningen med kartläggningen var även att intervjua hedersvåldsförövare, 

men de hade svårt att finna personer som var villiga att låta sig intervjuas. De personer som 

tillfrågades inom Kriminalvården (fängelsedömda) avstod deltagande och angav att de förvisso 

var dömda för våldsbrott men att de inte hade någon hedersproblematik (Ghazinour m.fl., 2007). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare studier om hedersvåldsförövare varit begränsade i sin omfattning 

och bundna till specifika kontexter, samt till övervägande del endast studerat hedersmord. Ibland 

bygger urvalet och analysen på cirkulära antaganden som påverkar studiens trovärdighet och i 

vilken grad resultaten kan generaliseras, till exempel studier där endast deltagare som uppgett 

heder som motiv inkluderats och som samtidigt landar i slutsatsen att alla deltagare drevs av 

hedersmotiv – trots att detta alltså var ett krav för att inkluderas. Resultaten av tidigare studier är 

                                                 
7 Kriminalvårdsrapporten är opublicerad. Resultat från studien ska beskrivas i kapitlet ”Jag kom till verkligheten nu” 

– Röster från klienter dömda för brott kopplade till familjens heder i Studentlitteraturs kommande antologi Sexualitet 

och migration i välfärdsarbete (red. Ouis). Ett par vetenskapliga artiklar är under publicering i tidskrifter riktade till 

rättssociologer, jurister och kriminologer. För mer information kontakta Pernilla Ouis och Hanna Cinthio. 
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spretiga och tyder på att många faktorer har bidragit till brottet, varav hedersmotiv i olika grad 

framträder. Inte alla studier reflekterar över vikten av bakgrundsfaktorer som låg utbildningsnivå, 

fattigdom eller tidigare brottslighet, även när dessa identifierats i materialet. Därför finns det 

anledning att göra intervjuer med förövare utifrån ett mer utforskande förhållningssätt.  
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2 Metod 

Syftet med kvalitativa metoder är att fördjupa eller nyansera kunskap om ett specifikt fenomen i 

en given kontext, utifrån ett eller flera erkända perspektiv. Kvalitativa metoder anses lämpliga för 

att samla in data som till exempel genererar beskrivningar eller utforskar resonemang. I 

intervjustudier brukar ändamålet vara att inhämta beskrivningar från intervjudeltagaren med 

intentionen att tolka betydelsen av det beskrivna fenomenet (Kvale, 1983). Detta anses särskilt 

viktigt när forskningen rör till exempel egna erfarenheter, beteenden, attityder eller värderingar. 

Fokus är på deltagarnas perspektiv gällande vad som är viktigt eller relevant, vilket kan betona 

frågor eller synsätt som intervjuaren, eller forskningen generellt, inte tidigare beaktat (Fontana & 

Frey, 2005). 

2.1 Urval 

De huvudsakliga kriterierna för urvalet av deltagare i studien var (1) pågående verkställighet i 

Kriminalvården och (2) uppgifter i aktuell dom eller Kriminalvårdens dokumentation om 

hedersrelaterat våld. Identifieringen av möjliga deltagare försvårades av det faktum att hedersvåld 

inte är en brottsrubricering i svensk lag. Forskargruppen behövde därför göra en individuell 

bedömning i varje enskilt fall. För att läsaren ska kunna förlita sig på att studien bygger på 

intervjuer med just klienter med hedersrelaterad brottslighet har rapportförfattarna valt att 

beskriva urvalsförfarandet mer ingående. Se Figur 1 för en översikt av urvalsförfarandet. 

 

Avsikten var att i första hand använda urvalet från forsknings- och utvärderingsenhetens tidigare 

registerstudie (Yourstone m.fl., 2018). Men vid en genomgång av dessa ärenden i mars 2019 

framkom att majoriteten av de 97 identifierade klienterna hade avslutat sin verkställighet i 

Kriminalvården och att endast 16 av dessa klienter var aktuella för studien. Antaganden om 

bortfall gjorde att forskargruppen behövde identifiera nya möjliga deltagare. Därför tog 

forskargruppen kontakt med personal inom Kriminalvården med klientkännedom och kunskap 

om hedersrelaterad brottslighet (främst klienthandläggare på anstalt) och bad dem föreslå möjliga 

deltagare till studien. Forskargruppen valde även att genom tillgång till domar överväga fall av 

könsstympning och tvångsgifte, då dessa brott anses nära kopplade till hedersvåld. Genom 

personalen inkom tips om ytterligare 38 klienter. Totalt beaktade alltså forskargruppen 54 klienter 

som av kriminalvårdspersonal, och ofta också av aktuell domstol, bedömts ha begått ett 

hedersrelaterat brott. 

 

För att säkerställa ett enhetligt urval gjorde forskargruppen ytterligare en bedömning av varje 

ärende genom att ta del av klientens dom och tillgänglig dokumentation i Kriminalvårdsregistret 

(KVR). I KVR användes främst uppgifter från klientens risk- och behovsbedömning (RBM-B), 

verkställighetsplaneringen och riksmottagningens utredning8. Därefter diskuterade tre till fem 

personer i forskargruppen om de uppgifter som framkommit av domen och KVR var tillräckliga 

för att påvisa att heder var ett sannolikt motiv till brottet eller att en hederskontext haft inverkan 

på brottet. Som utgångspunkt för denna bedömning användes Åklagarmyndighetens definition av 

hedersvåld (se Definitioner). Om det av dokumentationen tydligt framgick att motivet var något 

annat än heder – såsom svartsjuka eller annan interpersonell konflikt – eller om det fanns 

övervägande osäkerhet kring motivbilden exkluderades klienten från studien. Oftast handlade 

detta om att informationen var knapphändig, såsom att utredare inom Kriminalvården bedömt 

                                                 
8 På Kriminalvårdens så kallade riksmottagningar görs en fördjupad utredning och riskbedömning av de klienter som 

dömts till längre fängelsestraff (minst 4 år för män och minst 2 år för kvinnor). 
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att klienten ”innehar patriarkala och hedersrelaterade värderingar” utan att resonera hur detta 

hänger ihop med brottsligheten, eller att brottet ”möjligtvis” är hedersrelaterat samtidigt som det 

i domen saknades resonemang kring detta. Totalt 19 klienter exkluderades av dessa skäl. Urvalet 

baserades alltså i huvudsak på den utredning som gjorts kring motivet av domstolen och 

Kriminalvården. Huruvida gärningspersonen själv uppgett sig ha varit motiverad av heder var inte 

ett avgörande kriterium. På denna punkt skiljer sig urvalet från intervjustudierna i andra länder, 

som beskrivits tidigare. En avgränsning baserad på klientens uttalade motiv, menar vi, skulle 

innebära en begränsad analys av denna grupp som inte tar hänsyn till eventuella variationer i 

gärningspersonernas inställning. Ur ett kriminalvårdsperspektiv blir det viktigt att även utforska 

motiv och drivkrafter hos de gärningspersoner som själva inte anser sig vara hedersmotiverade 

(eller förnekar brott), för att kunna ta hänsyn till det vid exempelvis riskbedömning och 

behandlingsinsatser. I fall med flera gärningspersoner inkluderades alla gärningspersoner som 

möjliga deltagare. Av de totalt 54 klienter som identifierats som möjliga deltagare bedömde 

forskargruppen alltså att hedersmotiv eller hederskontext framgick i den tillgängliga 

dokumentationen för 35 klienter.  

 

Av de 16 klienter som inkluderades och sedan intervjuades framgick det i sju av fallen ett 

hedersmotiv av tydliga resonemang i domen. I övriga nio fall fanns tydliga uppgifter om en 

hederskontext men det saknades en uttrycklig bedömning av motivfrågan, till exempel att 

åklagaren åberopade hedersmotiv men att det i domen saknades ett tydligt ställningstagande. 

Vittnesmål från exempelvis myndighetspersoner, målsägande och familj om hedersmotiv 

förekom i många domar. I flera fall tillkom det uppgifter i Kriminalvårdens utredning till stöd för 

ett hedersmotiv eller kontext, till exempel från förundersökningen, genom klientens egna 

uppgifter eller efter en PATRIARK-bedömning.  

 

 

Figur 1. Flödesschema för urvalet av deltagare. 
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Tillfrågande och bortfall 

En kontaktperson på respektive verksamhetsställe (anstalt eller frivårdskontor) utsågs att agera 

som länk mellan intervjuarna och klienterna. Kontaktpersonerna på anstalt var klienthandläggare, 

handläggare inom ramen för brottsoffersluss9 eller motsvarande befattning med god insyn kring 

hedersfrågor. I frivården utgjordes kontaktpersonerna av ansvarig frivårdsinspektör för klienten. 

De klienter som bedömdes uppfylla studiens kriterier tillfrågades om deltagande efter att ha fått 

muntlig och skriftlig information om studien. Denna förfrågan gjordes i huvudsak av de lokala 

kontaktpersonerna med stöd av en checklista utformad av forskargruppen. Om det var praktiskt 

möjligt gjordes förfrågan av en av intervjuarna. Informationen till klienterna innehöll uppgifter 

om studiens syfte, målgrupp och tillvägagångssätt (se Bilaga 1). De klienter som valde att delta 

fick lämna ett skriftligt samtycke innan intervjun bokades. Klienten fick vid samtyckesförfrågan 

även frågan om behov av tolk under intervjun. 

 

Av de 33 klienter som tillfrågades var det 16 klienter som samtyckte till deltagande och 17 

klienter som tackade nej. Detta var ett högre bortfall än i Doğans intervjustudie, där 30 procent 

av de tillfrågade tackade nej (Doğan, 2014b). Det kan inte uteslutas att det relativt stora bortfallet 

påverkade resultatet. Forskargruppen har utifrån tillgänglig dokumentation dock ingen anledning 

att tro att de som tackat nej på något uppenbart sätt skiljts sig från de som valde att tacka ja till att 

delta i studien. Bland de som tackade nej hade dock en något större andel utvisning i dom, vilket 

eventuellt kan vara en delförklaring. En klient lämnade förklaringen att hen tidigare deltagit i en 

forskningsstudie (inte om heder) och därför känt att hen redan bidragit. En annan menade att 

hen inte på något vis ville kopplas till hedersvåldsförövare. Det senare stämmer också överens 

med de utmaningar som Ghazinour m.fl. (2007) hade kring att rekrytera klienter till sin tilltänkta 

intervjustudie. En större andel klienter tackade ja till deltagande i de fall en av intervjuarna gjorde 

tillfrågandet. Detta kan bero på att intervjuarna hade bättre förutsättningar att förklara syfte och 

tillvägagångssätt samt bättre kunde svara på frågor om studien10. Två klienter tillfrågades inte 

eftersom det bedömdes vara olämpligt med hänsyn till aktuell verkställighet, då de precis påbörjat 

respektive avslutat sitt fängelsestraff.  

 

Alla deltagare utom en har sitt ursprung från ett begränsat antal länder i Mellanöstern 

(Afghanistan, Iran, Irak, Syrien och Turkiet) även om flera också levt i andra länder innan de 

flyttade till Sverige. Både män och kvinnor intervjuades, samt klienter både i frivård och anstalt. 

Majoriteten av studiens deltagare är dock män i anstalt. Strafflängden varierar från två år till 

livstids fängelse, men tio av deltagarna har ett fängelsestraff på 10 år eller mer. Fem har även ett 

utvisningsbeslut i domen. Brottsrubriceringarna är skadegörelse, olaga hot, ofredande, (grov) 

misshandel, (grov) fridskränkning, (grov) kvinnofridskränkning, olaga frihetsberövande, våldtäkt, 

försök till mord och mord. Offren har varit vuxna män och kvinnor, samt barn. Relationen till 

målsägande varierar – såväl tidigare eller aktuell partner som egna barn, släktingar och andra 

relationer förekommer. Majoriteten av deltagarna var mellan 35 och 55 år vid aktuell dom, med 

ett par både äldre och yngre (medelålder 42 år). 

                                                 
9 Brottsoffersluss är en verksamhet som finns på de anstalter som har ett behandlingsuppdrag för klienter 

dömda för relationsvåld och sexualbrott. De har bland annat i uppdrag att säkerställa att hänsynen till brottsoffer 

och andra sårbara personer beaktas vid besöks- och telefontillstånd.  
10 Då klienterna var utspridda på olika verksamhetsställen fanns det, med hänsyn till projektets budget och tidsplan, 

inte möjlighet för forskarna att själva informera alla potentiella deltagare. En personlig förfrågan av en lokal 

kontaktperson med personkännedom prioriterades därför framför en förfrågan via telefon eller videolänk. 
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2.2 Intervjuernas genomförande 

Avsikten var att i intervjuerna utforska deltagarnas skildringar av hedersproblematik och våld 

genom att låta dem själva berätta om brottet, sin bakgrund och sina upplevelser samt resonera 

kring egna attityder och värderingar. Intervjuguiden (se Bilaga 2) tog därmed en bred ansats för 

att undvika för tidiga slutsatser (premature closure) i och med att forskningsfältet, särskilt ur ett 

förövarperspektiv, är relativt outforskat (Morse och Mitcham, 2002). Enligt vedertagen induktiv 

process baserades de tematiska avsnitten i intervjuguiden på en dekonstruktion av 

hedersvåldskonceptet och den kunskap som är känd sen tidigare forskning (Ibid.) om exempelvis 

oskuldsnormer, maktförhållanden i familjen och betydelsen av heder. Intervjuguiden 

omarbetades för att anpassas till en kvalitativ analys och efter erfarenheter från tidigare 

pilotintervjuer11. Det innebar att de inledande frågorna i varje tema blev mer öppna, att stort 

utrymme lämnades till deltagarens egna berättelser, och att det fanns större möjligheter att 

anpassa följdfrågor efter deltagarens svar. Detta gjorde att forskargruppen tillät att ordningen av 

de ställda intervjufrågorna skilde sig något åt mellan olika intervjuer, så länge samtliga teman i 

intervjuguiden berördes. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju med en klient 

utanför urvalet för att prova intervjuförfarandet, med fokus på hur intervjuguiden och 

intervjuarnas samspel fungerade. Några lärdomar var att tolk behövdes i större utsträckning än 

vad som antagits och att mer fokus i intervjuerna skulle läggas på motiv och bakgrund till aktuella 

brott.  

 

Samtliga 16 klienter som samtyckt till att delta intervjuades under perioden maj t.o.m. oktober 

2019. Varje enskild intervju genomfördes av två intervjuare i ett besöksrum på anstalten eller 

frivårdskontoret. Längden på intervjuerna var överlag två timmar, men i några fall förlängdes 

intervjun med ungefär en halvtimme eftersom alla frågor inte hunnit ställas. Vid ett tillfälle 

avbröts intervjun på grund av klientens aktuella mående och återupptogs en vecka senare. Nio av 

intervjuerna genomfördes med tolk. Telefontolk användes för att minska deltagarnas 

identifierbarhet, men också av praktiska skäl. Tolkarna var auktoriserade och fick på förhand 

information om intervjuns syfte och inriktning. När det var möjligt fick de också intervjuguiden 

innan intervjun. På så vis var de förberedda på känsliga frågor, liksom de begrepp och ord som 

användes. Om det fungerade bra användes samma tolk vid flera intervjuer. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av diktafon i 13 fall (då samtycke gavs av klienten) och i övriga tre fall 

genom detaljerade anteckningar, vilka sammanställdes av intervjuarna i anslutning till varje 

intervju. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. 

 

Intervjuarna bestod av en överläkare i psykiatri och en psykoterapeututbildad socionom. Båda 

intervjuare har mångårig erfarenhet av samtal med personer med våldsproblematik och psykisk 

ohälsa samt kunskaper om kulturella och kontextuella faktorer rörande hedersrelaterat våld. En 

av intervjuarna deltog även i den föregående pilotstudien som genomfördes över videolänk och 

kunde på så sätt bidra med de erfarenheter och hinder som fanns kring att nå fram till deltagarna. 

                                                 
11 Kriminalvården gjorde en pilotstudie med sex intervjuer med Kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad 

brottlighet under 2018. Beslutet togs att avbryta intervjustudien på grund av bristande kvalitet på det datamaterialet 

som inhämtats via videolänk och med hjälp av telefontolk. Intervjuerna ägde rum i form av ett trepartssamtal på 

distans, vilket upplevdes försvåra kommunikationen. Intervjuarna upplevade att distansen till deltagarna gjorde det 

svårt att skapa känslan av trygghet och tillit, vilket kan ha hindrat deltagarna att våga öppna sig. Även om tolken inte 

heller var närvarande i rummet med klienten framstod det som om tolken hade lättare att bygga relation med 

deltagaren på grund av det gemensamma språket. Intervjuarna hade också svårt att avgöra kvaliteten och 

korrektheten i översättningen och ibland uppfattade de att inte allt översattes. 
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Den andra intervjuaren har erfarenhet från att träffat personer som levt under hedersförtryck. De 

två forskarna som ansvarade för kodningen och analysen av intervjuerna deltog som 

andreintervjuare i var sin intervju för att bättre förstå datainsamlingens förutsättningar och 

fördjupa sig i materialet. Med undantag för en intervju bestod intervjuarna av en man och en 

kvinna. Ett av skälen till att forskargruppen i ett tidigt skede bestämde sig för att vara två 

intervjuare handlade om osäkerheten i att tillåtas spela in intervjuerna. Andra skäl var att kunna 

ha uppmärksamhet på den icke-verbala kommunikationen och triangulera uppfattningar av 

berättelsen och hur intervjun gick (om intervjupersonen uppfattades vara samarbetsvillig, nervös 

etc.). Växelvis kunde intervjuarna lyssna, ställa frågor och göra minnesanteckningar av speciella 

fraser eller uttryck i sättet deltagaren återspeglade svaren på de ställda frågorna. Inför intervjuerna 

tog intervjuarna del av deltagarens dom och den övriga dokumentation som använts vid urvalet, 

vilket också redovisades för deltagaren. Varje intervju inleddes även med att intervjuarna beskrev 

studiens syfte och vikten av att höra deltagarens egen berättelse. Utgångspunkten för intervjuarna 

var att skapa ett gynnsamt samtalsklimat baserat på tillit och trygghet genom att i största möjliga 

mån inta en värderingsfri inställning till brottsrubriceringen och motivet bakom gärningen. Att 

skapa förtroende ansågs nödvändigt för att få deltagarna – som ofta befann sig i en utsatt 

situation i och med frihetsberövandet – att på kort tid vilja öppna upp sig och lämna utförliga 

svar på de i många fall känsliga frågor som berördes. Majoriteten av deltagarna återkom till att 

intervjuerna kom att beröra frågor som de tidigare inte hade reflekterat kring både före eller 

under aktuell verkställighet. Flera deltagare uttryckte tacksamhet över att få ha ett längre djupare 

samtal om relevanta och existentiella frågor och uttryckte hur det var första gången någon annan 

”tog sig den tiden” under frihetsberövandet.  

2.3 Analys 

Med tanke på bristen på befintlig forskning om ämnet hedersvåld ur ett gärningsmannaperspektiv 

var det av särskild vikt för studien att induktivt utforska hedersrelaterade våldsbrott, och 

framhålla deltagarnas berättelser. Alla transkriberingar och anteckningar kodades i så kallad in 

vivo-kodning. In vivo-kodning använder deltagarnas egna ord och uttryck i intervjuerna som 

koder och används när forskaren vill framhålla deltagarnas röster och grunda analysen i deras 

perspektiv. In vivo-kodning är särskilt tillämpbar i studier som värdesätter deltagarnas perspektiv, 

i synnerhet när deltagarna är marginaliserade. Att koda deltagarnas faktiska språk fördjupar 

forskarens förståelse för deras kultur och världsåskådning (Saldaña, 2015). Att använda 

terminologier och koncept som deltagarna använder gör det mer troligt att fånga de betydelser 

som ligger i människors upplevelser (Stringer, 2014). En nackdel med in-vivo kodning är att det 

ofta är svårt att baserat på den typen av koder att göra mer analytiska antaganden (Saldaña, 2015). 

En relaterad risk är att forskaren enbart fokuserar på de teman som manifesteras i materialet och 

därmed missar teman som figurerar latent. All kvalitativ forskning innebär en viss tolkning. 

Tolkningarna varierar emellertid i djup och abstraktionsnivå, beroende bland annat på syftet med 

studien, analysmetoden och forskarnas förmåga att distansera sig från materialet. En induktiv 

ansats innebär i regel en rikare beskrivning av data överlag då målet är att ge en detaljerad, 

nyanserad och komplex redovisning av materialet, inklusive sådant som gemensamt sträcker sig 

över alla intervjuer (Patton, 2002). Redovisningen av studiens resultat har en låg grad av 

abstraktionsnivå. Koden ”jag hade dåligt med skola” kategoriserades exempelvis som utbildning, 

som tematiserades under utbildning och uppväxtvillkor. Prioriteringen att låta forskarna vara 

datanära och inte färgas för mycket i analysen av sin egen förförståelse av fenomenet som 

studeras eller av tidigare teoretiska antaganden, baserades till stor del på att syftet med studien är 

att bidra till utvecklingen av Kriminalvårdens verksamhet. Syftet skiljer sig därmed från till 



 

30 
 

exempel grundad teori, som syftar till att utifrån insamlad data generera en teoretisk modell, vilket 

skulle kräva en högre grad av abstraktion i analysen. 

 

Rapporten bygger på en tematisk analys som i huvudsak utgått från Brauns och Clarkes (2006) 

sex faser för tematisk analys: (1) datainsamling genom intervjuer, genomlyssning, transkribering 

och upprepad läsning, (2) kodning, (3) kategorisering och tematisering (4) förfining av teman (5) 

definiering och namngivning av teman samt (6) rapportskrivning. En möjlig risk i induktiv analys 

av ett specifikt koncept (i detta fall hedersvåld) är att utveckla så kallat konceptuellt tunnelseende 

vilket överskriver en stor del av data till koncepten som studeras, vilket i sin tur blåser upp 

innehållet och det specifika konceptets roll i resultaten (Morse & Mitcham, 2002). I detta fall 

skulle en risk kunna vara att kategorisera och ”tolka in” en stor del av intervjusvaren i 

hedersvåldskonceptet. För att undvika detta belyser Morse och Mitcham vikten av att som 

forskare vara uppmärksam på dolda och underliggande antaganden, och begränsa inkludering till 

tydliga upplysningar och relationer. Ramarna för studiens omfattning har satts av 

frågeställningarna och intervjuguiden, som har utarbetats utefter tidigare kunskap om 

hederskultur och hedersvåld. Detta har gjort att de teman som identifierats i analysen och de 

tematiska områden som återfinns i intervjuguiden tydligt överlappar. Morse och Mitcham lyfter 

vikten av att i induktiva studier samla data som går något utanför vad som är tidigare känt om det 

specifika koncept som studeras för att inte missa någon viktig information som kan leda till ny 

kunskap, men tydliggör att ett ramverk för induktiva studier alltid bör sättas för att undvika 

misstaget att anta att all data är relevant för frågeställningen: ”to conduct such a fishing trip is not using 

inductive principles for inquiry. Only by collecting rich and relevant data around the bare bones of what is known, 

using principles of saturation and verification, can we recognize the pertinent data from other data” (Morse & 

Mitcham, 2002, s. 32). 

 

Kvantifiering av kvalitativ data är inte nödvändig och en del menar att det är irrelevant för 

kvalitativa studier. Det finns dock forskare som förespråkar att studiers trovärdighet ökar om 

läsaren ges en förståelse om hur vanligt förekommande någon beskrivning är hos deltagarna, så 

kallad prevalens eller frekvens. Enligt Guest m.fl. är det av särskild vikt att inkludera frekvens i 

kvalitativa studier som syftar till policyutveckling eller utvärderingen av ett koncept eller en 

intervention. Utan frekvens är det svårt att vikta en policyrekommendation eller hur starkt en 

grupp deltagare kände inför ett fenomen eller insats (Guest m.fl., 2012). Frågeguiden innehöll 

dessutom flera frågor som tenderade att generera dikotoma svar, till exempel ”Hände det att du blev 

slagen som barn, t.ex. i uppfostrande syfte?” eller ”Känner du dig som en del av det svenska samhället?” vilket 

öppnade för ett spretigt resultat, där erfarenheterna hos deltagarna står i motsats mot varandra. 

Resultatdelen innehåller därför både beskrivande prevalens såsom ”ett fåtal”, ”flera” eller ”en 

majoritet” och frekvens uttryckt i antal deltagare. En avvägning gjordes mellan den explorativa 

ansatsen och det faktum att inte alla deltagare har berört exakt samma frågor i intervjuerna å ena 

sidan (som förordar en kvalitativ beskrivning) och resultatens tillförlitlighet och tydlighet i 

presentationen (som förordar en tydlighet kring förekomst och variationer) å andra sidan. Braun 

och Clarke (2006), som hävdar att det inte finns något rätt eller fel sätt att rapportera prevalens i 

kvalitativa studier, framhåller vikten av att inkorporera citat från intervjuerna i analysen för att 

illustrera komplexiteten i berättelserna. 

2.4 Avgränsningar, forskningsetik och systematik 

Forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm (dnr 2016/482-31) samt Etikprövningsmyndigheten (ändringsansökan, dnr 2019-
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02497). Projektet har endast intervjuat nuvarande kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad 

brottslighet som identifierats utifrån Åklagarmyndighetens definition av hedersvåld, baserat på 

uppgifter i dom och KVR. Anhöriga till klienterna eller personal har inte intervjuats av 

tidsmässiga och etiska skäl. Ambitionen var att få en spridning bland deltagarna utifrån både 

ursprung från olika länder och om möjligt olika regioner, med verkställighet i både frivård och 

anstalt. Möjliga deltagare var dock begränsat.  

Förförståelse 

Braun och Clarke (2006) understryker vikten av tydlighet i vilken förförståelse som har inverkat 

på analysen, särskilt i induktiva analyser. Forskargruppen bestod av personer med olika bakgrund 

och erfarenhet av att arbete med psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld, våld i nära relation och 

sexuellt våld samt vana av att möta våldsutövare i sin dagliga yrkesroll. Några av forskarna hade 

tidigare arbetat med offer för hedersvåld och en av forskarna specifikt med kriminalvårdsklienter 

med hedersrelaterad brottslighet. Två av medarbetaren hade inte tidigare arbetat med ämnet, utan 

bidrog istället med erfarenheter från kvalitativa forskningsstudier och tidigare arbete med 

kriminalvårdsklienter. Det var en styrka att gruppen kunde hjälpas åt att analysera antaganden om 

betydelse och design genom hela studien och ifrågasätta preferenser för vissa tolkningar och 

överväga alternativ (Norris, 1997). Tidigare forskning om hedersvåldsförövare har bidragit med 

vissa insikter om personer som dömts för hedersvåld, såsom att våldsmekanismerna är nära 

besläktat med våld i nära relation och att förövare förhåller sig olika till hedersmotivet i skilda 

kulturella och straffrättsliga kontexter. Samtidigt antas gärningspersonen åtminstone delvis drivas 

av en ideologisk övertygelse eller starka värderingar, och verkar i ett sammanhang där familj, släkt 

och den omgivande kulturella kontexten är viktig. Dessa studier har inte en enhetlig syn på 

faktorer som driver hedersvåldsförövare. Tidigare studier är dessutom kontextspecifika och 

begränsade i omfattning och de bidrog därför inte med några stringenta hypoteser som 

forskargruppen behövde förhålla sig till. 

Trovärdighet  

Kvalitativa studiers trovärdighet grundar sig i hur nära deltagarnas svar återfinns i forskarens 

representation av vad som sagts, att beskrivning av tillvägagångssätt, kontext och urval möjliggör 

läsarens bedömning av huruvida resultatet är tillämpbart för dem samt att det finns en 

transparens och spårbarhet i forskningsprocessen och dokumentationen (Nowell m.fl., 2017). 

Det finns flera praktiska och etiska aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer med gärningspersoner, 

särskilt om de genomförs på anstalt. De begränsningar och den kontroll det innebär att vara 

frihetsberövad ger upphov till en maktobalans mellan forskare och potentiella deltagare. Det är 

av särskild vikt att vara uppmärksam på graden av självbestämmande i en sådan kontext, det vill 

säga att tillfrågade klienter kan känna press att delta i sådan forskning. Förutom sådana mer 

explicita maktförhållanden kan det även finnas mer implicita incitament för klienter att delta. Det 

kan exempelvis handla om att de genom att delta tror sig kunna få tillgång till vissa tjänster eller 

att det främjar en positiv relation till anstaltspersonalen (Abbott m.fl., 2018; Hearn m.fl., 2007). 

 

Med utgångspunkt i att studien helt bygger på svar som lämnats under intervjuer med personer 

dömda för allvarlig brottslighet finns det skäl till att utöver detta reflektera över trovärdigheten i 

deltagarnas berättelse. Det är viktigt att betona att det som redogörs för i denna rapport är 

deltagarnas egen version av de brott de dömts för, vilket i flera fall står i kontrast till hur 

exempelvis målsägande och vittnen beskrivit händelseförloppet och motiven bakom utförda 
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gärningar. I och med att det finns få tidigare studier som baserats på data som inhämtats från 

hedersvåldsutövare själva så finns också lite skrivet om trovärdigheten i den typen av material. 

Doğan (2014a/b) och Kizilhan (2011) lyfter inte frågan om trovärdighet i sina intervjustudier, 

men väljer att exkludera personer som uppger att heder inte var motivet till gärningen i sina 

analyser, vilket tyder på att forskarna antagit att svaren hade en hög grad av trovärdighet.  

 

Forskargruppen gör bedömningen att deltagarna öppnat upp och samtalat förhållandevis fritt om 

många ämnen. Intrycket är att de visserligen har minimerat och förminskat ansvars- och 

skuldfrågan, och att de ibland romantiserar och idealiserar vissa relationer eller omständigheter. 

Men det finns inte skäl att anta att de på den punkten skulle skilja sig åt från andra dömda 

våldsförövare. Oavsett om de har undanhållit delar av berättelser har de ändå i tillräcklig 

utsträckning delgett händelseförlopp, resonemang, tankar och känslor för att kunna genomföra 

analysen. Deltagare har återkommande beskrivit tillkortakommanden hos sig själva, varit kritiska 

mot delar av rättsväsendet, uttalat sig normbrytande och pratat om känsliga ämnen, samt visat 

starka känslor, såsom ilska och förakt gentemot offret. 

 

För studiens trovärdighet är det även viktigt att förstå den kontext i vilken intervjuerna 

genomfördes. Deltagarna var vid tillfället frihetsberövade eller ställda under övervakning och 

intervjun genomfördes i Kriminalvårdens lokaler. Intervjuarna var civilklädda och anställda av 

Kriminalvården. Intervjuarna hade tidigare vana att navigera klientsamtal och att förhålla sig 

reflexivt, visa närvaro och samtidigt hålla distans till personliga berättelser. De hade även 

erfarenhet av att möta manipulativa personligheter, personer med psykisk ohälsa och starka 

känslor, såsom ilska, skuld och skam. Intervjuarna har varit tydliga med att de inte tar ställning till 

skuldfrågan och har heller inte under intervjun ifrågasatt eller utmanat motstridiga uppgifter 

hämtat från tidigare dokumentation (domar och Kriminalvårdsregistret). Studien ska därför läsas 

som en tolkning av vad och hur deltagarna väljer att berätta, i den specifika intervjusituation som 

det innebär att samtala under en pågående verkställighet i Kriminalvården. Den tematiska 

analysen har avsiktligen inkluderat så mycket som möjligt av deltagarnas berättelser och i största 

möjliga mån undvikit att ta citat ur sitt sammanhang. När en tolkning har gjorts av deltagarnas 

uttryck är det noterat i texten. 

 

Viktigt att nämna är att flera deltagare inte ser sin dom som definitiv utan fortfarande hoppas på 

att få resning, vilket kan ha gjort några mindre benägna att öppna upp i själva skuldfrågan. 

Intervjuarna och andra i forskargruppen bedömer att trovärdigheten i svaren på andra 

ämnesområden som generellt högre än för de frågor som berörde skuldfrågan ur juridisk mening. 

Flera av intervjudeltagarna bad i samband med intervjun intervjuarna om olika typer av tjänster, 

till exempel en ny placeringsort eller att få hjälp med telefon- eller besökstillstånd. Vid dessa 

förfrågningar, som var mer eller mindre uttryckliga, tydliggjorde intervjuarna att deras deltagande 

inte har någon påverkan på verkställigheten eller andra juridiska processer. Det kan dock inte 

uteslutas att deltagare ställde upp på intervjun i hopp om att erhålla någon typ av förmån. Detta 

kan i sin tur ha påverkat svaren, till att anpassas så att deltagaren eller någon närstående skulle 

framstå i ett fördelaktigt ljus. Detta kan också ha inverkat på den upplevda vikten av att vara 

följsam under intervju, genom att exempelvis lämna svar på samtliga ställda frågor. Vid 

merparten av intervjuerna har deltagarna inledningsvis sagt att skälet till varför de tackat ja till att 

delta i studien varit nyfikenhet och en förhoppning om att kunna bidra med ökad kunskap om 

hederskultur och hedersvåld. Vid slutet av intervjun har deltagarna istället sagt att intervjun 
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bidragit till att deltagarna känt sig lyssnade på, känt stöd och förståelse i deras berättande. Flera av 

deltagarna uttryckte även önskemål om att träffas fler gånger. 

 

I intervjusituationen har även kulturella och språkliga aspekter haft betydelse. Nio av intervjuerna 

genomfördes med tolk och resten av deltagare intervjuades inte på sitt förstaspråk. Även de 

intervjuerna där tolk användes var formade som en dialog mellan intervjuarna och deltagaren, 

med frågor som ”hur kändes det för dig?”. Avsikten var att skapa närhet, undvika syftningsfel samt 

bidra till en mer direkt kommunikation mellan intervjuarna och deltagarna istället för 

summeringar genom tolken. Forskare ser olika på användandet av tolk i kvalitativa studier, där en 

del menar att tolkar bör utgöra en del av forskargruppen och inkluderas igenom hela 

forskningsprocessen (Edwards, 1998). I den här studien ansågs det inte praktiskt genomförbart 

att rekrytera en tolk som också var forskare, framförallt på grund av att flera olika språk kunde bli 

aktuella. Förutom språkliga skillnader, skiljde sig intervjuarna från många deltagare utifrån 

exempelvis nationalitet, etnicitet och religion. Det kan ha påverkat relationen och förståelsen dem 

emellan, liksom för vilken information som framkom i intervjuerna. För att överkomma 

eventuella språkliga och kulturella missförstånd eller bias var intervjuarna tålmodiga medan 

deltagaren letade efter rätt ord eller formulering, samt stämde av med deltagaren (och/eller 

tolken) att frågan och svaret förståtts rätt. I vissa fall behövdes frågor ställas om, omformuleras 

eller fenomen beskrivas, vilket ibland ändrade frågans karaktär från öppen till mer riktad (och, i 

några fall, ledande). Vid en intervju som genomfördes utan tolk gjordes bedömningen i efterhand 

att tolk hade behövts för en bättre kvalitet på intervjun.  

Mättnad  

Begreppet mättnad används ibland i kvalitativa intervjustudier för att bedöma hur många 

intervjuer som bör göras inom ramen för en studie för att säkerställa att uttömmande data 

samlats in. Andra talar om mättnad i den enskilda intervjun, när forskaren fullt förstår deltagarens 

perspektiv. Det finns dock ingen enhetlig konceptualisering av hur mättnad ska förstås och en del 

kritik har riktas mot logiken (Saunders m.fl., 2017). Mättnadens roll i en tematisk analys när flera 

personer intervjuas är relativt vedertagen inom kvalitativ forskning. En induktiv ansats till 

mättnad i tematisk analys innebär att nya koder eller teman inte längre uppstår, eller ingen ökad 

förståelse för teorin längre uppnås av datainsamlingen. Henninks m.fl. studie (2017) visar att 

mättnad av nya koder uppkom före mättnad av nyanser och dimensioner av existerande koder. 

Nelson (2016) menar att forskaren bör sträva efter konceptuellt djupt istället för mättnad, alltså 

att avgöra om en tillräckligt djup förståelse har uppnåtts i relation till nya teoretiska kategorier. 

Frågan är alltså inte om mättnad uppnåtts utan om den är tillräcklig. Studiens ambition var att 

både uppnå så kallad mättnad i varje enskild intervju, samt i den tematiska analysen. 

Forskargruppen anser att det med intervjuernas antal och omfattning gick att uppnå tillräcklig 

tematisk mättnad och konceptuellt djup för att möjliggöra analysen och utgöra ett viktigt bidrag 

till forskningsfältet. Däremot skulle ytterligare intervjuer kunna ha bidragit med fler nyanser och 

dimensioner inom temana, samt möjligen stärkt skiljelinjerna mellan de olika temana och därmed 

ökat temanas trovärdighet.  
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3 Resultat 

3.1 Tematisk analys 

Analysen identifierade sju teman. Temana har namngetts utifrån deltagarnas egna ord och 

kompletterats med en tolkande beskrivning av uttryckens mening: 1) ”Jag hade dåligt med skola” 

Uppväxtvillkor och utbildning; 2) ”Det var mycket våld, mycket förtryck, mycket kontroll” Våldsutsatthet 

och trauma; 3) ”När jag skickade min dotter till dig, hon var en flicka då” Tidigare kriminalitet och 

annan antisocialitet; 4) ”Familjen är splittrade” Migrationen till Sverige och dess påverkan på 

familjestruktur, roller och självbild; 5)”Om jag ska vara ärlig så är det friare för killar” Normer, 

värderingar och livsåskådning; 6) ”Jag begick misstag” Skuld, ansvar och brottsmotiv samt; 7) ”Inte 

min historia” Uppkomsten och vidmakthållandet av hedersvåld. Som tidigare nämnt utgår analysen 

från kodning av de 13 inspelade intervjuer och detaljerade anteckningar av de tre intervjuer som 

inte spelades in. För att läsaren ska kunna skilja på citat från transkriberingar och från 

intervjuanteckningar, är de senare endast kursiverade och saknar citattecken, även om de i många 

fall är ordagranna anteckningar från deltagarens svar. I resultatdelen som följer namnges 

deltagarna som intervjupersoner (ip). 

”Jag hade dåligt med skola” Uppväxtvillkor och utbildning 

Uppväxtvillkoren skiljer sig åt mellan olika deltagare. Flera deltagare beskriver att de under 

uppväxten ”levde under svåra omständigheter” (ip 4) och att det var ”Mycket tufft [om] pengar, mat” (ip 3). 

En beskriver det som: Vi hade mat på bordet men vi kunde inte köpa kläder och sånt (ip 14). Förutom 

fattigdom beskriver deltagare politiskt förtryck och väpnade konflikter under uppväxten: jag 

kommer ihåg att det var krig (ip 14) och att det fanns ”ingen respekt för mänskliga rättigheter” (ip 2). Flera 

deltagare beskriver att de började jobba som barn: ”Det var jättetufft den där perioden. Jag kommer ihåg, 

var liten och jobba” (ip 3). Andra hade bättre förutsättningar: ”Min mamma var hemmafru och min pappa 

var tjänsteman” (ip 8). Något som är återkommande är att deltagarna trots detta ofta idealiserar 

barndomen ”livet var perfekt” (ip 6).  

 

Deltagarna påstår oftast att deras ursprungsfamilj under uppväxten inte hade en hederskultur: 

”Min familj är ju ganska demokratisk, så man kan bestämma själv vad man vill och de andra går med på det” 

(ip 2). En annan deltagare säger: ”Vi fick stöd av föräldrarna om det personliga valet” (ip 7). Om 

hederskultur fanns lyfter deltagare positiva aspekter, såsom att familjen var respekterad av 

omgivningen, eller negligerar betydelsen av den: ”Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det” 

(ip 6). En beskriver föräldrarnas inflytande, till exempel i yrkesvalet, som oproblematiskt: ”vi [gav] 

uttryck för våra åsikter och ibland så tog man hänsyn till dessa åsikter, ibland gjorde man inte det” (ip 13). 

Något gemensamt för många deltagare är att deras pappor varit frånvarande under delar av 

uppväxten. Hälften av deltagarna har en pappa som avlidit, i regel någon gång under barndomen: 

”jag var liten när han dog” (ip 2). En annan berättar: ”Min far avled när jag var tolv år gammal” (ip 12). 

För tre andra deltagare separerade föräldrarna tidigt och pappan har varit omgift sedan länge. För 

ett par deltagare verkar båda föräldrarna lika frånvarande: ”det här intresset som föräldrarna skulle visa 

sina barn, har jag inte fått” (ip 16). Något som inte nämns av deltagarna är om eller hur den ofta 

tidiga separationen från pappan har inverkat på deras eget liv, anknytningsmönster eller 

föräldraskap. Tvärtom stannar ofta deltagarnas beskrivning vid en romantiserad bild av pappan: 

”Han hade inga dåliga vanor” (ip 2). En deltagare berättar att han tog efter ansvaret över familjen 

efter pappan dött, en annan säger att hans bror tog över rollen som familjens överhuvud: ”Min 

äldre bror, så han som blev familjeöverhuvud, det han som tog hand om familjen” (ip 12). Andra deltagare 
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säger istället att deras mamma stod för uppfostran: ”Det var ju mamma som hade bestämt hur vi, vad vi 

ska ha och hur vi ska bete oss och så vidare. Så det var hon som bestämde för oss” (ip 2). Några deltagare 

beskriver mamma som ”sträng” (ip 6) eller ”auktoritär” (ip 2). 

 

Deltagarna har i snitt gått i skolan till motsvarande årskurs åtta, men utbildningsnivån varierar 

kraftigt. Ett par deltagare har universitetsutbildning medan en tredjedel av deltagarna slutade 

skolan i mellanstadiet. De flesta av deltagarna hade velat gå i skolan längre än vad de gjort: ”Det 

enda som, om jag skulle ha makt att ändra någonting från min barndom, det är min utbildning, jag tänker: tänk 

om jag kunde utbilda mig mer” (ip 2). Flera av deltagarna som avslutat skolan i mellanstadiet uppvisar 

lågt självförtroende när det gäller deras skolning och intelligens. Några beskriver att de som barn 

inte kunde leva upp till familjens förväntningar på grund av inlärningssvårigheter: Pappa hade stora 

förhoppningar på mig. Han skaffade extralärare för att jag skulle plugga, men det hjälpte ju inte (ip 11). En 

beskriver att han ”var mycket svag i skolan” och som barn fick extra hjälp ”för att kunna lära mig 

bokstäver och annat, men det gick inte” (ip 12). Detta skapade stora problem under uppväxten, och 

senare, försvårade bland annat svenskinlärningen. Deltagarna beskriver att de kompenserade 

detta med att vara händiga, och tidigt stå för sin egen försörjning och bidra till familjens ekonomi. 

Valet av yrke beskrivs som begränsat, särskilt bland deltagarna med kort skolgång. En säger att 

mamma bestämde hans yrke ”eftersom vi inte kunde utbilda oss så ville hon att vi skulle ha ett yrke som kan 

försörja oss i familjen” (ip 2). Två andra beskriver mer generella förväntningar från familjen på 

försörjning ”det här var inte mitt intresseområde, men man måste arbeta för att kunna försörja sig” (ip 4) och 

”om du inte liksom duktig i skolan, lika bra att skaffa dig ett yrke istället” (ip 12). En fjärde beskriver att 

familjens inflytande på yrkesvalet motiverades av att de bara ville ens bästa: ”man väljer ett yrke, ett 

arbete som är mödosamt eller jobbigt för en, då kanske de tycker att man behöver [ett annat]” (ip 13). Även de 

som har gått högstadiet och gymnasiet upplevde problem i skolan: ”Min skola påverkade mig mycket 

negativt” (ip 10). Vissa formella ämneskunskaper saknas helt bland deltagarna, såsom 

sexualundervisning eller utbildning i mänskliga rättigheter:”[jag] hade inte möjligheter att få något sånt” 

(ip 8). Detta gäller även deltagare med lite längre skolgång. 

”Det var mycket våld, mycket förtryck, mycket kontroll” Våldsutsatthet och 

trauma  

Tretton av deltagarna beskriver hur de, ofta varierat och upprepat, själva har utsatts för våld, 

förtryck, kontroll och trauma. Våldet och traumana har ofta inträffat under uppväxten men i vissa 

fall har personerna även utsatts i vuxen ålder. Det vanligaste förekommande är att ha blivit slagen 

i skolan av lärare eller hemma av pappa eller mamma. I enstaka fall utövades våldet av en bror, 

morbror, partner eller någon från svärfamiljen, polis eller annan statsanställd. Våld i skolan 

beskrivs som vanligt i ursprungslandet och något som riktades särskilt mot elever med 

inlärningssvårigheter eller dåliga betyg eller stökiga elever: ”Ja, det förekom i skolan, till exempel om 

man inte var duktig nog, så hände det att man får slag, ja” (ip 2). Våldet beskrivs som normaliserat, en 

del av uppfostran och ett dysfunktionellt samhälle. Utövarna var ofta män med inflytande som 

deltagarna hade en beroendeställning till. Ofta förminskar deltagarna våldet eller ursäktar 

utövaren, särskilt när våldet utövats av en förälder: när jag var liten och pappa var ute på kvällen och 

skulle få tag i mig och jagade mig med basebollträ. Han skulle ju upp och jobba klockan 06, så jag menar, jag 

förstår honom. Och nu tänker jag: Varför gjorde jag så mot pappa? (ip 11). En annan säger: ”Jag tror inte att 

det fanns någon pappa som är som han … jag har blivit bara två gånger slagen, under hela min uppväxt” (ip 8). 

Ytterligare en ger en liknande beskrivning, även om kärleken och lojaliteten beskrivs med viss 

svärta: ”Jag personligen har fått mycket stryk av min morsa. … Man älskar ju henne ändå” (ip 10). En 

deltagare beskriver att männen som misshandlade honom som barn inte skadade honom 
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uppsiktligt, utan agerade inom kulturella ramar och den kunskap de hade: ”både lärare och pappa när 

de slår mig, de tänker egentligen på mitt bästa. … Deras bedömning är att det här är en bra metod, men jag 

tycker att de kunde hitta bättre metoder” (ip 4). Andra deltagare beskriver hur våldsmetoderna trots allt 

ändrade deras beteenden i tilltänkt riktning. En beskriver hur han blev slagen hårdare och hårdare 

om han hade kortärmat: Jag lyssnade på honom och tog på mig en varm tröja (ip 11). De deltagare som 

inte öppet beskriver att de utsatts för våld svarar ofta undanglidande ”Det kan ha hänt av någon 

tillfällighet så där, men inte, inget som jag kan kalla slag, så där att jag har blivit slagen, nej jag tycker inte 

riktigt det” (ip 13). Deltagare som beskriver den egna uppfostran som bitvis våldsam, auktoritär 

eller strikt religiös, använder inte uttrycken heder eller hederskultur. En deltagare lyfter dock att 

gränssättningen i hans uppfostran syftade till att förebygga skam: ”Fysiskt våld förekom inte, men i 

uppfostran fanns en viss gräns, att se till att mamma inte behövde skämmas för oss” (ip 2). 

 

Fyra deltagare beskriver erfarenheter av att deras mamma varit våldsutsatt under uppväxten ”Han 

förtryckte min mamma, ärligt talat. … för den äldre generationen är det normalt att mannen slår sin fru” (ip 4). 

En deltagare beskriver våldtäkten på sin mamma när hon var barn som förmildrande för det våld 

hon utsatte honom för under uppväxten: ”jag har förlåtit henne för all misshandel” (ip 16). I enstaka 

fall beskrivs pappa, syster eller de egna barnen som våldsutsatta. Ett par deltagare beskriver också 

hur en partner levt under förtryck i sin ursprungsfamilj. En beskriver hur flickvännens familj, när 

de fick reda på att de träffats, låste in henne och planerade att gifta bort henne.  

 

Efter misshandel och hot är det mest vanligt förekommande våldsuttrycket att deltagarna 

beskriver att de inte fick gifta sig med personen de ville, och senare gifte sig med en partner som 

föräldrarna eller syskon hade valt. Ett par fall kan tolkas som relaterade till, eller drivna av, 

hedersvärderingar. För en deltagare handlade det om att hans sambo hade fel religion ”Och sen ja, 

min mor och mina systrar började liksom forska och leta efter en passande fästmö åt mig” (ip 12). De drabbade 

deltagarna beskriver det som en stor sorg i livet, särskilt vid tidpunkten för uppbrottet. En 

deltagare beskriver hur han grät mycket när han nekades gifta sig med sitt livs kärlek på grund av 

att hon var från en dålig familj, drack alkohol och hade fel etnicitet, för att senare i livet landa i att 

”min familj hade rätt” (ip 5). Två av deltagarna ingick äktenskap när de var minderåriga. Andra 

uttryck av kontroll och förtryck har gällt klädsel eller begränsad mobilitet, till exempel att inte få 

ha kortärmat eller inte få gå ut på kvällen för killar, eller ha förvägrats skilsmässa från en våldsam 

partner som kvinna. En valde att inte berätta om en destruktiv relation för att inte skämma ut sig 

själv eller våldsutövaren: ”Det var nog att jag skämdes. Jag ville inte att det skulle komma ut … Jag ska inte 

vanära min man” (ip 6). 

 

Fem personer beskriver att närstående tidigare mördats, varav två deltagare uppger att de tidigare 

morden var hedersrelaterade. En säger att flera kusiner och ”två av mina bästa vänner … blev mördade 

på grund av hedersrelaterat” (ip 10). En annan förlorade både sina föräldrar i tonåren, senare flera 

syskon och bevittnade mordet på sin bror: ”de dödade honom framför mina ögon, och jag blev också 

skadad. Det har påverkat mitt liv också, och det är också stress för mig. När jag tänker på det, då blir det 

jättesvårt för mig” (ip 8). Några deltagare berättar att de utsatts för våld av staten i ett tidigare 

hemland. En deltagare beskriver hur han fängslades och torterades under förhör i sådan 

utsträckning att det var ”någonting som inte ens djävulen kan orka med” (ip 4). I viss utsträckning kan 

deltagarna resonera om våldet, förtrycket och traumana som något negativt och skadligt, men 

ingen lyfter hur den egna utsattheten kan ha bidragit till att göra våld till en strategi för 

konflikthantering att normalisera särskilda uttryck för kontroll och förtryck, eller ha samband 

med deras egen våldsanvändning.  
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”När jag skickade min dotter till dig, hon var en flicka då” Tidigare kriminalitet 

och annan antisocialitet 

Elva av deltagarna uppger eller beskriver annan tidigare brottslighet som inte är kopplad till 

brottet som de nu är dömda för. Det är inte alltid som personerna ser på händelserna som de 

beskriver som att utgöra kriminella handlingar. Många av brotten har begåtts utomlands. Det 

vanligaste brottet är tvångsgifte. Minst fyra av deltagarna har själva gift sig med en minderårig 

partner (i sju av fallen är partners ålder vid giftermålet okänd). Två av deltagarna beskriver att de 

gift bort en dotter, en annan hade rollen att ”godkända” sin systers giftermål när hon troligen var 

minderårig. En beskriver hur den betydligt äldre svärsonen ringde och klagade över att hans unga 

hustru inte blödde på bröllopsnatten. När han ”hade samlag med henne så upptäckte han att hon inte var 

oskuld utan att hon ja, hon är en kvinna, inte en flicka … [jag] upplyste honom om … [när] jag skickade min 

dotter till dig, hon var en flicka då” (ip 15). 

 

Det näst vanligaste brottet som beskrivs är misshandel. Fem deltagare beskriver att de antingen 

tidigare varit dömda för misshandel eller berättar om andra händelser. En säger att ”i skolan [fick 

jag] slåss för att lösa mina problem in i det minsta” (ip 16). I minst två av fallen var offret en närstående. 

Ytterligare fyra deltagare beskriver ett mycket kontrollerande beteende mot en expartner, syster 

eller dotter, inklusive förföljelse och avlyssning: ”jag skadade henne verkligen. Jag var elak mot henne” 

(ip 8). Flera har haft närstående med skyddat boende i samband med separationen från deltagaren: 

”jag följde ju naturligtvis tätt både hustrun och mina döttrar då” (ip 15). Två uppger tidigare ha hotat sitt 

offer. En annan blev förlagd med kontaktförbud mot en bekants fru efter att ha ”hjälpt” denna 

med frun efter deras separation. En deltagare är tidigare dömd en gång för våldtäkt men det var 

verkligen ingen våldtäkt (ip 11).  

 

Två av deltagarna berättar att de har haft en mycket kriminell livsstil, varav en deltog i 

organiserad brottslighet (grova vapenbrott, pengaindrivning) och den andra begick grova brott 

som inbrott, narkotikabrott, rån och smuggelbrott. Två andra deltagare uppger att de tidigare har 

varit frihetsberövade men inte dömda, en för människohandel och en för terrorbrott. Ytterligare 

en person uppger ha utövat mycket grovt våld under en period i sin dåvarande yrkesroll: ”jag 

använde tunga vapen ... vi var motiverade att döda dem” (ip 16). Tre deltagare uppger att de begått 

mutbrott, mened, eller gömt sig för att undgå fängelsestraff.  

Fem av deltagarna begick det aktuella brottet tillsammans med andra vilket tyder på ett 

prokriminellt nätverk. En som begått brottet ensam uppger att ”Hela min familj är kriminell om man 

säger så” (ip 10). I sex andra fall beskrivs att en närstående, till exempel ett syskon eller partner, 

tidigare begått brott, då borträknat de brott som deltagaren själva beskriver sig ha utsatts för av 

sina närstående. 

En annan typ av antisocialitet är värderingar som till exempel uppmuntrar, negligerar eller stöder 

brott. Deltagarna som uttrycker sådana värderingar gör detta utan att problematisera åsikterna 

eller själva säga att de ger uttryck för antisocialitet. När det gäller andra personers liknande 

värderingar förhåller sig deltagarna dock kritiska och menar att det finns ett samband mellan våld, 

kontroll och förtryck och särskilda värderingar hos andra. Ett värderingsområde som kan tolkas 

som antisocialitet och där deltagarna skiljer sig åt mycket är synen på sexualbrott. En är kritisk till 

påföljden för medklienters våldtäktsdomar som innebär långa straff för att ha ”sovit med en kvinna i 

10 minuter” och att han själv ”kommer filma henne” (ip 8) han har sex med i framtiden för att bevisa 

samtycke. En vanligare uppfattning är att sexualbrottslingar förtjänar att utsättas för dödligt våld 

”Om jag var statsminister, de ska bli stenade eller hängas” (ip 10). En annan uttrycker att om någon 
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skulle ha ”förgripit sig på henne, våldtagit henne ja, då skulle jag i så fall utplåna honom och hans familj” (ip 

15). Ytterligare en person beskriver att han ville hämnas en förövare: ”jag vill bestraffa honom själv. 

Jag var bara sexton år gammal när jag fick veta det, så min bror hindrade mig att göra det” (ip 16). En 

deltagare som utövat våld mot en partner uttrycker en önskan om att leva tillsammans med 

brottsoffret efter frigivning. En annan menar att han blivit förlåten av sin exfru för våldet mot 

hennes närstående och att ”vi har planerat också om jag ska mucka kanske vi bor tillsammans igen” (ip 9). 

En annan deltagare säger att han inte ångrar brottet och att han skulle upprepa samma brott igen. 

 

Flera deltagare beskriver antisociala beteenden som impulsivitet, hämningslöshet och 

aggressivitet. En beskriver hur han ofta varit mycket aggressiv och kan ”explodera” (ip 5) om 

någon retar honom. En annan kan inte kontrollera sin ilska och blir väldigt arg om han blir 

sviken: ”jag kan bli arg snabbt… största exemplet är mitt exempel, som jag lever i nu – mitt problem, min fru” 

(ip 4). En deltagare menar att våldsbrottet var impulsivt och så grovt att han blev ”helt chockad” (ip 

3) över hur våldsam han och medgärningspersonerna var. Även andra beskriver ilskan som 

ostoppbar: ”då blev det svart för mig, den kvällen. Det var därför det blev så” (ip 10). En använder detta 

för att avskriva sig ansvar: Jag är inte impulsiv. När jag någon gång blir arg så blir det bara svart och sen 

minns jag inget. Men då finns det starka skäl till det (ip 1). 

 

Endast två deltagare uppger att de tidigare haft problem med missbruk: ”jag använde alla droger, om 

jag ska vara ärlig. Sverige förstörde mig på det planet” (ip 10). Ytterligare ett problematiskt område är att 

de flesta deltagarna verkar ha ett mycket begränsat umgänge utanför familjen och släkten, dock 

kan berättelserna ha påverkats i den riktningen av att få intervjufrågor direkt berörde vänskap och 

andra umgängen. 

”Familjen är splittrade” Migrationen till Sverige och dess påverkan på 

familjestruktur, roller och självbild 

Gemensamt för alla intervjudeltagare är att de föddes i ett annat land och har erfarenhet av att 

migrera till Sverige. Migrationsprocessen beskrivs ha påverkat anknytningen till ursprungsfamiljen 

och kontakt med övriga släktingar, roller inom den egna familjen samt den egna självbilden och 

identiteten. Personerna beskriver migrationen som en rationell process och verkar vara vana att 

prata om migrationen på det sättet. Deltagarna har bott i Sverige mellan två år och flera årtionden 

innan aktuell dom. Fyra av deltagarna kom till Sverige som barn, övriga flyttade i vuxen ålder. 

Många var redan gifta och hade egna barn sen tidigare, medan andra har bildat familj i Sverige. 

Idag är fjorton av deltagarna föräldrar. Personerna har i regel gått i skolan eller arbetat i Sverige. 

Jobben har varit inom arbetaryrken såsom hantverkaryrken, inom vården, transport och 

restaurangbranschen. Detta gäller även de få deltagare som har en högre utbildning. Deltagarna 

har haft kontakt med en rad myndigheter och andra samhällsaktörer. Förutom Migrationsverket 

har många deltagare varit i kontakt med barnomsorgen och barnens skola, vuxenutbildning (SFI), 

sin egen skola, sjukvården och socialtjänsten. En del har också varit i kontakt med Polisen och 

Kriminalvården innan det aktuella brottet. Intrycket av svenska myndigheter är ofta ganska god, 

med undantag från socialtjänsten och domstolar, men de beskriver att frustration uppstått även i 

kontakten med andra myndigheter. Kontakten med myndigheterna har oftast gällt en själv, ens 

partner eller barn. I vissa fall har offret eller förövaren varit i kontakt med en myndighet i mycket 

nära anslutning till brottet.  

 

Därutöver beskriver deltagarna också migrationsprocessen som en mer existentiell och 

identitetsskapande process ur vilken en ”blir svensk” och lämnar ursprungslandet inte bara fysiskt 
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utan kulturellt, socialt och politiskt. Några deltagare beskriver livet i Sverige som en 

förändringsprocess. En som beskriver sig som förändrad av Sverige och numera chockad över 

förtrycket i ursprungslandet, liknar svenska samhället ”som tvättmaskinen som tvättar min hjärna, det 

finns mycket bra grejer här” (ip 3). Denna förändring kräver anpassning: ”man ska inte helt radera sin 

liksom ursprung, sina värderingar, men man ska anpassa” (ip 6). Flera belyser att de ser sig själva som 

svenskar – ”Jag är svensk” (ip 10) – och som en del av det svenska samhället: ”Det får mig att känna 

att det här är mitt land” (ip 7). Några framhåller att de har anammat en svensk livsstil ”Jag jobba, gå 

hem, barn dagis” (ip 3). Ibland framhålls att ursprunget fortsatt utgör en del av identiteten: ”Hittills 

har jag levt som en vanlig svensk medborgare, som har arbete och hus och jag betalade skatt. Jag har aldrig gjort 

något olagligt, jag har ett yrke. Jag kan säga så här att jag kan känna mig, jag tillhör ungefär femtio procent av 

Sverige. Ja, femtio procent svensk, femtio procent ursprungslandet tillhör man ungefär, så tänker jag” (ip 16). 

Samtidigt återkommer en del av deltagarna till ”vi och dem”, eller på andra vis distanserar sig från 

andra svenskar. Här är det tydligt att deltagarna ser intervjuarna som representanter för svenskar: 

”ni hjälper inte varandra … ni svenskar, ni känner inte ens eran granne” (ip 10).  

 

Migrationsprocessen har påverkat anknytningen och kontakten med ursprungsfamiljen. Flera 

deltagare hade länge levt utanför sitt födelseland, där flytten till Sverige var den senaste av flera 

migrationserfarenheter. Flera hade i sin tur föräldrar som migrerat. Släkten är därför ofta 

geografiskt utspridd över flera länder. Endast tre av deltagarna har en pappa som lever och bor i 

Sverige. Fem nämner knappt sin pappa under intervjun: ”nej, min mamma, hon bor ensam” (ip 9). En 

annan säger: ”Pappa kanske inte vet vad som hänt som gör att jag är här” (ip11). Flera deltagare har ingen 

från ursprungsfamiljen i Sverige: ”Endast jag som bor i Sverige” (ip 9) och ”jag har ingen här” (ip 13). 

Kontakten med familj och släkt utanför Sverige ser mycket olika ut: ”familjen är splittrade och finns i 

olika länder men vi har ständig kontakt med varandra” (ip7). En berättar att ”den enda kontakt jag har är 

med min syster [som bor utomlands]” (ip 4). En annan säger att ”jag har inte mina föräldrars telefonnummer 

… Alla är utomlands … jag har skrivit men jag får ingen återkoppling så jag vet inte riktigt ifall mina brev 

kommer fram eller inte” (ip 13). Något som är återkommande är att deltagarna definierar ”familjen” 

som kärnfamiljen – ”Mamma, pappa och barnen” (ip 2). Detta skapar ibland förvirring när frågorna 

egentligen rör släkten men benämns som familjen av intervjuarna: ”Menar du min närmaste 

kärnfamilj eller nära släktingar också ingår?” (ip 2).  

 

I berättelser om migrationsprocessen är kärnfamiljen central, den graviterar mot att samla och 

trygga den närmaste familjen. Många deltagare beskriver att de själva och deras familjer har fått 

ökad livskvalitet på grund av utbredda sociala rättigheter och personlig frihet i Sverige. Det som 

oftast framhålls som positivt i Sverige är rättigheter, möjligheter, säkerhet, friare umgänge, samt 

att det är barnvänligt ”när det gäller sociala rättigheter, ett jättebra land” (ip 2). En annan utrycker att i 

Sverige ”är livet för människan” (ip 8). En tredje säger att ”Jag lever i Sverige. Det är friheten” (ip 3). En 

fjärde att Sverige är ”ett modernt, sofistikerat land och ja, där det är ordning och reda och så där, ett ordnat 

samhälle” (ip 13). Andra framhåller att det finns en stor respekt för mänskliga rättigheter och en 

välutvecklad demokrati. Bara en av deltagarna menar att ”här i Sverige finns det [mänskliga rättigheter], 

men inte mycket” (ip 10) medan han beskriver upplevda kränkningar, bland annat från 

kriminalvårdspersonal. Gemensamt för deltagarna som lyfter dessa positiva aspekter är att de ofta 

jämför Sverige med tidigare hemländer. Inte sällan har delar av kärnfamiljen migrerat vid olika 

tidpunkter, ibland med flera års mellanrum. Utmaningen blir då att ”bygga upp” kärnfamiljen 

igen i det nya landet. I och med att kärnfamiljen är högt skattad, är det också viktigt att den 

förblir intakt: ”jag måste försöka hålla ihop familjen” (ip 15). Återkommande är att familjens roller 

förändras i samband med migration och integrationsprocesser. Processen beskrivs som 
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konfliktfylld och väcker starka känslor under intervjun. Några deltagare sammanlänkar 

separationen från en partner, och den bakomliggande otroheten, till etableringsprocessen i 

Sverige, och de nya möjligheterna för umgänge mellan män och kvinnor utanför familjen detta 

innebar att ”vägen var öppen för mig” (ip 8). En beskriver det som att frun saknade ”kapacitet” att 

”hantera friheten” (ip 15). En annan beskriver att efter familjens återförening i Sverige ändrades 

fruns beteende och hon blev mer avståndstagande efter att uppehållstillståndet beviljats: ”[det] 

fattades kärlek mellan oss”. Hennes beteenden, som han misstänkte bottnade i en otrohetsaffär, 

”Förstörde allt vad jag har byggt upp” (ip 16). En annan deltagare upplevde sig inte längre behövd, när 

dottern fick göra som hon ville: ”vad ska hon med en farsa till, va?” Samma person beskriver sin frus 

frigörelse i samband med flytten till Sverige: ”[hon]har tillgång till egna pengar, till eget kort och har ett 

eget liv och är fri att göra vad hon vill … vilka känslor ska det vara kvar mot någon annan?”. Han menar att 

många familjer i Sverige har liknande erfarenheter: ”Alla är splittrade. Det finns ju inte en familj i 

Sverige som är ihop” (ip 15). Även andra beskriver att förändrade roller i familjen i samband med 

etableringsprocessen i Sverige innebar en ansvarsförskjutning från mannen till frun och barnen, 

något som de uttrycker uppmuntras av det svenska samhället. ”Hon brukar inte ta så mycket ansvar i 

hemlandet men här blev det plötsligt att allt ansvar ligger på henne. … Och lagarna här i Sverige begränsar vårt 

inflytande över familjen. Och barnen utnyttjar alla lagar i Sverige för att utmana oss” (ip 4). En deltagare 

säger att ”som jag har förstått i Sverige så när det gäller kvinnor och barn så är det dem som styr och ställer 

liksom” (ip 13). En annan menar att svenska domstolar värdesätter vittnesmål från kvinnor högre 

än mäns vittnesmål ”jag tänker så här. I det här landet finns det ett feministiskt system” (ip 2), och menar 

att rättsväsendet inte är jämlikt, eftersom kvinnor har mer inflytande. Ytterligare en deltagare 

uttrycker: ”varje person som kommer till Sverige så får man ju höra det här liksom vem styr prioritetsordningen. 

Att i Sverige alltså så går ju följande prioritering: Först så är det då barn, sen så prioriteras kvinnan efter barn 

och sen prioriterar man hunden och sen, till slut mannen” (ip 15). En kvinnlig deltagare delar dock inte 

bilden, även hon känner sig förfördelad och litar inte på systemet. 

 

Olika deltagare uttrycker att deras förmåga att lösa problem i vardagen utmanades vid 

migrationen till Sverige och att situationer som tidigare var hanterbara plötsligt blev svåra: ”Om 

det hade varit Irak så skulle det inte ha varit något problem. Men i Sverige är det så att småsaker blir mycket 

stora” (ip 8). Flera reflekterar över tonåringars frihet i Sverige och i ursprungslandet, eller i andra 

mer konservativa länder. Synen på individens bestämmanderätt är mest konfliktfylld kring temat 

tonåringar, som just i lagens mening inte är myndiga: ”jag fokuserade mycket på flickorna, jag var rädd 

om dem. Det var bara att jag var mycket noga med att veta var de var, vart de gick, och vad de gjorde, men 

[mamman] sa till mig att jag inte skulle blanda mig i” (ip 8). Andra uttrycker det mer allmänt: ”det är 

väldigt svårt att kontrollera hur barn i åldern 14 till 18 år hur de beter sig, hur ska man begränsa deras frihet?” 

(ip 7). En säger att Sverige har ”problem med tidigt bestämmande för individen”, för att ”I Sverige 

bestämmer man i många fall över sig själv när man är 13 år … å andra sidan, de som bestämmer tills man dör 

är ju ett annat fel … jag tycker det är rätt att man kan bestämma efter att man kan bli myndig, vid 18 år” (ip 

2). Deltagaren menar att sexualisering av minderåriga är en konsekvens: ”i Sverige har sex gått ner 

ändå till 13 år” (ip 2). Detta uttrycks även av en av deltagarna som inte själv är förälder: ”en tolvåring 

ska inte gå runt med en bikini, ska inte sminka sig, ska inte gå med kjol. Förstår du? Det här blir för mycket” 

(ip 10). Deltagarna är ivriga att framställa sig som om de stod på rätt sidan om den ideologiska 

konflikten när det begav sig. En beskriver hur hans fru ville bestämma hur tonårsdottern skulle 

klä sig: ”här liksom säger jag till henne [frun]: du måste sluta med det, du måste respektera hennes åsikter 

också” (ip 4). Bråket om omyndigas självbestämmande går ibland utanför kärnfamiljen: ”Det är så 

här att vi har sagt till honom att, jag menar, att det är normalt att ha vänner för flickor, det är normalt liksom. 

Men han kunde inte acceptera det” (ip 2). En deltagare påstår att de egna barnen hotar ”att gå till 
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socialtjänsten” om de inte får sin vilja igenom och beskriver en ökad desperation då han saknade 

ekonomiska förutsättningar att möta barnens önskemål: ”[jag] lånar pengar för att klara mig i några 

månader och så där. Hur ska jag kunna då se till deras behov att var och en ska ha nån mobil eller vad det är?” 

(ip 13). Deltagaren beskriver att det var först i fängelset som han förstod att han hade samma rätt 

som barnen att ta hjälp av socialtjänsten: ” jag menar hade jag vetat detta tidigare, ja då hade ju kanske 

situationen inte varit som den är just nu” (ip 13). Liknande utsagor återkommer även i beskrivningen av 

andra: ”de familjer som kommer hit förstår inte vad är friheten för barnen. De förstår inte det här … de blir 

chockade på grund av att barnen kan inte lyssna på dem, på sina föräldrar” (ip 8). Ytterligare en deltagare 

hävdar att invandrarföräldrar är rädda för socialtjänsten, att föräldrar inte vågar ”kontrollera sina 

barn”, då de anklagas för att begränsa barnens frihet. Situationen beskrivs som en orsak till 

gängkriminalitet: ”De här familjerna är väldigt rädda och oroliga och de vågar inte behandla sina barn som de 

ska, uppfostra dem på ett bra sätt. Det är därför många barn vänder sig till kriminella som säljer narkotika, 

vapen, de vänder sig till ligor” (ip 7). En del deltagare menar att de inte har fått hjälp från svenska 

myndigheter att hitta verktyg och lösningar på nya konfliktsituationer som uppstått, exempelvis 

om hur man som förälder hanterar en tonåring som dricker alkohol eller är våldsam. Dessa 

konfliktsituationer är ofta en central del av deltagarnas berättelser om relationen med 

målsäganden och tiden före aktuella brott, och en del deltagare anser att våldet skulle kunna 

förebyggts genom stödinsatser till föräldrar. Till exempel säger en deltagare som vid brottet var 

bostadslös och hade psykiska problem: ”jag lägger 90 procent av ansvaret på det som hände mig, till 

myndigheterna egentligen” (ip 4). 

”Om jag ska vara ärlig så är det friare för killar” Värderingar, normer och 

livsåskådning  

En majoritet av deltagare säger att familjen, eller barnen, är viktigast i livet. Umgänget med 

barnen ser olika ut. Någon har haft ensam vårdnad om barnen, en del har gemensam vårdnad 

och andra har ingen umgängesrätt. Flera beskriver hur de vuxna barnen inte vill ha kontakt efter 

brottet, medan andra har mindre barn som kommer på regelbundna besök. Många har svårt att se 

eller beskriva situationen utifrån barnets perspektiv. De beskriver fängelsedomen som en 

bestraffning mot barnen, men distanserar sig från att våldsbrottet skulle ha drabbat barnen: ”Det 

stämmer att jag nu sitter i fängelset och jag är borta från barnen” (ip 8). Återkommande i berättelserna är 

att frihetsberövandet har bidragit till att de har förlorat föräldrarollen, som de menar drabbar 

barnen: ”jag har förlorat allt. Först mina barns liv. Den där perioden barnen vill ha pappa, mamma” (ip 3). 

En uttrycker: ”jag förlorade honom, förlorade mina dotter” (ip 5) och ”kanske han väntar på mig, han vet han 

behöver hjälp. Och jag kan inte ställa upp” (ip 5). Detta förvärras för deltagare som har utvisning i 

dom, då de upplever att de fråntas relationen till sina barn även efter avtjänat straff. Förlusten av 

barnen blir ytterligare en separation som är svår att hantera: ”här skiljs vi. Den är svår, den accepterar 

jag inte” (ip 2).  

 

De flesta av deltagarna beskriver sig själva som troende men selektivt praktiserande: ”jag tror på 

gud, men det är inte stark” (ip 3). En säger att ursprungsfamiljen hade en religion: ”men vi var inte 

religiösa” (ip 2). Några beskriver moskén i första hand som en samlingsplats: ”folk samlas där till 

fredagsbönen” (ip 13). Flera beskriver att de har ”bra relationer till alla religioner” (ip 7), och förstärker 

detta genom exempel om att de regelbundet träffar andliga ledare från andra religioner än deras 

egen. En muslim säger: ”jag brukar träffa prästen varje vecka” (ip 3). Några uttrycker sekulariserade 

värderingar ”Jag läser nu om de här religiösa skolorna, och jag förstår inte varför de finns. … man får inte bort 

[hederskulturen] på så sätt” (ip 6). En deltagare menar att han skulle ljuga om han sa att han var 

religiös. Tre deltagare ser dock sig själva som djupt religiösa: ”jag ber varje dag till gud” (ip 5), vilket 
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stärkts under frihetsberövandet: Jag tror på gud. … Nu måste jag be varje dag (ip 14). En annan säger: 

”jag känner mig så väldigt nära gud” (ip 15). Flera beskriver att ursprungsfamiljen har utövat 

religionen fritt: ”Ja men det är som vanligt, var och en hade friheten. Vi hade ingen heller hijab, eller sådana 

sakar som man kan säga, i familjen” (ip 8). Två manliga deltagare beskriver ändå att uppfostran 

präglats av strikt religiösa regler om förväntat beteende, såsom klädkod: ”när pappa var hemma, jag 

fick inte ha sån här tröja. Det var långa ärmar som gällde” (ip 10). Deltagarna framstår som vana att 

reflektera över sin tro, men ofta jämför de också sin egen tro med andra närståendes och 

förminskar på det viset religionens inflytande över dem själva (på ett sätt som påminner om 

synen på jämställdhet). Två deltagare påstår att närståendes övertygelse är extremistisk och att de 

har koppling till extremreligiösa sammanslutningar. 

 

Återkommande normer och värderingar rör könsroller och förväntan på män och kvinnor, samt 

tankar och erfarenheter av könssegregering. Åsikterna skiljer sig mycket åt men de flesta av 

deltagarna ger någon gång i intervjun stöd för traditionella roller och förväntningar. Mannen 

värdesätts ibland utifrån hur bildad och framgångsrik han är, och dessa egenskaper anses bidra till 

respekt. Kvinnan framställs återkommande som att hon får sin status utifrån synen på hur 

väluppfostrad, lojal och omsorgsfull hon är i kontakten med andra. Något som är återkommande 

är att en kvinna i rollen som mamma förväntas prioritera barnen framför allt annat. Hon ska vara 

närvarande och vara ”en riktig mamma” (ip 5). En upprörs över att frun föreslog att han skulle 

stanna hemma från jobbet och vårda det gemensamma barnet som var sjukt, då hon hade högre 

lön: ”En normal kvinna ska inte tänka på pengar [i det läget]” (ip 4). Deltagaren beskriver ett lugn när 

han inte behöver oroa sig för henne: ”jag kan lämna henne ensam kvinna mellan hundra män - jag vet att 

hon är väluppfostrad och kommer att bete sig rätt” (ip 4). En annan beskriver hur han säger till svärfar att 

dottern inte lever upp till förväntningarna om att sköta hushållet: ”jag sa att hon vaknar inte tidigt på 

morgonen för att, ja, göra frukost åt barnen” (ip 12). Även män beskrivs i traditionella förväntningar: 

”[en] man ska handla och ta besluten” eller att ”han grät som en flicka” (ip 6). En deltagare säger att ”min 

pappa ärligt talat var en karl, en riktig karl”, som hade en stark närvaro och ett naturligt ledarskap, 

som också ”var generös och ambitiös” (ip 4), trots att pappan vid annan tidpunkt i intervjun beskrivits 

vara våldsam och ha ett missbruk. En annan menar att han är mer man än sin bror: ”En del föds 

mer som män, med manliga egenskaper” (ip 15). En deltagare beskriver att pappor visar mer värme 

gentemot döttrar, då söner är mycket starkare än döttrar och klarar sig själva. Två andra beskriver 

döttrar som familjens ”ögonsten” (ip 2) eller ”prinsessa” (ip 10). Flera deltagare beskriver att de själva 

har gått i könssegregerade skolor eller att livet i vuxen ålder präglats av begränsat umgänge mellan 

män och kvinnor: ”jag har inte kunnat umgås med män … det [har] liksom varit en gräns. Och det har gjort 

att jag inte riktigt kan, jag vet inte hur jag ska bete mig, när jag pratar med en man” (ip 6). Deltagarna skiljer 

sig åt huruvida de förordar könsuppdelad undervisning i till exempel simning och sexualkunskap. 

Deltagarna jämför ofta sin egen eller närstående kvinnors situation med kvinnor som är mer 

förtryckta, och förminskar på så sätt begränsningarna som åläggs kvinnorna i deras liv. Exempel 

som ges för att påvisa kvinnors självbestämmande är att köra bil, ha en universitetsutbildning, 

eller att bara ha vissa begränsningar gällande kläder och umgänge. Exempelvis att det är tillåtet att 

ha manliga vänner eller att ha ”vanliga kläder” och inte ha slöja, men det inte är okej att som 

minderårig ha pojkvän, eller ”för öppet eller för kort” klädsel (ip 6). 

 

Alla utom en deltagare uttrycker under intervjun någon typ av egen uppfattning om vad heder 

och hederskultur är (i en intervju gjorde språkliga missförstånd det oklart vad deltagaren hade för 

egen uppfattning). En majoritet beskriver heder allmänt och i positiv bemärkelse som respekt, 

självskattning och ”sköta sig bra” (ip 5). ”För mig, det är stolthet, det är heder, ingenting annat” (ip 2). En 
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annan säger att ”heder är en kontext … Det går ut på att man visar respekt mot varann” (ip 15). En 

muslim säger att heder är ”en väsentlig fråga i vår religion” (ip 4) medan en kristen deltagare menar att 

heder hör till ett kulturellt arv och traditioner. Några blir förbryllade över frågan om heder: 

”menar du om hedern i sin helhet eller menar du när man är extremt hedersbunden?” (ip 7). En reagerade som 

att intervjuarna hade förväntningar på honom, som att han borde kunna det rätta svaret: ”[jag] vet 

inte riktigt vad det här [heder] ska betyda eller vad förväntas betyda” (ip 13). En deltagare utmärker sig 

genom att uttrycka att ”heder är ju det viktigaste i hela ens liv. Speciellt där vi kommer ifrån” (ip 10). En 

annan deltagare menar att hedern kränks av svek och bristande respekt från en närstående, till 

exempel en partners otrohet. När hedern kränks är en uppfattning att ”Det går inte att återställa. Det 

är ungefär som ett glas som krossas och som gått sönder. Du vill laga det här men det går nu inte att laga. Man 

kan inte reparera” (ip 15). 

 

Gällande synen på sex innan äktenskapet går åsikterna och beteendena isär. Fem deltagare tycker 

att det är viktigt att vara oskuld fram till giftermål, medan en majoritet inte tycker det är 

nödvändigt. För två deltagare är avhållsamhet innan äktenskapet något som ”gäller alla”, både män 

och kvinnor: ”Enligt min mening och min religion är det förbjudet att ha sexuellt umgänge innan gifte” (ip 16). 

Tre andra säger att oskuldskravet gäller framförallt flickor: om jag ska vara ärlig så är det friare för 

killar (ip 11) och ”När det gäller flickor då är det familjen som är mer bestämmande” (ip 2). Tre deltagare 

säger att om en minderårig dotter förlorar oskulden som ogift kan det leda till att familjens heder 

kränks, varav två säger att oskuldkravet funnits i den egna familjen: ”Det här med oskulden, det hade 

vi” (ip 6). En beskriver hur den egna dottern genomgått en oskuldskontroll hos en svensk läkare. 

Deltagaren menar att dottern uppskattade oskuldskontrollen, då hennes bekräftade oskuld 

innebar att hon kunde känna sig stolt inför svärföräldrarna: ”då ska hon ju uppskatta det” (ip 5). Två 

andra deltagare beskriver att brudgummens familj kontrollerade lakanen efter den egna eller ens 

barns bröllopsnatt. Flera andra säger istället att det finns olika normer om sex innan äktenskapet, 

och huruvida det är okej beror på samhällskontexten. En förklarar att en präst berättat att ”det var 

förut också i Sverige du måste gifta annars du får inte sex. Kolla, men nu behöver inte” (ip 3). En annan säger 

att oskuldskravet finns i ursprungslandet men ”här [i Sverige]anser jag att det är som vanligt. Det är inte 

så viktigt” (ip 8). Ett par säger att individer har olika uppfattningar i frågan: ”Varje person har sin 

åsikt angående heder” (ip 7), och att ”var och en [är] ansvarig” för sin egen heder (ip 8). Några deltagare 

uttrycker tydligt att de inte tycker att sexuella relationer har någonting med heder att göra. 

Ytterligare deltagare resonerar att relationer innan och utanför äktenskapet visserligen kan 

påverka hedern, men att detta inte hindrat dem från att själva ingå sådana relationer. En majoritet 

av deltagarna har haft kärleksrelationer innan de gifte sig och en del av deltagarna har haft 

relationer efter det första äktenskapet, eller under tiden som gifta: ”för min del är detta helt okej. Jag 

menar med tanke på att jag själv har haft tjejer och har umgåtts med tjejer och så där” (ip 13). De som ännu 

inte har gift sig säger att de redan haft långvariga relationer och skulle kunna gifta sig med någon 

som inte var oskuld. Flera har själva ingått äktenskap där en själv eller ens blivande inte var 

oskuld, och ser inget problem med det: ”hon var inte oskuld och jag bryr mig inte om det” (ip 7). En 

förklarar att det finns andra sätt att visa sig värdig äktenskapet: ”Om kvinnan har god moral, och om 

mannen är övertygad att den här kvinnan är en god kvinna, jag tror inte att den här frågan blir förhinder att 

starta en relation” (ip 4). En annan säger att oskuldskravet är passé och att om en ogift kvinna vill 

ha sex ”du kan inte stoppa hon” (ip 3). Enbart två intervjuer berör synen på homosexualitet, och de 

två deltagarnas åsikter skiljer sig åt. En säger att konsekvensen av att komma ut som homosexuell 

i hans familj skulle vara att: ”då kastar vi ut honom… Vi vill inte ha honom” (ip 5). Den andra säger: 

”Det spelar ingen roll för mig … jag kollar mycket tv och program och sådär … två tjejer de ville varandra” (ip 

3). 
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”Jag begick misstag” Skuld, ansvar och brottsmotiv 

Deltagarnas inställning under intervjuerna till brottet eller brotten som de är dömda för varierar. 

Några av deltagarna menar att de inte hade något med brottet att göra, medan andra erkänner. 

Men i de flesta fall är deltagarnas inställning någonstans mitt emellan, där de visserligen tillstår att 

de gjort sig skyldiga till brott men bortförklarar sitt agerande eller förminskar sitt ansvar i 

händelsen: ”Jag erkänner att jag begick misstag. Jag erkänner trots alla omständigheter, trots allt som 

[målsägande] gjorde mot mig, med att behandlade mig illa och tvingade mig till det jag gjorde, men ändå erkänner 

jag att jag begick misstag” (ip 4). En återkommande beskrivning är att brottet var ett olyckligt utfall, 

att de inte hade avsikten att dra våldet så långt som de gjorde. Gemensamt för deltagarna är att de 

inte beskriver brottet som något de själva planerat. Flera deltagare hänvisar till omständigheter 

som de anser vara förmildrande för deras eget agerande: ”För mig, brottet är för stort, jag menar jag har 

orsakat någons död, det kan jag förstå att det är straffbart, men man borde ta andra omständigheter också” (ip 

2), samtidigt som de svartmålar målsägande eller andra vittnen: ”Jag har berättat också för rätten att 

hennes mål var att hämnas på mig, och att hon skulle få uppehållstillstånd” (ip 8). De fem deltagare som är 

dömda tillsammans med andra lägger i samtliga fall ansvaret för brottet på någon av 

medgärningspersonerna, även om de inte tillstår att någon planerade det faktiska 

händelseförloppet. I några fall har deltagarna under rättsprocessen helt nekat till delaktighet i 

brottet, och att nu närma sig ansvarsfrågan, även i reducerad form, lyfts fram som betydelsefullt: 

”det var mycket bra när jag hade erkänt … jag var mycket nöjd efter det, jag har släppt allt” (ip 9). I och med 

att deltagarna ser sig mindre skyldiga än vad domstolen dömt, tycker flera också att straffet är 

oproportionerligt. Flera hoppas få resning som ska leda till ändring av deras dom. Den största 

konsekvensen med domen enligt många deltagare är att separeras från sina barn: ”Jag sitter här 

inlåst och jag har två döttrar som behöver mig” (ip 7). Två deltagare säger att domen innebär en skam för 

dem själva och deras familj. En säger att: Jag skäms över att vara dömd för ett hedersbrott, vilken tjej 

kommer vilja ha honom som blivit dömd för något sådant? och att hans pappa också har brutit kontakten 

med en del vänner eftersom han skäms över att jag sitter i fängelse (ip 1). En annan beskriver att han skäms 

för sig själv ”När jag kolla på mig i spegel jag skäms” (ip 9). Han fortsätter beskriva tanken på att bli 

igenkänd som en våldsbrottsling i hemstaden: ”Ibland jag tänker om jag muckar … nån ser mig i gatan 

’aha, det är han. Han var i fängelse. Han har gjort såna farliga brott’. Ibland jag tänker så. Man blir, skäms” 

(ip 9).  

 

Centralt i deltagarnas berättelser om brottet handlar om vad som föranlett aktuell dom, oavsett 

om de förnekat eller erkänt brott. Ämnet har i många intervjuer initierats av deltagaren redan 

inledningsvis och på olika sätt berörts under hela intervjun, vilket inte sällan resulterat i 

detaljerade berättelser om de omständigheter och händelser som enligt deras uppfattning lett 

fram till aktuella brottet. Flera deltagare uttrycker ett behov att förklara sin version av brottet för 

intervjuarna: ”Jag tänker så här att det är bäst att vi ses åtminstone ytterligare någon gång så att vi kan reda ut 

det här” (ip 15), samt att vända den negativa bilden av dem själva som skapats av andras historier: 

”det här speglades negativt” (ip 7). Efter intervjun utrycker flera deltagare tacksamhet över att ha fått 

prata om deras syn på brottet och omständigheterna innan och efter: ”Jag är jättetacksam för det att 

jag verkligen behövde prata om den här saken” (ip 8).  

 

Det är ovanligt att deltagarna uttrycker att heder var ett motiv till brottet. Det finns inget 

samband mellan deltagarnas ställningstagande kring hedersmotiv och huruvida hedersmotivet var 

styrkt i domen eller inte: Ni vet ju att jag dömts för hedersmord men först och främst vill jag säga att jag är 

inte kriminell. Jag har aldrig gjort något kriminellt tidigare i hela mitt liv. Åklagaren har dömt mig för 

hedersmord men det finns inga som helst bevis om ni läser domen (ip 14). Endast en av deltagarna beskriver 
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sitt eget motiv till gärningen som återupprättande av heder, som inte nämns i domen: ”man kan 

inte låta bli om det handlar om någons heder … Hade jag inte gjort det, jag hade skämts alltså. Det hade varit 

lika bra för mig att jag hade dött” (ip 10). I några andra fall resonerar deltagarna att heder var motiv 

för en eller flera medgärningspersoner, men förklarar sin egen medverkan som drivet av lojalitet 

eller deltagaren har ha blivit lurad. I ett fall hävdar deltagaren sin fullständiga oskuld, men uttalar 

samtidigt att målsägande hade kränkt hans heder innan brottet. En annan deltagare, som inte 

heller erkänner brott, beskriver konflikten som föranledde brottet som att hedersnormer hade 

inverkat, även om deltagaren själv inte för det resonemanget: ”hennes handlingar inte bara vanhedrade 

mig utan sig själv och sin egna familj” (ip 12). I de flesta intervjuer tar dock deltagarna uttryckligen 

avstånd mot heder som motiv eller omständighet till brottet: ”Mitt problem har ingenting med 

hederskulturen att göra. Jag misshandlade min fru och mina barn. Så det är det jag har blivit dömd för” (ip 8). 

Ingen av de elva deltagarna som är ensamma gärningspersoner beskriver att andra personer 

medverkat eller uppmuntrat till brottet. Flera beskriver hur brottet chockerat närstående: ”mina 

mamma hon hela tiden säger … ’nej det är inte du’” (ip 9).  

 

Ett par deltagare beskriver dock att de utsatts för ryktesspridning som ”skadar mitt rykte i 

samhället” (ip 4) innan det aktuella brottet. Andra förklarar olika handlingar (dock ej brottet) med 

att ”slippa rykten”, ”rädda ryktet” eller för att skydda familjens och det egna ryktet (ip 6). Vid flera 

tillfällen påstår deltagare att målsäganden på något sätt var involverad i en ryktesspridning, 

antingen om gärningspersonen, eller genom ha fått sitt eget rykte draget i smutsen. En förklarar 

att målsägande i brottet fått ”dåligt rykte” innan brottet (ip 7). En annan beskriver hur målsäganden 

drivit en ryktesspridning om honom bland familjen, vänner och bekanta. Han säger att han 

hamnade i fängelset på grund av det, vilket kan tolkas som att få slut på ryktesspridningen var 

motivet till brottet. Till slut var det dock många som pratade illa om deltagaren bakom hans rygg 

och ”Man kan inte tysta alla” (ip 9). 

 

Majoriteten av deltagarna hade genomgått en separation innan det aktuella brottet. 

Separationerna är i tid ofta nära anslutna till våldsbrotten, men vid flera tillfällen skedde 

separationen långt tidigare. Samtidigt som en del deltagare är angelägna om att uttrycka att 

separation är ”något naturligt” väcker det fortfarande starka känslor som förakt: ”Jag gillar inte svek” 

(ip 4). En annan deltagare uttrycker: ”Hon har övergett oss” (ip 7). Berättelser om otrohet, både att 

bedra och bli bedragen, är återkommande i flertalet av intervjuerna, och centralt för många 

deltagares separationsberättelser. Några deltagare beskriver otroheten som en utlösande faktor till 

våldet, och en beskriver hur han blev ”mycket aggressiv” och fick en ”blackout” (ip 5). Andra 

upprepar nästan som ett mantra att ”Jag var inte svartsjuk”, ”jag har inte skadat henne”, ”jag har inte 

kontrollerat henne” (ip 9). Oavsett inställningen till brottet beskriver flera deltagare omständigheter 

som pekar mot ett starkt kontrollerande och fixerande beteende under en längre tid: ”Jag kan 

precis räkna upp bevis vilka hon har varit ihop med, var de har varit och hur de umgås” (ip 15). En, som 

avlyssnat sin partner, säger: Jag frågade om hon ville höra hur det lät när hon hade sex (ip 11). En annan 

att ”Hon nekade först, men när jag visade bevisen så var hon tvungen att acceptera och börja berätta” (ip 16). 

Många deltagare visar fortsatt behov av kontroll och hålla samman tvåsamheten och 

kärnfamiljen, genom till exempel vilja veta var en före detta partner ska gå och varför, även efter 

att de separerat. Ett par av deltagarna vill fortfarande inte kännas vid separationen, i ett fall 

genom att rätta intervjuarna: ”hon är inte min exfru, hon är fortfarande min hustru” (ip 15). En annan 

konfliktfylld situation är att en före detta partner har träffat någon ny som utvecklar en egen 

relation till de gemensamma barnen: den här personen ska inte vara här… jag är där inom en halvtimme 

och jag lovar, jag kommer spöa skiten ur honom (ip 11). 
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Fem av deltagarna berättar att de mått psykiskt dåligt innan brottet och ytterligare en berättar om 

självmordstankar efter domen. Psykiska besvär som återkommer i berättelserna om tiden innan 

brottet är ångest, depression, extrem stress, mardrömmar, psykiska trauman och 

självmordsförsök. Deltagare uttrycker ” mycket paranoia”, avsaknad av ” lust att äta”, fysisk sjukdom 

som ”påverkade mitt psyke”, ”kaos”, att livet var ”som en mardröm” och tvångsmässig otrohet: ”[jag]har 

en sjukdom i mig”. Ytterligare en beskriver återkommande ”tryck över bröstet” och att han var ”rädd för 

att sova” och såg ”svarta skuggor” hemma (ip 16). Ingen uppger att de självmant sökt sig till vården 

för sina psykiska besvär, men två deltagare hamnade akut på sjukhus ”Jag skulle tillbaka på återbesök 

men jag gick aldrig dit” (ip 6). En deltagare som svimmat efter att fått reda på sin partners otrohet 

säger ”Jag bara vaknade på sjukhuset men vilken avdelning, vad det är för sjukhus, det vet jag icke.” På frågan 

om han pratat med någon om sin situation är svaret: ”Nej, jag har inte pratat med någon. Ja, det så att 

jag är vuxen och förståndig” (ip 12). 

”Inte min historia” Uppkomsten och vidmakthållandet av hedersvåld 

Gemensamt för deltagarna är att de ser på hederskultur från ett utifrånperspektiv, som en 

åskådare. Hedersvåld, enligt deltagarna, utövas antingen på grund av en kränkning av hedern eller 

att hedern är hotad: ”hot mot sin stolthet” (ip 2). Våldet utövas antingen som bestraffning eller 

konsekvens av en persons handlande. Deltagarna förknippar hedersvåld med hedersmord, och 

resonerar i regel inte kring symboliskt eller psykiskt våld som just hedersvåld, eller våld som en 

eskalering, i form av en ”pyramid”: ”När det gäller religiösa kretsar, så förekommer det, den här 

hedersmordet, kan man säga” (ip 2). En säger att ”enligt hedern och om det är familjens heder, så är det 

kvinnan som mördas” (ip 6). En annan beskriver att både män och kvinnor mördas av hedersmotiv: 

”Måltavlan blir först och främst killen, inte tjejen. För de vet, tjejen kommer få sitt straff i slutändan av dagen 

ändå” (ip 10). 

 

Alla deltagarna resonerar om uppkomsten och vidmakthållandet av hedersvåld som 

samhällsproblem och deras tankar kan delas in i tre områden: samhällsstrukturer och 

utvecklingsgrad, familjefaktorer och individuella karaktärsdrag. De flesta av deltagarna framhåller 

samhällsstrukturer och graden av samhällsutveckling som förklaringar till uppkomsten och 

vidmakthållandet av hedersvåld. Deltagarna anser att hederskultur är beroende av ett 

sanktionerande sammanhang och de flesta deltagarna menar att hederskultur tillhör det 

förgångna: för 50-60 år sen bestämde föräldrarna att barnen skulle gifta sig (ip 11) men idag ”det är inte 70-

talet” (ip 3). Denna tid och plats var som ”Sverige är för 100 år sen, inte som nu” (ip 3). Hederskultur 

och hedersvåld beskrivs som något ”omodernt” och har ingen plats i ett modernt samhälle: ”nu är 

2019, vi behöver inte [hederskultur] idag” (ip 3). Hedersvåld beskrivs som något som utövas i mindre 

utvecklade länder: Det är sant att det förekommer hedersmord, men inte i Sverige! (ip 14) Deltagaren anser 

att hedersvåld orsakas av klanmentalitet och har ingen koppling till, till exempel, religionen. 

Hedersvåld har ”med traditionerna att göra och mentaliteten att göra. Alltså, den här klanmentaliteten. Men 

enligt islam, alltså man inte är nöjd med sin fru, så det är enkelt att man skiljer sig religiöst” (ip 4). En annan 

deltagare säger att skolsystemet i ursprungslandet indoktrinerade hedersvärderingar i eleverna: ”vi 

blev ju matad med det här grejen att du ska försvara din heder, du ska försvara din syster, din heder, din mamma 

… I skolan. Man blir ju matad sen man är ju ett år … Jag har fortfarande svårt att släppa taget om sånt. Men 

man vet aldrig. Jag kanske förändras imorgon eller kanske inte. … Jag kanske blir en helt annan människa” (ip 

10). 
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Samhällets utvecklingsförlopp hindras av auktoritära strukturer och processer, såsom bristande 

rättigheter: ”Det är så här att man utvecklas genom åren alltså, man blir ett helt annat samhälle. Man ändrar 

sig genom tiden, men när det gäller u-länder kan man inte ändra folk” (ip 2). En annan yngre deltagare 

framhåller att utvecklingen därför kan gå åt motsatt håll: ”Den tiden i Afghanistan, det var ingen 

kvinna som bär slöja, på 70-talet. Alla gick med kjol. Den tiden, ja, man kunde ändra tankesättet men … det 

går inte nu” (ip 10). Samma deltagare menar att hederskultur finns hos unga svenskar också: ”Han 

är helt svensk. Helt svensk. Och det inte bara han. Ja, minst sex-sju stycken, de ba’: ’jag vill bara döda hennes 

kille’” (ip 10). 

 

Flera deltagare nämner specifikt kvinnoförtryck som ett starkt understödjande samhällsfenomen 

till hederskultur: ”Ärligt talat, kvinnorna är ju mycket förtryckta i Irak” (ip 8). En deltagare menar att 

pappans förtryck mot mamman var vanligt förkommande under uppväxten: ”Han förtryckte min 

mamma, ärligt talat. Alltså det här problemet var inte speciellt för honom, problemet var för hela samhället, det är 

bakåtsträvande metod, liksom, att mannen ska dominera kvinnan” (ip 4). En deltagare menar att det är 

viktigt att förstå att flickor i hederskulturer är ”hjärntvättade sen de var små” (ip 6). Deltagarna anser 

att kvinnoförtryck växer bort i takt med samhällsutveckling och att fenomenet inte återfinns 

inom svensk majoritetskultur. Ett exempel som framhålls öka respekten för kvinnor är 

könsblandad undervisning i skolan. Flera deltagare menar också att en kvinna som bär slöja, utan 

att ha valt det själv, är en markör för en konservativ syn på kvinnan som indikerar hederskultur. 

Detta används återkommande för att förklara att en själv inte lever i hederskultur: ”mina döttrar bär 

inte slöja överhuvudtaget” (ip 4).  

 

Fyra deltagare framhåller att kulturell isolering tidigare har bidragit till hedersvärderingar: Mina 

föräldrar till exempel, kommer från en by, de ser inte hur andra länder har det (ip 11). De menar att 

kulturellt utbyte avhjälper hedersvärderingar: Jag har ju gått i skola här och umgåtts med vänner här och 

har mina egna åsikter (ip 11). En beskriver statens roll i att främja ett mångkulturellt, tolerant 

samhälle: ”I grunden handlar det om staten. Om staten har de här mänskliga rättigheterna starkt i samhället, 

så det blir flera kulturer, mångkulturellt, det blir gynnande för hela samhället. … Tvärtom för länder som har 

ensidig kultur eller ensidig religion” (ip 7). En annan beskriver hur global exponering för andra kulturer 

allmänt har utmanövrerat hederskulturen: ”Om man tänker på situationen idag, om globaliseringen och 

liknande, alltså det känns som den här frågan har blivit gammal” (ip 4). En annan beskriver det mer 

explicit: ”det är många människor som använder den här metoden, men det var förr i tiden och inte nu längre. 

Tiden har ändrats, idag är världen som en by. Den som har den här uppfattningen nu för tiden betraktas som 

efterbliven” (ip 7).  

 

Heder beskrivs också som ett problem som finns inom specifika familjer. Dessa familjer 

kännetecknas av att leva efter mycket traditionella värderingar och bestämma, kontrollera, eller 

hindra individer från att göra egna val, eller leva modernt (ip 13). Flera deltagare använder skam för 

att förklara konsekvenserna när en familjemedlem bryter mot de sociala koderna, eller lagen12: i de 

familjer som har heder förstörs hedern av att döttrarna drar skam över familjen (ip 1). En annan säger att det 

är ”en skam när en kvinna dricker” (ip 6). En tredje deltagare säger att: ”Ni vet att det är omöjligt för en 

flicka i Irak att ha en pojkvän till exempel när hon är 15 år. Det känns som ett, det är skamligt. Man gör inte 

det. … jag skulle ha önskat att jag var i den åldern när jag kom till Sverige” (ip 8). Flera resonerar att 

hederskultur förts över från generation till generation – från föräldrar till barn: ”Du kommer lyssna 

först och främst på din mamma och pappa, inte på kurator eller lärare” (ip 10). Många beskriver att de är 

                                                 
12 Flera av deltagarna har vuxit upp i länder där sex innan eller utanför äktenskapet är olagligt, och i vissa fall förenat 

med dödsstraff. 
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förvånade över domen eller att de i andra sammanhang identifierats som hedersvåldsförövare 

(inkl. den här intervjustudien), eftersom de inte har hedersrelaterade problem i familjen. Flera 

deltagare beskriver sina familjer som mycket moderna, en civiliserad familj (ip 13), i motsats till familjer 

med hederskultur. En förknippar hederskultur med andra etniska grupper: vår familj är inte sån, du 

kan fråga kurder om heder inte mig (ip 14). Flera andra framhåller sin integritet ”jag tänker som mig själv” 

(ip 10) eller ”jag bryter med hur familjen tänker och tycker” (ip 12). En annan beskriver hur han kan 

rådfråga andra i familjen vid behov, särskilt mamma, men om åsikterna går isär och ”om jag är rätt, 

jag bestämmer själv” (ip 3). 

 

Några få av deltagarna lyfter individuella faktorer som medverkande till varför vissa personer 

begår hedersvåldsbrott. En deltagare menar att brist på utbildning, inskränkthet och begränsat 

umgänge utanför familjen är orsaker: ”han har inte varit i skolan och han hade inget socialt umgänge utan 

bara till familj och inget annat, och jag tänker att han var ju en outbildad och naiv person som har tänkt heder” 

(ip 2). Två deltagare framhåller att hedersvåld kan påverkas av att någon har ”problem med hjärnan, 

fysiskt alltså” (ip 2). De flesta deltagarna beskriver sig själva nästan som immuna mot 

hedersvärderingar och normer, trots att de beskriver att hederskultur funnits framförallt i 

ursprungslandet - i umgängeskretsen, i svärfamiljen, hos föräldrarna under uppväxten, eller hos 

andra släktingar. På så vis förhåller de sig till hederskulturen som ett isolerat fenomen eller ett 

slutet system som de kunnat lämna, inte minst genom migrationen och integrationen i Sverige. 

Återkommande bland deltagarna är synen att det ”är inte min historia som är relaterad till hederskultur” 

(ip 2). 

 

Flera deltagare resonerar om beteenden som är ”fel enligt hederskultur”, men från ett 

utifrånperspektiv. Det kan exempelvis gälla klädsel, umgänge mellan pojkar och flickor, eller 

umgänge mellan män och kvinnor. De menar att de själva inte har dessa åsikter eller är 

begränsade av hedersnormer, utan är fria att göra egna val. Många av deltagarna beskriver ändå 

att någon familj i umgängeskretsen har en hederskultur, ibland till och med släktingar eller 

svärfamiljen, och att vissa av dem bor i Sverige. Några av deltagarna beskriver hur andras 

hedersnormer har inneburit ett slags externt ovälkommet inflytande, till exempel på det egna 

äktenskapet. En beskriver hur svärfamiljen ”hade synpunkter om allt” vilket innefattade att 

nedvärdera andra folkslag och kulturer, kontrollera klädsel, begränsa kvinnors rörelsefrihet, 

uppfostra barnen auktoritärt, och att kräva att de gifta kvinnorna har sex med sina män. En 

annan beskriver att han undanhållit fruns otrohet från svärfamiljen av rädsla för att svärfadern 

skulle bestraffa henne.  

 

Många deltagare resonerar också om hur hedersvåld i Sverige skulle kunna förebyggas. 

Förebyggande arbete från svenska staten anses viktigt för att bryta överförandet från äldre till 

yngre generationer. Särskilt viktig roll att förebygga hedersvåld enligt deltagarna har 

Migrationsverket, skolor och socialtjänsten. En uttrycker: ”Det här vad jag har berättat det är en sådan 

här samhällsfråga” (ip 2). Ett återkommande förslag är en utbildning riktade till nyanlända. Någon 

ger förslaget att kursen kan handla just om heder för att erbjuda ett alternativt synsätt på 

hederskulturen, i form av ett utifrånperspektiv. En annan tycker ämnet ska diskuteras i skolan: 

”för då får man en annan sida av hederskulturen, den andra sidan än den man får hemma, så kan man liksom 

bolla fram och tillbaka, då har man inte bara en bild, en källa framför sig … jag tror det hade hjälpt då” (ip 6). 

Andra föreslår att utbildningen bör handla om information om sociala relationer, lagstiftning och 

rättigheter i Sverige, till exempel att det förväntas att ”gå till skolan, krama tjejer, och leva och dansa och 

sådär grejer” (ip 3). En annan, som gått i svensk skola, menar att skolor borde informera flickor om 
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deras möjligheter, rättigheter och sexualitet, och meddela barnen att kvinnor ”inte ägs av någon” 

och att man ”dör inte av att bli lämnad” (ip 6), vilket deltagaren upplevde att den egna skolan inte 

gjort. Andra förslag är att socialtjänsten och lärare behöver vara uppmärksamma på förändringar 

hos barnet och förklara för barnet att föräldrarna inte alltid råkar illa ut. Socialtjänsten i sin tur 

borde bara prata med båda föräldrarna om de vet att barnet är i säkerhet. Två rekommendationer 

riktas till Kriminalvården. En säger att Kriminalvårdens personal behöver vara informerade om 

hederskultur, en annan föreslår samtalsbehandling: ”Till exempel jag som är dömd för våld i familjen. 

Det är bra att någon träffar mig och berättar för mig hur jag ska hantera dessa problem, hur man ska uppföra 

sig, hur man ska uppfostra barnen, så det är bra att man också får den här möjligheten” (ip 8). Medan flera av 

deltagarna tror att hederskultur försvinner av sig självt genom kulturell exponering och ökade fri- 

och rättigheter, menar ett par deltagare att tankesättet är väldigt svårt att bryta: ”att få ur det 100 

procent, det tror jag inte funkar” (ip 6). Särskilt svårt anser deltagaren det är att ändra dem som är 

väldigt extrema, och är också tveksam till om det kommer funka på män. Däremot, menar en 

deltagare, går det att gradvis öka självbestämmandet, umgänget och rörelsefriheten för flickor: 

”låt henne klä sig hur hon vill” (ip 6). 
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4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka motiv och drivkrafter bakom hedersrelaterat våld utifrån 

berättelser från kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad våldsbrottslighet. Studiens fem 

frågeställningar var: 1) Vilka attityder och värderingar kring t.ex. heder, individens rättigheter, 

jämställdhet och sexualitet uttrycker deltagarna? 2) Hur beskriver deltagarna sin förmåga till 

problemlösning och känsloreglering? 3) Vilka bakomliggande faktorer (såsom familjestruktur, 

socioekonomi, trauma, marginalisering) kan, ur deltagarnas perspektiv, beskriva uppkomst och 

vidmakthållande av hedersrelaterat våld? 4) Hur beskriver deltagarna sin psykiska hälsa före 

respektive efter brottet? 5) Vilka likheter och skillnader finns i deltagarnas berättelser? Framstår 

deltagarna som använt våld inom ramen för en hederskontext som en mer homogen eller 

heterogen grupp och vad utmärker i så fall dessa? Följande diskussionsavsnitt kommer att svara 

på var och en frågorna och att sedan resonera om horisontella teman som framkommit latent i 

intervjuerna: utlösande faktorer och motiv samt familjebilden och kollektivets påverkan. 

Diskussionsavsnittet avslutas med tankar om studiens relevans för Kriminalvården och 

övergripande slutsatser. 

4.1 Deltagarnas attityder och värderingar  

Resultatet av den tematiska analysen visar att deltagarna skiljer sig mycket åt gällande attityder 

och värderingar de uttrycker, men även samma deltagare uttrycker varierande värderingar och 

attityder. Ett exempel är synen på sex innan äktenskapet. Medan några uttrycker att avhållsamhet 

är ”viktigt”, har flera andra själva ingått äktenskap där en själv eller ens blivande inte var oskuld, 

och ser inget problem med det. Samma deltagare påvisar olika ideologiska positioner, avhängigt 

deras inställning i specifika sakfrågor rörande till exempel relationer mellan män och kvinnor. 

Trots att värderingarna i sig alltså skiljer sig åt, är gruppen relativt homogen i det att de allra flesta 

deltagarna ger uttryck för både konservativa värderingar (som framhåller tradition och hierarki), 

som i vissa fall är relaterade till en hederskultur, samt andra liberala normer och värderingar (som 

framhåller utveckling och individualism). Deltagarnas uppfattningar har influerats av 

institutionella strukturer och familjestrukturer, normer och värderingar som begränsar individens 

handlingsutrymme till förmån för andra intressen och traditioner och som normaliserar våld som 

en strategi för konfliktlösning. Återkommande är att deltagarna tenderar att negligera vissa 

våldsuttryck, såsom vad i deras egna beteenden som utgör våld och kontroll samt var gränsen går 

mellan tvång och eget val. Deltagarna har dock även tagit intryck av andra kulturella värderingar, 

inte minst från den svenska majoritetskulturen, vilket påvisas av flera deltagare. De värderingar 

som de flesta ger uttryck för är sammantaget mindre rigida avseende kända hedersvärderingar än 

vad som skulle kunna antas. Detta illustrerar vad Kriminalvården tidigare har lyft: ”Vad som tillför 

och inte tillför heder kan alltså komma att förändras” eftersom ”hedersbegreppet definieras i den sociala kontext 

som en person lever”, samt att normer, värderingar och uppfattningar förändras över tid (Yourstone 

m.fl., 2015). Fyndet är inte unikt. Även Sedems intervjustudie fann att “mödrarna uttryckte liberal 

åsikter, som att ha pojkvän, sex utom äktenskapet, gå ut och festa, dricka, röka [men det fanns] en motsättning, 

med tanke på hur mödrarna hade vuxit upp och fått lära sig under sin uppväxt, som de själva gav uttryck för” 

(Sedem, 2012, s. 111). Gemensamt för den här studiens deltagare är att åsikter beskrivs just som 

någonting personligt: ”jag tycker” istället för ”vi tycker” eller ”i min familj tycker vi”, och att andra 

”får göra vad de vill”. Flera lyfter därutöver att de ”försöker tänka själv” och lägger vikt vid att de 

”fattar sina egna beslut”. Detta kan ses som uttryck för ett individualistiskt synsätt. Även Baker m.fl. 

(1999) menar att individualistiska samhällen påverkar hedersnormer på så vis att individualistiska 

kulturer möjliggör (och uppmuntrar) individuella definitioner och förhållningssätt till vad som 



 

52 
 

utgör ett skamfyllt beteende. Både Baker m.fl. (1999) och Sedem (2012) lyfter möjliga 

konfliktsituationer i skiftningarna. En negativ konsekvens är att kvinnor – och andra som är 

kontrollerade – kan bli mer osäkra på vad som ses som en överträdelse, och därmed har svårare 

att parera våldet genom att på förhand anpassa sitt beteende (Baker m.fl., 1999). Motsättningar 

mellan å ena sidan det svenska majoritetssamhället och barnens kompisar, å andra sidan 

dominerande normer under föräldrarnas egen uppväxt, och bland äldre släktingar utgör 

konfliktytor i familjer (Sedem, 2012). Deltagarna i den här studien lyfter också konflikter som de 

haft, grundade i olika värderingssystem om exempelvis individens självbestämmande. Samtidigt 

kan skiftningarna i värderingar ses som en möjlighet i ett framtida förändringsarbete.  

 

De flesta av deltagarna ger någon gång i intervjun stöd för traditionella könsroller och 

förväntningar, till exempel att kvinnor är mer omhändertagande och män är starkare och har 

försörjningsplikt (eftersom majoriteten av deltagarna var män kan dock inga jämförelser göras 

mellan män och kvinnors uppfattning). Just dessa är i sig inga utmärkande värderingar utan 

snarare vanligt förekommande i många länder (UNDP, 2020). Ett par deltagare uttrycker också 

kända hedersvärderingar om till exempel vikten av ogifta flickor och kvinnors kyskhet. De flesta 

deltagare ger dock uttryck för mer nyanserade värderingar om jämställdhet, till exempel att de 

själva har gift sig med en kvinna som inte var oskuld. Något som är återkommande för 

intervjustudiens deltagare är att de i samtal om jämställdhet jämför situationen för kvinnorna i 

deras omgivning med kvinnor som lever under starkare begränsningar. Exempel som ges för att 

påvisa kvinnors självbestämmande är att köra bil, ha en universitetsutbildning, eller att bara ha 

vissa begränsningar gällande kläder och umgänge, till exempel att det är tillåtet att ha manliga 

vänner eller att ha ”vanliga kläder” och inte bära slöja. Att prata om jämställdhet på det sättet 

indikerar att deltagarna definierar jämställdhet utifrån yttre attribut hos kvinnan. Resultaten tyder 

på att det i behandling kan finnas behov av fördjupade samtal kring jämställdhetsvärderingar och 

underliggande maktförhållanden mellan män och kvinnor.  

4.2 Upplevd förmåga till problemlösning och känsloreglering  

Förmågan till känsloreglering uttrycks mellan raderna av flera deltagare som bristfällig, särskilt i 

samband med brottet. Flera beskriver det som att de tappat kontrollen och våldet beskrivs som 

impulsivt och oplanerat. Några av deltagarna säger att de också vid andra tillfällen har haft 

problem med impulsiv aggressivitet. Impulsivt agerande har tidigare beskrivits av 

hedersvåldsförövare i intervjustudier (Doğan, 2014a/b; Hussein, 2017; Sedem, 2012). Även under 

intervjun visar en del deltagare problem med att reglera känslor. Att återge gärningen och 

beskriva brottsoffret och barnen väcker starka känslor hos många. Känslorna verkar förknippade 

med händelseförloppet och driver berättelsen under intervjun både kognitivt såväl som 

emotionellt. Något annat som förekommer är att en del deltagare delger en självbild som 

nedvärderar deras problemlösningsförmåga. Även detta kopplas särskilt till brottet, och insikten 

att andra hade klarat att lösa situationen på annat sätt: ”om en läkare är gift och hans fru blir otrogen. Jag 

tror inte att läkaren kommer att döda henne, däremot kommer han att skilja sig från henne … Jag ångrar att jag 

högg min fru. Jag gjorde en sak som okunnig person” (ip 4). En annan resonerar: ”om du är bra person, du 

ska inte hamna i fängelse” (ip 9). Gemensamt är att deltagarna i den här studien har haft svårt att se 

prosociala lösningar på upplevda problem kopplade till allmänna livssvårigheter innan brottet. 

Flera deltagare beskriver att de tidigare inte haft några större problem på området men upplevde 

en livstress under tiden innan brottet vilket innebar en växande desperation och reducerad 

problemlösningsförmåga: ”vad ska man göra? Jag människa, jag människa” (ip 4). Berättelserna ger 

också uttryck för andra omständigheter som kan ha påverkat deras problemlösningsförmåga, 
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såsom ekonomiska svårigheter, utebliven grundskola, avsaknad av kontaktnät i Sverige och 

upplevelsen av att inte fått, eller bett, om hjälp. I deltagarnas egna berättelser ges mycket 

utrymme till längre pågående konflikter i familjen och andra temporära livssvårigheter. Dessa 

framstår som viktiga pusselbitar för deltagarnas förståelse för deras eget agerande vid brottet. 

4.3 Bakomliggande faktorer till uppkomst och vidmakthållande av 
hedersrelaterat våld 

Utifrån intervjumaterialet förklaras de bakomliggande faktorerna till uppkomst och 

vidmakthållande av hedersrelaterat våld på två sätt. Det första sättet är att deltagarna själva 

resonerar kring vad som orsakar hedersvåld generellt som ett samhällsproblem. Det andra sättet 

handlar om vad som förklarar deras eget våldsutövande, vilket de själva hävdar är skilt från 

samhällsfenomenet, men som det svenska rättsväsendet har identifierat som hedersvåld. Det 

övergripande planet har som utgångspunkt att hedersvåld uppstår på grund av ”bakåtsträvande 

samhällen”. Enligt studiens deltagare handlar det på samhällsnivå om en underutveckling inom 

områden såsom demokrati, individuella fri- och rättigheter, kvinnans ställning och klädsel, och 

graden av exponering för olika kulturer, livsstilar och tankesätt. Deltagarna framhåller att inom 

specifika familjer påverkas hedersvåld av extremt traditionsbundna värderingar och levnadssätt, 

att familjen bryr sig om heder och att vissa beteende är felaktiga och ska straffas. På individnivå 

lyfts okunskap eller obildning, begränsat umgänge utanför familjen samt biologiska eller 

psykologiska faktorer: ”fel på hjärnan”. Deltagarnas förklaring om hedersvåld som 

samhällsproblem är mycket lik vad Rosquist (2020) kallar ”den exogena kulturdiskursen” som 

utgår från svenska majoritetskulturen som norm och andrafierar hederskulturen. Genom detta 

distanserar sig deltagaren från hederskulturen och kan samtidigt placera sig själva i svensk 

majoritetskultur. Flera av intervjupersonerna i Sedems avhandling beskriver också 

hedersvärderingar som just ”bakåtsträvande”. Hennes intervju med pappan som erkänt mord 

menar att det svenska rättsväsendets syfte med att klassificera mordet som hedersmord var för att 

stigmatisera invandrare som ”vilda människor som lever i bergen” (Sedem, 2012, s. 155), vilket starkt 

tyder på en bild av hederskultur som primitiv. Det är möjligt att deltagarnas enhetliga 

förklaringsmodell har påverkats av rättsprocessen, eventuell medierapportering och tiden i 

Kriminalvården (och därmed inte avspeglar den uppfattning de hade vid tiden för aktuellt brott). 

Det är dock inte något deltagarna själva lyfter. Många deltagare framhåller även att hederskulturer 

är marginaliserade också i deras ursprungsländer.  

 

Deltagarnas beskrivning av vad som lett fram till deras egen våldsutövning handlar istället om 

specifika händelser, svek, kränkningar, separation, desperation och psykisk ohälsa. Dessa 

förklaringar samstämmer väl med det Rosquist (2020) benämner som ”den endogena 

kulturdiskursen”. Enligt denna destabiliseras maktrelationerna inom familjen av till exempel en 

separation, splittring i familjen, eller ryktesspridning. Detta leder till en maktförhandling mellan 

de inblandade partnerna. Både separation, familjesplittring, ryktesspridning och 

ansvarsförskjutning inom familjen beskrivs som central i deltagares berättelser i den här studien, 

men återfinns även i andra studier om hedersvåld (Doğan, 2014b; Hayes m.fl., 2018; Hussein, 

2017; Sedem, 2012). Även om deltagarna inte själva gör den kopplingen så är det intressant att 

notera att deras abstrakta förklaringsmodell stämmer ganska väl överens med flera av 

berättelserna de delger från sina eget liv (t.ex. att de tidigare levt i den samhällskontexten, haft 

hedersvärderingar i släkten, själva har låg utbildning och begränsat umgänge utanför familjen). 

Även om de inte tolkar sin egen våldsutövning som en konsekvens av ett sammanhang där våld 

har normaliserats som ett sätt att ändra en annans oönskade beteende, är sådana erfarenheter en 
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röd tråd genom deltagarnas berättelser. Ett sätt att tolka materialet är att den abstrakta 

förklaringsmodellen svarar på varför en förtryckande hederskultur finns (kontexten), medan det 

andra resonemanget mer förklarar individens agerande vid den enskilda gärningen 

(brottsligheten). Stigmat som det innebär för en själv och ens familj att dömas för ett 

hedersvåldsbrott i Sverige bidrar troligen till deltagarnas verbala avståndstagande från 

hedersmotiv bakom gärningen och hederskultur generellt. 

4.4 Upplevd psykisk hälsa  

Fem av deltagarna berättar att de upplevt psykisk ohälsa före brotten. Därutöver är det 

återkommande i andra deltagares berättelser att ha upplevt en livsstress, vilket bland annat 

uttrycks som relationssvårigheter, utmaningar med etablering i Sverige, ekonomiska svårigheter, 

konflikt med barnen och press från svärfamiljen. Många av omständigheterna som beskrivs av 

deltagarna innefattar en kontroll eller rollförlust och/eller en separation från familjen. Exempel är 

att ens partner träffar någon annan eller blir mer självständig. Detta stämmer väl överens med 

intervjudeltagarnas berättelser i Sedems avhandling (2012) som beskriver konflikter i familjen där 

föräldrar upplevt en kontrollförlust över tonårsdöttrarna. Psykisk ohälsa bland 

hedersvåldsförövare har tidigare lyfts i studier av Yourstone m.fl. (2018) och omnämns av Doğan 

(2014a/b). Yourstone m.fl. (2018) resultat visade även att det var vanligt förekommande bland 

hedersvåldsförövare att ha uppsökt vården för stressrelaterade symptom innan brottet. 

Deltagarna berättar inte heller om att de tagit hjälp av närstående eller vården. Dock har de i 

några fall sökt sig till andra myndigheter för stöd (polisen och socialtjänsten). Detta antyder 

möjligheten att förekomsten av psykisk ohälsa i klientgruppen kan vara högre än vad som 

framkommit av Yourstone m.fl. (2018) studie som baserades på känd kontakt med vården. Tiden 

efter brottet beskriver flera som psykisk påfrestande, såväl under rättsprocessen, i samband med 

domen som under verkställigheten i Kriminalvården. Många beskriver en frustration över att inte 

bli lyssnad på och inte bli tagen på allvar under rättsprocessen, bland annat gällande 

hedersmotivet, vilket ger upphov till maktlöshet. Även detta beskrivs också av en dömd och två 

icke-dömda förövare i Sedems studie (2012). Flera deltagare hoppas att få resning. Tanken på 

resning i sitt mål skulle kunna tolkas som ett sätt att få tillbaka makten. Vissa deltagare känner en 

stress över att inte kunna planera framtiden, vilket förstärks då fem har utvisning i dom. 

Anstaltstiden innebär en upplevd stress på grund av avsaknad av barnen som väcker oro och 

ångest. Ett flertal deltagare med placering på anstalt med hög säkerhetsklass säger att telefon- och 

besökstillstånd inte beviljats. De återger att de inte förstår motivet till beslutet och känner sig 

stressade över att inte veta hur barnen har det. Andra har svårigheter att komma kontakt med 

anhöriga, på grund av geografiska avstånd och teknikbehov. Flera deltagare beskriver ändå att de 

vid tidpunkten för intervjun mår förhållandevis bra. Ingen deltagare lyfter att de har eller har haft 

regelbunden kontakt med sjukvården på grund av psykiskt ohälsa. 

4.5 Likheter och skillnader i deltagarnas berättelser  

En central iakttagelse är att det finns skillnader både mellan olika deltagarnas berättelser men 

också ambivalens och motsägelser inom de enskilda berättelserna. Något gemensamt för 

deltagarna är att de beskriver tidigare antisocialt beteende, bland annat i form av tidigare 

brottslighet – även om de själva använder andra ord än ”antisocialitet” och ”brott”. Delar av den 

tidigare brottsligheten skulle kunna ses som hedersrelaterad, särskilt gärningarna som innefattat 

tvångsgifte. Resultatet om förekomsten av annan allmän antisocialitet stöds av tidigare studier om 

hedersvåldförövare (Bates, 2017; Hayes m.fl. 2018; van Eck, 2003; Yourstone m.fl. 2018).  
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Något annat som är gemensamt mellan deltagarna är att ha egen erfarenhet av våld under 

uppväxten, eller ha begränsats i sina egna livsval, gällande till exempel val av partner. De flesta 

har haft frånvarande fäder under uppväxten. Cykler av våld mellan generationer genom att 

”känslor av skam, förödmjukelse och uppmuntran till våld” förmedlas från föräldrar till barnet, har 

tidigare studerats (Wilkinson & Pickett, 2010, s. 148). Samband mellan frånvarande fäder och 

våldsutövning bland unga män är också känd (se t.ex. Popenoe, 1996). Deltagarna beskriver att 

de haft uppträdandeproblem under tonåren och som unga vuxna, sett till de normer, regler och 

lagar som fanns i landskontexten som de levde i då. En metastudie om antisociala riskfaktorer i 

låg- och medelinkomstländer fann globala likheter i riskfaktorer för antisocialt beteende, särskilt 

gällande uppträdandeproblem, tidigare våldsutövning och psykologiska egenskaper såsom låg 

självkontroll, hyperaktivitet och sensationssökande (Murray m.fl. 2018).  

 

Något annat som är gemensamt är att alla deltagare har migrerat till Sverige, de flesta från 

konfliktdrabbade länder i Mellanöstern. Uppväxten har i många fall präglats av fattigdom, 

politiskt förtryck eller begränsad skolgång. De flesta är föräldrar och många har haft utmaningar 

med att familjens roller förändrats i och med flytten till Sverige, vilket för deltagarna ofta 

inneburit mindre inflytande och status för mannen i familjen. Deltagarna har många gånger haft 

ett begränsat umgänge utanför familjen efter migrationen och flera saknar helt annan släkt i 

Sverige. Bristen på ett släktnätverk skiljer sig från teoretiska studier om hederskultur, och skulle 

kunna vara ett sätt som hedersvåld i en migrationskontext skiljer sig från hedersvåld som utövas 

av personer som lever nära sina släktingar. Deltagarnas berättelser om migrationsprocesser 

överlappar till stor del med intervjudeltagarnas konfliktberättelser i Sedems studie (2012). Den 

dömda förövaren i Sedems studie upplevde att hans sociala status sjönk i och med migrationen 

till Sverige, från att ha varit välbärgad (sin låga utbildning till trots) till att leva på bidrag (Sedem, 

2012). Sambandet mellan ojämlikhet och våld har fastställts i en rad länder och över tid, särskild 

när det gäller mord och överfall. Detta förklaras bland annat genom att statuskonkurrensen 

hårdnar samtidigt som den marginaliserade delen av befolkningen får svårare att nå samma 

statusmarkörer som den välsituerade delen av befolkningen (Wilkinson & Pickett, 2010).  

 

Många deltagare beskriver att de innan brottet upplevde en livsstress eller en längre konflikt inom 

familjen som de haft svårt att hitta lösningar på. Otrohet och separation är återkommande 

omständigheter och har också identifierats av flera tidigare studier om hedersvåld. Deltagarna 

beskriver uppkomsten och vidmakthållandet av hedersvåld på ett mycket enhetligt sätt. Något 

annat som är gemensamt är att de flesta starkt betonar att brottet inte var ett hedersbrott. Trots 

att deltagarna har influerats av strukturer och normer som begränsar individens 

handlingsutrymme, har de svårt att se att de själva har anammat detta beteende gentemot andra. 

Därtill förhåller de sig under intervjuerna generellt avståndstagande till hederskultur vilket gör att 

de också har svårt att relatera sin egen våldsutövning till heder. Enbart en klient uttrycker att den 

egna gärningen motiverades av heder. Detta skiljer sig från tidigare studier där en större andel av 

deltagarna har hävdat att motivet till gärningen var heder.  

 

Gällande normer och värderingar skiljer sig deltagarna mycket från varandra, en del ger uttryck 

för kända hedersvärderingar, såsom vikten av (kvinnans) oskuld vid giftermål – vilket kan 

kontrolleras av brudgummens mamma eller systrar efter bröllopsnatten. Andra ger uttryck för 

liberala värderingar och ger exempel från sitt eget liv, såsom kärleksrelationer innan äktenskapet, 

skilsmässa, omgifte och bonusbarn.  

 



 

56 
 

Utbildningsgraden varierar också stort. En tredjedel av deltagarna har slutat skolan i mellanstadiet 

och ett par har universitetsexamen. En låg utbildningsnivå bland hedersvåldsförövare är något 

som noterats både av Hussein (2017), Kizilhan (2011) och Sedem (2012). Bristen på utbildning är 

också något som deltagarna i studien lyfter som en orsak till hedersvåld. Deltagarna skiljer sig 

också åt gällande den upplevda psykiska ohälsan, impulskontroll och förmåga till problemlösning. 

Deltagarna har under samtalen i olika grad närmat sig ansvar och skuldfrågan kopplat till brottet 

som de är dömda för. Deltagarna skiljer sig också åt i fråga om andra personer varit inblandade 

eller stöttat brottet. Fem av deltagarna menar att detta var fallet (alla dessa är dömda tillsammans 

med andra). I grunden skiljer sig deltagarna åt gällande vilket brott de gjort sig skyldiga till, både 

vad det gäller våldets allvarlighetsgrad, mot vem det riktats samt om det rört en enstaka händelse 

eller upprepat våld. Det kan därför försvåra direkta jämförelser. Det verkar trots detta finnas en 

stor variation bland deltagarna på områden som är relevanta för återfallsförebyggande arbete. 

Detta är något som inte har fångats i tidigare studier, som ofta beskriver hedersvåldförövare på 

ett betydligt mer enhetligt sätt, särskilt i förhållande till deras åsikter, familjestruktur och 

drivkrafter.  

4.6 Utlösande faktorer och motiv 

I deltagarnas berättelser om brottet och tiden innan gärningen ingår upplevd psykisk ohälsa, 

problem med känsloreglering och en upplevd livsstress. Den upplevda livsstressen säger 

deltagarna orsakades av speciella svårigheter och problem som de upplevde som nya 

konfliktsituationer, vilket gjorde att de saknade verktyg för att lösa problemen. Deltagarna tar i 

sina berättelser avstånd från hedersmotiv och lyfter istället utlösande faktorer och specifika 

omständigheter i samband med brottet. Faktum är att de flesta saknar resonemang om 

underliggande normer och långsiktiga motiv generellt, och lyfter istället mer direkta, kortsiktiga 

förklaringar till våldet. Många hävdar att våldet var en reaktion, affektivt utlöst, samt att det i flera 

fall eskalerade bortom kontroll. Detta kan förstås på flera sätt. En första tolkning är att det 

enskilda våldet kan har orsakats delvis av bristande impulskontroll, såsom flera andra 

gärningspersoner av hedersmord hävdat i andra studier. En annan tolkning är att uttalandena 

handlar om att distansera sig från skuld överlag. Rosquist (2020) har i sin analys av svenska 

hedersmordsdomar konstaterat att ett uttalat hedersmotiv var förknippat med gärningspersonens 

grad av erkännande: det är svårt att hävda hedersmotiv till gärningen utan att också erkänna 

skulden. Även i den här studien har deltagarna i olika grad närmat sig ansvar- och skuldfrågor. 

Att på olika vis förminska uppsåt är klassiska neutralisationstekniker i samband med brott och 

sätt att minimera konflikten mellan ens beteende, lagar och normer. Enligt ett rationalistiskt 

synsätt väljer förövare en medveten strategi också efter att brottet begåtts som maximerar egen 

vinning (Kaptein & Helvoort, 2019). Att hävda hedersmotiv kan i vissa kontexter fungera som en 

neutralisationsteknik, om agera utifrån ens heder är i mindre konflikt med landets lagar och 

normer. Det kan också vara rationellt i en rättsprocess då lagstiftningen i vissa länder, särskilt 

historiskt, har inneburit strafflättnader för brott med hedersmotiv (Hussein, 2017; Sedem, 2012). 

I Sverige är det tvärtom; hedersmotiv är en försvårande omständighet och det vore därför 

omdömeslöst att i en rättsprocess hävda att brottet var hedersmotiverat (Hussein, 2017). Utifrån 

denna rationalistiska tolkning ändras alltså det uttalade motivet beroende på straffsystemet och 

det går aldrig att observera det ”riktiga motivet” som är känt enbart för gärningspersonen.  

 

En annan kulturell-kontextuell förklaring är att deltagarna förstår det som att hedersmotiv och 

hederskultur inte är acceptabelt i det svenska samhället och att ett hedersmotiv automatiskt skulle 

tillskriva dem och deras familjer en mängd negativa egenskaper. Att ta avstånd från hederskultur 
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skulle i viss mån kunna återupprätta ryktet eller självbilden, och skulle kunna var en medveten 

strategi för att speglas mer positivt. Deltagarna verkar ha internaliserat en mycket negativ bild av 

vem som är ”extremt hedersbunden” och detta är inte förenligt med deras självbild som toleranta, 

upplysta personer. Ytterligare ett annat förhållningssätt är att betrakta distanseringen från skuld 

som självbedrägeri, som används för att alternativet är smärtsamt, ångestladdat och skamfyllt. 

Utifrån dessa tolkningar är det inte möjligt att konstatera att hedersvåldsutövares grad av uppsåt 

och kontroll över brottsförloppet skiljer sig från andra våldsutövare. Deras beteende kan ha 

påverkats av sociala normer (vad de anser vara moraliskt rätt), eller deskriptiva normer, det vill 

säga vad de har lärt sig om hur andra skulle ha agerat i samma situation (Cialdini, 2007). 

 

Syftet med studien var inte att fastställa brottsmotiv, men det är en intressant iakttagelse att 

deltagarna ofta inte själva vill vidgå att motivet eller konflikten som föranlett brottet handlat om 

heder. Vi kan ju naturligtvis inte veta vad deltagarnas ”riktiga” primära motiv var (om det finns 

sådana), eller utesluta att det inte rör sig i första hand om hedersmotiv, baserat på deras 

berättelser. Även Sedem (2012) drog slutsatsen, efter djupintervjuer med sex familjemedlemmar 

och närstående till ett mordoffer, att huruvida heder var motivet till brottet inte kunde styrkas. 

Utifrån deltagarnas berättelse verkar dock hedersvärderingar och motiv interagera med andra 

omständigheter och utlösande faktorer som tillsammans ledde fram till våldsbrotten. 

Hederskulturen verkar åtminstone ibland fungera mer som ett omslutande sammanhang, en 

kontext, inom vilka våldshandlingar begås, istället för att utgöra en personlig övertygelse som 

driver enskilda gärningar. 

4.7 Familjebilden och kollektivets påverkan 

Något som tycks viktigt i sammanhanget är att familjebilden ofta framstår som fragmenterad. 

Deltagarna beskriver att migrationsprocesser har inverkat på anknytning till ursprungsfamiljen 

och övrig släkt. De flesta deltagarna är skilda. Vikten av att hålla ihop kärnfamiljen beskrivs som 

en stark drivkraft i deltagarnas eget handlande. Med familj menar deltagarna ”Mamma, pappa och 

barnen”. Definitionen av kärnfamiljen som familj och erfarenheter av att leva i olika 

bonusfamiljskonstellationer stämmer överens med svenska majoritetssamhället, och framstår som 

långt ifrån klan- och släktbaserade familjer. Tvärtom upplevs många som att de saknar kontaktnät 

och bredare umgänge utanför den närmaste familjen. En anledning till att kärnfamiljen är i starkt 

fokus, förutom att personerna lever i Sverige, kan ha att göra med att den övriga släkten är 

splittrad, framförallt geografiskt. Deltagarna berättar också att det finns stor variation i hur de 

lever i Sverige jämfört med släkten i ursprungslandet (livsstil, religion, förutsättningar), vilket ökar 

avståndet. Några har stora delar av släkten i Sverige medan andra helt saknar släktingar i Sverige 

förutom barnen och expartnern. Flera har ingifta svenskar i släkten. Fem av deltagarna har 

utvisningsbeslut i sin dom, vilket indikerar att deras anknytning till Sverige av domstolen bedömts 

som svag. Kontaktgraden med släkten varierar och många har idag begränsad kontakt med familj 

och släkt. Flera påstår att de inte har berättat för släkten om gärningen och att delar av 

ursprungsfamiljen inte känner till att deltagaren sitter frihetsberövad. Flera berättar att de är 

osäkra på hur omgivningen skulle reagera på beskedet att de är dömda för allvarliga brott. 

Berättelserna talar emot att deltagarnas släkt är ett enhetligt kollektiv och att deltagarna skulle ha 

agerat å släktens vägnar.  

 

Ett begränsat antal kvinnor har medverkat i studien, men flera deltagare beskriver att deras 

mammor har haft en framstående roll under uppväxten och senare också i vuxenlivet (fäderna är 

ofta sedan länge frånvarande). Detta är något som också noterats av Sedem (2012). 
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Familjestrukturen de beskriver skiljer sig dock från teoretiska studier om hedersvåld, vilka antar 

att hedersvåld framförallt utövas i patriarkala familjestrukturer, där pappan i familjen är familjens 

överhuvud.  

 

Den kollektivistiska aspekten har inte varit central i deltagarnas berättelser men har figurerat 

latent. De flesta deltagarna beskriver inte det egna agerandet såsom påverkat av andra. 

Undantaget är de fem personer som har begått brott tillsammans med andra, där känslan som 

beskrivs är att ha blivit lurad eller indragen i brottet av andra. Ingen deltagares berättelse ger stöd 

för att den egna släkten skulle ha uppmuntrat, anstiftat eller i efterhand förstärkt brottet – trots 

att det i domen eller tidigare dokumentation finns resonemang kring detta. Tre deltagare 

beskriver dock att svärföräldrar utövat hot, kontroll och förtryck som kan kopplas till 

hedersvärderingar mot deltagaren eller dennes partner. Några deltagare beskriver också att 

ryktesspridning var en del av omständigheterna innan brottet. Tidigare empiriska studier har i 

regel inte studerat dessa aspekter, bland annat för att det är en skillnad mellan gärningspersoner 

som dömts för våldsbrottet (vilka oftast är ensamagerande) och eventuell påverkan från andra. 

Att ryktesspridning om våldsutövaren eller målsägande figurerar innan brottet stöds av Husseins 

(2017) och Sedems (2012) intervjustudier samt ett antal konceptuella studier om hedersvåld. 

 

Det finns mycket i deltagarnas berättelse som tyder på att de har influerats av maktstrukturer, 

traditioner och värderingar som begränsar individens handlingsutrymme. Deltagarna beskriver i 

regel att de är uppfostrade auktoritärt med inslag av våld. Detta framhålls dock inte av deltagarna 

som att det haft någon större vikt eller påverkat deltagarnas egen våldsamhet. Många deltagare 

beskriver att någon närstående tidigare har begränsat dem i vardagligt umgänge eller klädval samt 

i vissa livsval, framför allt vad gäller val av partner och yrkesval. Mycket av detta förminskas, med 

undantag från några få deltagare som fortfarande känner bitterhet över att inte fått gifta sig med 

personen de hade en kärleksrelation med. Många av deltagarna har själva levt i auktoritära 

samhällen eller under politiskt förtryck. Trots att de ibland har varit utåtagerande och revolterat, 

verkar en del deltagare vana att anpassa sig till en social hierarki. För dessa deltagare kan det vara 

en utmaning att tänka kritiskt, självständigt göra egna val och lösa problem på egen hand, utan 

våld. Bullot (2019) beskriver dessa fenomen som ”identitetsfusion” där enskilda individers 

identiteter är starkt förknippade med andra närståendes och det är svårt för en enskilde att agera 

självständigt eller förhålla sig kritiskt till rådande gruppnormer. Inlärning av fusionsidentiteten 

sker genom föräldraskapet och formella sociala institutioner såsom skolor, och kan utmanas eller 

förstärkas i en migrationskontext där familjen tillhör en etnisk minoritet. Närliggande till detta är 

frågor om autonomi och tvång. Självbilden som förmedlas av deltagarna är att de uppskattar 

individuell frihet och att de själva och deras närstående har haft möjlighet att göra egna val. 

Samtidigt talar deras brottslighet om något annat. En del av deltagarna verkar ha svårt att förstå 

vad som utgör tvång, och därmed är straffbart, särskilt gäller det skillnaden mellan arrangerade 

äktenskap och tvångsäktenskap.  

 

Alla deltagare kan resonera om hederskultur från ett åskådarperspektiv eller en observatörsroll. 

Flera delger egna exempel från svärfamiljen, någon bekant eller det omgivande samhället i 

ursprungslandet. Heder beskrivs av deltagarna som ett slutet system som inte påverkar en själv, 

men som i perioder har funnits runt omkring en – nästan som att deltagarna är immuna. De 

redogör inte i sina förklaringar för vad som har gjort att just de har kunnat gå genom livet utan 

att färgas av dessa normer. Kanhända finns en öppning här i vidare samtal. Resultatet är inte 

unikt. Ouis och Cinthios (2012) tidigare intervjustudie i Kriminalvården fann att 
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gärningspersonerna hade ett ambivalent förhållningssätt till hedersbegreppet och att en del av 

deltagarna tog avstånd från hederskulturen. Även intervjupersonerna i Sedems studie (2012) 

uttryckte liberala värderingar och tog avstånd från hederskulturella värderingar. Rosquist (2020) 

fann också detta i sin kritiska diskursanalys. Deltagarnas berättelser stödjer Bullots (2019) teori 

om individer som lever i en hederskultur i en migrationskontext kan exponeras för liberala 

politiska och sociala institutioner, skolor och media vilket kan bidra till ”cultural learning”, vilket i 

sin tur kan inverka på individens synsätt och beteenden. Detta betyder inte att personerna saknar 

hedersvärderingar, utan att de också kan ha influerats av andra kulturella perspektiv, och att de i 

olika sammanhang kan ge stöd för en variation av värderingar från liberala till hedersrelaterade 

eller våldsbejakande. 

4.8 Kriminalvårdsrelevans 

Identifiering och bedömning 

Studiens genomförande har inneburit lärdomar för Kriminalvården relaterat till identifiering och 

bedömning av klienter med hedersrelaterad brottslighet. I sammanhanget är det viktigt att notera 

att alla ärenden som övervägts, oavsett om de inkluderats eller inte, på ett eller annat sätt har 

bedömts relaterade till heder av domstolen eller Kriminalvården. Det är således klienter som alla 

är aktuella för fördjupad bedömning eller insatser gällande hedersrelaterat våld. Rimligen kan 

även fler klienter som begått eller riskerar att begå hedersvåld återfinnas i Kriminalvården men 

vara dömda för annan brottslighet, särskilt med tanke på det överlapp med andra våldstyper (våld 

i nära relation, generell kriminalitet) den här studien beskrivit. Kriminalvården har i dagsläget 

inget enhetligt instrument för att identifiera dessa klienter eller bedöma risken för att dessa 

klienter skulle utöva hedersvåldsbrott i framtiden. En bred kunskapshöjande insats skulle kunna 

öka sannolikheten för att personal fångar upp hedersproblematik hos klienter. En särskild 

utmaning är att bedöma förekomsten och betydelsen av hedersmotiv eller -värderingar i fall av 

våld i nära relation. Flera möjliga deltagare sållades bort för att forskargruppen bedömde att fallet 

gällde just relationsvåld, eller att det i alla fall saknades indikation i domen och KVR på att brottet 

var hedersrelaterat. Tidigare studier från bland annat Storbritannien visar att detta inte är ovanligt. 

Även denna intervjustudie har inte förmått att reda ut distinktionen närmare, då resultaten istället 

visar på överlapp med både klienter i våld i nära relation och allmän våldsbrottslighet, samt att 

deltagarna inte själva i regel vill prata om brotten de dömts för ur ett hedersperspektiv.  

 

Kommande resultat från pilotprojekten som innebär fördjupade risk-och behovsbedömningar 

enligt PATRIARK och anpassning av Relationsvåldsprogrammet till klienter med hedersrelaterad 

brottslighet blir mycket viktigt för Kriminalvårdens ökade förståelse för såväl skillnaderna som 

likheter mellan dessa två klientgrupper. I och med att hedersmotiv framkommer i få domar blir 

det viktigt att göra fördjupade bedömningar på en bredare grupp klienter. Ett sätt att närma sig 

selekteringsfrågan är att exkludera fall av relationsvåld eller fall med endast en gärningsperson, 

likt Ouis och Cinthio (2012) respektive van Eck (2003) gjort. Om personer med hedersrelaterad 

brottslighet definieras på så vis blir dock klientgruppen i Kriminalvården i nuläget mycket liten. 

Trots att Kriminalvården idag saknar ett enhetligt tillvägagångssätt för att identifiera klienter med 

en hedersrelaterad brottslighet, har det av studiens genomförande framkommit som positivt att 

man på lokal nivå inom myndigheten ändå genom fördjupade bedömningar lyckats identifiera 

vissa klienter med en hedersrelaterad problematik, även om detta inte alltid tydligt framgår av 

domen. Beroende på resultatet av pågående pilotinsatser i Kriminalvården kring identifiering, 

utredning och behandling av målgruppen kan det finnas anledning att reflektera över syftet med 
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att identifiera och särskilja klientgrupper, särskilt vad det förväntas få för betydelse för exempelvis 

verkställighetsplanering och planering av riskreducerande behandlingsinsatser. Inte minst gäller 

detta klienter som utövat våld mot en nuvarande eller före detta partner, utan uppenbar 

kollektivistisk inblandning i brottet. Uppmärksamhet kan också riktas mot de klienter som 

uppvisar en generell våldsproblematik eller på annat vis befinner sig i en position som innebär att 

de kan vara mer benägna att begå våldsbrott på uppmaning av andra. Svårigheter kring 

identifiering och kategorisering av våldstyp får dock inte stå i vägen för varken en fördjupad 

bedömning av individuella klienter eller, än mindre, bidra till att återfallsförebyggande insatser 

inte genomförs. 

Behandling 

Studiens resultat har visat på en överlappning med andra våldstyper, samt svårigheter i att 

fastställa i vilken grad hedersvärderingar eller en hederskontext drivit brottsligheten. 

Genomförandet har också visat på problemet med initial identifiering. Dessa fynd talar för 

individanpassad behandling som kan anpassas till individuella faktorer i det enskilda fallet. De 

flesta av deltagarna beskriver hur de har påverkats av olika sammanhang där individens 

handlingsutrymme begränsats och flera beskriver gärningar där de själva begränsat en närstående, 

via bland annat kontroll eller våld. Hos individen verkar det som att begränsningar utifrån heder 

sammanfaller och är svår att utskilja från till exempel annan förtryckande ideologi, traditioner, 

religiösa övertygelser och relationsmönster. 

 

Deltagarnas berättelser påvisar gemensamma behov bland deltagarna, som förutom att adressera 

våldet, innefattar en ökad förmåga att bättre hantera mellanmänskliga relationer, till exempel att 

vårda och avsluta relationer på ett respektfullt sätt utan våld, samt gränsdragningen mellan att 

skilja önskemål från krav i sina relationer. En viktig relation för deltagarna handlar om barnen. 

Flera deltagare föreslår att föräldrastödinsatser, som ger praktiska verktyg i att utveckla ett 

föräldraskap där man respekterar barn och deras rättigheter, som kan användas till att förebygga 

våld inom familjer. Några deltagare uttrycker att de själva hade behövt mer stöd i föräldraskapet 

vid tidigare konflikter inom familjen13. Ytterligare ett gemensamt behovsområde rör utbildning: 

en majoritet av deltagarna har inte slutfört grundskolan och flera har behov av utbildning i 

svenska som andraspråk. Ökade kunskaper i svenska språket är viktigt inte minst för att de ska 

kunna bli aktuella för riskreducerande insatser under verkställigheten. Utbildningsinsatser kan 

även riktas mot hur normer och värderingar bildas och påverkar oss, exempelvis att normer inte 

enbart påverkar åsikter och vad vi uppfattar som rätt och fel, utan också påverkar vårt handlande 

och förväntningar på vårt eget och andras beteende. 

 

Synnerligen återkommande är att deltagarna påvisar kognitiv dissonans och kontrollbehov. Ett 

exempel är synen på sig själv som en lugn person med god kontakt med sina barn, trots upprepad 

våldsutövning mot barnen. Ett annat exempel är den nostalgiska bilden av barndomen, trots 

våldsutsatthet och allmänt elände. Att anpassa självbilden efter evidensen kan hota känslan av 

kontroll och maktinflytande, vilket kan upplevas som mycket svårt för deltagarna (Okimoto m.fl., 

2013). Erfarenheterna från studien är att klienterna lättast nås i samtal om allmänmänskliga 

faktorer. Detta indikerar att mötet med deltagarna kräver personal med samtalsfärdigheter som 

                                                 
13 Olika former av familjebehandling används inom socialtjänsten som insats mot hedersvåld. Det finns dock 

utmaningar med sådana insatser och Socialstyrelsen bedömer att det behövs mer kunskap om dess resultat 

(Socialstyrelsen, 2020). 
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syftar till att motivera och stimulera till att utmana föreställningar om sig själv, andra omgivande 

personer och framtida relationer. Att många av deltagarna så starkt uttrycker ett behov eller en 

önskan om att förklara och berätta om brottet, sin livsstress och relationer, bör ses som en 

potential för att få – och nå – dessa klienter i behandling. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

eventuella språkliga hinder vid såväl motivations- som behandlingsinsatser. I intervjuerna 

genomförda med tolk förmedlar deltagarna att det var skönt att kunna uttrycka sig på sitt 

modersmål. Det är möjligt att förutsättningarna och inställningen till behandling ser annorlunda 

ut bland dem som valde att inte delta i intervjustudien.  

 

I behandling blir det viktigt att förstå deltagarnas bakgrund. Studien har inte stött på hinder att 

prata om kultur eller erfarenheter av migration, integration eller syn på Sverige. Att prata om 

kulturella skillnader verkar inte heller vara ett problem, utan snarare ett välkommet inslag.  

Deltagarna var under intervjuerna öppna genom att dela med sig av och reflektera över sina 

erfarenheter. Att uppmärksamma är att fler klienter i Kriminalvården delar dessa klienters 

migrationserfarenheter och uppväxtvillkor, vilket ger skäl att tro att de kan ha haft en liknande 

socialiseringskontext, till exempel med våld i inlärningssyfte i skolan, synligt förtryck av kvinnor, 

begränsat umgänge och livsval. Det kan även finnas visst överlapp med annan våldsbrottslighet 

där delar av hederskontextens fundament gällande lojalitet, grupptillhörighet och kontroll 

används, till exempel ungas våldsbrottslighet samt ideologiskt driven- eller gängrelaterad 

brottslighet.  

Brottsoffersluss och återanpassning 

Studiens genomförande och resultat stärker redan existerande antaganden om att miljön klienten 

lever i är en viktig aspekt i behandling och återanpassning i samhället. Den kan bland annat bidra 

till fortsatt kriminalitet. Det kan också finnas en hotbild gentemot klienten. I Kriminalvårdens 

verksamhet ingår dessutom att förebygga pågående brottslighet, ta hänsyn till målsägandens 

skyddsbehov och att i all verksamhet beakta barnperspektivet. En aktuell hotbild eller ett utvidgat 

gärningsmannaskap, även om medgärningspersoner inte är dömda, är därför mycket viktigt för 

Kriminalvården att beakta i sin operativa verksamhet och samverkan med andra aktörer (såsom 

socialtjänsten). Exempel när detta är relevant är vid ansökningar om besöks- och telefontillstånd 

eller permissioner. Brottsofferslussarna har en viktig funktion i detta. Med sin klientkännedom 

har de varit relativt framgångsrika i att identifiera klienter med hedersrelaterad brottslighet för 

den här studien. Det finns även ett behov av öppenhet och kommunikation mellan personal med 

olika befattningar och funktionsuppdrag för att få underlag för behandling samt bedöma 

skyddsbehovet under och efter verkställigheten, exempelvis mellan programpersonal, 

brottsofferslusshandläggare och underrättelsesektioner.  

Samverkan med andra myndigheter 

Samverkan med andra myndigheter är viktigt, särskilt vid identifiering, strukturerade 

riskbedömningar, verkställighetsplanering och återanpassningsinsatser, bland annat för att 

förebygga återfall i brott. Polisen är en viktig samverkanspart för identifiering av klienter och en 

tidig förståelse för möjliga motiv, nätverk och utvidgat gärningsmannaskap, samt i samband med 

verkställighetens avslut. En viktig fråga för bredare samverkan är resultatet att deltagarna i 

studien själva varit utsatta för våld, både hedersrelaterat våld och kontroll, och annat våld. 

Personerna är både mottagare och sändare av hedersnormer och våldsuttryck. De har också 

begränsats i livsval såsom val av partner och flera berättar att de utsatts för våld som kan tolkas 
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som hedersvåld. Deltagarna uttrycker att hederskulturen ärvs över generationsgränserna och att 

både män och kvinnor upprätthåller hedersvåldet och kontrollen. I fallen som ingick i studien var 

det vanligt att vuxna män och kvinnor var offer. Flera deltagare beskriver tidigare händelser som 

också kan tolkas som utövande av hederskontroll och våld, samt ett umgänge som gör att de kan 

riskera att dras in i hedersrelaterade konflikter även fortsättningsvis. Flera av deltagarna saknar ett 

socialt nätverk i Sverige. Deltagarnas kunskap om Sverige är begränsad, särskilt vid migrationen, 

och färgas av information inhämtad via kontakter, inte myndigheter. Flera deltagare nämner att 

samhällsinformation riktade till nyanlända om till exempel aktuell lagstiftning, individuella 

rättigheter och skyldigheter, skulle kunna verka våldsförebyggande. Därtill har majoriteten av 

deltagarna inte gått färdigt grundskolan. De uttalar i sina berättelser kända riskfaktorer både för 

våld i nära relation och mer generellt våld. Deltagarna har haft många myndighetskontakter och 

flera har gått i skolan i Sverige, vilket inger förhoppning om att personerna skulle kunnat fångas 

upp innan brottet. Skolorna har en viktig roll i och med att nästan alla deltagare är föräldrar. 

Konflikterna i familjen har ofta handlat om barnen och deras uppfostran. Barnen har ibland 

själva varit utsatta eller bevittnat våldet och påverkas också av frihetsberövandet. Deltagarna 

beskriver en frustration över att socialtjänsten och rättsväsendet har tagit andras perspektiv, vilket 

exempelvis lett till ett tryggt boende för närstående separat från gärningspersonen. En tolkning är 

att deltagarna i den här studien upplever den separationen som en kontrollförlust. Detta behöver 

samhällsaktörer beakta i deras kontakt med misstänkta förövare. Att möta istället för att backa 

från frustrationen, med frågor som: Hur mår du? Vad behöver du hjälp med? Utöver detta kan 

information om insatser via öppenvårdspsykiatrin vara värdefullt. Ur ett brottsförebyggande 

perspektiv är det även viktigt att synliggöra att gärningspersoner kan ha skilda roller och olika 

motiv i fall av hedersrelaterad brottslighet med flera gärningspersoner, vilket innebär att andra 

lojalitetsband utanför de redan kända inom familjen, släkten eller klanen också kan påverka 

brottsligheten.  

4.9 Att tolka resultaten: reflektioner om begränsningar 

Det är viktigt att reflektera över studiens begräsningar och hur dessa påverkar tolkningen av 

resultaten. En begränsning som kan ha påverkat resultatet är det faktum att aktuella 

brottsrubriceringarna har gällt allmän våldsbrottslighet, och att fall med brottsrubriceringar som 

är närmare associerade med hedersvåld – tvångsgifte och könsstympning, inte gått att tillgå vid 

tidpunkten för studien. Gruppens ursprung var relativt homogent – medan ingen var född i 

Sverige hade de flesta levt länge i Sverige innan brottet och kom ursprungligen från en handfull 

olika länder. De flesta hade vid tidpunkten för intervjun varit frihetsberövade en längre tid, vilket 

också kan ha påverkat deras berättelser. Tidigare studier har visat på stora variationer inom 

hederskulturer ibland annat i olika geografiska kontexter och det är möjligt att en större variation 

på dessa områden hade kunnat bidra med ytterligare perspektiv till studien. Något som studien 

har haft svårt att fånga är den kollektivistiska dimensionen av klienternas brottslighet. Det kan, 

som tidigare diskuterats, finns många förklaringar till detta. Det kan till exempel handla om 

lojalitet gentemot gruppen. En annan tänkbar begränsning skulle kunna vara det individualistiska 

förhållningssätt som präglar den svenska rättskedjan. Ett individperspektiv på ansvar och skuld 

kan eventuellt minska uppmärksamheten på kollektivistiska förklaringar. Kanhända är detta något 

som intervjudeltagare på förhand förmodat och därtill anpassat svaren därefter. 

 

Studiens resultat kan tolkas som spretigt. Nästan alla teman innehåller motstridigheter. Även den 

enskilde deltagaren var ofta ambivalent i sina svar, och sa vanligtvis emot sig själv vid något 

tillfälle. Spretigheten mellan deltagarna kan bland annat ha påverkats av deltagarnas ingång i 
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intervjun och till vilken grad intervjuarna lyckades skapa ett förtroende till deltagaren. Det går 

också att tolka denna motstridighet och ambivalens hos och mellan deltagarna som ett resultat i 

sig självt, med stöd från tidigare intervjustudier. Intervjuguiden hade en bred ansats och 

intervjuerna innefattade ganska många frågor inom olika områden. Detta var på viss bekostnad 

av djup i samtalen, särskilt rörande ämnen om uppväxten och synen på framtiden. På deltagarnas 

bevåg beskrevs dock omständigheterna innan och runt gärningen mycket ingående under 

intervjuerna. För att uppnå ett större djup inom flera ämnesområden hade det varit önskvärt med 

två intervjutillfällen per deltagare, vilket flera deltagare också efterfrågade. Mot bakgrund av 

kontexten för intervjuerna är det dock möjligt att deltagare efterfrågade fler tillfällen av andra 

anledningar än att bidra med ytterligare djup i berättelserna, såsom att de tidigare inte fått 

utrymme till sådana samtal och mådde bra av det.  

 

Ytterligare en begränsning handlar om intervjumetoden för att svara på frågor om underliggande 

normer, känsloreglering och motiv till gärningen. Intervjumetoder med dömda förövare har 

använts i tidigare forskning om brottsmotiv och våldshistorik, bland annat om personer som har 

begått barnamord och partnermord i Australien, utan att graden av social önskvärdhet hindrade 

analysen (Eriksson, et al. 2014; Johnson et al. 2019). Något som var försvårande i den här studien 

var att urvalet innehöll deltagare som inte erkänt skuld, och därmed inte heller ville förhålla sig till 

något motiv. Många tillfrågade valde också att inte delta i studien. Det är möjligt att deras 

berättelser skiljer sig mycket från de som valde att delta i studien. Utifrån dokumentationen om 

klienterna och deras brott finns det dock inte anledning till att tro att de på något uppenbart sätt 

skiljer sig från de som valde att medverka i studien. Det är intressant att notera att intervjustudier 

dominerar studier om hedersvåldsförövare. Något som framkommer i denna och tidigare 

intervjustudier om hedersvåld, är ambitionen att undersöka kopplingen mellan kulturella normer 

och beteenden. Faktum är att de flesta personer generellt saknar resonemang om hur de påverkas 

av underliggande normer och tenderar istället att se mer närliggande förklaringar till deras eget 

beteende, inte minst i frågor om jämställdhet i nära relationer. Fokus på individperspektivet och 

egna berättelse gör kanske att vissa förklaringsfaktorer missas, eftersom klienten inte själva 

uppfattar dessa som motiv. Detta kan gälla generella faktorer som arbetslöshet eller institutionella 

faktorer i ursprungslandet, men det kan också gälla hederskulturell påverkan på ett latent eller 

bakomliggande plan. Gällande känsloreglering och impulsivitet har studien visat att flera deltagare 

upplever sin egen förmåga som försvagad tiden innan och under brottet. Detta kan kompletteras 

med kliniska metoder för att undersöka faktisk förmåga och andra egenskaper.  

 

Forskargruppen visste inte på förhand om deltagarna skulle tillåta inspelning av intervjun, vilken 

var en stark bidragande orsak till varför det alltid var två personer som intervjuade – för att 

möjliggöra så ordagranna anteckningar som möjligt. Tretton deltagare accepterade inspelning, 

vilket forskargruppen anser vara många. I två intervjuer var anteckningarna i princip ordagranna 

från hela intervjun. I en intervju, som genomfördes utan tolk, var anteckningarna omfattande 

men inte ordagrant nerskrivna. Utöver att hänsyn till detta tagits vid analysen av detta material, 

såsom viss försiktighet i tolkningen av deltagarnas utsagor, bedömer forskargruppen att det inte 

påverkat resultat och slutsatser i någon högre utsträckning. Totalt omfattade det transkriberade 

materialet och anteckningarna från intervjuerna cirka 360 sidor text. 

 

Generellt är användandet av tolk och språkförbistringar en komplicerande faktor i intervjustudier, 

vilket bland annat innebär risk för missförstånd och svårigheter att fånga upp nyanser (se t.ex. 

Edwards, 1998). Inte heller denna studie har helt kunnat undgå detta. Det hade på sätt och vis 
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varit en förmån att en forskare som behärskade deltagarnas modersmål intervjuat, men det skulle 

också ha inneburit andra begränsningar. Denna lösning hade inneburit att olika personer 

intervjuat olika deltagare i studien. Det var också viktigt att intervjuaren kände sig bekväm i 

anstaltsmiljön och hade erfarenhet av att möta kriminalvårdsklienter i sin yrkesroll. Dessutom 

fanns praktiska begränsningar, såsom brist på resurser för att transkribera och översätta 

materialet till svenska14. Att i efterhand översätta intervjuer på olika språk hade även inneburit 

andra metodologiska överväganden. En ytterligare begränsning i tillvägagångssättet var att 

deltagarna själva fick avgöra om de vill ha, eller behövde, tolk. En deltagare som valde att avstå 

tolk skulle intervjuarna, om beslutet varit deras, ha bedömt annorlunda. En lärdom för framtiden 

är att utforska andra möjligheter att avgöra tolkbehov, som komplement till deltagarnas egen 

uppfattning. Det är möjligt att ytterligare specifik kulturkompetens hos intervjuarna hade inverkat 

på samtalet och analysen, men på vilka sätt är det dock svårt att sia om. Ett möjligt alternativ är 

att använda till exempel programutbildad kriminalvårdspersonal med specifik kultur- och 

språkkompetens i samtal med klienter med hedersproblematik. Det bör dock reflekteras över 

vilken del av deltagarnas identitet som anses särskild viktig att förstå och kunna närma sig 

klienterna och på vilka grunder detta beslut tas: är det deras svenska identitet, utbildningsnivå, 

deras etniska tillhörighet, födelselandet, hederskulturen, eller något annat? 

4.10 Slutsatser 

Deltagarnas berättelser inkluderar återkommande referenser till kända riskfaktorer – både statiska 

och dynamiska – för våldsutövning, såsom stressande uppväxtvillkor, normalisering av våld 

under uppfostran, uppträdandeproblem, frånvarande fäder, tidigare brottslighet samt problem 

med impulskontroll och svårigheter att hantera relationsproblem och separationer. Deltagarna 

skiljer sig åt vilka specifika riskfaktorer som framkommer, men är överlag lika varandra på detta 

område. Samtidigt har de mycket gemensamt med personer som begått andra typer av våldsbrott. 

 

Endast ett par av deltagarna uppger att de haft ett missbruk, vilket är vanligt förekommande 

bland Kriminalvårdens klienter. De flesta deltagarna beskriver att de tidigare har haft relativt 

ordnade liv, med bostad, arbete, partner och nära kontakt med sina barn. Endast två säger att de 

försörjt sig på brott. Deltagarna har sammantaget relativt få tidigare domar i Sverige. Förutsatt att 

informationen som framkommit under intervjuerna på detta område stämmer, så kan de antas 

skilja sig från många andra kriminalvårdsklienter. Mer forskning behövs dock för att kunna göra 

den typen av jämförelser. Tiden innan brotten präglades likväl av kriser och livssvårigheter. I 

deltagarnas egna berättelser ges särskilt mycket utrymme till längre pågående konflikter i familjen. 

Dessa framstår som viktiga pusselbitar för deltagarnas förståelse för deras eget agerande vid 

brottet. 

 

I deltagarnas berättelser återfinns även andra bakgrundsfaktorer som kan vara viktiga att beakta i 

det återfallsförebyggande arbetet. Migrationsrelaterade erfarenheter är en tydlig sådan. Alla har 

migrerat till Sverige – de flesta i vuxen ålder – och har mött olika utmaningar i samband med det. 

De har i regel vuxit upp i auktoritära samhällen med begränsade individuella fri- och rättigheter. 

En dålig skolunderbyggnad som dessutom haft inslag av våld är en återkommande beskrivning. 

De flesta har levt delar av sina liv under politiskt förtryck eller väpnad konflikt. Sammantaget kan 

dessa faktorer benämnas som speciella då de skiljer sig från kriminalvårdsklienter som vuxit upp i 

                                                 
14 Sedem (2012) uppskattar att en sådan transkribering och översättning tar ca fyra gånger längre tid än att 

transkribera en intervju på svenska. 
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en svensk kontext. Däremot kan de vara gemensamma med många andra kriminalvårdsklienter 

som begått olika typer av brott och vuxit upp eller levt under liknande förutsättningar. 

 

I alla berättelser återfinns beskrivningar av hur hedersförtryck i någon mån har funnits i det 

omgivande samhället under barndomen. Även i vuxen ålder delger flera deltagare att 

hederskulturella värderingar fortfarande finns hos andra familjer, i några fall i den egna 

svärfamiljen. Några berättar också att heder – ens självrespekt eller anseende i det omgivande 

samhället – har spelat en roll i familjen. Heder är någonting som nästan alla deltagare har 

reflekterat över och har en åsikt om. Deltagarna beskriver hur hederskulturen ärvs över 

generationsgränserna inom familjen, men är starkt beroende av, och inbäddat i, det omgivande 

samhället. Utifrån deltagarnas perspektiv har Sverige därför mycket goda förutsättningar att 

bekämpa hedersvåldet. Hederskulturen är dock ingenting som de flesta kopplar samman med sin 

egen brottsutövning. Deltagarna i studien berättar att de själva har varit utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck – även om de flesta inte beskriver utsattheten i de ordalagen. Studien illustrerar 

att gärningspersonerna som utövat hedersvåld tidigare har varit utsatta för hedersvåld och 

förtryck. Hedersvåld kan alltså vara inlärt och reproduceras av personer som själva varit utsatta 

för olika former av hederskontroll, förtryck och våld. Generellt framstår familjebilden, 

kollektivets påverkan över individen, hedersnormer och värderingar som dynamiska – alltså 

föränderliga – faktorer.  

 

Två deltagare har själva ingått äktenskap som minderåriga, flera andra har ingått äktenskap med 

en minderårig partner – ingen har dömts för detta. I dessa fall är det svårt att särskilja 

hedersmotiv från andra motiv, förtryckande traditioner och sedvänjor. Arrangerade äktenskap, 

tvångsgifte och barngifte är vanligt förekommande ur ett globalt perspektiv, bland annat i 

deltagarnas ursprungsländer, och kan motiveras av exempelvis ekonomiska skäl. I sammanhanget 

är det värt att reflektera över om det är just hedersmotiverat våld som måste belysas eller om 

problematiken istället innefattar all gruppdynamik som begränsar individens handlingsutrymme, 

oavsett om detta motiveras av ideologisk övertygelse, religion eller tradition. Här framstår det 

som viktigt att inte använda heder som ett paraplybegrepp om någonting annat avses, då 

hedersvåld är ett fenomen med en fast innebörd och behäftade föreställningar.  

 

Gällande egna värderingar så ger flera deltagare exempel på värderingar och situationer som 

skulle kunna vara hedersrelaterat förtryck och våld: oskuldsnormer, tvångsgifte, en kraftigt 

begränsad kvinnoroll och mannen som ”mest ansvarig”. Deltagarna ger dock också uttryck för 

andra, till heder motstridiga värderingar, gällande till exempel individens rätt till 

självbestämmande och vikten av att bryta med traditionella värderingar. Detta illustreras av att de 

”har gått sin egen väg” i några av deras egna livsval, relationer och livsstil. Slutsatsen är att kända 

hedersnormer, attityder och värderingar är mer eller mindre framträdande hos de enskilda 

individerna. Underliggande normer kan alltså ha inverkat på brottshandlingen, men den kan ändå 

ha skett utan en djup övertygelse om att det var moraliskt riktigt. 

 

Gällande motivet och utlösande faktorer till brottet har studien haft svårt att fånga hedersmotiv 

utifrån deltagarnas berättelser. Endast en person uppger tydligt att det enda motivet till brottet 

var återupprättande av heder. I ytterligare några fall har det aktuella brottet föranletts av en 

ryktesspridning, antingen om eller av målsäganden eller gärningspersonen. Ett par deltagare 

menar att motivet hos andra gärningspersoner, eller att målsägandens agerande, har handlat om 

heder. Motivbilden försvåras av att de flesta deltagare istället uppger andra motiv eller utlösande 
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faktorer till brottet (några erkänner inte alls inblandning i brottet). En utmaning är att 

definitionen av hedersmotiv är att syftet med brottet var att ”förhindra att hedern skadas eller förloras 

alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern” (Åklagarmyndigheten, 2006), 

vilket är svårt att fastställa utan gärningspersonens medgivande. För att kunna identifiera och 

behandla kriminalvårdsklienter med en hedersrelaterad brottslighet behöver Kriminalvården en 

annan ingång än en beroende av att gärningspersonen uttryckt hedersmotiv. Dels för att klienter 

ofta inte tillstår motiv som innebär att en erkänner sig skyldig, dels för att just hedersmotivet är 

både en försvårande omständighet och upplevs som särskilt stigmatiserande. 

 

Slutligen har studien i lägre utsträckning fångat den direkta kollektivistiska påverkan på själva 

brotten. En svårighet är att elva av deltagarna är ensamt dömda för brotten de begått. Tre 

deltagare uppger att personer från svärfamiljen på något vis varit inblandade i konflikten innan 

brottet. Även ryktesspridningen skulle kunna tolkas som en slags extern påverkan. Fem deltagare 

har begått brottet tillsammans med andra. Ingen deltagares berättelse ger dock stöd för att den 

egna släkten skulle ha uppmuntrat, anstiftat eller i efterhand förstärkt brottet. Eftersom eventuellt 

inblandade personer inte är dömda finns det logiska skäl till att inte delge information om 

ytterligare gärningspersoner i en intervju. Teoretiskt skulle deltagarna kunna ha varit instruerade 

att begå brottet av någon annan som inte dömts för detta, men det är många gånger inte tydligt 

vem som i så fall skulle ha den rollen i deltagarnas familjer. De flesta har vuxit upp med en 

frånvarande pappa och istället haft en mamma som har haft en framträdande roll i familjen. Detta 

skiljer sig från teorier om hedersvåld, vilka antar att hedersvåld framförallt utövas i patriarkala 

familjestrukturer, där pappan i familjen eller annan utsedd person anses vara familjens 

överhuvud. Flera deltagare beskriver hur de lever relativt ensamma i Sverige – familjen utgörs av 

”mamma, pappa och barnen” och de flesta har knapp kontakt med andra släktingar. En stark 

patriarkal utökad familjestruktur framstår därför inte som nödvändig för de begångna 

hedersbrotten i studien. Även om maktförhållandena i varje familj inte är klarlagt, ter det sig 

osannolikt att alla deltagare i studien själva har haft rollen som familjeöverhuvud (som t.ex. 

innefattar kvinnor, ogifta män, m.fl.). För Kriminalvården blir det viktigt att samverka med andra 

myndigheter samt att utbyta information mellan personal med olika befattningar och 

funktionsuppdrag för att till exempel bedöma skyddsbehovet under och efter verkställigheten. 

Det är också möjligt att framtida studier, med hjälp av andra metoder och annan 

forskningsdesign, bättre skulle kunna fånga den kollektivistiska påverkan på brottet. 

 

En lärdom med studien är att det går att närma sig klienter med hedersrelaterad brottslighet och 

att de är villiga att prata om händelser och konflikter som föranlett brottet, även om frågor om 

skuld och heder stöter på motstånd. En specifik brottskategori för hedersbrott i framtiden gör 

det kanske lättare att som en del av programverksamheten tala om heder som motiv till 

gärningen. Ett sätt att avstigmatisera – utan att normalisera – hedersmotivet, är att inbjuda till 

samtal med beteende, normer och värderingar i fokus. En slutsats är att samtal om heder, kultur 

samt levnadsvillkor upplevdes av deltagarna som ett efterlängtat inslag under deras verkställighet. 

Genom utökad förståelse för bakomliggande motiv och kedjan av händelser finns goda 

förutsättningar till minska motståndet att beröra ansvars-och skuldfrågan. Verkställigheten har 

också möjlighet att bidra till förbättrade förutsättningar för reflektion. 

 

Hur gärningspersoner förstår och förklarar sitt eget problematiska beteende är centralt för 

kriminalvårdspersonal som arbetar med att förändra sådana beteenden. Deltagarnas berättelser 

pekar på en brist på förmågan att lösa (hedersrelaterade) konflikter utan våld. Deltagarna har ofta 
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brist på ekonomiska resurser, kunskap och utbildning samt saknar socialt kontaktnät i Sverige. 

Därutöver ger deltagarnas berättelser stöd för att de har lärt sig att se våld som en kortsiktig 

lösning på konflikter, att de har svårt att kontrollera sina känslor och styra sitt beteende. Många 

beskriver också psykisk ohälsa och en maktlöshet att inte veta vart de kan vända sig för att få 

hjälp. På så vis kan personer som saknar ideologisk övertygelse ändå föra vidare normer via sitt 

beteende genom att agera som hen tror andra skulle ha agerat i samma situation. Alla dessa 

beskrivningar skulle kunna bidragit till att deltagarna var sämre rustade att lösa konflikter som 

uppstod utan våld. 

4.11 Förslag på vidare forskning 

Det finns ett fortsatt behov av uppföljande studier som följer personerna efter verkställigheten. 

Vi vet fortfarande mycket lite om faktiska återfall i våldsbrottslighet hos klienter med 

hedersrelaterad brottlighet. Utvärdering av behandling och andra insatsers påverkan blir viktiga 

bidrag. För att bättre förstå hur klientgruppen särskiljer sig behövs studier med ett bredare urval 

av klienter som undersöker deras värderingar, erfarenhet av hederskultur och kollektivistisk 

påverkan. Den här studien har inte i tillräckligt stor utsträckning fångat hur klienternas våldsbrott 

påverkades eller uppmuntrades av andra personer eller i vilken grad som deltagarna agerade i ett 

sanktionerande sammanhang. Framtida studier skulle med fördel kunna undersöka detta genom 

noga vald metod och studiedesign. Slutligen ger den här studien ett perspektiv, från förövarna. 

Framtida studier kan uppmärksamma andra perspektiv, såsom närståendes och utsattas 

berättelser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Förfrågan om deltagande 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att utforska motiv och drivkrafter bakom våldsbrott relaterade till heder. För att göra detta 

har vi valt ut ett antal klienter runt om i Sverige för en intervju. Dessa klienter har vi bedömt kan ha begått brott 

i en hederskontext. Vi är intresserade av att höra din berättelse, bland annat hur du tänker om den händelse som 

ledde fram till din dom, och höra din förklaring till varför detta hände. Vi lägger inga värderingar i vad som har 

eller inte har hänt. Genom att delta i den här intervjun bidrar du till att förbättra Kriminalvårdens verksamhet. 

Genom det du väljer att berätta, får vi en ökad förståelse för fler av våra klienter. Det du berättar för oss kommer 

att hanteras konfidentiellt. Vi kommer att samla in alla intervjusvar och skriva en rapport, men ingen utanför 

forskarguppen kommer att veta vem av våra klienter som har lämnat informationen. 

 

 

Bakgrundsuppgifter 
Inför den här intervjun har vi tagit del av information om dig och din bakgrund. Vi har förstått att du 
[sammanfatta backgrundsinfo] t.ex. 

 kommer ifrån 

 har bott och växt upp i 

 har gått i skolan till klass 

 har tidigare arbetat som 

 är gift 

 har barn  

 Ev. kända hälsobesvär 
 

 Stämmer den här beskrivningen? Är det något som du vill tillägga? 
 
Innan vi går in mer specifika frågor om ditt liv, skulle jag vilja fråga dig hur skulle du själv beskriva dig som en 
person.  

 Hur är du som en person (lugn/impulsiv)?  

 Vad är viktigt för dig? Vad gör dig glad?  

 Hur är din hälsa (fysisk och psykisk)? Har du några kroniska hälsobesvär? 

 Hur blev du du? Vad har format dig? 
 

 

Barndom och uppväxt – sociala relationer 
Först skulle vi vilja fråga dig om din familj och din barndom, och hur ditt liv såg ut innan du fick det här straffet. 
 
Primära frågor 

 Kan du berätta vilka var din närmaste familj när du var barn? Vilka bestod din familj av? 
Vem stod dig närmast? 

 Har din familj alltid levt tillsammans? Eller har familjebilden ändrats över tid? 
[Om någon av föräldrarna inte nämns]: Hur nära stod du (den förälder som inte har nämnts)? 

 Hur skulle du beskriva din uppväxt? Trygg/otrygg, traditionell/icke-traditionell? På vilket 
sätt? 

 Kan du berätta lite om din skolgång – hur upplevde du skoltiden? Var du en duktig elev 
eller hade du några svårigheter? Vilken betydelse har skola och utbildning för dig?  

 Hände det att du blev slagen som barn, t.ex. i uppfostrande syfte? 

 Fanns det någon som bestämde mer än andra i din familj? 

 När du slutade skolan, vad gjorde du efter det? Jobb, utbildning?  

 Vilka personer har varit viktiga för dig i ditt vuxenliv? På vilket sätt är de viktiga? 
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 Hur ser din familj på att du är här? 
 

Sekundära frågor  
• Har någon i din närmaste familj dömts för brott? Om ja, hur upplevde du det? 
• Hur är kontakten med din familj och vänner sedan du hamnade i fängelse? 
• Hur ser dina vänner på att du är här? 
 

Brott och aktuell dom 

Inför den här intervjun har vi tagit del av din dom och tillgänglig dokumentation kring din tid i 

fängelse/frivården. Vi tar inte någon som helst ställning till själva domen eller händelsen/gärningen.  Men 

däremot är det viktigt för intervjun att vi är överens om vilken händelse vi pratar om som ligger till grund för din 

dom. 

 Skulle du med egna ord vilja berätta om den händelse eller de händelser som ledde fram 
till att du hamnat i fängelse/dömts till frivård?  

 Vad tyckte du om rättsprocessen? Tyckte du att din advokat företrädde dig på ett bra sätt? 

 Hur har din omgivning reagerat på det du dömts för? 

 Hur har den gärningen som du är dömd för påverkat din familjs situation? 

 Upplever du att du har behövt eller skulle behöva någon form av stöd eller behandling 
under tiden du är i fängelse/frivård? Vilket stöd, vilken behandling? Varför? 

Om intervjuperson erkänner/inte förnekar brottet: 

 Varför gjorde du det du har dömts för? Kan du berätta hur du tänkte?  

 Hade du bestämt dig långt i förväg eller blev det bara så i stunden? 

 Fanns det personer som uppmuntrade dig att göra det? 

 Hur tänker du nu om det du gjorde då? 

 Vad tänker du om straffet/domen? Tycker du att det du dömts för är brottsligt? 

 Hade det som hände kunnat hindras på något sätt? Hur då? 

 Vad tänker och känner du om ditt brottsoffer idag? 
 

 

Attityder till relationer 
I olika delar av världen ser man olika på individens rätt att bestämma själv över sitt liv. För en del är familjen 
väldigt viktig och personer förväntas göra det som är bäst för familjen. Vi skulle vilja lära oss mer om din syn på 
detta.  
 
Primära frågor 

 Vad tänker du om detta, att individen bestämmer själv eller familjen bestämmer det 
mesta? Vilket upplever du är bättre eller sämre?  

 Vad händer om en individ gör tvärtemot vad släkten eller andra personer i ens omgivning 
tycker är rätt? Spelar det någon roll om den som bryter mot normen är man eller kvinna? 

 Hur ser du på äktenskap? Vad innebär ett äktenskap för dig? 
 

Sekundära frågor 

 Är det viktigt att följa förväntningarna på hur en ”ska vara”? Är det svårt att leva upp till 
andras förväntningar? Vad händer om man inte kan leva upp till omgivningens 
förväntningar? 

 Hur påverkar en individs agerande familjens status eller situation?  
o Kan en persons agerande göra att hela familjens status/situation påverkas? På 

vilket sätt? 

 Hur är samhällets förväntningar på män och kvinnor? 

 Stämmer samhällets förväntningar med dina eller din familjs värderingar? 
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 Finns det värderingar i din familj som du skulle vilja förändra? 

 Hur upplever du om en kille och tjej i tonåren som inte är gifta att umgås ensamma?  

 Är det viktigt att vara oskuld när en gifter sig?  
o Är det olika för män och kvinnor? 
o Vad tror du händer om en inte är det? 
o Kan eller bör familjen kontrollera det? Hur kommer det sig att du tycker det? 

 Vad vet du om Mänskliga Rättigheter? Hur viktiga är de för dig? 

 [Endast om utrikesfödd] När du kom till Sverige, vad fick du för information om det 
svenska samhället, lagar och värderingar? Om män och kvinnors roller? 

 

Attityder till heder 
Alla frågor är primära 

 Vad innebär heder, tycker du? 

 Är det viktigt att en familj har heder? 

 Hur kan en familj förlora sin heder? 

 Vad är det som ger en familj heder? Vem är det som bestämmer om en familj/någon har 
heder eller förlorat sin heder? 

 Om en familj har förlorat sin heder, vad kan den göra för att få tillbaka hedern?  
 

 

Utanförskap och tillit till samhällsinstitutioner 
Vi vill nu fråga dig om hur du tänker om samhällsservice och om du känt utanförskap. 
 

Primära frågor 

 Känner du dig som en del av (det svenska) samhället? – om inte, vad skulle fått dig att 
känna dig som en del av det?  

 Har du någon gång upplevt att du eller din familj står utanför samhället? Ge exempel 
på sådana situationer. 

 Känner du att det svenska rättssystemet har behandlat dig rättvist? Har du tilltro till 
polis, kriminalvård, domstol?  

 Har du i någon situation upplevt att du blivit utsatt för orättvis eller kränkande 
behandling av någon organisation eller svensk myndighet? Kan du beskriva den 
situationen? 
 

Sekundära frågor 

 Har du haft kontakt med andra myndigheter, såsom socialtjänst, sjukvården, 
migrationsverket, försäkringskassan, arbetsförmedlingen? 

o Hur har den kontakten sett ut? Ge exempel. 
o Hur har du upplevt kontakten? Har du fått det stöd du önskat? 

 Har du haft kontakt med någon religiös församling?  
o Hur har den kontakten i så fall sett ut? 

 Om en person blev utsatt t ex för brott, var kan han/hon söka hjälp/stöd? 
o Familjen? 
o Vänner? 
o Myndigheter?  

 

Avslutande kommentarer 

 Hur ser du på din framtid efter straffet? Vad önskar du göra? Tror du att det är möjligt? 

 Är det något annat du vill tillägga eller förtydliga? 
 
 



 

 
 

 

 


