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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur fyra kvinnor genom motmakt tog sig ifrån 

hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), hur deras frigörelse såg ut och om de 

upplevde en känsla av upprättelse. Det var en kvalitativ studie som utgick från fyra 

självbiografier samt användes en riktad kvalitativ innehållsanalys som metod och 

centrala teorier som makt, motmakt och skam behandlades. Studiens resultat 

innefattade hur kvinnorna på olika sätt påvisade sin motmakt gentemot förövarna 

och samhällen med nedvärderande kvinnosyner. Vidare frigjorde sig alla kvinnorna, 

vilket var en process som pågick under en längre tid och kunde i stor utsträckning 

relateras till ökad kunskap och deras självbestämmanderätt. Allt resultat kring 

upprättelse kopplades till bekräftelse i någon form, vilket kunde komma från 

samhället, andra individer eller att de bekräftade sig själva. Studien bidrog till en 

djupare förståelse kring kvinnornas upplevelser av HVF. 

 

 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld, förtryck, heder, kvinnoförtryck, våld 
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Abstract 

This study aimed to investigate how four women, through countermeasures, left 

honor-related violence and oppression, what their liberation looked like and whether 

they experienced a sense of redemption. It was a qualitative study based on four 

autobiographies and a targeted content analysis as method and used theories as 

power, counter-power and shame. The results of the study included how the women 

in different ways demonstrated their counter-power towards the perpetrators and 

communities with degrading women´s views. Furthermore, all women liberated 

themselves, which was a process that was going on for a long time and could to a 

large extent be related to increased knowledge and their right of self-determination. 

The results of the establishment were linked to confirmation in some form, which 

could come from the community, other individuals or that they confirmed 

themselves. The study contributed to a deeper understanding of women´s 

experiences of honor-related violence and oppression. 

 
 

Key words: Honor-related violence, oppression, honor, women’s oppression, 

violence
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1. Inledning 

Pela Atroshi och Fadime Sahindal utsattes för hedersmord, vilket medförde att hedersrelaterat 

våld och förtryck (HVF) fick ett ansikte i Sverige runt 2000-talet. Nationellt centrum för 

kvinnofrid, NCK (2010) skriver att svensk forskning gällande HVF var i början av 2000-talet 

näst intill obefintlig, där en av de första nordiska studierna omfattade mordet på Fadime 

Sahindal. Brottsförebyggande rådet, Brå (2012) menar att hedersrelaterad brottslighet 

uppmärksammades först utifrån enskilda hedersrelaterade mord med fokus på våldets karaktär, 

men på senare tid har fokus även börjat omfatta olika former av hedersrelaterat förtryck. Brå 

(2010) menar att det finns mindre erfarenhet i arbetet kring HVF eftersom det uppmärksammats 

senare än annat våld mot kvinnor. Relaterat till ovanstående är det intressant att undersöka 

upplevelser av HVF med förhoppning att skapa en djupare förståelse kring ämnet.  

Socialstyrelsen (2019) beskriver att det är svårt att redogöra för omfattningen av HVF 

eftersom det förekommer ett stort mörkertal samt svårigheter med att studera området. Utifrån 

detta är det lämpligt att studera området ytterligare eftersom det förekommer svårigheter 

gällande undersökningar av HVF, vilket medför att denna studie utgår från självbiografier. 

Studien kommer fokusera på fyra kvinnors upplevelser av hur de motsätter sig HVF som de 

utsätts för, deras frigörelseprocess och slutligen om de upplever någon känsla av upprättelse. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Socialstyrelsen (2014) menar att HVF är ett allvarligt problem eftersom det förekommer i 

varierande grovhetsgrad samt att det uttrycks i olika former av våld och förtryck. NCK (2010) 

skriver att forskning har börjat behandla komplexiteten för HVF, där den kollektiva aspekten 

kräver en bredare förståelse. Människor oavsett kön kan utsättas för HVF, men det är främst 

unga kvinnor och flickor som blir utsatta (Socialstyrelsen, 2014). 

Det framkommer att HVF är komplext och det finns flera definitioner kring dess karaktär, 

men trots detta anses det lämpligt att redogöra för HVF för att skapa en förståelse om detta. 

Vidare är brottsofferjourens definition av HVF central i studien. Brottsofferjouren (u.å.) 

beskriver att HVF omfattar att individens beteende påverkar familjens eller släktens heder och 

rykte genom att bryta mot rådande normer, vilket kan utgöra grunden för exempelvis hot, social 

uteslutning och misshandel. HVF är ofta relaterat till kvinnors sexualitet, där kvinnors frihet 

eller självbestämmande kan upplevas som ett hot mot kollektivet och hot eller våld används för 

att individen ska lyda och följa normerna (Brottsofferjouren, u.å.). Brottsofferjouren (u.å.) och 
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Ekström (2012) menar att våld kan förekomma i olika former av begränsningar och kontroll av 

en individs handlingsutrymme, exempelvis påtvingat äktenskap, övervakning, begränsningar i 

umgängeskretsen och på fritiden. En annan definition är Socialstyrelsen (2019) som beskriver 

att HVF förekommer oberoende av födelseland, kultur och religion samt att våldet kan vara 

psykiskt, fysiskt, socialt och sexuellt. Vidare kan båda könen i alla åldrar bli utsatta och kan 

även vara förövare. Den kollektiva karaktären har sin grund i kön, makt och sexualitet samt 

kulturella föreställningar om dessa (Socialstyrelsen, 2019). 

Det bör också beskrivas att HVF är en del av den traditionella patriarkala kulturen, där 

hedersbegreppet är centralt. Darvishpour (2015) menar att etiken om heder är en del av den 

traditionella patriarkala kulturen, vilket medför att om en medlem inom släkten bryter mot 

rådande normer drabbas hela släkten av skam. Männen har kollektiva rättigheter att kontrollera 

kvinnors sexualitet, där männens uppgift är att skydda och bevaka kvinnan för att bevara hedern 

(Darvishpour, 2015). Wikan (2009) beskriver att heder är beroende av kön, där kvinnors 

kyskhet är en grundsten. Kvinnor kopplas till skam och män till heder samt att kvinnors 

sexualitet ofta är orsaken till att de utsätts för HVF. Det beskrivs att det finns två lösningar om 

skam dragits över familjen, vilka är tvångsäktenskap med en släkting eller döden (Wikan, 

2009). 

Även om omfattningen av HVF är svårt att redogöra för så har olika undersökningar 

genomfört skattningar av HVF i världen och i Sverige. United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan, UNAMA (2013) beskriver att uppskattningsvis misshandlas och mördas omkring 

5 000 flickor och kvinnor över hela världen varje år som straff för att deras beteende har skadat 

släktens rykte enligt FN. Vidare redogör World Health Organization, WHO (2019) för att 

omkring 200 miljoner kvinnor och flickor har genomgått könsstympning samt att 3 miljoner 

flickor varje år riskerar genomgå en könsstympning. Könsstympning har sedermera 

dokumenterats inom 30 länder främst i Asien, Afrika och Mellanöstern (WHO, 2019). 

Undersökningar i Sverige som påträffats gällande HVF omfattar främst ungdomar. En 

kartläggning av tre svenska städer gällande elever i årskurs 9 redovisar att mellan 7-20 % av 

ungdomarna i studien lever med hedersrelaterade normer och förtryck (Socialstyrelsen, 2019). 

Socialstyrelsen (2014) redogör att 2009 fanns det 70 000 unga i befolkningen som levde med 

begränsningar avseende valet av äktenskapspartner från föräldrarna, kulturen eller religionen. 

Ovanstående beskrivningar har redogjort för karaktären och omfattningen av HVF samt 

hur detta område har uppmärksammats på senare tid. Detta kan ge en övergripande bild av 
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HVF, men det är också lämpligt att redogöra för forskning om individer som frigjort sig från 

livet med HVF. En kartläggning av tre svenska städer beskrivs av Baianstovu, Strid, Cinthio, 

Särnstedt och Enelo (2018) och Socialstyrelsen (2019) som handlar om individer som frigjort 

sig. Inom kartläggningen framkommer det att de flesta deltagarna i studien har kommit ifrån 

det familjesammanhang där de utsatts för HVF. Det som utlöst uppbrotten har handlat om att 

vissa fått nog efter längre perioder av HVF och andra har tvingats fly utifrån livshotande våld, 

hot om äktenskapstvång samt oskuldskontroller (Baianstovu et al., 2018). Vidare beskriver 

Baianstovu et al. (2018) att det framkommit att även okunskap och isolering om samhällets 

insatser gör att våldsutsatta stannar kvar i destruktiva sammanhang medan ökad kunskap 

fungerar i motsatt riktning. Flera av deltagarna beskriver att när de fick kännedom om vilken 

sorts hjälp de kunde få så flydde de (Baianstovu et al., 2018). 

Utifrån ovanstående förekommer HVF i större omfattning i hela världen och kunskapen 

om HVF ökar. Trots att kunskapen ökar kring flera områden avseende HVF behöver arbetet 

fortsätta för att skapa en djupare kunskap. Vidare är HVF centralt att studera inom socialt arbete 

och vi har uppmärksammat att det förekommer relativt få studier kring kunskapen om hur 

kvinnor utsatta för HVF motsätter sig detta våld på olika sätt. Utifrån detta anser vi att det är 

betydelsefullt att undersöka kvinnors upplevelser för att skapa en djupare förståelse kring 

ämnet, men även för att uppmärksamma de utsatta kvinnornas egen kamp mot HVF för att 

förändra sin rådande situation. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av självbiografier skapa en djupare förståelse kring 

hedersrelaterat våld och förtryck utifrån utsatta kvinnors upplevelser. 

• Hur påvisar kvinnorna motmakt? 

• Hur frigör sig kvinnorna från det hedersrelaterade våld och förtryck de tidigare utsatts 

för? 

• Upplever kvinnorna att de fått någon form av upprättelse? 

 

1.3 Centrala begrepp 

De centrala begreppen som behandlas i studien är hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), 

motmakt, frigörelse och upprättelse. Dessa begrepp kan tolkas på olika sätt och för att 
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tydliggöra hur begreppen kommer att tolkas i studien förklaras de närmare nedan. Detta för att 

skapa en ökad förståelse över studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer begreppen 

frigörelse och upprättelse att definieras utifrån vår egen tolkning och inte utifrån definitioner 

från någon specifik källa medan motmakt definieras utifrån Franzén (2010). 

 

1.3.1 Hedersrelaterat våld och förtryck 

I studien kommer vi att definiera hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Brottsofferjourens 

definition. Detta eftersom deras definition beskriver HVF på ett övergripande sätt och vi anser 

att den är lämplig till vår studie. Brottsofferjouren (u.å.) beskriver att hedersrelaterat våld och 

förtryck drabbar båda könen samt att våldet kan vara av fysisk, social och psykologisk 

karaktär. Förövarna rättfärdigar utförandet av hedersrelaterat förtryck, kontroll och våld mot 

att hänvisa till hedern. Att bryta mot gruppens normer kan utgöra grunden för bland annat hot, 

social uteslutning, trakasserier och misshandel. Hedern omfattar att individens beteende 

påverkar familjens, gruppens eller släktens heder och rykte, därmed kan en individs beteende 

påverka hela gruppen genom att bryta mot normerna. Fortsättningsvis är hedern ofta relaterad 

till kvinnors sexualitet och kvinnors frihet eller självständighet kan upplevas som ett hot mot 

gruppen. Våldet kan förekomma i olika former av begränsningar och kontroll av 

handlingsutrymmet, vilket kan innebära påtvingat äktenskap, övervakning, förföljelse, 

kontroll av familjen och begränsningar gällande umgängeskretsen. Fortsättningsvis kan det 

handla om hot eller våld för att lyda och följa gruppens normer, trakasserier eller uteslutning 

ur gruppen (Brottsofferjouren, u.å.). 

 

1.3.2 Motmakt 

Motmakt i denna studie framgår utifrån Franzéns (2010) beskrivning som menar att motmakt 

innebär att den utsatta gör motstånd mot den överordnade med makt, därmed raseras gamla 

maktförhållanden och nya byggs upp. 

1.3.3 Frigörelse 

Frigörelse definierar vi i studien som att kvinnorna tar sig ur sin underkastelse genom att de 

frigör sig från den makt och kontroll som kvinnorna utsätts för av familj eller släkt. Det kan 

omfatta att kvinnorna lämnar sina familjer eller att de får ta egna beslut trots att de stannar i 

familjerna. Vidare omfattar frigörelsen att kvinnorna blir självständiga. 
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1.3.4 Upprättelse 

Begreppet upprättelse definierar vi med att någons anseende blir återställt genom att de frias 

från orättvisa beskyllningar. Upprättelse i studien menas att kvinnorna får sitt anseende 

återställt, där bekräftelsen är att deras agerande inte är felaktigt utan kvinnorna får en känsla av 

att deras agerande är rätt. Det kan även handla om att kvinnorna bekräftas i att HVF inte är 

acceptabelt eller tillåtet i vissa samhällen. 

 

1.4 Disposition 

Denna rapport innehåller totalt sex kapitel, där kapitel ett börjar med en presentation av studiens 

ämne. Vidare beskriver detta kapitel även studiens syfte, frågeställningar, centrala begrepp och 

studiens disposition. I kapitel två beskrivs det aktuella forskningsläget gällande HVF och i det 

tredje kapitlet behandlas de teoretiska utgångspunkterna vilka är makt, motmakt och skam. 

Därefter redogör kapitel fyra för studiens val av metod, tillvägagångssätt och etik. I kapitel fem 

presenteras studiens resultat för studien utifrån de fyra självbiografierna som sedan följs av en 

diskussion och slutsats i kapitel sex.  
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning avseende kvinnors frigörelse eller upprättelse från hedersrelaterat våld och 

förtryck (HVF) har varit svårt att påträffa. Däremot har en studie om individer som frigjort sig 

från livet med HVF påträffats och tidigare forskning som påträffades gällande upprättelse 

omfattar våld mot kvinnor, vilket vi ansåg hade en viss relevans till vår studie. Fortsättningsvis 

ansågs tidigare forskning gällande upplevelser av HVF vara lämpligt att redogöra för.  

Tidigare forskning avseende någon form av frigörelse beskrivs inom kartläggningen av 

tre svenska städer. Baianstovu (2018) redogör för en kartläggning av tre svenska städer gällande 

elever i årskurs 9, där resultatet visar att mellan 7-20 % av ungdomarna i studien lever med 

hedersrelaterade normer och förtryck. De flesta deltagarna i studien hade frigjort sig från de 

sammanhang där de utsattes för HVF, vilket berodde på att en del hade fått nog efter längre 

perioder av HVF och andra tvingades fly utifrån livshotande våld och hot. Baianstovu et al. 

beskriver att en anledning till att våldsutsatta stannade kvar i destruktiva sammanhang handlade 

om isolering och okunskap. Det påvisas att ökad kunskap fick en motsatt effekt, där flera 

uttryckte att när de fick kännedom om vilken hjälp de kunde få, medförde detta till att de flydde 

(Baianstovu et al., 2018). De beskriver att utsatta ofta upplevt utdragna uppbrottsprocesser 

eftersom de inte haft kännedom om vad samhället erbjuder för hjälp vid HVF eller att de inte 

fått tillräckligt stöd. De flesta utsatta hade fått hjälp av bekanta, vänner och syskon som 

informerat om rättigheter. När samhällets stöd fungerar och professionella agerar lyhört mot 

den unges behov finns det bra möjligheter till ett stödjande arbete vilket kan leda till att den 

unge gör uppbrott.  Baianstovu et al. beskriver vidare att möjligheter för social förändring 

skapades när individer var mindre beroende till den närmaste omgivningen. Välutbildade 

föräldrar med goda materiella och sociala resurser verkade ha större motståndskraft mot 

omgivningen som ville att hedersnormer skulle åtlydas. Social förändring handlar om en 

växelverkan mellan de våldsutsattas uppbrott och deras familjers möjligheter att påvisa 

motstånd mot hederskontexten (Baianstovu et al., 2018).  

Tidigare forskning gällande upprättelse omfattar studien om våld mot kvinnor som 

beskrivs av Manjoo (2012), vilket innefattar att staterna uppmanas av parlamentet att vidta 

aktsamhet gällande våld mot kvinnor. Staterna ska vidta aktsamhet i enlighet med nationell 

lagstiftning för att utreda, förhindra och bestraffa våldshandlingar mot kvinnor. Kvinnor bör ha 

tillgång till mekanismer för rättvisa och effektiva rättsmedel för den skada de har lidit. 

Fortsättningsvis handlar det om att tillhandahålla effektiva åtgärder inklusive ersättning till de 
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utsatt kvinnorna. Manjoo beskriver att det förekommer ett samband mellan graden av våld och 

effektiva samt lyhörda ansvarsskyldighetsåtgärder. Åtgärder för åtal, utredning, skydd och 

upprättelse som de utsatta kvinnorna erbjuds kommer ha en direkt effekt på förekomsten av 

våldet samt möjliggör detta att säkerställa kvinnors makt. Strategier bör riktas till kvinnors 

jämställdhet och makt i samhället, där mänskliga rättigheter ska respekteras, skyddas och 

uppfyllas för alla kvinnor och flickor. Sanktioner i lagstiftningen ska straffa de som orsakar att 

kvinnor utsätts för våld (Manjoo, 2012). Vidare beskriver Manjoo (2012) att staterna bör främja 

och stödja kvinnor för att de ska kunna vara medvetna om alla delar av deras mänskliga 

rättigheter såsom politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila rättigheter. Detta kan 

göras genom exempelvis utbildning och tillgång till produktiva resurser. Dessa åtgärder 

kommer att bidra till att kvinnors självmedvetenhet, självkänsla och självförtroende ökar. 

Manjoo beskriver att kvinnor med befogenheter att förstå att de inte ska acceptera våldet och 

underordningen motstår internaliserat förtryck. Dessa kvinnor utvecklar förmågor och 

ifrågasätter villkoren för deras existens både inom det privata och det offentliga. Mänskliga 

rättigheter är universella och det innefattar att kvinnor har rätt att vara fri från våld (Manjoo, 

2012). Ovanstående studie redogör för hur kvinnor utsatta för våld ska få upprättelse utifrån 

bland annat lagstiftningen. Oavsett om den handlar om våld mot kvinnor anses den vara relevant 

till denna studie utifrån att våldet inte är acceptabelt oavsett vilket våld som utövas.  

Tidigare forskning kring upplevelser av HVF omfattar tre studier, där eventuella 

beskrivningar gällande pojkar och mäns upplevelser av HVF inte kommer beskrivas närmare. 

Detta eftersom syftet med denna studie är att undersöka kvinnors upplevelser, därav blir 

relevant tidigare forskning utifrån fokus på kvinnors och flickors upplevelser. Björktomta 

(2019) redogör för sin studie som undersöker upplevelsen av HVF hos 11 unga kvinnor i 

åldrarna 16-20 år som har föräldrar som inte är födda i Sverige. Ghadimi och Gunnarsson 

(2019) beskriver om en undersökning gällande HVF bland ungdomar i Uppsala där totalt 1063 

ungdomar medverkat i studien 2018, varav 45 % av ungdomarna var flickor. Fernbrant, Essén, 

Östergren och Cantor-Graae (2013) undersöker upplevelser av migration till Sverige för 

nyanlända manliga och kvinnliga irakiska flyktingar med fokus på könsskillnader, 

välbefinnande och normer inom personliga relationer. 

Det framkommer att centrala uppfattningar hos kvinnorna och flickorna är att normer och 

värderingar kopplas till sexualiteten. Björktomta (2019) redogör för att kvinnorna uppfattade 

att familjens normer handlade om ära och krav på kyskhet. Det beskrivs vidare att de 

traditionella värderingarna inom familjen innefattar en stark sexuell moral tillsammans med en 
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kontroll av kvinnors sexualitet samt att familjens ära är kopplad till kyskhet (Björktomta, 2019). 

Ghadimi och Gunnarsson (2019) beskriver att oskuldskrav handlar om hedersrelaterade 

värderingar och normer som grundar sig på familjens strävan att säkerställa flickors oskuld samt 

en kontroll av flickors sexualitet. Det framkommer att var femte flicka i undersökningen har ett 

oskuldskrav på sig (Ghadimi & Gunnarsson, 2019). Utifrån dessa normer och värderingar 

påverkas kvinnors och flickors livssituation på olika sätt, vilket kan omfatta exempelvis olika 

begränsningar i vardagen. 

Begränsningarna som kvinnorna och flickorna upplever förekommer i varierande 

omfattning och det kan urskiljas att dessa begränsningar minskar deras handlingsutrymme. 

Björktomta (2019) beskriver att de unga kvinnorna lever med begränsningar kring deras sociala 

liv och sexualitet samt att de lever under olika typer av tvångskontroller som påverkar 

kvinnornas handlingsutrymme. Ghadimi och Gunnarsson (2019) redogör för att flickor med 

oskuldskrav uppger i större utsträckning att de har inga eller villkorade möjligheter att 

bestämma sin framtida partner. Det förekommer en stor andel ungdomar som vet eller lever 

med oro inför att bli tvingade till giftermål med en partner de själva inte valt (Ghadimi & 

Gunnarsson, 2019). Vidare uppger flickorna i stor utsträckning en multioro, vilket innebär en 

oro för att inte få bestämma över sin fritid, utbildning eller sina vänner och dessa begränsningar 

kan få konsekvenser på flickornas möjligheter att leva ett liv i frihet (Ghadimi & Gunnarsson, 

2019). Fernbrant et al. (2013) påvisar att männen upplever att kvinnor fick för mycket autonomi 

utifrån svenska normer, där flera av kvinnorna upplevde ökad självständighet som något 

positiv.  

Att leva utifrån normer från olika samhällen kan upplevas som en utmaning för kvinnorna 

och flickorna särskilt när det finns stora skillnader mellan dessa samhällen. Fernbrant et al. 

(2013) menar att det förekommer en känslig balans kring anpassning mellan två avvikande 

värdesystem eftersom det finns stora skillnader mellan normer och beteenden. Detta medför att 

en anpassning till ett radikalt annorlunda samhälle upplevs som en utmaning för kvinnorna. 

Vidare påverkar betydelsen av hederskulturen i vilken utsträckning svenska normer antas, där 

bevarandet av hederskulturen i full utsträckning i Sverige kan medföra konsekvenser för 

kvinnors möjlighet att interagera i Sverige (Fernbrant et al., 2013). I likhet med detta beskriver 

Ghadimi och Gunnarsson (2019) att oskuldskravet medför att flickorna måste förhålla sig till 

flera normer gällande kärleksrelationer, vilket inte är vanligt för jämnåriga flickor i 

majoritetssamhället. Vidare innebär det att flickorna måste förhålla sig dels till normer och krav 

som familjen bestämmer om kärleksrelationer samt dels förhålla sig till normer om 
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kärleksrelationer i majoritetssamhället (Ghadimi & Gunnarsson, 2019). Ovanstående kan 

tänkas medföra att kvinnor och flickor upplever att de slits mellan vad de får göra och inte får 

göra beroende på vilka normer de utgår från. 

Flickor och kvinnors upplevelser av HVF innefattar olika former av våldshandlingar. 

Våldet uttrycks i många handlingar som överlappar, interagerar och stärker varandra samt 

upprepas dagligen (Björktomta, 2019). Fernbrant et al. (2013) redogör för att cirka hälften av 

kvinnorna i studien hade levt eller levde i förhållanden där de utsatts för våld och de uttryckte 

att det fanns en ökad risk för våld utifrån maktförändringar efter migrationen. Ghadimi och 

Gunnarsson (2019) beskriver att flickor med oskuldskrav uppger att vid en otillåten 

kärleksrelation kommer de utsättas för hot, våld, tvångsäktenskap eller tvångsförlovning. 

Vidare beskrivs det att multiutsatthet innebär att en individ utsätts vid upprepade tillfällen för 

olika former av våld. Det påvisas att främst flickor med oskuldskrav blir allra mest utsatta för 

detta våld och var tredje flicka i studien uppger att hon utsatts vid flera tillfällen under de senaste 

tre åren för olika former av våld (Ghadimi & Gunnarsson, 2019). I likhet med detta beskriver 

Björktomta (2019) att de unga kvinnorna sammantaget levde med ett genomgripande våld och 

att de tog sina situationer som givna. Det fysiska våldet kopplas samman med andra former av 

våld som övervakning, isolering och hot (Björktomta, 2019). 

Upplevelser av HVF kopplat till motmakten kan härledas till det som Björktomta (2019) 

menar att barns beroende till föräldrarna som anknytningspersoner försvårar omständigheterna 

för de unga kvinnorna. Vidare omfattar detta att det inte endast är det fysiska och icke-fysiska 

våldet som begränsar deras handlingsutrymme utan det medför också en stor begränsning för 

att göra motstånd, men detta innebär inte att det inte finns något motstånd (Björktomta, 2019). 

I likhet med detta beskriver Baianstovu et al. (2018) att en möjlighet till att våld ökar mot 

personer som uppfattas bryta mot hedersrelaterade normer kan härledas till att det patriarkala 

normsystemet utmanas. Det ökade våldet och kontrollen kan vara ett tecken på att dessa normer 

utmanas mer öppet och kraftfullt än tidigare, vilket kan handlar om att kvinnors och flickors 

allt starkare ställning i samhället (Baianstovu et al., 2018). 

Ovanstående avsnitt påvisar att kvinnors och flickors upplevelser av HVF handlar om 

olika våldshandlingar och begränsningar i livet. Att HVF påverkar individers möjligheter till 

att göra motstånd men att motstånd kan förekomma och att ökad kunskap om samhällets insatser 

kan påverka att individer frigör sig. Den tidigare forskningen som presenterats i avsnittet anses 

vara relevant till denna studie för att skapa en djupare förståelse kring upplevelser av HVF.  
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3. Teori och tolkningsram 

Den tolkningsram som valts i studien omfattar makt, motmakt och skam utifrån att dessa teorier 

är centrala för att skapa en förståelse om kvinnors upplevelser av HVF. Vidare är makt, 

motmakt och skam nära relaterade till varandra samt att de har en nära koppling till HVF. Det 

anses vara lämpligt att ha med teori om makt eftersom motmakten är central. En djupare 

förståelse kan skapas om både makt och motmakt beskrivs samt diskuteras i relation till 

resultatet. Utifrån detta är det centralt att använda makt, motmakt och skam för att skapa en 

förståelse kring studiens syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Makt 

Franzén (2010) menar att makt finns i alla relationer och verkar genom relationer varpå makt 

aldrig kan användas som ett verktyg, utan är beroende av relationen parterna har till varandra. 

Franzén (2010) och Darvishpour (2015) beskriver att grunden för en maktrelation är att det 

förekommer någon form av beroendesituation, vilket innebär att makt kan ses som ett 

förhållande där ena parten har överläge och den andra är i ett underläge. Detta innebär utifrån 

Franzén (2010) att makt har en möjlighet att forma relationer och vad som händer i relationer. 

Exempelvis kan makt minska ens frihet och frihet börjar inte där makten slutar eftersom makten 

är relativ. Darvishpour (2015) menar att en individ får mindre makt ju mer beroende individen 

är av någon annan. Börjesson och Rehn (2009) menar att maktförhållande mellan två människor 

innebär att den ena har makt över den andra och kan genom detta tvinga den andre till något.  

En central maktteknik är hotet om våld, vilket ofta förknippas med fysiskt tvingande 

handlingar, där makt och våld är sammankopplade eftersom våldet utgör maktens viktigaste 

och primitivaste element (Börjesson & Rehn, 2009). Börjesson och Rehn (2009) skriver att 

våldet kan relateras till flera olika former av tvång samt att tvång är ofta förknippat med något 

som aktivt pressas mot människor, exempelvis hot om våld. Oavsett tvångets art är det frågan 

om en maktteknik när en människa sätts i en situation där den saknar val eller har begränsade 

val och detta omfattar att minska antalet alternativ för människor oavsett vad de tycker om detta 

(Börjesson & Rehn, 2009). Börjesson och Rehn (2009) menar att människor reagerar starkast 

på tvång från en aktör, men tvång som teknik är djupt inpräglat i kulturen och samhället. 

Tvångets funktion kan vara mer subtilt, vilket innebär att människor inte medvetet lägger märke 

till att det förekommer utan accepterar det. Detta synliggör att makttekniker kan vara mer eller 

mindre synliga, där det finns en skillnad mellan den subtila och den tydliga makten (Börjesson 
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& Rehn, 2009). I jämförelse med våld och tvång som får människor att undvika något negativt 

kan en annan mer osynlig maktteknik som belöning erbjuda en kompensation för det negativa. 

Detta synliggör att makt kan studeras antingen genom att människor tvingas genomföra saker 

eller genom att studera makt som får människor att acceptera och genomföra saker mot sin vilja 

(Börjesson & Rehn, 2009).  

Börjesson och Rehn (2009) menar att kontroll och övervakning är en annan del av makten. 

Kontrollen utövas genom att inkludera eller exkludera, samt är en klassisk maktteknik genom 

att skapa gränser som ett “vi och dom”. Detta skapar både en känsla av “de andra” och en känsla 

av gemenskap. Att skapa skillnader i världen möjliggör många makttekniker och skillnader 

omfattar bland annat män/kvinnor samt svenskar/invandrare. När “den andre” skapas 

möjliggörs det att denne ska underkasta sig och någon annan dominerar (Börjesson & Rehn, 

2009). Börjesson och Rehn (2009) beskriver att makten har olika former och människor kan få 

makt på flera sätt exempelvis genom kunskap, institutioner, våld eller andras dåliga samvete. 

Alla är bundna till och har makt, där makten kan både möjliggöra och förtrycka samt öppna upp 

och begränsa. Makt kräver olika resonemang, argumentationer och värderingar gällande 

handlingar, individer, strukturer och händelser (Börjesson & Rehn, 2009). 

 

3.2 Motmakt 

När en individ sänker sin anspråksnivå och accepterar situationen kan rådande maktrelationer 

stabiliseras och permanentas. Vidare när en individ blir missnöjd och kan anta konsekvenser 

som uppstår om individen motsätter sig situationen, kan individen förändra den rådande 

situationen (Darvishpour, 2015). Franzén (2010) och Darvishpour (2015) beskriver att makt 

kan förändras genom motstånd och ju mer resurser en individ skaffar sig desto mindre beroende 

av någon annan blir individen. Franzén (2010) menar att motmakt innebär att den utsatta gör 

motstånd mot den överordnade med makt, därmed raseras gamla maktförhållanden och nya 

byggs upp. Motstånd kräver olika resonemang, argumentationer och värderingar gällande 

handlingar, individer, strukturer och händelser (Börjesson & Rehn, 2009). 

Börjesson och Rehn (2009) menar att människor som utsätts för makt kan ha upplevelser 

av exempelvis aggression, uppgivenhet och motstånd. Människor kan vara maktlösa, 

underkastade eller förtrycka av andra mer dominerande människor och det är uppenbart att 

många människor lyder även om de inte vill. Det är de utan makt som gör att motståndet mot 

makten skapas (Börjesson & Rehn, 2009). Börjesson och Rehn (2009) beskriver att när 

upplevelsen av makt blir för mycket och detta inte längre går att acceptera kommer det extrema 
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motståndet in och en vilja att bli fri från makten skapas. De definierar två saker som 

motståndskrafter till makten, vilket dels är motstånd som kan vara aktivt eller passivt samt dels 

mikromakt. Mikromakt handlar om att alla i en relation har någon form av makt även om 

makten inte är betydelsefull existerar den och kan utnyttjas. Mikromakt omfattar allt från små 

gester av motmakt till direkt revolt mot makthavarna (Börjesson & Rehn, 2009).  

 

3.3 Skam 

Scheff och Starrin (2013) menar att skam är en viktig emotion i samspelet med andra människor 

och uppstår när människor uppfattar sig själva i negativa bemärkelser i andras ögon. Skam 

innehåller flera psykologiska och sociala funktioner då den signalerar moraliska överträdelser 

och kallas för människans moraliska kompass. Skam förekommer i människors fantasier och 

uttrycks genom anspråkslöshet, låg självkänsla, blyghet och dåligt samvete. Fortsättningsvis 

beskriver Scheff och Starrin att skam uppstår när människans sociala band hotas utifrån, att 

dessa är betydelsefulla för en människa. Skam är kopplat till andra emotioner som ilska, rädsla, 

sorg eller kärlek utifrån att människan är rädd för att skämmas över dessa känslor. Skam kan 

både vara konstruktiv och destruktiv, där den konstruktiva skammen innefattar betydelsen av 

goda sociala relationer och vänskap. Den varnar människan mot sådant som kan skada sociala 

band och den destruktiva skammen utvecklas genom att människan skäms för att den skäms, 

vilket innebär att skammen göms undan och undertrycks. I destruktiv skam kan två händelser 

inträffa, antingen genom våldsamheter eller psykisk ohälsa (Scheff & Starrin, 2013). 

Socialstyrelsen (2019) beskriver att för de våldsutsatta kan känslor av skam utvecklas, vilket 

kan medföra svårigheter för de utsatta att definiera eller prata om att de utsätts för HVF eftersom 

våldet kan bli till en vardag och normaliseras för de utsatta. 
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4. Metod 
I studien användes en kvalitativ metod och med hjälp av en riktad innehållsanalys samlades 

data in från självbiografier. I detta metodavsnitt följer en redogörelse för studiens metoder, dess 

genomförande, en reflektion kring de metodologiska val som gjordes samt etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse kring hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) 

utifrån kvinnors upplevelser, varpå en kvalitativ ansats ansågs som lämplig. Bryman (2011) 

menar att en kvalitativ forskningsstrategi har störst fokus på ord och undersöker hur människor 

tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Kvalitativ forskning innefattar flera metoder som 

bland annat insamling och analys av dokument (Bryman, 2011). Datainsamlingsmetod som 

valdes till denna studie var att använda självbiografier då det kan förekomma svårigheter att 

människor som lever alternativt har levt under HVF vill berätta om sina upplevelser. Det 

handlade även om att inte ifrågasätta de etiska reglerna, vilket bidrog till valet av 

självbiografier. En riktad kvalitativ innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) valdes för att 

analysera självbiografierna med vägledning utifrån begreppen motmakt, frigörelse och 

upprättelse.  

 

4.2 Urval 

 Utifrån studiens syfte genomfördes ett målinriktat urval för att välja självbiografier. Kvalitativa 

forskare använder ofta målinriktade urval, vilket innebär att välja ut enheter relaterade till 

forskningsfrågor exempelvis dokument (Bryman, 2011). Ett urval kring antalet självbiografier 

genomfördes utifrån tidsaspekten, där fyra självbiografier valdes för att kunna läsa och 

analysera självbiografierna på ett djupare sätt. Textböcker valdes eftersom vi ansåg att de 

medförde minst påverkan i jämförelse med ljudböcker. Detta utifrån en eventuell påverkan från 

ljudböcker, exempelvis att tonläget hos uppläsaren kunde påverka oss. Självbiografierna 

handlade om kvinnor som levt i Sverige och Europa, vilket medförde att vissa av 

självbiografierna var översatta till svenska. Anledningen till att självbiografierna inte endast 

omfattar kvinnor som levt i Sverige var utifrån att det endast fanns ett fåtal självbiografier, 

därav valdes självbiografier även till Europa. självbiografierna valdes ut då de handlade om 

kvinnor som frigjort sig från HVF.  
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Självbiografierna som valdes till studien var:  

1. “En fri röst” av Ayaan Hirsi Ali 

2. “Jag ska slakta dig som ett lamm och torka golvet med ditt ansikte” av Schahrazad 

3. “Bränd frihet” av Maria Rashidi och Elisabeth Omsén.  

4. “Levande bränd” av Souad och Marie-Thérése Cuny 

I studien behövde vi beakta var kvinnorna växte upp och var kvinnorna flyttade samt 

levde eftersom stöd och hjälp från samhället kan variera beroende på vilket land de levde i. 

Hederskulturens normer och värderingar kunde också variera mellan länderna. De två 

kvinnorna som levde i Sverige var Schahrazad och Maria, där Schahrazad var född i ett arabiskt 

land och flyttade till Sverige vid 16 års ålder. Maria flyttade till Sverige vid 31 års ålder med 

sina tre barn och var född i Iran. Ayyan var född i Somalia men flyttade till Saudiarabien vid 

sex års ålder samt att hon vid 23 års ålder flydde till Holland och sedan flyttade till USA. Souad 

var uppväxt i en liten by i Västbanken och flydde till något land i Europa.  

 

4.3 Litteratursökning 
Litteratursökningen gällande självbiografierna genomfördes på libris.kb.se med sökorden 

“heder”, “hedersrelaterat våld och förtryck”, “hedersrelaterat våld”, “hedersrelaterat” och 

“hedersvåld”. Avgränsningarna som användes vid sökningen var biografier, bok och att 

självbiografierna var skrivna på svenska. Vissa självbiografier var ursprungligen skrivna på 

originalspråk som sedan översattes till svenska. Ovanstående sökning medförde svårigheter att 

hitta relevanta självbiografier relaterat till studiens syfte utifrån att endast en självbiografi 

påträffades. Detta resulterade i en sökning på google.se med orden “självbiografier om 

hedersrelaterat våld”, vilket gjorde att sidan gapf.se kunde urskiljas med förslag för 

kunskapslyft om hedersrelaterat våld i form av böcker och filmer. Tre av självbiografierna 

påträffades på denna sidan och vid en extra sökning förekom dessa böcker även hos libris.kb.se.  

 

4.4 Genomförande av datainsamling 
I ett första skede delades de fyra självbiografierna upp där vi läste två böcker var, för att sedan 

skifta självbiografierna med varandra, vilket innebar att båda läste alla självbiografier. Efter att 

ha läst de fyra utvalda självbiografierna översiktligt genomfördes datainsamlingen systematiskt 

genom att använda en frågeguide (se bilaga 2) till varje självbiografi och frågeguiden 

besvarades genom anteckningar från de fyra självbiografierna. 
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4.5 Databearbetning och analys 
Hsieh och Shannon (2005) redogör att inom kvalitativ innehållsanalys finns konventionell 

innehållsanalys, summerande innehållsanalys och riktad innehållsanalys. Vilken 

innehållsanalys som är relevant att använda avgörs beroende på studiens teoretiska intresse 

(Hsieh & Shannon, 2005). Till analysen av självbiografierna ansåg vi att en riktad 

innehållsanalys var lämplig för att skapa en djupare förståelse av de utsatta kvinnornas 

upplevelser av HVF. Hsieh och Shannon (2005) beskriver att en riktad innehållsanalys styrs av 

en mer strukturerad process och är lämplig vid användning av ett deduktivt förhållningssätt, där 

tidigare forskning kunde hjälpa till att fokusera forskningsfrågan. Vi använde ett deduktivt 

förhållningssätt i studien då vi använde tidigare forskning som redogjort för viktiga begrepp 

såsom motmakt, frigörelse och upprättelse, som varit utgångspunkt i analysen. Hsieh och 

Shannon (2005) skriver att inom riktad innehållsanalys används nyckelbegrepp och 

meningsbärande enheter, vilka kan appliceras utifrån tidigare forskning. Ibland finns tidigare 

forskning som skulle kunna dra nytta av ytterligare beskrivning eller är ofullständig. Genom att 

använda tidigare forskning kan forskaren börja identifiera nyckelbegrepp som initiala 

kategorier och beroende på bredden på en kategori kan forskaren behöva identifiera 

underkategorier (Hsieh & Shannon, 2005). Detta innebar att självbiografierna analyserades 

genom att använda begrepp från tidigare forskning som vi upplevde var centrala till studien.  

Den tidigare forskningen som beskrev de viktiga begreppen vi använde som utgångspunkt i 

analysen är Björktomta (2019), Baianstovu et al. (2018) och Manjoo (2012).  

Björktomta (2019) som redogör för motstånd och Baianstovu et al. (2018) redogör för att 

det ökade våldet kan vara ett tecken på att det patriarkala normsystemet utmanas mer öppet och 

kraftfullt än tidigare. Ovanstående tidigare forskning medförde att vi ansåg att motmakt var 

centralt att utgå från i analysen. Baianstovu et al. (2018) redogör för hur våldsutsatta frigör sig 

från sammanhang med HVF. Detta medförde att vi ansåg att frigörelsen för kvinnor var centralt 

att fokusera på eftersom frigörelsen kunde påverka kvinnors upplevelser av HVF. Manjoo 

(2012) redogör för rättigheter och upprättelse för kvinnor som utsätts för våld. Denna tidigare 

forskning omfattade våld mot kvinnor, varpå vi ansåg att upprättelsen borde vara näst intill lika 

relevant gentemot HVF.  

Analysen genomfördes i ett första skede med fokus utifrån studiens viktiga begrepp, 

vilket resulterade i att fokuset låg på motmakt, frigörelse och upprättelse. Alla självbiografier 

analyserades först med stöd av en frågeguide för att på ett strukturerat sätt kunna plocka ut 

information. Därefter analyserades anteckningarna som skapades i samband med 
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datainsamlingen från självbiografierna som skedde i flera steg. I ett första steg togs all 

information avseende de viktiga begreppen utifrån anteckningarna, vilket skapade en stor 

mängd information. I nästa steg analyserades denna information genom att urskilja 

övergripande likheter och skillnader mellan kvinnornas berättelser utifrån ovanstående 

insamlade information. Det som kunde urskiljas i anteckningarna var att det förekom 

gemensamma faktorer mellan kvinnorna. Analysen resulterade i tre huvudteman som var att 

påvisa motmakt, att frigöra sig och att få upprättelse. Inom huvudtemat att påvisa motmakt, 

kunde undertemat eskalerande motmakt urskiljas och detta medförde att två kategorier 

framkom, vilka var utsatthetens motmakt och motmaktens offentlighet. Huvudtemat att frigöra 

sig medförde att undertemat vägen mot självständighet framkom och två kategorier kunde 

urskiljas som var frigörelsen och kunskapen. Inom att få upprättelse som huvudtema kunde 

undertemat bekräftelsen urskiljas och två kategorier, vilka benämns som upplevelsen att göra 

rätt och upprättelsen i offentligheten. Sammanfattningsvis finns tre huvudteman och inom varje 

huvudtema framkom tre underteman samt inom respektive undertema kunde två kategorier 

urskiljas.  

 

4.6 Metodologiska reflektioner 
I detta avsnitt redogörs det för studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet samt en 

diskussion om utmaning avseende studiens valda metod. 

 

4.6.1 Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning används begreppet tillförlitlighet, vilket omfattar delkriterier som 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjligheten att konfirmera och styrka (Bryman, 

2011). För att öka studiens trovärdighet har båda läst och analyserat självbiografierna var för 

sig och sedan har vi analyserat tillsammans. Skillnader och likheter har jämförts i analysen där 

enighet uppnåtts kring resultatet som framkommit i analysen. Vidare har studien utformats på 

ett sätt att regler kring bland annat etiska principer har följts, vilket beskrivs inom avsnittet etik 

längre ner. Pålitlighet innebär hur tydligt forskaren redogör för tillvägagångssättet i 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). I relation till pålitligheten har utgångspunkten under hela 

arbetet varit att noga och tydligt beskriva tillvägagångssätten i studien i möjligaste mån. Vidare 

har det klart och tydligt definierats vad som undersöks i studien. Överförbarheten innefattar hur 

resultatet som uppnåtts kan tillämpas i andra kontexter och kvalitativa studier är vanligtvis 

kopplade till sitt unika sammanhang. Det är viktigt att forskarens beskrivningar är noggranna 

så att läsaren själv ska kunna bedöma om materialet kan överföras till annan kontext (Bryman, 
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2011). Vi har inte gjort anspråk på att generalisera resultaten utan de gällde endast inom den 

kontext de framkom ur. Bryman (2011) beskriver att konfirmera och styrka innebär att 

forskaren försöker säkerställa att den agerat i god tro, vilket handlar om att det ska vara 

uppenbart att utförandet och slutsatserna inte medvetet har påverkats av personliga värderingar. 

Relaterat till studien har vi försökt så långt det var möjligt att inte lägga några personliga 

värderingar kring resultaten och slutsatserna som framkommit i studien. 

 

4.6.2 Utmaningar med vald metod 

Den valda metoden kunde besvara studiens syfte på ett givande sätt. Vidare var det viktigt att 

påpeka att riktad kvalitativ innehållsanalys var en av flera metoder som kunde passa till den här 

typen av studier. Två andra analysmetoder som också kunde användas var tematisk analys och 

narrativ analys beroende på vad som skulle analyseras och undersökas. Anledningen till att en 

riktad innehållsanalys valdes var utifrån att den ansågs vara en lättare metod att använda utifrån 

att endast plocka ut specifik information kopplat till de centrala begreppen. Vi upplevde att ta 

fram specifik information var mindre tidskrävande än att analysera all information i 

självbiografierna. Detta utifrån tidsaspekten som vi behövde förhålla oss till för den aktuella 

studien. Det medförde att specifika saker plockades ut utifrån de centrala begreppen, vilket 

minskade innehållet kring andra områden i kvinnornas berättelser, som kunde varit intressanta 

att undersöka. Vidare har vi på ett grundligt sätt redovisat studiens olika steg på en nivå så att 

läsaren skulle förstå vad som genomfördes och hur det genomfördes i hela processen. I likhet 

med intervjuer som metod utformades en frågeguide (se bilaga 2) för att på ett strukturerat sätt 

kunna analysera de fyra självbiografierna med fokus på de tre centrala begreppen.  

 

4.7 Etik 

Utifrån etiska överväganden valde vi att i studien utgå från självbiografier eftersom studien 

omfattade ett känsligt ämne. Kvale och Brinkmann (2014) menade att etiska problem kunde 

uppstå vid exempelvis intervjuforskning utifrån svårigheter att forska om privata liv och 

presentera redogörelser offentligt. Vi valde bort att genomföra intervjuer, dels eftersom studien 

behandlade ett känsligt ämne och då vi som studenter saknade kunskap som att kunna ge stöd 

åt deltagarna efter genomförda intervjuer. Dels omfattade det att svårigheter kunde förekomma 

att människor som lever alternativt har levt under HVF ville berätta om sina upplevelser samt 

förekom det en begränsad tid att genomföra studien. Övervägandet att utgå från självbiografier 

innefattade att kvinnorna redan frivilligt offentligt publicerat sina livsberättelser. 
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Vetenskapsrådet (2017) menar att det finns fyra huvudkrav inom det individuella 

skyddskravet som är väldigt viktiga inom svensk forskning, vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 

att deltagarna ska informeras om undersökningens syfte, vilka moment som ingår i 

undersökningen samt att deltagarna vet att de när som helst kan avbryta deltagandet. Vidare 

beskriver Vetenskapsrådet (2017) att samtyckeskravet innebär att deltagarna bestämmer om de 

vill medverka eller inte och konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om deltagarna i 

undersökningen ska hanteras med största möjliga förtrolighet och att information inte ska kunna 

hamna i felaktiga händer. Utifrån att studien omfattade självbiografier som offentligt 

publicerats räknas dessa som offentliga handlingar, vilket underlättade överväganden kring 

ovanstående etiska principer. De aktuella författarna av självbiografierna har frivilligt 

publicerat sina livsberättelser offentligt och utifrån detta behövdes inte ett samtycke inhämtas. 

Vidare ansåg vi att hänsyn inte heller behövdes tas till konfidentialitet utifrån att 

självbiografierna var offentligt publicerade av författarna. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som insamlats om deltagarna endast får användas i forskningen (Vetenskapsrådet, 

2017). Insamling av data från självbiografierna kom endast att användas till studien.  

Självbiografierna gav oss möjlighet att undersöka ett känsligt ämne och fick en fördjupad 

kunskap kring HVF och utifrån att studien inte involverade några deltagare ansåg vi att risken 

för att bryta mot etiska regler minskades. Däremot har etiska överväganden varit med under 

hela processen eftersom vi utgick från fyra kvinnors livsberättelser. Deras upplevelser har vi 

behandlat med värdighet och respekt genom att försökt förhålla oss neutrala och öppna till det 

vi läste. 

I studien har vi besvarat den etiska egengranskningen (se bilaga 1) från Högskolan 

Dalarna, där vi besvarade vissa frågor med ja. Frågorna som besvarades med “ja” omfattade att 

vi inte kom att inhämta samtycke från de personer vi valde att fokusera kring, vi kom att 

behandla känsliga personuppgifter, etnicitet, politiska åsikter och så vidare samt även frågan 

om brott, lagöverträdelser och liknande. Eftersom vi utgick från självbiografier ansåg vi kringgå 

att behandla känsliga områden utifrån att självbiografierna redan var publicerade och godkända 

av författarna sedan tidigare. Vidare var vi inte i kontakt med de berörda kvinnorna som 

presenterades i studien då vi utgick från självbiografier för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 
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5. Resultat 
 

5.1 Sammanfattning av självbiografierna 
 

Sammanfattningarna nedan gav en kort inblick i de fyra självbiografierna som valdes till 

studien. Detta för att ge en övergripande bild om kvinnornas berättelser avseende 

hedersrelaterat våld och förtryck (HVF). 

 

5.1.1 “En fri röst” 

En fri röst är en självbiografi skriven av Ayyan Hirsi Ali (2006) och handlade om hennes kamp 

som muslimsk kvinna för ett självständigt liv. Ayyan föddes i Somalia och flyttade till 

Saudiarabien när hon var 6 år. Ayyan växte upp i ett samhälle med en tvingande och 

ålderdomlig kvinnosyn utan självbestämmande, där rådande normer och värderingar var den 

högstes vilja, vilket Ayyan tvingades acceptera. Ayyan blev utsatt upprepade gånger för HVF 

av sina föräldrar samt blev uppfostrad med att hennes sexualitet ägdes av hennes familj, där 

hon förväntades vara oskuld fram till äktenskap för att inte skada familjens och släktens heder. 

Ayyan blev bestraffad genom att hennes mor band fast hennes händer och fötter för att sedan 

utöva våld, samt lämnades hon fastbunden under natten på golvet. Ayyan utsattes även som 

barn för könsstympning och vid 23 års ålder blev hon bortgift mot sin vilja, därav flydde hon 

till Holland. Berättelsen synliggjorde hennes flykt från en sfär till en annan, hennes gradvisa 

frigörelse och hur hon slutligen förkastade all tro på Allah samt hur hennes förflutna förföljt 

henne in i framtiden. Vidare blev Ayyan 2002 invald i parlamentet, hon var kvinnan bakom 

filmen ”Underkastelsen del 1”, vilket medförde att hon tvingades gå under jorden utifrån 

dödshot samt blev hon en internationell symbol för kvinnokamp i hela världen (Hirsi Ali, 2006). 

 

5.1.2 “Jag ska slakta dig som ett lamm och torka golvet med ditt ansikte” 

Jag ska slakta dig som ett lamm och torka golvet med ditt ansikte är en självbiografi skriven av 

Shahrazad (2011). Shahrazad bodde i ett arabiskt land till dess att hon var 16 år. Efter detta blev 

hon bortgift med en många år äldre kusin för att betala sin fars skuld och sedan följde hon med 

sin make till Sverige. Shahrazad blev kontrollerad och begränsad av sin make dagligen, där hon 

hölls inspärrad i lägenheten med deras små barn, samt fick hon inte ha någon kontakt med sin 

familj som levde kvar i hemlandet. Vidare fick Shahrazad inte vara utomhus ensam och när hon 

skulle lämna lägenheten tvingades hon att bära en långrock samt huvudduk. Shahrazad blev 

dagligen utsatt för våld och förtryck i olika former av sin make, vilket innefattade bland annat 
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misshandel, våldtäkt, skuldbeläggande och dödshot. Vid ett tillfälle misshandlade maken 

Shahrazad så svårt att hon blev medvetslös och hamnade på sjukhus. Detta var också en 

berättelse om hennes frigörelse när barnen blivit äldre, bland annat hur hon skaffade sig ett 

arbete som tände hoppet för ett liv i frihet. Dock blev frigörelsen en smärtfylld och lång kamp 

innan hon tillsammans med barnen flydde och idag lever de under skyddad identitet (Shahrazad, 

2011). 

 

5.1.3 “Bränd frihet” 

Bränd frihet är en självbiografi skriven av Maria Rashidi och Elisabeth Omsén (2018), vilket 

var en berättelse om misshandel, förtryck och frigörelse. Maria växte upp i Iran och när hon var 

31 år flydde hon till Sverige med sina tre barn. Maria blev begränsad och kontrollerad av sin 

make dagligen genom exempelvis bli tvingad att bära slöja och heltäckande kläder, samt 

avlyssnade maken hennes samtal och granskade hennes mobiltelefon. Vidare utsattes Maria för 

upprepad misshandel av sin make, där hon vid ett tillfälle blev så svårt misshandlad, att Maria 

föll i medvetslöshet och hamnade på sjukhus. Maria blev även drogad genom att hennes make 

bjöd henne på te med narkotikapreparat i samt att hon vid flera tillfällen blev hotad till döden 

av sin make. Efter 18 års äktenskap präglade av misshandel bestämde Maria sig för att begära 

skilsmässa från sin make och för ett liv i frihet. Maken hämnades genom att arrangera en attack 

där en man kastade frätande syra i ansiktet på henne. Motivet grundades på hedersideologin 

gällande ägandet och kontrollen av kvinnans sexualitet samt kropp. Vidare blev Maria känd för 

sin kamp mot hedersvåld och blev en av Sveriges mest välkända kvinnorättsaktivister samt 

ordförande i föreningen “Kvinnors Rätt”. Marias drivkraft blev att prata offentligt och väcka 

debatt om kvinnors livsvillkor samt placera frågan om HVF i samhällelig och politisk kontext 

(Rashidi & Omsén, 2018). 

 

5.1.4 “Levande bränd” 

Souad (2004) har skrivit självbiografin Levande bränd, som handlade om en palestinsk ung 

kvinnas berättelse om att överleva ett försök till hedersmord. Souad växte upp i en liten by i 

Västbanken som omfattade ett samhälle där kvinnor inte hade något värde, hennes dröm var att 

bli bortgift för att få större frihet men turordningen för äktenskap värderades högt och hon 

tvingades vänta. Souad blev kontrollerad och begränsad av sina föräldrar dagligen bland annat 

genom att sköta sina sysslor och hon fick inte lämna familjens gård ensam. Vidare blev Souad 
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utsatt för våld och förtryck dagligen av sina föräldrar och blev bestraffad genom att exempelvis 

hennes händer och fötter blev fastbundna för att sedan bli slagen samt lämnades hon för att sova 

på golvet i stallet. Souad förlorade oskulden till mannen som skulle be hennes far om ett 

äktenskap, men när hon blev gravid lämnade han henne. Utifrån detta blev hon en skam för 

familjen och äran kunde endast räddas genom döden. Souads familj planerade att döda henne 

genom att bränna Souad till döds, men hon lyckades överleva med svåra brännskador. Vidare 

försökte Souads mor förgifta henne när hon låg på sjukhuset efter mordförsöket, men läkaren 

hindrade modern. Med hjälp av en ideell organisation lyckades hon ta sig ur sitt hemland och 

genom stöd från omgivningen samt sin egen inre styrka lyckades hon bygga upp ett nytt liv. 

Idag lever Souad under skyddad identitet tillsammans med sin familj någonstans i Europa 

(Souad, 2004). 

 

5.2 Resultat från självbiografierna 

I nedanstående avsnitt presenteras resultatet från självbiografierna med fokus utifrån 

huvudteman såsom att påvisa motmakt, att frigöra sig och att få upprättelse. Detta har medfört 

att underteman har kunnat urskiljas vilka benämns som eskalerande motmakt, vägen mot 

självständighet och bekräftelsen. Inom respektive undertema har två kategorier kunnat urskiljas 

och kvinnorna kommer benämnas vid namn såsom Ayyan, Shahrazad, Maria och Souad 

eftersom deras förnamn används i självbiografierna. 
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Figur 1. Schema över huvudteman, underteman samt kategorier 

 

5.2.1 Att påvisa motmakt 

Huvudtemat att påvisa motmakt omfattade hur kvinnorna visade motmakt gentemot HVF. 

Denna motmakt som kvinnorna visade kan förekomma mot de som utövade HVF samt visades 

en motmakt mot samhällen med nedvärderande kvinnosyner. 

 

5.2.1.1 Eskalerande motmakt 

Detta undertema som valdes ut att benämnas som eskalerande motmakt kunde urskiljas 

genomgående i alla kvinnornas berättelser kring hur de påvisade motmakt. Detta innefattade 

hur de fyra kvinnorna påvisade motmakt som utvecklades från att visa motmakt i mindre gester 

till större gester. Det urskildes att motmakten ökade med tiden, vilket kunde tänkas vara nära 

kopplat till att det HVF som de utsattes för eskalerade.  

Det framkom att motmakt eskalerade hos alla kvinnorna och hur denna motmakt 

påvisades varierade mellan dem. I ett första skede urskildes det hur kvinnorna motsatte sig HVF 

genom mindre gester. Dessa mindre gester av motmakt innefattade motmakt mot det fysiska 
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våldet samt motmakt gentemot värderingar och normer. Motmakten mot värderingar och 

normer syntes hos alla fyra kvinnorna genom att de motsatte sig begränsningar och krav som 

de förväntades förhålla sig till. Maria motsatte sig exempelvis genom att hon valde sina egna 

kläder trots krav på heltäckande kläder av sin make (Rashidi & Omsén, 2018). De olika 

begränsningarna som kvinnorna motsatte sig omfattade olika saker, bland annat att säga emot 

personen som utsatte kvinnorna för begränsningarna. Motmakten som kvinnorna gjorde 

gentemot det fysiska våldet framkom genom att kvinnorna gjorde motstånd när de utsattes för 

HVF. Exempelvis Ayyan vägrade bestraffas av sin mor genom att bli fastbunden (Hirsi Ali, 

2006) och Shahrazad (2011) gjorde motstånd mot sin make när han slog deras barn.  

I ett senare skede urskildes det att motmakten eskalerade hos kvinnorna utifrån att de 

påbörjade påvisa motmakt i större utsträckning. En del som gjorde att motmakten ökade i större 

utsträckning kopplades till det HVF som kvinnorna utsattes för ökade. Ayyan nekade 

exempelvis till ett arrangerat äktenskap hennes far bestämt och utifrån att han inte lyssnade på 

henne bestämde hon sig för att fly (Hirsi Ali, 2006). Vidare omfattade motmakten att vissa av 

kvinnorna bestämde sig för att lämna sina makar och en av kvinnorna bestämde sig för att bli 

bortgift oavsett vilka regler om turordning som gällde. Maria (Rashidi & Omsén, 2018) och 

Shahrazad (2011) begärde skilsmässa och polisanmälde sina makar. Souad riskerade livet för 

en kärlekshistoria för att i förhoppning ingå äktenskap (Souad & Cuny, 2004).  

Tre av kvinnorna visade motmakt gentemot den nedvärderande kvinnosynen genom att 

de blev aktiva offentligt, där de uttryckte sin motmakt genom att diskutera och framträda på 

olika sätt i offentligheten. En del av kvinnorna föreläste och medverkade i TV samt radio för 

att dela sina berättelser med världen i förhoppning om att hjälpa andra kvinnor i liknande 

situationer. Vidare blev en del av kvinnorna medlemmar i organisationer eller invalda i 

politiken för att kämpa för utsatta kvinnors rättigheter. Exempelvis började Ayyan diskutera 

sina åsikter om kvinnoförtryck i TV, samt startade en kampanj mot kvinnomisshandel och 

omskärelse (Hirsi Ali, 2006). Maria blev ordförande för organisationen Kvinnors rätt (Rashidi 

& Omsén, 2018) och Souad föreläste, samt medverkade i radio för att dela med sig av sina 

erfarenheter (Souad & Cuny, 2004).  

Sammanfattningsvis eskalerade motmakten hos kvinnorna på olika sätt och det 

gemensamma var att motmakt ökade med tiden. Det urskildes att kvinnorna i sina utsatta 

situationer påvisade motmakt gentemot förövarna på olika sätt, vilket uttrycktes genom mindre 

till större gester. Det framkom också motmakt i offentligheten, vilket relaterades till att 
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kvinnorna visade motmakt gentemot HVF generellt. Det kunde tydligt urskiljas att den 

eskalerande motmakten innefattade två centrala delar som närmare beskrev kvinnornas 

motmakt. Ovanstående medförde att två kategorier kunde urskiljas, vilka benämndes som 

utsatthetens motmakt och motmaktens offentlighet. 

 

5.2.1.1.1 Utsatthetens motmakt 

En central del av den eskalerande motmakten var kategorin, utsatthetens motmakt, vilket 

handlade om hur kvinnorna motsatte sig HVF genom att visa motmakt mot förövarna. Detta 

innefattade hur kvinnornas motmakt ökade från små gester till större gester. Det urskildes att ju 

mer kvinnorna utsattes för HVF desto mer ökade deras motmakt gentemot förövarna. Maria 

beskrev exempelvis att ju mer hennes make hotade henne till döden desto mer började hon svara 

emot honom (Rashidi & Omsén, 2018). 

De mindre gesterna av motmakt som förekom handlade om hur de motsatte sig 

värderingar, normer och krav som påvisades när de fyra kvinnorna gjorde motmakt genom att 

inte förhålla sig till förväntade begränsningar och krav. Exempelvis Shahrazad (2011) visade 

motmakt genom att närma sig både ytterdörren och fönstret trots att detta var förbjudet enligt 

hennes make. Ayyan motsatte sig sin familjs normer genom att gifta sig i hemlighet och 

förlorade sin oskuld (Hirsi Ali, 2006). Souad påvisade motmakt genom att träffa en man hon 

planerade att gifta sig med för att komma bort från att leva som en slav, även om hon visste att 

det var förbjudet (Souad & Cuny, 2004). De mindre gesterna av motmakt som kvinnorna visade 

kunde även sammankopplas med det fysiska våldet de utsattes för. Exempelvis visade Ayyan 

motmakt mot läraren när han utsatte henne för våld genom att skrika och slita av sig 

ögonbindeln, samt gjorde hon motstånd mot sin mor genom att vägra låta modern binda fast 

henne som en bestraffning (Hirsi Ali, 2006). Shahrazad visade motstånd mot sin man när han 

slog deras barn och hon gick emellan samt tog slagen istället för barnen (Shahrazad, 2011). 

Maria visade motmakt genom att gå till polisstationen efter att hennes make slagit henne med 

ett dammsugarrör (Rashidi & Omsén, 2018).  

Det framkom att mindre gester av motmakt som kvinnorna påvisade också ökade med 

tiden. Detta kunde ses genom att kvinnornas motmakt ökat till större gester av motmakt, vilket 

kunde härledas till att de lämnade den rådande situationen. Maria började exempelvis motsätta 

sig sin make genom att neka honom sexuellt umgänge. Sedan ökade hennes motmakt genom 

att hon begärde skilsmässa och polisanmälde maken (Rashidi & Omsén, 2018). Ayyan motsatte 
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sig sina hushållssysslor i hemmet för att slutligen fly till Holland (Hirsi Ali, 2006). Shahrazad 

påvisade motmakt när hon gjorde motstånd mot sin make när han tänkte kasta ner henne från 

balkongen. Sedan ökade hennes motmakt där hon slutligen polisanmälde sin make och begärde 

skilsmässa (Shahrazad, 2011). Souad visade motstånd genom att hon vågade säga emot sin far 

kring att hon ville gifta sig oberoende av turordning och sedan riskerade hon livet för en 

kärlekshistoria med tanken om att ingå äktenskap (Souad & Cuny, 2004).  

Ovanstående kunde sammanfattas genom att kvinnorna påvisade motmakt som 

utvecklades med tiden och kunde innefatta allt från mindre gester till större. Exempelvis att de 

protesterade mot de krav som familjerna krävde till att de lämnade sina familjer. Utsatthetens 

motmakt synliggjorde hur kvinnornas motmakt ökade och bidrog till en förståelse om hur 

kvinnorna påvisade motmakt. Fortsättningsvis var detta en central del av den eskalerande 

motmakten, vilket synliggjordes genom kvinnornas olika sätt att motsätta sig HVF. 

 

5.2.1.1.2 Motmaktens offentlighet 

Den andra centrala delen av eskalerande motmakt innefattade kategorin, motmaktens 

offentlighet. Detta handlade om hur kvinnorna påvisade motmakt genom att på olika sätt 

framträda i offentligheten. Genom att kvinnorna uppträdde i offentligheten påvisade de sin 

motmakt gentemot HVF generellt.  

Det kunde urskiljas att tre av kvinnorna visade motmakt mot samhällen med 

nedvärderande kvinnosyner, genom att framträda offentligt. Maria var grundare och ordförande 

för organisationen Kvinnors Rätt och arbetade aktivt mot HVF samt arbetade för mänskliga- 

och kvinnliga rättigheter (Rashidi & Omsén, 2018). Souad visade motmakt genom att medverka 

i radio och föreläste för en hjälporganisation om sina erfarenheter (Souad & Cuny, 2004) och 

Ayyan diskuterade sina åsikter om kvinnoförtryck i TV (Hirsi Ali, 2006). Det framkom att de 

tre kvinnorna medverkade offentligt på olika sätt med syfte att visa motmakt och för att hjälpa 

andra kvinnor i liknande situationer.  

Det kunde urskiljas att hur kvinnorna påvisade motmakt offentligt skilde sig åt, där Ayyan 

visade motmakt i större omfattning i jämförelse med de andra kvinnorna. Exempelvis 

medverkade Ayyan i olika debatter och delade sina åsikter om kvinnors underkastelse i islam 

(Hirsi Ali, 2006). Vidare medverkade Ayyan i politiken gällande kvinnomisshandel och 

omskärelse med syfte att det förtryck som muslimska kvinnor utsattes för skulle 



 

28 
 

uppmärksammas samt för att muslimska kvinnor skulle bli medvetna om hur allvarligt och 

oacceptabelt deras lidande var (Hirsi Ali, 2006). Ayyan skapade också en film som heter 

Underkastelsen del 1 för att belysa människors relation till Allah, där denna relation byggde på 

total underkastelse (Hirsi Ali, 2006). I jämförelse med de andra tre kvinnorna påvisade inte 

Shahrazad någon motmakt i offentligheten. Maria och Souad visade motmakt offentligt, men 

inte i samma utsträckning som Ayyan.  

Sammanfattningsvis framkom det att tre av kvinnorna i någon form påvisade motmakt 

offentligt och hur kvinnorna visade denna motmakt varierade i omfattning. Det framkom att en 

av kvinnorna visade motmakt i större omfattning offentligt än de andra kvinnorna. Motmaktens 

offentlighet redogjorde för en central del av hur den eskalerande motmakten kunde utspela sig, 

vilket skapade en bredare förståelse kring graden av motmakt. Detta synliggjorde att kvinnornas 

motmakt inte endast eskalerade inom sammanhanget präglade av HVF utan även mot samhällen 

som accepterar HVF. 

 

5.2.2 Att frigöra sig 

Att frigöra sig som huvudtema handlade om kvinnornas frigörelse och betydelser av centrala 

delar för kvinnornas frigörelse. Vad som påverkade kvinnorna att frigöra sig och hur kvinnorna 

frigjorde sig. 

 

5.2.2.1 Vägen mot självständighet 

Undertemat vägen mot självständighet framkom inom kvinnornas berättelser, vilket innefattade 

hur kvinnorna frigjorde sig från livet med HVF. Alla kvinnorna hade olika orsaker som 

medförde att de ville frigöra sig och det gemensamma för alla var att frigörelsen pågick över en 

längre tid. Fortsättningsvis frigjorde sig alla kvinnorna från HVF och hur kvinnorna frigjorde 

sig varierade, däremot medförde denna frigörelse en väg mot mer självständighet för 

kvinnorna.  

Hur kvinnorna frigjorde sig från HVF kunde härledas till att kvinnorna ansåg att 

situationen behövde förändras. När Souad var gammal nog för att gifta sig visste hon att det var 

den enda utvägen från livet som slav inom hennes familj och hon var bestämd på att få gifta sig 

(Souad & Cuny, 2004). Maria började tänka på att lämna den rådande situationen efter hon 

umgicks med väninnor i Sverige som levde på ett annat sätt (Rashidi & Omsén, 2018). 



 

29 
 

Shahrazads tanke att frigöra sig från maken uppstod när hon blev tvingad att sova tillsammans 

med sin dotter i ett förråd (Shahrazad, 2011). Ayyans tanke på frihet uppstod när hon förstod 

att kvinnorna förväntades ha fullständig lydnad gentemot sina män, men att detta inte gällde för 

männen enligt Allah (Hirsi Ali, 2006). Ovanstående synliggjorde en del av att kvinnorna 

frigjorde sig och påbörjade resan mot ett självständigare liv.  

En central del som kunde urskiljas kring kvinnornas väg mot självständighet var ökad 

kunskap, där kunskapen om hur andra kvinnor levde i världen påverkade kvinnorna. Ayyan 

blev exempelvis medveten om att det fanns ett annat slags liv att leva (Hirsi Ali, 2006) och 

Maria skaffade sig kunskaper om hur andra kvinnor levde, vilket skapade en känsla av att få 

leva i frihet (Rashidi & Omsén, 2018). För Souad startade planeringen för mer självständighet 

när hon blev medveten om att giftermål var enda vägen från sin familj (Souad & Cuny, 2004). 

Kunskapen bidrog till att kvinnorna ville frigöra sig från livet med HVF, vilket fick kvinnorna 

att planera sin frigörelse och sedan frigjorde sig.  

En annan del som urskildes var hur kvinnorna upplevde skuld- eller skamkänslor när de 

försökte frigöra sig eller när de hade frigjort sig från livet med HVF. Maria beskrev hur hon 

upplevde skam när hon blev utsatt för HVF och därför berättade hon inte i början om sin 

situation (Rashidi & Omsén, 2018). Shahrazad (2011) lade skulden på sig själv för allt som 

hände i hemmet, även maken lade all skuld på henne. När kvinnorna hade frigjort sig från livet 

med HVF urskildes det att skuld- och skamkänslor förekom. Exempelvis Ayyan upplevde 

skuldkänslor för det hon utsatt sin familj och släkt för när hon bestämde sig för att fly (Hirsi 

Ali, 2006). Shahrazad (2011) upplevde skuld när hon tagit med sig barnen och lämnat sin make. 

Skamkänslor förekom då kvinnorna inte ville leva utifrån de normer och värderingar som de 

var uppfostrade att leva med. Exempelvis Souad upplevde skam för att hon inte hade någon 

make, vilket var viktigt för henne (Souad & Cuny, 2004). 

Det urskildes hur kvinnorna frigjorde sig från livet med HVF samt att kvinnorna fick stöd 

och hjälp av andra människor och från samhället när de frigjorde sig. Maria frigjorde sig genom 

att begära skilsmässa och fick stöd av socialtjänsten efter att hon utsattes för syraattacken 

(Rashidi & Omsén, 2018). Shahrazad skilde sig från sin make och fick stöd från kvinnojour och 

kurator (Shahrazad, 2011). Ayyan flydde till Holland där hon skrev in sig på en 

flyktingförläggning och fick hjälp av en kvinna (Hirsi Ali, 2006). Vidare fick Souad hjälp från 

en kvinna att fly från landet och blev placerad i en fosterfamilj för att få hjälp (Souad & Cuny, 
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2004). Gemensamt för alla kvinnorna var att de upplevde att människor utanför familjen och 

släkten stöttade de mot ett liv med ökad självständighet.  

Sammantaget kunde det urskiljas att vägen mot självständighet pågick under en längre 

tid, där kvinnorna i ett första steg började tänka på att frigöra sig. Därefter planerade de hur 

frigörelsen skulle gå till för att sedan frigöra sig. En betydelsefull del för att kvinnorna skulle 

kunna frigöra sig berodde på ökad kunskap om att alla kvinnor i världen inte tvingades leva 

med kontroll, begränsningar och våld. Det kunde också urskiljas att kvinnorna upplevde skuld- 

och skamkänslor samt att stöd och hjälp från andra människor eller samhällets insatser var 

viktiga för kvinnorna. Det framkom att vägen mot självständighet omfattade två delar som 

skapade en förståelse för hur kvinnorna frigjorde sig från livet med HVF. Detta medförde att 

två kategorier skapades, vilka kom att benämnas som frigörelsen och kunskapen. 

 

5.2.2.1.1 Frigörelsen 

Kategorin frigörelsen var en central del inom vägen mot självständighet, som handlade om hur 

kvinnorna frigjorde sig från livet med HVF. Det framkom att hur kvinnorna frigjorde sig 

uttrycktes på olika sätt och det gemensamma var att alla kvinnorna fick stöd och hjälp av 

samhället eller andra människor på något vis. Fortsättningsvis upplevde kvinnorna även känslor 

av skuld och skam när de frigjorde sig.   

Det kunde skönjas att alla kvinnorna frigjorde sig genom att lämna den rådande 

situationen med HVF. Exempelvis Maria (Rashidi & Omsén, 2018) och Shahrazad (2011) 

lämnade sina makar, polisanmälde och ansökte om skilsmässa. Ayyan flydde till Holland för 

att kunna fatta sina egna beslut, där hon skrev in sig på en flyktingförläggning (Hirsi Ali, 2006). 

Vidare fick Souad hjälp från en kvinna att fly från landet efter att hon blivit brännskadad (Souad 

& Cuny, 2004). När kvinnorna frigjort sig kunde det urskiljas att de upplevde en känsla av 

självbestämmande. Detta genom att krav, kontroll och begränsningar hade upphört och 

kvinnorna fick göra sina egna val gällande olika saker i livet. Exempelvis Shahrazad (2011) 

fick själv bestämma över att ta körkort och fick möjligheten att uppfostra sina barn utifrån 

hennes egna värderingar, vilket medförde att barnen inte behövde leva med risken att bli 

bortgifta. Fortsättningsvis handlade det om att kvinnorna fick bestämma om de ville utbilda sig 

och att de själva bestämde över att börja jobba. Ayyan beskrev ökad självständighet när hon 

inte längre behövde leva det liv som var förutbestämt utifrån att hon föddes som flicka i sitt 
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hemland. Hon fick själv välja att skaffa sig en riktig utbildning, ett riktigt arbete och ett 

äktenskap hon själv valde (Hirsi Ali, 2006).  

Det kunde urskiljas att kvinnorna fick stöd och hjälp av andra människor och från 

samhället när de frigjorde sig. Maria fick hjälp av socialtjänsten efter att hon utsatts för 

syraattacken (Rashidi & Omsén, 2018) och Shahrazad fick stöd från kurator och kvinnojour 

(Shahrazad, 2011). Vidare fick Ayyan stöd av en kvinna på flyktingförläggningen när familjen 

hittade henne och försökte övertala henne att återgå till det arrangerade äktenskapet (Hirsi Ali, 

2006). Souad blev placerad i en fosterfamilj för att få hjälp att ta hand om hennes son och för 

att hon skulle kunna bearbeta det som hänt i samband med hedersmordsförsöket hon utsattes 

för (Souad & Cuny, 2004). Ovanstående gav en övergripande bild för hur viktigt stöd och hjälp 

från samhället samt från andra människor var för kvinnorna.  

Det kunde urskiljas att skuld- och skamkänslor påverkade kvinnornas frigörelse och de 

upplevde känslor av skuld och skam när de frigjorde sig från livet med HVF. Exempelvis 

beskrev Maria hur hon upplevde skam när hon blev utsatt för HVF och därför berättade hon 

inte i början om sin situation (Rashidi & Omsén, 2018). Shahrazad (2011) lade skulden på sig 

själv för allt som hände i hemmet och Ayyan upplevde skuldkänslor för det hon utsatte sin 

familj och släkt för när hon bestämde sig för att fly (Hirsi Ali, 2006). Shahrazad (2011) 

upplevde skuld när hon tog med sig barnen och lämnade sin man. Skuld- och skamkänslor 

förekom även då kvinnorna inte ville leva utifrån de normer och värderingar som de var 

uppfostrade att leva med. Exempelvis Souad upplevde skam för att hon inte hade någon man, 

vilket var viktigt enligt henne (Souad & Cuny, 2004).  

För att sammanfatta frigörelsen för kvinnorna omfattade det att de bestämt sig för att 

lämna livet med HVF, utifrån att de inte ville leva med begränsningar, hot och kontroll. Det 

framkom att stöd och hjälp från samhällets insatser och från andra människor bidrog till att 

kvinnorna kunde frigöra sig. Det framkom i frigörelsen att kvinnorna upplevde känslor av skam 

och skuld. Frigörelsen bidrog med en ökad förståelse för vad vägen mot självständighet kunde 

innefatta för kvinnorna samt vad som kunde påverka att de frigjorde sig. Vidare upplevde 

kvinnorna självständighet genom att själva få bestämma över arbete, utbildning och andra 

viktiga val som livet handlade om. 
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5.2.2.1.2 Kunskapen 

Den andra delen av vägen mot självständighet kunde härledas till kategorin kunskapen som 

förekom inom alla kvinnornas berättelser. Det visade att det fanns olika former av kunskap, 

som var betydelsefullt relaterat till att kvinnorna frigjorde sig. Hur kvinnorna införskaffade sig 

kunskapen varierade, vilket innefattade kunskap från andra människor, utbildning samt genom 

att blivit medveten om skillnader mellan olika samhällen.  

Alla kvinnorna erhöll kunskap genom utbildning och litteratur, vilket de uttryckte var en 

del av att förstå att människor levde olika i världen. Detta utifrån att utbildningen skapade mer 

självständighet för kvinnorna och skapade en förståelse om rättigheter för kvinnor. Maria fick 

exempelvis kunskap genom SFI där hon fick uppleva att män och kvinnor hade samma 

rättigheter samt kunde umgås med varandra (Rashidi & Omsén, 2018). Shahrazad blev 

motiverad att börja lära sig svenska och började på en utbildning för att slutligen börja arbeta 

(Shahrazad, 2011). Souad började studera och fick ett arbete, där hon fick tjäna sina egna pengar 

(Souad & Cuny, 2004). Vidare läste Ayyan många böcker och utifrån detta visste hon att det 

fanns ett annat slags liv, hon ville ha en riktig utbildning, ett riktigt arbete och ett äktenskap hon 

själv hade valt (Hirsi Ali, 2006). 

Kvinnorna uttryckte att kunskapen från andra människor var betydande för att kvinnorna 

frigjorde sig utifrån vetskapen om att kvinnor och män hade samma rättigheter samt var lika 

mycket värda. Kunskap om att kvinnor fick bestämma sina egna kläder, att de fick sminka sig 

och att de kunde umgås med andra män var några av de saker som kvinnorna uttryckte 

påverkade tankarna om vad som var acceptabelt och inte. Maria uttryckte att hon inte kunde 

leva det liv hon levde utifrån all ny kunskap hon fått genom sina väninnor och via SFI träffade 

hon kvinnor som tagit av sig slöjorna (Rashidi & Omsén, 2018,). Shahrazad hade sett hur andra 

kvinnor levde och börjat drömma om att hennes make dog för att hon skulle kunna ta av sig 

huvudduken samt började Shahrazad neka honom sex (Shahrazad, 2011). Vidare fick Souad 

hjälp av en kvinna att fly landet, där hon blev förvånad över att se hur kvinnorna förde sig kring 

andra män och hur kvinnorna klädde sig (Souad & Cuny, 2004,). Kvinnorna uttryckte att 

kunskapen om att samhällen skilde sig åt i världen bidrog till att kvinnorna ville frigöra sig. 

Detta då kvinnorna uttryckte att självständigheten andra kvinnor i världen hade bidragit till att 

de ville leva som andra kvinnor. 

Det kunde sammanfattningsvis urskiljas att ökad kunskap var en betydelsefull del av att 

kvinnorna frigjorde sig från HVF. Det framkom att kunskapen ökade kvinnornas vilja att leva 
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ett självständigt liv. Vidare var det gemensamt för kvinnorna att ökad kunskap bidrog i stor 

utsträckning till att de frigjorde sig från livet med HVF. Kunskapen synliggjorde att en viktig 

del inom vägen mot självständighet för kvinnorna var att öka kunskapen för att frigöra sig. 

Fortsättningsvis speglade detta hur kunskapen kunde inhämtas på olika sätt och att all kunskap 

oberoende av hur den inhämtades kunde ha betydelse för kvinnorna. Detta skapade en ökad 

förståelse för hur kunskap kunde bidra till att kvinnorna frigjorde sig från livet med HVF. 

 

5.2.3 Att få upprättelse 

Huvudtemat att få upprättelse handlade om kvinnornas upplevelser av upprättelse, vilket 

handlade om att de fick kunskap om att det HVF som de utsattes för inte var acceptabelt av 

samhället eller andra personer. Vidare handlade det om att kvinnorna fick en känsla av 

upprättelse genom att de inte agerat fel. 

 

5.2.3.1 Bekräftelsen 

Bekräftelsen som undertema omfattade hur kvinnorna upplevde upprättelse på olika sätt. Det 

kunde urskiljas att en viktig del av upprättelsen var att kvinnorna fick en bekräftelse att hur de 

agerat inte var fel och vad de utsattes för inte var acceptabelt. Denna bekräftelse kan komma 

från andra människor, samhället eller att de bekräftade sig själva. 

En del av bekräftelsen kunde kopplas till arbete, utbildning och möjligheten att fatta egna 

beslut. Denna del av upprättelsen kunde kopplas till att kvinnorna inte haft möjligheter till 

självbestämmande tidigare, vilket skapade en form av upprättelse när de frigjort sig från livet 

med HVF. Exempelvis tog Ayyan en masterexamen vid 30 års ålder, vilket hon beskrev var en 

upprättelse för henne (Hirsi Ali, 2006). Souad beskrev att hon fick arbeta och tjäna egna pengar 

samt att hon valde att fortsätta leva var en del av hennes upprättelse (Souad & Cuny, 2004). 

Shahrazad (2011) fick välja sitt eget arbete och efter ett tag startade hon en egen butik som hon 

trivdes med. 

Den delen av upprättelsen som omfattade egna beslut kunde även kopplas till den 

religiösa tron. Souad beskrev att hon fortfarande trodde på gud men hon hade inte bevarat seder 

eller tankesätt som hon var uppväxt med samt att hon avskydde våldet (Souad & Cuny, 2004). 

Ayyan ansåg att det gick att anpassa sin religiösa tro genom att kritiskt granska den samt 

bestämma i vilken grad denna tro skulle styra livet (Hirsi Ali, 2006). Det visades att den 

förändrade synen på den religiösa tron kunde skapa en bekräftelse för kvinnorna att de inte 

agerat felaktigt och att det de utsatts för inte var acceptabelt. Fortsättningsvis var en del av 
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kvinnornas upplevda upprättelse kopplat till bekräftelse offentligt. Det gemensamma för 

kvinnorna var att de skrivit självbiografier med förhoppning att hjälpa andra människor i 

liknande situationer. Tre av kvinnorna har offentligt delat med sig av sina berättelser med syftet 

att hjälpa andra kvinnor som är eller har varit utsatta för liknande händelser. Ayyan (Hirsi-Ali, 

2006), Maria (Rashidi & Omsén, 2018) och Souad (Souad & Cuny, 2004) föreläste och 

diskuterade sina erfarenheter inför andra människor offentligt på olika sätt. Att kvinnorna 

medverkade offentligt bidrog till en bekräftelse genom att människor som lyssnade på 

kvinnorna inte dömde dem.  

Sammanfattningsvis innebar ovanstående att kvinnorna i någon form bekräftades. 

Kvinnorna fick bekräftelse avseende hur de agerade tidigare och hur de agerade efter frigörelsen 

var acceptabelt. Bekräftelsen omfattade flera saker och det kunde urskiljas att det fanns två 

delar av bekräftelse som var centrala, vilket skapade två kategorier vilka kom att benämnas som 

upplevelsen att göra rätt och upprättelsen i offentligheten. 

 

5.2.3.1.1 Upplevelsen att göra rätt 

En del av bekräftelsen omfattade kategorin upplevelsen att göra rätt, vilket innefattade att en 

del av kvinnornas upplevelser av upprättelse kunde kopplas till att de agerade rätt. Detta 

omfattade att kvinnorna på något sätt fick en bekräftelse att deras beteende inte var felaktigt 

samt att HVF som de utsattes för inte var acceptabelt. Exempelvis beskrev Souad hur hon vid 

25 års ålder fick vetskap om att det inte var tillåtet att behandla kvinnor som hon blivit 

behandlad (Souad & Cuny, 2004). Shahrazad (2011) beskrev hur hon fick bekräftelse av att hon 

agerat rätt genom att hon fick ensam vårdnad för sina barn. Ayyan slutade se Koranen som en 

helig text utan såg den som ett historiskt dokument skrivet av människor (Hirsi Ali, 2006). 

Gemensamt för kvinnorna omfattade bekräftelsen att män och kvinnor var lika mycket värda i 

alla avseenden. 

En annan form av bekräftelse kunde kopplas till samhället, där olika insatser bidrog till 

att kvinnorna fick bekräftelse att HVF inte var acceptabelt. Det kunde omfatta upprättelse 

genom att vad kvinnorna utsattes för inte var tillåtet enligt lag. Marias make blev exempelvis 

häktad i sin frånvaro efter syraattacken eftersom han flydde från Sverige (Rashidi & Omsén, 

2018). Vidare blev Shahrazads make dömd till sluten psykiatrisk vård för händelserna i deras 

gemensamma bostad och för mordförsök (Shahrazad, 2011). 
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Det kunde urskiljas att upprättelsen omfattade att kvinnorna själva bekräftade att deras 

agerande var acceptabelt, där en betydelsefull del var att våga förlåta och berätta om sina 

upplevelser. Maria förlät mannen som hällde syra i ansiktet på henne som hennes make 

arrangerat (Rashidi & Omsén, 2018). Efter flera år vågade Souad berätta för sina döttrar om 

händelsen hon utsattes för samt berätta om hennes förstfödde son, vilket beskrevs vara ett steg 

för henne att bekräfta sig själv (Souad & Cuny, 2004). 

Sammantaget var upprättelsen en del av att vara en självständig kvinna samt att få en 

bekräftelse på att kvinnornas agerande inte var felaktigt. Det urskildes att flera former av 

bekräftelse var betydelsefullt för kvinnornas upplevelser av någon form av upprättelse. 

Upplevelsen att göra rätt, medförde en förståelse kring hur viktig bekräftelsen var för att 

kvinnorna skulle kunna bekräfta sig själva. Vidare bidrog ovanstående med en övergripande 

bild av hur kvinnor kunde uppleva olika former av upprättelse. 

 

5.2.3.1.2 Upprättelsen i offentligheten 

Kategorin upprättelsen i offentligheten, var den andra delen av bekräftelsen, vilket skapade en 

förståelse hur medverkan i offentlighet kunde bidra till en känsla av upprättelse. Detta handlade 

om att alla kvinnorna uttryckte att uppträdandet i offentlighet var en del av upprättelsen. Det 

kunde även sammankopplas med att kvinnorna upplevde en form av upprättelse genom 

möjligheten att hjälpa andra i liknande situationer. 

Alla kvinnorna beskrev hur de i det offentliga hade redogjort för sin berättelse med syfte 

att hjälpa andra kvinnor som var eller hade varit utsatta för HVF eller liknande händelser. 

Gemensamt för kvinnorna var att de skrivit sina självbiografier med förhoppning om att hjälpa 

andra kvinnor i utsatta situationer. En skillnad avseende offentligheten var att Shahrazad skrev 

en självbiografi, men medverkade inte aktivt i offentligheten som de andra tre kvinnorna. 

Det visades att tre av kvinnorna i större utsträckning delade sina berättelser i offentlighet, 

där en del handlade om att i någon form berätta om sina upplevelser. Ayyan medverkade i flera 

debatter i TV, där hon diskuterade och delade sina åsikter om kvinnors underkastelse inom 

islam (Hirsi Ali, 2006). Maria beskrev att föreläsa inför publik om sina erfarenheter och 

kunskaper medförde en styrka hos henne samt att hon senare inte kände varken skam eller skuld 

för det våld hon en gång levde med (Rashidi & Omsén, 2018). Souad delade sin berättelse 

genom att hon föreläste för en hjälporganisation och medverkade i radion, vilket beskrevs skapa 
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en styrka hos henne (Souad & Cuny, 2004). De tre kvinnorna fick bekräftelse genom att dela 

med sig av sin historia och genom att de fick möjlighet att hjälpa andra. 

Det urskildes att Ayyan och Maria blev mer aktiva i offentligheten i jämförelse med de 

andra två kvinnorna. Ayyan medverkade i politiken gällande kvinnomisshandel och omskärelse 

med syfte att det förtryck som muslimska kvinnor utsattes för skulle uppmärksammas samt för 

att göra muslimska kvinnor medvetna om hur allvarligt och oacceptabelt deras lidande var 

(Hirsi Ali, 2006). Vidare var Ayyan en av de som skapade filmen Underkastelsen del 1 för att 

belysa människors relation till Allah, där relationen byggde på total underkastelse (Hirsi Ali, 

2006). Maria blev ordförande för organisationen Kvinnors rätt och arbetade för mänskliga samt 

kvinnliga rättigheter och arbetade aktivt mot HVF, vilket hon beskrev gav kraft och mening 

(Rashidi & Omsén, 2018). 

Sammanfattningsvis kunde det skönjas att en del av upprättelsen för kvinnorna var att de 

på något sätt offentligt delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper vars syfte var att 

hjälpa andra. Detta uttrycktes även bidra till en upprättelse genom att andra människor inte 

dömde deras agerande i det tidigare livet med HVF. Det urskildes att en form av bekräftelse för 

kvinnorna skapades genom att medverka offentligt på olika sätt. Kategorin, upprättelsen i 

offentligheten, bidrog med en övergripande bild av hur kvinnorna kunde uppleva upprättelse 

genom att de försökte hjälpa andra. Det skapade också en bredare förståelse kring att kvinnornas 

medverkan i offentlighet inte endast bidrog till att hjälpa andra, utan även var ett sätt för 

kvinnorna att bearbeta och hjälpa sig själva. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Diskussion 

Syftet med denna studie var att med hjälp av självbiografier skapa en djupare förståelse kring 

hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) utifrån utsatta kvinnors upplevelser. Genom 

nedanstående tre frågeställningar skulle studiens syfte besvaras.  

• Hur påvisar kvinnorna motmakt? 

• Hur frigör sig kvinnorna från det hedersrelaterade våld och förtryck de tidigare utsatts 

för? 

• Upplever kvinnorna att de fått någon form av upprättelse? 

Fokus på viktiga begrepp som motmakt, frigörelse och upprättelse utifrån tidigare 

forskning har medfört att tre huvudteman framkommit. Huvudteman som framkom var att 

påvisa motmakt, att frigöra sig och att få upprättelse, inom varje huvudtema framkom ett 

undertema och två kategorier. Vidare kommer studiens resultat utifrån varje huvudtema att 

presenteras i relation till studiens tolkningsram och/eller tidigare forskning. 

 

6.1.1 Att påvisa motmakt 

I resultatet framkom huvudtemat att påvisa motmakt och undertemat eskalerande motmakt samt 

kunde två kategorier urskiljas vilka är utsatthetens motmakt och motmaktens offentlighet. För 

att skapa förståelse om kvinnornas motmakt behövs också makten beaktas utifrån att motmakt 

och makt är två sidor av samma mynt. Börjesson och Rehn (2009) menar att våld och makt är 

nära sammankopplade, där en central maktteknik är hotet om våld. Det enklaste 

maktförhållandet omfattar förhållande mellan två individer som har en grund i tvång och våld 

som en maktteknik, där den ena har makt över den andra och genom detta kan den med makt 

tvinga den andre till något. En annan del av makten är kontroll och övervakning (Börjesson & 

Rehn, 2009). Relaterat till ovanstående kan en förståelse skapas gällande kvinnornas utsatthet 

gällande begränsningar, kontroll och våld. Detta utifrån att de som utövar det HVF mot 

kvinnorna innehar makt medan kvinnorna får en underordnad position och därmed har de 

mindre makt. Kvinnorna påvisar mer motmakt desto mer tiden går, vilket kan hänvisas till att 

deras underordnade position minskar genom att motmakten ökar.  
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Det urskiljs att kvinnornas motmakt påvisas i varierande omfattning och när HVF ökar 

medför detta också att kvinnornas motmakt ökar, vilket kan relateras till tidigare forskning. 

Baianstovu et al. (2018) beskriver att de flesta av deltagarna i kartläggningen lämnat 

familjesammanhang där de varit utsatta för HVF. Vidare påverkades uppbrottet av att de fått 

nog efter längre perioder av HVF samt att hot om äktenskapstvång och oskuldskontroller. 

Börjesson och Rehn (2009) skriver att människor som utsätts för makt kan ha upplevelser av 

exempelvis motstånd. När upplevelsen av makt blir för mycket och detta inte längre går att 

acceptera kommer det extrema motståndet in och en vilja att bli fri från makten skapas. I studien 

urskiljs det att ju mer kvinnorna bestämt sig för att lämna livet med HVF desto mer motstånd 

börjar de påvisa. Börjesson och Rehn (2009) beskriver att motståndskrafter till makten är 

motstånd och mikromakt, där mikromakt innefattar allt från små gester av motmakt till direkt 

revolt mot makthavarna. Kvinnornas motmakt kan innefatta allt från mindre gester till större, 

vilket kan sammankopplas med mikromakt. Vidare ökar deras motmakt över tid, vilket också 

gör att de gör en sorts revolt mot makthavarna genom att bland annat fly eller polisanmäla. 

Detta är en del av att kvinnorna bestämmer sig att på något sätt bli fri från situationen med 

HVF, vilket medför att rådande maktförhållanden inte fortsätter att existera. Detta kan relateras 

till Franzén (2011) som menar att motmakt innebär att den utsatta gör motstånd och därmed 

raseras gamla maktförhållanden och nya byggs upp. Vidare beskriver Darvishpour (2015) att 

rådande maktrelationer permanentas och stabiliseras när en individ sänker sin anspråksnivå 

samt när en individ är missnöjd kan individen förändra situationen den befinner sig i. Utifrån 

att kvinnorna bestämt sig för att den rådande situation behövdes förändras hade de även intalat 

sig att eventuella konsekvenser kunde inträffa. Fortsättningsvis förändrade kvinnorna deras 

situation med HVF genom att visa motmakt och lämna situationen. 

 

6.1.2 Att frigöra sig 

Huvudtemat att frigöra sig omfattar undertemat vägen mot självständighet och kategorierna 

frigörelsen och kunskapen. Studiens resultat visar att ökad kunskap är en central del för 

kvinnorna mot ökad självständighet och genom ökad kunskap påbörjar kvinnorna sin frigörelse 

samt frigör sig. Den ökade kunskapen som kvinnorna upplever kommer från både samhället 

och andra människor runt omkring dem samt att det skapar en egen styrka hos kvinnorna att 

bekräfta sig själva. Fortsättningsvis framkommer det att kvinnorna erhåller kunskaper för att 

bli mer självständiga, vilket möjliggör deras frigörelseprocess genom bland annat utbildning, 

arbete och fatta egna beslut.  



 

39 
 

Socialstyrelsen (2019) beskriver att för de våldsutsatta kan känslor av skam utvecklas, 

vilket kan medföra svårigheter för de utsatta att definiera och prata om att de utsätts för HVF. 

Detta relateras till kvinnorna i studien genom att de upplever skam- och skuldkänslor när de 

frigör sig. Kvinnorna börjar inse att deras situation inte är acceptabel genom att de får ökad 

kunskap. Alla kvinnorna är uppfostrade utifrån normer och värderingar som gör att de får dåligt 

samvete och känner skam när de utsätts för HVF. Scheff och Starrin (2013) menar att skam 

uppstår när människor uppfattar sig själva i negativ bemärkelse i andras ögon och är en viktig 

emotion i samspelet med andra människor. Skam förekommer i människors fantasier och 

uttrycks genom anspråkslöshet, låg självkänsla, blyghet och dåligt samvete. I studien är 

kvinnorna i ett första skede underordnade och därmed anspråkslösa. När kvinnorna bryter mot 

förväntningarna och krav börjar de uppleva skam och får dåligt samvete. Denna skam är centralt 

kopplat till att kvinnorna frigör sig från livet med HVF. 

 

6.1.3 Att få upprättelse 

Inom huvudtemat att få upprättelse framkom undertemat bekräftelsen och kategorierna 

upplevelsen att göra rätt och upprättelsen i offentligheten. En stor del av det kvinnorna 

beskriver gällande upplevelser av upprättelse handlar om någon form av bekräftelse. 

Exempelvis att det som kvinnorna utsattes för var felaktigt samt att kvinnornas beteende inte 

har varit eller är felaktigt. Denna bekräftelse kan komma från samhället, andra personer eller 

att de bekräftar sig själva. Vidare framkommer det att en annan form av bekräftelse sker genom 

att kvinnorna deltar i offentligheten, där de berättar om sina erfarenheter med syfte att stödja 

och hjälpa andra kvinnor i liknande situationer. Scheff och Starrin (2013) menar att skam kallas 

för människans moraliska kompass och att det signalerar moraliska överträdelser. Relaterat till 

detta minskar kvinnornas känslor av skam genom dels ökad kunskap och dels genom 

bekräftelse från samhället och andra personer. Detta medför också att kvinnorna bekräftar sig 

själva som även kan urskiljas minska skammen. Bekräftelsen bidrar till att de tidigare moraliska 

överträdelser som kvinnorna upplevde inte längre upplevs som moraliska överträdelser. 

6.1.4 Sammanfattning av studiens resultat 

Fokus på viktiga begrepp som skapade teman, underteman och kategorier har bidragit till att 

skam, motmakt och makt varit relevanta att använda i studien. Eftersom det kan urskiljas att 

makt, motmakt och skam är nära kopplade till kvinnornas upplevelser i studien. Det centrala 

för kvinnornas motmakt, frigörelse och upplevda upprättelse är att de införskaffar sig ökad 
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kunskap, vilket även påvisas i tidigare forskning vara betydelsefullt. Baianstovu et al. (2018) 

redogör för att våldsutsatta tenderar att stanna kvar i destruktiva sammanhang genom att det 

finns en okunskap om samhällets insatser samt förekommer isolering. Vidare beskrivs det att 

ökad kunskap har funktionen i motsatt riktning, vilket innefattar att de våldsutsatta tenderar att 

lämna destruktiva sammanhang (Baianstovu et al., 2018). Utifrån detta anses det vara 

betydelsefullt att våldsutsatta kvinnor i olika sammanhang får ökad kunskap gällande 

samhällets resurser.  

Det framkommer också i studien att ökad kunskap för kvinnorna kan relateras till andra 

kvinnors liv, där de genom att bryta isoleringen och komma ut i samhället kan se att andra 

kvinnor lever på ett annat sätt i jämförelse med dem. En annan central del för kvinnorna i 

studien är bekräftelsen, vilket skapar en förståelse om att bekräftelse är betydelsefullt för 

kvinnorna efter sin frigörelse och hur de upplever upprättelse. Det urskiljs att alla kvinnorna 

påvisar någon form av motmakt men att detta förekommer på olika sätt. Det gemensamma är 

att alla påvisar en extrem motmakt genom att frigöra sig från den rådande situationen. Det 

centrala kring att kvinnorna frigör sig är att deras självständighet ökar och de får fatta sina egna 

beslut. Det framkommer också att en sorts bekräftelse för kvinnorna är att offentligt berätta om 

sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa andra kvinnor i liknande situationer. 

 

6.2 Studiens styrkor och svagheter 

Denna studie har utgått från fyra självbiografier för att skapa en djupare förståelse kring HVF 

utifrån utsatta kvinnors upplevelser. Resultatet från studien besvarade syfte på ett givande sätt, 

däremot baseras resultaten endast på berättelser från fyra kvinnor, vilket behöver tas med i 

beaktningen. Det vi valt att studera kan också undersökas genom att intervjua kvinnor som 

utsatts för HVF. Däremot kan detta upplevas som ett känsligt ämne att studera, vilket behövs 

tas i beaktning om studien genomförs med intervjuer. Att vi valt att använda självbiografier i 

denna studie är utifrån tidsaspekten och för att detta kan upplevas som ett känsligt ämne för 

berörda personer. Däremot är det viktigt att påpeka att kvinnornas upplevelser kring HVF 

utifrån studiens tolkningsram även kan förklaras utifrån andra perspektiv och teorier. Detta 

medför att det studien fokuserat på med hjälp av makt, motmakt och skam endast utgör en liten 

del av det som kan studeras. Styrkorna med studien är att vi genom den valda metoden har 

kunnat besvarat studiens syfte och frågeställningar. Nackdelar med metodvalet är att utifrån att 

självbiografierna kan tolkas på olika sätt och utifrån att inte citat skrivit med i resultatet behöver 
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läsaren förlita sig på informationen som ger utifrån vår uppfattning. Däremot har flera olika 

exempel beskrivits för att bidra med förståelse kring tolkning av självbiografierna. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Det som kan påpekas är att det finns relativt lite tidigare forskning kring kvinnors upplevelser 

av HVF, vilket synliggör ett ökat behov att detta område utforskas ytterligare. Detta utifrån att 

Socialstyrelsen (2014) menar att HVF är ett allvarligt problem eftersom det uttrycks i olika 

former av våld och förtryck. Socialstyrelsen (2019) beskriver att det är svårt att redogöra för 

omfattningen av HVF utifrån att det förekommer ett stort mörkertal samt svårigheter att studera 

området. Ytterligare forskning kring kvinnors upplevelser kan bidra med ökad kunskap, vilket 

kan underlätta för andra kvinnor i utsatta situationer. Vidare är det betydelsefullt att kunskapen 

ökar gällande HVF med förhoppning att detta kan medföra att fler kvinnor berättar om sina 

erfarenheter. Om fler kvinnor delar sina erfarenheter kan kunskapen öka, vilket kan utgöra 

betydelsefull information för att utveckla insatser för utsatta människor. Till sist är det värt att 

nämna att det vore intressant att studera mäns upplevelser av HVF utifrån fokus på motmakt, 

frigörelse och upprättelse. 

 

6.4 Slutsatser 

De slutsatser som kan göras utifrån studiens resultat är att den ökade kunskapen är betydelsefull 

för kvinnorna för att öka möjligheterna till motmakt gentemot andras maktutövning. Vidare är 

även den ökade kunskapen en viktig del för kvinnorna att frigöra sig från den rådande 

situationen med HVF. En annan central del när kvinnorna frigjort sig är ökad självständighet 

och att de har självbestämmanderätt som tidigare har begränsats. Bekräftelse är en central del 

av kvinnornas upplevelser kring upprättelse och denna bekräftelse hämtas från samhället, andra 

människor och att de bekräftar sig själva. Vidare är en del av bekräftelsen att offentligt dela 

erfarenheterna för att hjälpa och stödja andra kvinnor i utsatta situationer. Studien bidrar med 

en ökad förståelse om kvinnornas upplevelser gällande motmakt, frigörelse och upprättelse, 

vilket anses vara relevant för att få en överblick på hur kvinnornas kamp mot våldet upplevs. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  
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Bilaga 2.  
 

1. Hur ser våldet ut för de utsatta kvinnorna när de lever i en relation där hedersrelaterat 

våld och förtryck finns?  

2. På vilket sätt hanterar de utsatta kvinnorna situationer när det utsätts för hedersrelaterat 

våld och förtryck?  

3. Hur uttrycker kvinnorna att de börjar känna och tänka att situationen inte är acceptabel 

längre? Vad gör de då? 

4. Hur uttrycker kvinnorna motmakt gentemot förövarna? Vad inträffar och vilka 

eventuella konsekvenser förekommer? 

5. Förekommer det motmakt i varierande omfattning under tiden kvinnorna lever med 

hedersrelaterat våld och förtryck? I sådana fall hur uttrycks det?  

6. Hur frigör sig kvinnorna från det hedersrelaterade våldet och vad omfattar denna 

frigörelse? Vilka strategier använder kvinnorna? 

7. Har kvinnorna tagit sig ur livet med hedersrelaterat våld och förtryck? I så fall hur 

beskriver kvinnorna livet utan våldet?  

8. Upplever kvinnorna att de fått någon form av upprättelse efter att de förändrat sin 

situation och kommit ifrån det hedersrelaterade våldet? I så fall hur uttrycks den form 

av upprättelse kvinnorna upplever? 

 

 


