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Hedersrelaterat våld och förtryck 
Här hittar du lästips och medialänkar på temat hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 

Skönlitteratur 

Asaad, A. (2012). Stjärnlösa nätter. Nordstedts. 

Asaad,A. (2015). Blod rödare än rött. Nordstedts. 

Hassan, Y. (2015). Yahya Hassan; dikter. Norstedts.  

Pirzadeh, Z. (2013). Fjäril i koppel. Piratförlaget.  

Lapidus, J. (2017). Heder. Novellix.  

 

Dokumentärfilmer 

Banaz-a lovestory. (2012).  

Av: Diyaah Khan.  

Sammanfattning: Dokumentärfilmaren Deeyah Khans film handlar om hedersmordet på Banaz Mahmod. Ett 

fall som chockade världen och fick en enorm internationell spridning; men Banaz röst hördes aldrig, fram tills 

nu. Denna film berättar Banaz historia, med hennes egna ord. Med inspelat material som aldrig tidigare setts får 

vi här ta del av Banas värme, skönhet och mod. Utrymme får också den smått otroliga polisgrupp som vägrade 

ge upp i sin kamp att ställa mördaren inför rätta. 

Sonita. Tysk-afghansk dokumentär. (2015). En film av Rokhsareh Ghaem Magham. 

https://www.svtplay.se/video/27381761/sonita 

Sammanfattning: I drömmen är 18-åriga Sonita världsberömd rappare och dotter till Rihanna och Michael 

Jackson. I verkligheten är hon en papperslös afghansk flykting i Iran. Inte nog med att Iran förbjuder kvinnor att 

sjunga - Sonita måste också kämpa mot sin konservativa familj som vill gifta bort henne. Men hon ger sig 

aldrig! En av 2016 års mest prisade dokumentärer.  

https://www.svtplay.se/video/27381761/sonita
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The cut; exploring FGM. (2018). En film av Fatma Naib.  

Sammanfattning: När Fatma Naib filmade en dokumentär för Al Jazeera om kvinnlig könsstympning upptäckte 

hon att traditionen var djupt rotad i hennes egen kultur och familj. Denna film blev en personlig resa för henne 

till Somaliland, Kenya och Sverige där hon intervjuar olika människor och undersöker faktorer som ligger 

bakom bruket av kvinnlig könsstympning.  

https://www.aljazeera.com/program/episode/2018/4/24/the-cut-exploring-fgm/ 

https://youtu.be/TWIzaD4-_y4 

 

Spelfilmer 

Mustang (2015) Från 11 år. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V3986 

I regi av Deniz Gamze Ergüven.  

Sammanfattning: I en liten turkisk by vid Svarta Havets kust bor fem föräldralösa tonårssystrar tillsammans 

med sin farmor och farbror. Skolan har precis slutat och tjejerna är spralliga och förväntansfulla inför det 

stundande sommarlovet. På vägen hem efter skolavslutningen kan de inte låta bli att slänga sig i havet, där de 

skrattar och skojar med några killar från byn. Men vad som i deras ögon är oskyldigt tonårsstoj, anser andra 

vara osedlighet. Ryktet sprids snabbt i den lilla byn, och när de kommer hem möts de av en bister farmor. Hon 

har hört att systrarna gått för långt, och är orolig över att deras värde på äktenskapsmarknaden ska ha tagit 

skada. Historien växer till oanade proportioner och snart börjar systrarnas frihet kringskäras allt mer. Huset blir 

som ett fängelse och de fem systrarna tvingas kämpa mot sina fångvaktare. 

 

Vad ska folk säga? (2017). Från 15 år.  https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V9095 

I regi av Iram Haq.  

Sammanfattning: Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hemma följer hon strikt familjens 

pakistanska traditioner, men med sina vänner lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. När hennes pappa kommer 

på henne med att ha en pojkvän, skickas hon till Pakistan - ett land där hon aldrig tidigare varit. Berättelsen är 

baserad på regissören Iram Haqs egna erfarenheter. Vinnare av Publikpriset på Göteborg Film Festival 2018. 

 

https://www.aljazeera.com/program/episode/2018/4/24/the-cut-exploring-fgm/
https://youtu.be/TWIzaD4-_y4
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V3986
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V9095
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Radio 

P3 Dokumentär. Mordet på Fadime. https://sverigesradio.se/avsnitt/1324316 

P3 Dokumentär. Hedersmordet på Abbas Rezai. https://sverigesradio.se/avsnitt/784646 

P3 dokumentär. Hedersmordet på Pela. https://sverigesradio.se/avsnitt/53054 

 

DN artikelserie om könsstympning: 

http://www.dn.se/insidan/aklagare-vill-fa-fler-att-anmala-misstankta-brott/ 

 

http://www.dn.se/insidan/enkel-operation-kan-hjalpa-kvinnan-mycket/ 

 

http://www.dn.se/insidan/vi-maste-ge-flickorna-hopp/ 

 

http://www.dn.se/insidan/det-ar-slaende-hur-stark-tystnaden-ar/ 

 

http://www.dn.se/insidan/har-vagar-de-tala-oppet-om-konsstympning/ 

 

http://www.dn.se/insidan/barnmorskan-hade-ett-rakblad/ 

 

 

Facklitteratur 

Baíanstovu, R., Cinthio, H., Strid, S., Särnstedt, E. (2018). Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck 

och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Stockholm och Malmö 2017–2018. Örebro 

Universitet. 

 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1324316
https://sverigesradio.se/avsnitt/784646
https://sverigesradio.se/avsnitt/53054
http://www.dn.se/insidan/aklagare-vill-fa-fler-att-anmala-misstankta-brott/
http://www.dn.se/insidan/enkel-operation-kan-hjalpa-kvinnan-mycket/
http://www.dn.se/insidan/vi-maste-ge-flickorna-hopp/
http://www.dn.se/insidan/det-ar-slaende-hur-stark-tystnaden-ar/
http://www.dn.se/insidan/har-vagar-de-tala-oppet-om-konsstympning/
http://www.dn.se/insidan/barnmorskan-hade-ett-rakblad/
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Baíanstovu, R. Heder. (2017). Studentlitteratur.  

 

Brå (brottsförebyggande rådet). 2010:18. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag. Västerås. Edita Nordsteds. 

Darvishpour, M. Lahdenperä, P & Lorentz, H. (2010). Hedersrelaterad problematik i skolan; en kunskap- och 

forskningsöversikt, Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan, SOU 2010:84. 

Jernbro, C.& Landberg, Å. (2018). Det är mitt liv! Om sambandet mellan barnmisshandel och att inte få välja 

sin framtida partner. Stiftelsen allmänna barnhuset.  

Jordan, T. (2015). Processinriktad värdegrundsdialog-med barnen i centrum, en utvärdering av ett projekt för 

att främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Göteborgs universitet.  

Kriminalvården. (2020). Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det. Intervjustudie med 

kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad våldsbrottslighet.  

Länsstyrelsen i Östergötland (2015). Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och 

myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning. 

Slutrapport 2015:15 

 

Länsstyrelsen i Östergötland, Rapport nr 2015:4. Gift mot sin vilja. Slutrapport. 

 

Mackie, G. Ending Footbindning and Infibulation- A Convention Account. American Sociological rewiev, Vol 

61, No 6 (Dec., 1996) 999–1017.  

Rosquist, J. (2020). Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997–2017. Göteborgs 

universitet. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.  

SOU 2015:55. Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Stockholm. 

Fritzes.  

Strukturer för stöd. Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

(2020). Vårdanalys rapport 2020:8 

Unicef. (2010). The Dynamics of Social Change Towards the Abandonment of Female Genital 

Mutilation/Cutting in Five African Countries. www.unicef.org 

Det var icke bare ferie. Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. (2020). Oslo.  

Norberg, K. & Thörn, M. Amanda-kommissionen. Granskning av Göteborgs stads arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtyck 2017–2018. Göteborgs stad.  

http://www.unicef.org/
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