
KLANSAMHÄLLET – HEDERSKULTURENS 
MODER

Vad är klan? 
Varför finns det? 
Hur fungerar det? 

Vad händer när klan möter stat? 
Och vad har hederskultur med det att göra? 
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Mellan Klan och Stat



Klan - inte  bara en stor släkt

• Social 
• ekonomisk 
• politisk 
• legal 
• (militär)



SOMALIA  
längst ut på Afrikas Horn



Dhaqan Celis



Social tillit



Rättsstater (rule of law)



Klan dominerar i världen – utan att vi 
förstår det



 
Den värsta krocken handlar om synen på – familjen  

 

• Barnuppfostran 
• Religion 
• Könsroller 
• Sexualitet 
• Statens mandat att “lägga sig i”



Klan ser inte till landsgränser



Som vi ser länder



Klaner i Irak





Krig



Den minsta sociala enheten – i Sverige



Den utvidgade familjen (Qabiil)



HUVUDKLANERNA

DAROD                    DIR 

                                                          ISAAC 

     RANHANWEYN  

                                          HAWIYEE



Många delar i en oupplöslig helhet



The extended family



Trycket av västerländska värderingar genom 
globaliseringen hotar den mest 
grundläggande identiteten som bygger på 
starka familjeband, som bygger på klan. 

• Akbar S. Ahmed (Islam under siege)



Dragkamp mellan klan och stat



Oral Kultur



Hur stavas det egentligen?

• MOHAMED 
• MOHAMMED 
• MUHAMMED 
• MUHAMED 
• MAXAMED



TID



Cirkulär tidsuppfattning  
(Relationer viktigt)



Linjär tidsuppfattning  
(Skapar individualister)

Början____________________Slut



Förbättringsboom



Den svenska lagen



Den somaliska sedvanerätten – Xeer



Sedvanerätten i olika delar av världen

• ”Romani Kris” (Romer)  
• ”Urf´”(Mellanöstern)  
• ”Xeer" (Somalia)  
• ”Kanun” (Albanien) 
• ”Pashtunwali” (Afghanistan)



LEDAREN FÖR ALI KHAN-KLANEN I 
SVERIGE



KÄLLA; AFTONBLADET
Abu Saleh ser däremot inget problem i att lösa konflikter eller 
uppkomna situationer på det här sättet. Han tycker att polisen ska 
göra sitt jobb och menar att han har en helt annan uppgift än 
polisen, där hans jobb snarare är ett komplement. Han förklarar:
– Till exempel om det finns två familjer där det har blivit 
missförstånd. Då går jag in och gör fred innan det har utvecklat sig 
till något större och till ett blodbad, berättar han.

Men där tänker jag då som svensk, och uppvuxen här, ska inte 
polisen lösa sånt? 
– Polisen löser inte de här problemen på samma sätt. De vill inte 
ge samma typ av hjälp utan de vill gå vidare med det och det ska 
bli rättegång och folk ska träffas flera gånger och det löser inget 
utan det blir bara värre. Folk i såna situationer blir bara obekväma 
av att sitta på rättegång och anklaga varandra. Jag kommer istället 
med lösning direkt, så att problemet är löst och sen går jag hem.



Abu Saleh och jag ser på världen och samhället på olika sätt, 
där jag är uppvuxen med en stark stat som man litar på, och 
han är uppvuxen med en stark släkt som man litar på.

Men om folk vänder sig till dig i stället för att vända sig till polisen… 
–  Jag har redan sagt till dig från början, jag tar inte polisens 
plats. Problem som behöver polis, dem lägger jag mig inte i.

Jag tänker att det kan vara en svår gräns att dra. 
– När problemen är hanterbara, då kan jag komma in. När det 
har blivit blodbad, då är det polisens uppgift.
Han ger ett exempel. Så konkret som möjligt bara för att jag än 
en gång ska förstå vad han menar. Han tittar mig stint i 
ögonen, höjer fingret och ber mig att lyssna noggrant:



– Det finns många familjer här i Sverige. Stora familjer som 
vår. Om det händer något problem mellan två personer i 
två familjer. De slår varandra, till exempel, och polisen 
kommer och tar en person till sjukhuset och en person till 
häktet.
– Då kommer jag in här, mellan familjerna, inte mellan de 
två som har bråkat med varandra, utan jag kommer in och 
pratar med de andra i familjerna, som inte polisen tog.

Han berättar att han medlar så att inte konflikten blir större. 
Han pratar med representanter ur familjerna, gör upp i 
godo



INDIVIDUELLT vs. KOLLEKTIVT VÅLD

VÅLD I NÄRA RELATIONER HEDERSRELATERAT VÅLD

Individbaserat, vanligtvis en 
gärningsman 

Brottet fördömt, även av de 
närstående 

Ovanligt att brottet är planerat

Kollektivbaserat, vanligtvis flera 
gärningsman som delar blodsband 

Lojalitet från omgivningen mot 
gärningsmannen 

Vanligt att brottet är planerat. Finns 
exempel på årslång planering

Gärningsmannen känner ofta ånger 
efter brottet och ändrar sitt beteende

Gärningsmannen känner stolthet och 
visas respekt inom den egna gruppen



Ojdå
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