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Sammanfattning 
Heder är ett omdiskuterat begrepp och det finns idag ingen renodlad definition vilket även är en 

anledning till svårigheten i att ange problemets extension. Därför är denna studies syfte att 

undersöka hur media idag framställer hedersrelaterad problematik. För att studera valda ämne 

analyserades tidningsartiklar publicerade år 2014 från ett urval av kvälls- och dagspress. 

Utgångspunkten för analysen av materialet är ett feministiskt perspektiv som utgår från antagandet 

om att kategorierna kvinnor och män, manligt och kvinnligt är socialt skapade och där fördelningen 

av makt och resurser är central. En fråga för vår analys blir därför om kategorierna kvinna och man 

också återspeglas som ojämlika dikotomier i media. För att analysera materialet har metoden kritisk 

diskursanalys samt tematisk analys använts och fokus har legat på en 

dominerande könsskillnadsdiskurs gällande män och kvinnor. Den kunskapsteoretiska 

utgångspunkten är socialkonstruktivistisk, vilket innebär att verkligheten är socialt konstruerad, 

subjektiv och föränderlig.  

   

Vid analysen av materialet fann vi att medias framställning av hedersproblematiken dominerades av 

begrepp så som kön, kultur, dominans och förtryck. Problematiken grundar sig enligt media i 

hederskulturer där mannens överordnade position tar sig uttryck i brottsliga handlingar och 

kvinnoförtryck. De brottsliga gärningarna sker ofta på grund av att kvinnan brutit mot hederskoden, 

dessa brott mot normerna som hederskulturen präglas av är enligt artiklarna anledningen till att 

våld, mord och andra övergrepp sker. Normerna antas vara starkt knutna till patriarkatet där män är 

överordnade och kvinnor är underordnade. Övergripande faller fler kvinnor offer men media lyfter 

även andra sociala kategorier som vanligtvis inte associeras till hedersproblematik vilket är 

väsentligt att belysa. Analysen visade även att media tenderar att framställa människor från en viss 

kultur som en kulturell produkt, då dessa människor tillskrivs snarlika egenskaper och 

handlingsmönster. ”Vi” och ”dem” är en uppdelning som görs i tidningsartiklarna, en uppdelning 

som skildras i framställningen att skapa ett jämställt ”vi” och ett patriarkalt ”dem”. Hedersvåldet 

mot kvinnor framställs utifrån en kulturantropologisk förklaringsmodell som också synliggör en 

viss etnocentrisk sida av media. 
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Inledning   

 
"Vad är det som får en man att döda sitt barn- för hederns skull? Vad är det som får en mamma att vittna till 

förmån för en man som har dödat deras barn- för hederns skull?" (Wikan 2004:7)  

  

Den ideella organisationen Amnesty International (2011) skriver att enligt FN:s särskilda rapportör 

för utomrättsliga och godtyckliga avrättningar mördas omkring 5000 kvinnor varje år i hederns 

namn, men mörkertalet är stort. Heder är ett omdiskuterat begrepp och de finns idag ingen renodlad 

definition, vilket enligt Brå (2012) gör det svårt att ange problemets extension. Det råder en 

oenighet kring huruvida hedersrelaterat våld och förtryck bör anses vara en specifik form av våld. 

Men de flesta praktiker är överens om att det finns människor som lever under begränsningar som 

har med hedersrelaterade värderingar att göra (Ibid). Ingen vet hur många hedersrelaterade brott 

som egentligen begås i Sverige idag, oklarheter kring begreppets vidd gör enligt Brå (2012) 

statistiken missvisande. När problemets omfattning inte kan klargöras skapas svårigheter gällande 

graden av de insatser och resurser som behövs. I enlighet med Brottsförebyggande rådet (2012) har 

hedersrelaterat våld och förtryck sedan millenniumskiftet blivit allt mer uppmärksammat i Sverige. 

Socialantropologen Wikan (2004) hävdar att det idag finns en generell okunskap kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Hon framhåller att hedersmord förekommer inom alla religioner 

och trosuppfattningar och menar att det av den anledningen är rimligt att anta att det handlar om 

tradition snarare än religion. 

  

Under de senare åren har hedersvåld dessutom kommit att bli betydligt mer uppmärksammat i 

massmedia enligt Johansson (2005). Fenomenet hedersmord och den allmänna debatten har väckt 

stor uppmärksamhet, termen heder har kommit att förknippas med tragiska öden, främmade kulturer 

och framför allt religion (Ibid). Vårt intresse väcktes i samband med upptäckten av den okunskap 

som råder i Sverige. Hedersrelaterat våld och förtryck är därför ett viktigt ämne att belysa och inte 

minst medias roll i att förmedla en bild av fenomenet.   

Bakgrund  

Media  
Media har kommit att uppta allt mer av vår vakna tid och har kommit att spela en central roll för 

människors uppfattningar och värderingar av olika typer av fenomen, hur vi ser på samhället samt 

hur vi som individer fungerar i det. Inom medieforskningen diskuteras det huruvida media idag fått 
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en ökad makt över människors tankar och värderingar (se Blomberg et al 2004). Det görs ett 

antagande om att massmedia har en dagordningsfunktion (agenda-setting), alltså att media har stora 

möjligheter att avgöra vilka frågor och problem som ska diskuteras och inom vilka ramar de skall 

föras (Ibid). I förlängningen anser Blomberg et al (2004) att detta kan medföra att media själva 

lanserar nya problem, exempelvis kan ökad känslighet och oro för vissa beteenden uppstå då det 

ofta rapporteras om dem.   

  

Pollack (2001) menar att media är betydelsefull i framställningen av hur människor ser på sociala 

fenomen och känslotillstånd samt när det uppfattas som problem. Olika individers handlande, 

opinionsbildningsprocesser och lobbying kan ses som exempel på hur problem skapas i det 

offentliga rummet, vilket även diskuteras av Blomberg et al (2004). Media verkar som moralbärare, 

de framställer fenomen eller händelser som reproducerar människors normer om vad som är rätt och 

fel, skiljer det goda från det onda (Pollack 2001). Givetvis måste man vara medveten om att 

medierna inte är den enda aktören i konstruktionen av en problemdiskurs. Vikkelsö Slot (2004) 

menar att det snarare råder ett komplicerat politiskt och socialt samspel mellan olika aktörer. Men 

liksom Pollack (2001) skriver har journalister en central ställning i den process genom vilken det 

moderna samhället uppfattar något som socialt avvikande, vilket inte går att bortse ifrån. 

Journalistiken är idag att betrakta som ett system, som måste förstås i relation till andra sociala 

institutioner och det större samhället. Media är en social institution som utgör en 

tolkningsgemenskap, vilket med sitt sätt att beskriva verkligheten får ett stort inflytande på det 

sociala livet. (Pollack 2004).  

 

Media spelar på detta sätt en central roll i framställningen av olika typer av fenomen, en 

framställning som kan tänkas påverka människors uppfattning och värderingar om fenomenet samt 

hur vi som individer förhåller oss till det. Det blir därför av vikt att också förstå hur människan 

skapar denna uppfattning. Som utgångspunkt menar Dahlgren (1987) att verklighetsuppfattningen 

för människor är i en ständigt pågående process som grundar sig i samhälleliga företeelser och det 

subjektiva medvetandet. Enligt Dahlgren (1987) har media stor betydelse i människors 

meningsproduktion, vilket även Nilsson (2012) hävdar. Nilsson (2012) menar att en del av den makt 

de besitter ligger i att media är betydelsefull för hur människors föreställningar skapas inom olika 

områden, men att de samtidigt också reflekterar allmänhetens åsikter.   

Hedersbegreppet  
Wikan (2004) skriver att det utmärkande för fenomenet heder är förekomsten av en hederskod, en 

uppsättning regler som specificerar vad man får och inte får göra. I förhållande till dessa regler kan 
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heder inte bara vinnas utan även förloras. Hederskoden består av olika värden som valts ut och 

tillskrivits en överordnad, vilket kan betraktas som grundvärderingar. Bryter man mot dessa, 

förlorar man sin heder. Viktigt att notera är att hedersvåld och förtryck inte bara drabbar kvinnor 

och därför kan fenomenet inte bara förstås inom ramen för "mäns våld mot kvinnor" och 

"kvinnoförtryck” (Ibid). Problemet bottnar enligt Wikan (2004) i en specifik hedersideologi, och det 

är den vi måste förstå, inte för att döma utan för att föra kunskapen vidare. Den brittiska 

socialantropologen Julian Pitt-Rivers definierar hedersbegreppet:  

 

" Heder är en persons värde i egna men också i andras ögon; det är hans värdering av det egna värdet, hans 

krav på stolthet; men det är också samhällets erkännande av detta krav, dess accepterande av hans anseende, 

hans rätt till stolthet"   

(Pitt-Rivers 1965:21)    

 

I resonemanget betonar Pitt-Rivers att heder är något samhälleligt, människor kräver en respekt av 

samhället, men han belyser också hederns roll i individens bild av sig själv (Johansson 2005). Trots 

att hedersrelaterat våld inte bara drabbar kvinnor, är begreppet heder att betrakta som något manligt. 

Wikan (2009) beskriver det som att heder är ett könat begrepp; paradoxen blir att kvinnorna som 

anses sakna heder dock är hederns axel i många samhällen. Den iranska feministen och författaren 

Haleh Asfar har en egen reflektion kring heder vilken Wikan (2004:70–72) nämner; kvinnor har 

ingen heder, kvinnor har skam i kroppen. Att ha skam i kroppen är att kunna förvalta sin sexualitet i 

enlighet med hederskoden. Om kvinnan inte besitter skam kan hon störta hela släkten i vanära. 

Skammen blir ingen realitet förrän den blir offentlig, skammen ligger i de andras blickar. Först när 

den blir känd kräver skam handling, vanära uppstår på grund av omgivningens värderingar (Ibid). 

Wikan (2004) påpekar vidare att männens heder är starkt kopplad till kvinnors sexualitet vilket kan 

ta sig olika uttryck världen över. Mannens heder hotas av kvinnans sexualitet, en heder som är av 

kollektiv karaktär; om en kvinna uttrycker sin sexualitet på det som i sammanhanget betraktas som 

ett icke-önskvärt sätt, kan hennes agerande därmed vanära en hel släkt. Historiskt sett har heder 

enligt Wikan (2004) förknippats med ära, respekt och hjältemod; heder erinrar om tider då män var 

ridderliga och modiga. I europeisk historia liksom i icke-västliga samhällen har könsdimensionen 

"en man av heder" och "en ärbar kvinna" reproducerats genom tiderna. Uppfattningar om heder har 

ofta stått i konflikt med lag och rätt, under senmedeltid men också idag, i många samhällen (Ibid). 

Wikan (2004) menar att heder i många människors liv är av stor betydelse för att kunna uppnå 

politisk och social status. I hedersrelaterade debatter har det diskuterats huruvida ämnet är att 

betrakta som grundat i religionstillhörighet eller i kulturella praktiker, det råder delade meningar i 

debatten men hederskultur är mer komplext än den bild media framställer. Wikan (2009) skriver att 

hedersmord inte är att betrakta som svartsjukemord och inte heller affektmord, "crimes of passion". 
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Gärningsmannen handlar ”normalt”, alltså inte under psykiskt lidande eller mentalt avvikande. Han 

gör sin plikt och handlar rationellt; ett rationellt handlande utifrån ett värdesystem som delas av en 

grupp människor och gör honom till en hjälte. Hjälte blir den som dödar i hederns namn utan att 

känna ånger (Wikan 2009).  

 

I Sverige har våld mot kvinnor sedan en längre tid varit uppmärksammat, Brottsförebyggande rådets 

rapport från år 2014 visar att ca 15 svenska kvinnor varje år dödas av en nuvarande eller tidigare 

partner. Däremot menar Rizvi (2004) att vi upplever det som uppseendeväckande när en man av 

invandrarursprung gör detsamma mot sina kvinnliga närstående. På detta sätt kan också synen på 

heder missbrukas och ibland används den som ursäkt för vissa beteenden. Det ökade intresset för 

frågan har dock gjort att fokus ligger kvar i den extrema änden av hedersrelaterade brott och ingen 

granskar de komplexa sociala krafter som leder till en persons ofta våldsamma död. På grund av 

denna komplexitet har vissa samhällen svårt att hantera begreppet heder och därför misstolkas det 

också lätt (Ibid).    

Syfte   

 
Syftet med denna studie är att utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka hur media framställer 

hedersrelaterad problematik. Detta för att belysa hederskulturers problem samt de genusrelaterade 

frågor som kommer upp i debatten om problemet. Studien baseras på analys av artiklar från både 

kvälls- och dagspress publicerade år 2014. 

Frågeställningar   

 
1. Hur framställer artiklarna olika typer av hedersrelaterad problematik?   

2. Reproducerar artiklarna föreställningar om genus och heder?   

  

Tidigare forskning 

En stor del av den forskning som gjorts inom fältet handlar om hederskulturer och praktiker från 

kulturella, könsteoretiska och strukturella perspektiv. Exempelvis har Eldén (2003) ett feministiskt 

perspektiv på sin studie i likhet med Awwad (2001), medan Wikan (2004, 2009) är mer kulturellt 

inriktad och Reimers (2007) har ett perspektiv som kan ses som en blandning av dessa.   

  

En studie som innefattar flera perspektiv är utförd av ”Nationellt Centrum för Kvinnofrid” (NCK) 
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som år 2010 gjorde en kartläggning av svensk forskning om hedersrelaterat våld och förtryck samt 

arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Rapporten syftar till att ge en bild av tre olika 

perspektiv på våldet. NCK (2010) delar in forskningen i ett kulturellt perspektiv, vilket syftar till 

forskning som studerar hederskulturer utan att specifikt analysera våld, samt forskning som 

fokuserar på våld och ser det främst som ett uttryck för en specifik icke-västerländsk hederskultur, 

som är genomsyrad av patriarkala värderingar. Det andra perspektivet är ett könsperspektiv som 

utgår från en universalistisk förståelse av mäns våld mot kvinnor. Det tredje perspektivet är ett 

intersektionalitetsperspektiv, där heder studeras bortom kultur, globala och koloniala sammanhang. 

Kön, klass och etnicitet diskuteras och ses som samverkande ordningar. Samtliga tre perspektiv 

möts i förståelsen av våld som är grundat i patriarkal makt (Ibid).    

  

I rapporten menar man att startskottet för den offentliga debatten i svenska medier kring heder, 

invandring och våld skedde i samband med morden på Sara 1996 och Pela 1999 (NCK 2010). Den 

statistiska förekomsten av hedersvåld är i Sverige såväl som internationellt till stor del outforskad, 

problemet antas vara mer utbrett än vad tidigare forskning visat (Ibid). Rapporten belyser också 

problemet om hur islamofobi bäddas in i en anti-hedersmordagenda. Genom detta riskerar varje 

försök att tillskriva en viss typ av våld som hedersrelaterad att förstås inom en främlingsfientlig 

ram. Denna problematik har synliggjorts i svensk debatt och media där politiska satsningar mot 

hedersrelaterat våld å ena sidan riskerar att falla in i en anti-islamisk agenda eller bli en del av det 

stigmatiserade talet om vissa etniska minoriteter (Ibid). Om denna typ av våld göms inom ramen för 

generella lösningar som syftar till att motverka våld kan det enligt NCK (2010) finnas en risk att 

vissa grupper av brottsoffers situation ignoreras av rättsväsende, men även av sociala myndigheter. 

En annan problematik är att beteckningen hedersvåld/hedersmord inte är optimal då frågan väcks 

om varför just den typen av våld ska definieras utifrån motivet, eller bortförklaringen till handlingen 

(Ibid). NCK (2010) menar att våld som motiveras av heder kan dölja andra bakomliggande 

maktaspekter som kan vara politiska, ekonomiska och sociala.     

   

En av de första studierna som utfördes om hedersrelaterat våld i Sverige är Åsa Eldéns (2003) 

avhandling som bygger på intervjuer med kvinnors erfarenheter av hedersrelaterad problematik, 

samt på sju svenska rättsfall rörande hedersrelaterat våld. Avhandlingen visar på hur kultur skapas i 

kontrast till de studerade kvinnornas liv och i samband med föreställningar om kvinnlighet och 

heder (Eldén 2003). En stor del av avhandlingen handlar om bilden av eller synen på kvinnan, där 

en kvinna antingen är oskuld eller hora, en kvinna som blir stämplad som hora får en evig 

brännmärkning. Det enda sättet för mannens heder att bli intakt igen är att göra sig av med kvinnan. 
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Dessa normativa krav kan enligt Eldén (2003) vara avgörande för kvinnor som ofta får uppleva våld 

som följd. Det centrala är inte heller om kvinnan har betett sig ”ohederligt” och om ett eventuellt 

rykte är sant eller falskt, utan ryktet i sig är det som skapar skam för familjen. Äran för mannen 

återställs inte förrän kvinnan är utesluten från familjen eller avliden, där ryktet blir en fråga om liv 

och död. 

  

I avhandlingen finns ett avsnitt som behandlar media och dess roll i rapporteringen av 

hedersrelaterade händelser samt hur de talat om den feministiska forskning som bedrivits i ämnet. 

Detta studeras genom att använda sig av svensk dagspress i form av Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Eldén (2003) menar vidare att hennes utgångspunkter även kan ses som en spegling av 

mediedebattens ”kulturkrocksresonemang”. Hon förstår kultur som en dynamisk och komplex 

process som är i ständig förändring och använder det som teoretisk utgångspunkt i ifrågasättandet 

av medias dominerande föreställning. En föreställning som handlar om att normer som är knutna till 

andra kulturer/länder förutsätts vara problematiska, samt att mäns våldsanvändning är en 

konsekvens av kolliderande kulturer. Hon gör ett antagande om att erfarenheter av ”kulturkrockar” 

kan synliggöra normer för kön, vilket betyder att kulturella normer kommer upp till ytan vid en 

konfrontation med andra normer. Det förutsätter även en jämförelse mellan de ”krockande 

kulturerna” där de ges ett kontrasterande och avgränsat innehåll (Eldén 2003). Eldén (2003) riktar 

också samtidigt kritik mot media som hon menar har målat upp nidbilder av henne och andra 

feministiska forskare för att bedriva ”fel” sorts feminism, vilket blivit ett hån mot den viktiga 

forskning och debatt som bedrivs i ämnet. 

  

Eva Reimers (2007) har genom en diskursanalys av tidningar studerat ett fall av hedersmord 

presenteras i svensk media. Hon menar att normer kring etnicitet, kön och social klass som 

tillsammans avgränsar kärnvärden för en hegemonisk uppfattning om det svenska samhället blir 

tydliga i mediediskussionen. En dikotomi bildas mellan ett modernt och tolerant Sverige och en 

annan föråldrad och självgod kultur. Reimers (2007) anser att medias rapportering delvis har 

bidragit till föreställningar om hederskulturer i förhållande till den svenska kulturen. Bland annat 

skildras mördaren (som var en man) i termer av bristande manlighet exempelvis genom att lyfta att 

han inte var stark, inte lång och oförmögen att läsa samt framhävs en låg socioekonomisk ställning. 

Men genom att tillskriva honom patriarkala värderingar, som betonar dominans över kvinnor, görs 

mordet begripligt då de uppfattas som främmande i förhållande till svenska normer och värderingar. 

Reimers (2007) menar vidare att den invandrade mannen övergripande konstrueras som ett problem 

som styrs av en kvinnohatande kultur som motiverar våld mot kvinnor. Invandrarkvinnan 
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konstrueras antingen som ett förtryckt offer som är inlåst i en provinsiell patriarkal kultur, eller som 

en kvinna som strävar efter att vara som ”oss”. Denna typ vårdar ”vårt” sätt att leva och ”våra” 

värderingar (Ibid). Studiens resultat visade att genom det sätt som media framställer händelsen och 

de inblandade personerna, upprepas och bekräftas den dikotoma relationen mellan ”oss” och ”de 

andra”. En relation med betoning på kön och jämställdhet där jämställdhet är ett utmärkande drag 

för Sverige, men inte för den kultur som den invandrade mannen sägs tillhöra. En invandrad 

persons ställning i förhållande till kvinnors rättigheter och frihet visar följaktligen hur integrerad 

personen är och i vilken mån hen anpassat sig till svenska normer. Ett martyrskap uppstår för den 

mördade kvinnan då hon kan anses ha dött för en kamp om det svenska sättet att leva, ett sätt som 

betecknas av jämlikhet, modernitet, upplysning och frihet. Därför är det enligt Reimers (2007) 

problematiskt att studera våld som motiveras av föreställningar om heder utan att bekräfta 

förtryckande och diskriminerande sociala normer och föreställningar. 

    

Internationellt har många studier gjorts om hedersproblematik (se ex Chesler 2009). Amani M. 

Awwad (2001) har studerat heder och hedersmord i Mellanöstern där hon menar att kulturen är 

djupt rotad och familjen är grundbulten som är patriarkal, patrilinjär och patrilokalt uppbyggd. Det 

är av vikt att ha en förståelse för hur hedern ser ut i andra delar av världen för att förstå hur det kan 

komma att uttrycka sig i Sverige. Kort sagt kretsar tillvaron kring männens liv. En hegemonisk 

uppbyggnad av samhället resulterar i att vissa föreställningar om verkligheten blir grunden för de 

kulturella sedvänjorna som råder. Förlängningen blir kulturella normer och avvikelser från dessa 

anses oacceptabla. Dock kan en hegemonisk diskurs skapa en förståelse för den kulturella 

dynamiken och sedvänjorna som gett legitimitet åt hederskodexen som råder i många länder i 

Mellanöstern (Ibid). Det kraftfulla grepp som ideologin har återspeglas i könsdynamiken i samhället 

som helhet, vilket huvudsakligen ses som en maktkamp där två verkligheter skapas. En 

kännetecknas av dominans och kontroll medan den andra kännetecknas av undergivenhet och 

sexuell renhet. Manlighet utgör enligt Awwad (2001) en status som måste uppnås, män måste arbeta 

för att skydda sin manlighet men även kämpa för att uppnå en högre status av manlighet. 

Kvinnlighet är å andra sidan medfött med förutbestämda egenskaper, skyldigheter och regler som 

måste accepteras av kvinnorna, framför allt eftersom påtryckningen från patriarkatet är stor. Awwad 

(2001) menar att de också begränsar möjligheter och tillgång till viktiga samhällsresurser vilket gör 

dem maktlösa och svaga. Ett kraftfullt system av social kontroll finns för att skydda kvinnors 

sexuella renhet, vilket också innefattar skam, skandal och skvaller och syftar till att skydda den 

patrilinjära familjens prestigefyllda status. Detta system lägger bördan på kvinnan som ska skydda 
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sin oskuld. Om hon inte gör det är det endast kvinnan som blir beskylld även om det är mannen som 

är orsaken vilket tolkas som ett sätt att lägga ansvaret på offret, ”blaming the victim” (Ibid).    

Teoretiskt ramverk 
 

Det fält som denna studie syftar till att undersöka är medias roll i framställningen av 

hedersproblematik. Vi vill belysa detta med utgångspunkt i ett feministiskt perspektiv och därför är 

det teoretiska ramverket inspirerat av en feministisk diskussion om genus, kultur och media. 

    

Kön och genus är två begrepp som definieras på olika sätt beroende på vilken teoretisk 

utgångspunkt som används (Mulinari 2003). Ett ändamål med dem kan vara att belysa hur 

kategorierna män och kvinnor konstrueras genom sociala relationer av över- och underordning, som 

är starkt präglade av en distinktion mellan natur och kultur. Ett annat begrepp som är viktigt är 

patriarkat vilket syftar till en analytisk kategori som anger en makrostrukturell princip för social 

organisering genom vilken män som grupp tillägnar sig kvinnors sexualitet och arbete (Mulinari 

2003). Genom begreppet åskådliggörs ett system som kännetecknas av manlig dominans och 

kvinnlig underordning. Dock finns det stora variationer enligt Mulinari (2003) vad gäller 

möjligheten att kontrollera och utöva makt över kvinnor, mellan olika grupper av män. Enligt Rizvi 

(2004) är den patriarkala strukturen ett globalt fenomen men dess uttryck är specifika för 

sammanhanget och kulturen, där hedersetiken endast är en av patriarkatets dimensioner. Vidare kan 

kön och genus användas som en central markör genom vilken gränser mellan ”vi” och ”dem” 

bildas. Genom genussymbolik, genusrelationer och genusideologier förkroppsligas skillnader 

mellan den egna gruppen, gruppen som anses tillhöra nationen och andra rasifierade grupper 

(Mulinari 2003). Det är därför i själva verket genom genusdiskurser som grupptillhörigheten 

konstrueras. Mulinari (2003) menar att olikheter som rör klass och etnicitet samt status- och 

prestigeskillnader inom gruppen symboliseras i termer av genusskillnader. Exempelvis konfronteras 

rasifierade grupper med normen för kvinnligt och manligt i den hegemoniska kulturformationen, 

samtidigt konfronteras de med de normer som kännetecknar gruppens egen uppfattning av genus 

och kön (Ibid).  

  

”Vi” och ”dem” syftar också till distinktionen mellan grupper vi tillhör och förstår samt grupper vi 

inte kan eller vill tillhöra (Bauman & May 2004). Denna uppfattning stärkts ofta genom en 

misstanke om att ”dem” har samma uppfattning om ”oss”. Sociologiskt kan man knyta skillnaden 

till ingrupp och utgrupp. Kärnan i vår identitet bildas genom att negationer utesluts vilket i detta fall 
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är egenskaper som kännetecknar ”dem”. Utgruppen är också den imaginära motsatsen till sig själv 

som är nödvändig för ingruppens identitet och sammanhållning. Tryggheten som ingruppen skapar 

kännetecknas av samhörighet och gemenskap. Man kan tänka sig att ingrupper endast består av 

små, intima grupper som finns nära, men de består även av klasser, kön och nationer som är stora 

och vitt spridda. De utmärks enligt Bauman och May (2004) ofta av ett gemensamt språk och 

gemensamma sedvanor, men det förekommer även splittring i vissa övertygelser. Eventuella 

sprickor döljs emellertid av en ”vi”-bild som syftar till en känsla av enighet. Dock krävs en del 

möda för att göra klasser, genuskategorier och etniska grupper till ingrupper då de saknar det 

sociala kitt som är utmärkande för oss välbekanta grupper genom den dagliga interaktionen (Ibid). 

Fienden i utgrupperna framställs också som hotande, skrämmande och intrigerande. Vaksamheten 

blir en nödvändighet som förstärks av fördomarna mot utgruppen, vilka kan ta sig i uttryck i 

rasistiska attityder och handlingar. Man kan även se det som en relation mellan de ”etablerade” och 

de ”utomstående”, där en tillströmning av utomstående utgör ett hot mot den etablerade 

befolkningens levnadssätt, oavsett om en objektiv skillnad finns mellan grupperna. Följden blir att 

de etablerade invånarna kan handla i enighet med sina fördomar och åberopa rättigheter som de 

”förvärvat” genom sin historia av levnad i nationen (Ibid).   

    

Ett annat begrepp som är relevant att förstå är etnocentrism (Mulinari 2003), vilket finns i de flesta 

kulturella formationer, som går ut på att man uppfattar sin egen världsbild som naturlig där 

tillhörande normer och värderingar är självklara. Skillnaden mellan etnocentrism, rasism och 

xenofobi (rädslan för det främmande) ligger i maktutövandet och maktrelationer. Då etnocentrism 

till viss del finns i de flesta kulturella formationer är det ändå endast vissa som innehar tillräcklig 

makt för att göra sin egen världsbild till norm för det mänskliga (Ibid). Vad gäller media framhålls 

det ibland enligt Englund (2004) att svensk media är etnocentrisk på det sätt att de flesta journalister 

är svenska, vilket i sig kan påverka vad som skrivs och hur det skrivs. Det kan i förlängningen leda 

till att etnocentriska värden legitimeras i media, samtidigt som en motverkan mot detta finns i 

rädslan för att vara politisk inkorrekt. Media har haft en tendens att klassificera våld mot 

invandrarkvinnor utifrån kulturella förklaringsmodeller, men där svenska mäns våld mot kvinnor 

har förklarats utifrån sociala faktorer så som psykisk sjukdom, social marginalisering eller 

droganvändning. Dock menar Englund (2004) att mediedebatten är viktig och har lett till positiva 

förändringar men samtidigt har en stigmatisering skett av vissa invandrargrupper. Man har också 

kunnat utskilja debatten kring våld mot kvinnor och våld mot kvinnor på grund av heder i två linjer 

vilket Larsson (2004) skriver om. Den ena som en ”traditionell” förklaringsmodell som är kopplad 

till mannens kontrollbehov vilket är ett globalt problem och inte ett kulturspecifikt. Orsaken finns i 
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de patriarkala strukturerna, i manssamhället, där lagstiftningen är utformad till fördel för mannen 

och som placerar kvinnan i ett utsatt tillstånd. Den andra förklaringsmodellen som är 

”kulturantropologisk” är kopplad till en specifik kultur eller religion i vissa fall, där åsikterna 

kopplade till den har stor variation beroende på vem som uttrycker sig (Larsson 2004).    

   

Masoud Kamali (2004) har studerat mediedebatten om hedersmord och skriver om hur den mediala 

debatten felaktigt lägger tonvikt vid att skapa ett jämställt "vi" och ett patriarkalt "dem". Kamali 

(2004) ser generationskonflikter som en viktig del i förklaringsmodellen om hedersrelaterat våld, 

främst kopplar han denna konflikt till en socioekonomisk ställning. Hans syfte är att belysa 

komplexiteten i hedersrelaterade konflikter. Media använder sig av den "kulturella modellen" som 

nonchalerar kontexten för människans handlingar. Media har under lång tid formats av 

föreställningen av att den kulturella modellen är den sanna bilden av "de andra" som kulturellt 

underlägsna "oss" (Kamali 2004). Media är beroende av expertutlåtanden och använder sig av dem 

för att öka sanningshalten och få med sig majoriteten av samhället, men medierapporteringen består 

till stor del av okunskap enligt Kamali (2004). Media målar upp en svartvit bild där det svenska fria 

och icke patriarkala samhället ställs mot " de andras" patriarkaliska och ofria samhällen. Den 

kulturdebatt som förekommer i media använder sig av en förenklad bild av verkligheten, modellen 

är simpel skriver Kamali (2004), "män från hederskulturer slår ihjäl sina kvinnor". Hedersrelaterat 

våld och förtryck är förutbestämt av det kulturella bagage som ens far tagit med sig från hemlandet, 

en bild som ofta skildras i svensk media vilket Mulinari (2003) benämner som en del av 

etnocentrismen.   

  

Det teoretiska ramverket baseras på en diskussion om genus, kultur och media. I artiklarna har vi 

därför sökt efter medias framställning av "vi" och "dem"-distinktionen och om stereotypa könsroller 

reproduceras genom rapporteringen. Vi har även sökt efter vilka förklaringsmodeller till våld media 

använder, samt om mediediskursen kan uppfattas som etnocentrisk genom medias sätt att framställa 

"de andra". I materialet söker vi också efter aktörer i form av expertutlåtanden, om media 

framställer en svart-vit bild av "de andras" verklighet, samt om hedersrelaterat våld och förtryck 

diskuteras i termer av socioekonomisk status.  

Metod  

Diskursanalysens mångvetenskapliga karaktär är ett särdrag som utmärker diskursanalysen som 

metod. Att diskursanalys är en metod som är mångvetenskaplig betyder att den inte består av en 
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enda ansats utan snarare en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser. Den kan således 

användas vid en rad olika sociala områden i många typer av undersökningar. På grund av metodens 

bredd råder det därför också stor oenighet kring hur diskurser definieras och hur man analyserar 

dem. Ett sätt att definiera diskurser kan vara: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Philips 2000). Enligt Bergström och Boréus (2012) 

kan man även definiera dem som att de åsyftar någon typ av social praktik där språkanvändning 

eller användning av andra teckensystem är det centrala. Social praktik syftar till olika sätt som 

interagerande människor handlar på och innefattas av mer eller mindre regelstyrda vanor, 

handlingsmönster och konventioner. Språkanvändningen är ett viktigt inslag i de sociala praktikerna 

då diskurser helt eller delvis består av den som en del av en social praktik. Vissa menar att 

definitionen av diskurs endast innefattas av språkanvändningen, medan andra menar att diskurser 

även innefattas av det som inte sägs eller skrivs. Hur definitionen än ser ut är diskursbegreppet 

väsentligt för samhällsvetare då texter kan ses som konkreta manifestationer av diskurser, samt att 

det innefattas av sociala praktiker och på ett eller annat sätt befäster regler och konventioner för hur 

människor talar och skriver (Bergström & Boréus 2012).  

 

Det finns ett antal olika diskursanalytiska angreppssätt att använda sig av, dock är det viktigt att 

poängtera att angreppssätten inte endast är metoder för presentation av analys och data. De är en 

metodologisk helhet som utgörs av filosofiska premisser vad gäller språkets roll i den sociala 

konstruktionen av världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för hur man som forskare 

tar sig an ett fält samt specifika tekniker vid språkanalys. Man behöver dock inte nödvändigtvis 

inrikta sig på ett angreppssätt eller för den delen använda alla. Hur man använder dem avgörs av 

problemformuleringen, frågeställningarna och räckvidden (Winther Jörgensen & Philips 2000). De 

tre vanligaste angreppssätten är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, den kritiska 

diskursanalysen och Foucaultinspirerad diskursanalys (Bergström & Boréus 2012). Ett gemensamt 

drag för dem alla är sättet att se på språket som centralt för att förstå verkligheten som grundas i 

socialkonstruktivismen. Ett annat gemensamt drag är att diskurserna också kan bedrivas som 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men utesluter andra, samtidigt som de är dynamiska 

då regelsystemen är i ständig förändring. Subjektspositionen är även central och är kopplad till hur 

individer och aktörer positioneras i förhållande till varandra i en diskurs, exempel på en 

subjektsposition kan vara de övergripande sociala kategorierna man och kvinna. Det syftar även till 

hur man som läsare fångas av diskursen och var texten placerar läsaren (Bergström & Boréus 2012). 

Den största skillnaden mellan angreppsätten är vad de anser att diskurser är och består av, samt att 

viss skillnad görs mellan den sociala och den diskursiva praktiken. Exempelvis anser Foucault att 
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diskurser är normerande, tvingande och likartade verbala praktiker medan de andra inte framhåller 

vad som är gemensamt för olika diskurser. Dock är diskurser enligt dem alla något som inte är 

fixerat, utan i ständig förändring och produceras och reproduceras genom sociala konstruktioner. 

Grundtanken är alltså att alla sociala fenomen aldrig är totala eller färdiga då betydelsen av dem 

aldrig kan fixeras, vilket tydligt kan kopplas till socialkonstruktivismen. Detta öppnar i sig upp för 

en ständig social strid om definitioner av identitet och samhälle. Skillnaden mellan de olika 

inriktningarna är alltså inte knivskarp (Winther Jörgensen & Philips 2000).  

 

Diskursanalysens bredd ger metoden många fördelar, men det finns även viss problematik med den. 

Mångsidigheten som diskursanalysen ger är positiv då man som forskare kan styra sin metod i en 

viss riktning, men det kan även skapa otydlighet av samma anledning. Olika tolkningar av 

begreppet diskurs kan ge olika utslag i tillvägagångssättet vilket man måste vara medveten om. 

Problematik kan även finnas i hur man som forskare utskiljer diskurser då dessa ibland är svåra att 

se då man är för nära dem (Winther Jörgensen & Philips 2000). Det finns också en risk att man 

avstår från att visa hur man gått tillväga på ett tydligt sätt i de olika stegen av studien. Det är en 

utmaning att integrera den sociala praktiken på ett genomskinligt sätt i det diskursanalytiska 

tillvägagångssättet (Bergström & Boréus 2012).  

 

Kritisk diskursanalys  

Då studien avser att undersöka hur hederskultur och hedersrelaterat våld framställs i media är 

angreppssättet kritisk diskursanalys lämpligt, då kritisk teori undersöker och analyserar relationen 

mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Företrädare för den 

kritiska diskursanalysen framhåller anknytningen till en samhällskritisk tradition genom citatet; 

”Critical discourse analysis is an instrument whose purpose is to expose veiled power structures” 

(Bergström & Boréus 2012:373). Att identifiera ojämlika maktförhållanden genom att använda 

kritisk diskursanalys kan enligt förespråkaren Norman Fairclough (1995) påverka människors 

medvetenhet men även deras sociala praktiker. Metoden är väl lämpad vid studiet av media och hur 

media konstruerar diskurser vilket är fallet i denna studie. Hur människor agerar utifrån de sociala 

praktikerna samt medias konstruktion av diskurser kan kopplas till den kritiska diskursanalysen i 

form av att de hjälper människan att finna språkliga mönster i medias språkbruk (Fairclough 1995). 

Winther Jörgensen och Philips (2000) menar även att metoden är passande då man vill studera 

sambandet mellan samhälle och kommunikation. Textproduktionen i ett samhälle är starkt kopplat 

till utövning av makt, något som är viktigt att förstå men som samtidigt är komplext. Media spelar 

en central roll i människors liv, då samhällets utveckling till viss del speglas i mediala sammanhang 
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och påverkar människor i allmänhet. Samtidigt är det viktigt att förhålla sig reflexivt mot det som 

publiceras och produceras offentligt (Fairclough 1995). 

 

Språket är väsentligt då det inte är möjligt att tala om verkligheten på ett meningsfullt sätt om 

språket inte finns där som en konstruerande lins. Vid ett neutralt observationsspråk ses språket 

enligt Bergström och Boréus (2012) som en avbild av verkligheten. Kunskap är historiskt, kulturellt 

och socialt präglat (Ibid). Det diskursanalytiska fältet är stort och varierande i sina angreppssätt 

vilket gör det problematiskt att skapa en socialkonstruktivistisk grund som täcker alla. Det finns 

några premisser som är gemensamma för de flesta, så som att verkligheten är en produkt av 

människans sätt att kategorisera världen. En annan premiss handlar om att sociala identiteter är 

kontingenta, att våra världsbilder kunde varit annorlunda över tid, men sättet att uppfatta världen 

skapas och upprätthålls i sociala processer. Vid en bestämd världsbild framstår vissa handlingar 

som naturliga och andra som orimliga. Kritiker av socialkonstruktivismen hävdar att när all kunskap 

och alla sociala identiteter är kontingenta, blir konsekvensen att all tvång och regelbundenhet i det 

sociala löses upp (Winther Jörgensen & Philip). Dock menar förespråkare av 

socialkonstruktivismen att även om kunskap och identiteter i princip alltid är kontingenta så är de i 

konkreta situationer ändå relativt låsta, vilket i sig ger begränsade ramar (Ibid). Vi har valt att 

kombinera den kritiska diskursanalysen med en tematisk analys för att med en viss frihet kunna 

identifiera och koda olika teman som är av relevans för studiens intresseområde. 

Tematisk analys  

Tematisk analys ger genom sin teoretiska frihet ett flexibelt forskningsverktyg som potentiellt kan 

resultera i en rik och detaljerad, men samtidigt komplex empiri. Det är viktigt att man inte försöker 

begränsa flexibiliteten genom tydliga och koncisa riktlinjer då det kan påverka analysen av 

materialet. Samtidigt har den tematiska analysen i kvalitativ forskning motstått kritik på grund av 

att det mesta är ”tillåtet” (Braun & Clarke 2006). Vad gäller datainsamlingen kan det bestämmas på 

två sätt, antingen flera olika datainsamlingsmetoder så som intervjuer, tv-program, artiklar och så 

vidare för att få en bred grund att stå på. Eller samlas materialet in då det finns ett analytiskt intresse 

för något visst ämne i en viss typ av material som har relevans för intresseområdet. Tematisk analys 

är en metod som används för att identifiera, analysera och rapportera mönster eller teman i ett 

material. Dock är det av vikt att beskriva hur mönstren och teman är identifierade och vilka 

antaganden som är gjorda då det annars är problematiskt att utvärdera forskningen eller jämföra den 

med andra studier i ämnet (Ibid).  
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Ett tema fångar upp något som är viktigt eller intressant för frågeställningen i studien. Det finns 

inga enhetliga riktlinjer som måste följas kring vad ett tema är eller hur stort eller litet det ska vara 

(Ibid). Teman kan identifieras på ett induktivt eller deduktivt sätt. Det induktiva sättet låter temana 

skapa den teoretiska ramen medan det deduktiva sättet betyder att de teman som identifieras baseras 

på den teoretiska ramen. Den deduktiva analysen tenderar att ge en mindre rik beskrivning av de 

övergripande temana i materialet och en mer detaljerad beskrivning av vissa aspekter (Ibid). Den 

tematiska analysen i studien är deduktiv vilket kommer synas i analysen genom att vissa aspekter är 

mer detaljerat beskrivna. Hur den tematiska analysen konkret genomförts går att finna senare i 

kapitlet under rubriken ”tillvägagångssätt”.  

Urval och material  

Materialet i studien består av 26 tidningsartiklar som hämtats från Mediearkivet. Artiklarna är 

publicerade i tidningarna Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan och Uppsala Nya Tidning under 2014. År 2014 valdes då vi ville få en nutida bild av 

medias framställning av hedersproblematiken samt för att urskilja oss från tidigare studier. 

Tidningarna representerar både kvälls- och dagstidningar på nationell och regional nivå och 

artiklarna är nyhetstexter som skrivits av journalister och producerade av de redaktionella 

avdelningarna samt är publicerade på sidornas redaktionella utrymme. Avgränsningen för vilka 

tidningar som valdes utgjordes av att vi ville ha en bredd genom att använda olika tidningstyper och 

för att se om det fanns en eventuell skillnad i sättet att skriva om och framställa heder mellan 

morgontidningar och kvällstidningar. Expressen och Aftonbladet är kvällstidningar på nationell 

nivå, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är dagstidningar på nationell nivå och Sydsvenskan 

och Uppsala Nya Tidning är dagstidningar på regional nivå. Vid artikelsökningen användes 

sökorden ”hederskultur”, ”hedersrelaterat”, ”hedersvåld” och ”hedersmord”, då vi studerat tidigare 

forskning och dessa ord var vanligt förekommande. Sökningen resulterade i runt 1500 träffar där 

orden förekom år 2014. 170 av dem utgjordes av de tidningar där sökorden förekom flest gånger, 

vilket fungerar som grund till urvalet av vilka tidningar som fungerar som empiriskt material. De 

artiklar som sedan analyserades i sin helhet valdes utifrån vårt analytiska intresse för 

hedersproblematiken, där tidningsartiklar som hade relevans för vårt studerade fält utgör urvalet 

(Braun & Clarke 2006). Artiklarna som valts ut till analysen är artiklar som innehåller ovanstående 

sökord men där artiklar som handlar om exempelvis kultur och nöje sållats bort. Med kultur och 

nöje menar vi artiklar som innehöll, bok- och filmrecensioner, debatter kring teaterföreställningar 

och annan form av reklam. Det slutliga antalet artiklar som analyserats är alltså 26, varav 15 
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kommer från kvällstidningar på nationell nivå, 4 från dagstidningar på nationell nivå och 7 från 

dagstidningar på regional nivå. Heder och hedersproblematik var alltså mer omskrivet i 

kvällstidningarna. Dagstidningarnas sätt att skriva om ämnet skiljde sig inte särskilt mycket åt från 

kvällstidningarnas, det skiljde sig inte heller om artiklarna var skrivna på regional eller nationell 

nivå. Det gjorde att vi inte ansåg att det var något problem att antal dagstidningar var färre. Vi har 

inte tagit hänsyn till tidningarnas eventuella politiska färg, då detta inte varit väsentligt för 

undersökningen.  

Tillvägagångssätt  

I det konkreta tillvägagångssättet behövs tydliga riktlinjer för hur analysen ska utföras där olika 

diskurser kan synliggöras beroende på hur det talas om heder och genus i artiklarna. Studien baseras 

på systematiska analyser av artiklarnas innehåll med ett feministiskt angreppssätt. Genom att arbeta 

med det som konkret sägs och skrivs i artiklarna kan vi undersöka vilka mönster som skildras i 

utsagorna, samt betona vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Vid en diskursanalys är det viktigt att 

forskarens förförståelse och värderingar inte överskuggar analysen. Som forskare är man ofta en del 

av den kultur som studeras och därmed behöver man i möjligaste utsträckning ställa sig främmande 

till materialet. Winther Jörgensen & Phillips (2000) hävdar att diskurser inte är något som vi finner i 

verkligheten utan något man konstruerar med utgångspunkt i det frågor man ställer till empirin. Det 

innebär inte att diskurserna saknar verklighetsinnehåll, men det är viktigt att motivera varför en viss 

diskurs pekas ut och tydliggöra diskursens gränser. Människor som historiska varelser ser och 

uppfattar verkligheten med olika ögon, vi förstår världen utifrån olika perspektiv och därför blir 

förförståelsen central för tolkningar av världen runt omkring oss. Tolkningen blir en pendling  

mellan framtid och förflutet, delar och helhet, objekt och subjekt etcetera. För att den ska bli 

trovärdig krävs att tolkningen är utförd på ett logiskt sätt (Sohlberg & Sohlberg 2009). Bergström & 

Boréus (2012) talar om att en viss förförståelse är nödvändigt för att möjliggöra en tolkning. 

Individuella upplevelser och uppfattningar av världen, människan och samhället, ens utbildning och 

språk är alla olika faktorer som påverkar tolkningen av en text. En text har en föränderlig betydelse 

eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar i olika historiska kontexter (Bergström & Boréus 

2012). För att öka tydligheten och för att kunna redogöra för den tolkning som gjorts utifrån 

artiklarna presenteras olika citat. Det är centralt på grund av att ge läsaren en möjlighet att bedöma 

processen och bilda sin egen uppfattning, det gör man genom att använda representativa exempel 

från det empiriska materialet. I detta fall används som tidigare nämnt citat, men också detaljerade 

redogörelser för tolkningen som binder samman analytiska påståenden med specifika textutdrag 
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(Winter Jörgensen & Philips). 

 

Det har riktats kritik mot kvalitativ forskning och dess validitet, vissa anser att metoden är mindre 

stringent och därmed mindre valid, vilket inte nödvändigtvis är korrekt (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000). En nackdel med kvalitativ forskning gällande validitetfrågan är att frågeställningar 

och analysverktyg kan resultera i att slutsatserna i analysen blir delvis förutsägbara. För att 

reflexiviteten ska bli högre i studien har vi sökt efter beskrivningar av den traditionella bilden av 

heder men även efter motstridigheter. I en diskursanalys där ingenting mäts eller räknas blir 

tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. Metodens syfte uppfylls genom att på ett systematiskt och 

noggrant sätt läsa texterna och det är en av anledningarna till att vi läst artiklarna upprepade gånger 

för att inte riskera att missa viktiga delar för analysen (Bergström & Boréus). Syftet med en 

diskursanalys är inte att nå människors egentliga intentioner med det sagda, att komma fram till vad 

människor egentligen menar när de uttalar sig ligger utanför forskarens vetskap. Det är diskursen i 

sig självt som blir föremål för analysen (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

 

För att underlätta läsningen och kodningen av materialet skrevs samtliga 26 artiklar ut. Med det 

utskrivna materialet kunde intressanta fynd enkelt markeras. För att få en överblick hur det talades 

om olika företeelser i artiklarna skapades även tankekartor, där vanligt förekommande ord skrevs 

ned. Ord som vid en noggrann och upprepad läsning av artiklarna trädde fram, vilka ses som koder i 

materialet. Tankekartorna utmynnade vid vidare läsning av materialet till teman som sedan kom att 

brytas ner i olika kategorier. Vid genomgången av artiklarna sökte vi efter teman med kopplingar 

till studiens teoretiska utgångspunkt, där koderna sorterades till potentiella teman. Vissa av de 

inledande koderna har slagits samman och således bildat huvudteman, medan andra har bildat 

underteman/kategorier och några har tagits bort på grund av att de senare inte varit relevanta. Här är 

det viktigt att kontrollera att empirin i temana bildar ett sammanhängande mönster. Om inte måste 

man överväga om temat i sig är problematiskt eller om empirin helt enkelt inte passar in i just det 

temat, om så är fallet måste temat omarbetas eller skapas ett nytt tema som speglar empirin (Braun 

& Clarke 2006). Temana kom senare att fungera som underrubriker i resultat/analysdelen, vilka har 

omarbetats vid ett flertal gånger under processens gång. Dessa benämndes som ”medias 

framställning av hedersrelaterad problematik”, ”patriarkatet” samt ”något måste göras”, namnen på 

temana syftar till att spegla innehållet och ge läsaren en känsla för vad temat handlar om. För att 

kunna koda och sortera materialet tilldelades varje tema en specifik färg, vilket underlättade hela 

processen. Genom valda kodningssystem kunde vi enkelt sortera materialet och välja ut passande 

citat till respektive kategori. Användningen av citat är gynnande för studiens 
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genomskinlighet, representativa exempel på det empiriska materialet ger läsaren en detaljerad 

redogörelse för tolkningen som binder ihop analysen. Forskarens olika steg ska vara så 

genomskinliga som möjligt och i det konkreta arbetet explicit utveckla grunden för den kunskap 

man presenterar (Winther Jörgensen & Philips). I resultat- och analysavsnittet kommer inte 

artiklarna redovisas på rad eller tidningarna var för sig. Analysen syftar istället till att ge en samlad 

bild av artiklarna, där vissa citat valts ut för att representera temat på ett tydligt sätt. Då studien 

bygger på redan publicerat material finns ingen betydande risk att bryta mot de etiska principerna, 

men det är ändå av lika stor vikt att känna till dem även om man som forskare inte berörs direkt av 

dem.  

 

Resultat och analys  

Vid en upprepad läsning av artiklarna kunde tydliga mönster utskiljas då det talas om kvinnor, män 

och hedersproblematik. Därför utgörs den dominerande diskursen av ett feministiskt perspektiv som 

fungerar som bas i analysen. Med ett feministiskt perspektiv menar vi hur kvinnor och män, manligt 

och kvinnligt skapas och återspeglas som ojämlika dikotomier i media, där en fördelning av makt 

och resurser är centrala (Mulinari 2003). Konstruktionen av genus är enligt Mulinari (2003) tätt 

sammanlänkad med samhällsprocesser som rör klass, sexualitet och rasifiering. Kapitlet kommer att 

inledas med ”medias framställning av hedersrelaterad problematik”, därefter avhandlas 

”patriarkatet” för att sedan avslutas med temat ”något måste göras” .  

     

Medias framställning av hedersrelaterad problematik  

En man av heder  

Vid en upprepad läsning av artiklarna kunde mönster kring heder urskiljas. Hur det talas om och i 

vilket sammanhang hedersbegreppet diskuteras framkom på ett tydligt sätt i artiklarna, med 

betoning på kön, kultur, dominans och förtryck. Genomgående ligger stort fokus på mannen som 

förövare och kvinnan som ett utsatt offer. Hedern omnämns som den stora orsaken till handlingarna, 

där respekten för hedersnormerna eller hederskoden som vilar över familjen är stark. Det är så 

kallade ”brott” mot dessa normer som gör att våld, mord och andra övergrepp sker, där mannen, 

brodern, farbrodern eller andra manliga släktingar är de skyldiga. Några tydliga exempel på detta 

visas i citaten nedan:  

"Det handlar i regel om män som tar sig rätten att bestraffa familjens kvinnor med våld, misshandel och i värsta 

fall mord.” (140409 Expressen)   

  

" Hennes farbror sa " du måste ha respekt för oss och vår heder." (140121 Expressen)   
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"Hur pappan och bröderna vaktar på henne för att de ogillar hennes "västerländska" sätt att leva" (140409 

Expressen)  

  

"Enligt min mening är det sällan enbart föräldrarna eller bröderna som är bovarna, utan även hetsande 

släktingar" (140121 Uppsala nya tidning)   

  

Citaten ovan belyser hur media framställer männen som förövare och att de sällan handlar 

ensamma. Gärningen utförs eller backas ofta upp av övriga manliga medlemmar då upprätthållandet 

av hedern utövas av flera och framställs som en kollektiv handling då flera personer antas bära 

ansvar. Föreställningar finns om att alla människor från ett visst kulturellt område är en produkt av 

en kultur och därmed uppvisar snarlika handlingsmönster och egenskaper, vilket enligt Kamali 

(2004) är en förenklad bild av verkligheten men en bild som media ofta uppvisar. Artiklarna 

framställer genomgående en generaliserande bild av handlingsmönster och egenskaper som 

tillskrivs människor från hederskulturer, vilket exemplifieras i citaten nedan: 

 

"En faktor som bidrar till hedersrelaterat våld i vårt samhälle är att släktingar hetsar föräldrar att utöva våld 

mot sina barn... För föräldrarna blir det en katastrof. De tvingas välja mellan gemenskapen i klanen och de 

egna barnen." (140121 Uppsala nya tidning)   

  

"Extra allvarligt är att det är familjen som är förövare och att hemmet är brottsplatsen. Det är som med övrigt 

så kallat hedersvåld, det är både beslutat och utfört av familjens goda minne..." (140816 Aftonbladet)   

  

Citaten ovan visar på hur media reproducerar den förenklade bilden av verkligheten, genom att 

lägga betoning på ord som "släktingar" "föräldrar" kan det tolkas som att alla från nämnda kultur 

handlar på ett visst sätt och drar därmed alla över en och samma kam. I det sista citatet betonas 

också att "det är beslutat och utfört av familjens goda minne" vilket kan ge en bild av att alla 

familjer i hederskulturer anser att en eventuell brottslig handling är godtagbar. Artiklarna framhåller 

ofta männens socioekonomiska ställning om denna är "sämre" i enlighet med Reimers (2007) studie 

som också visade på detta. De socioekonomiska faktorerna ses ofta som en av orsakerna till 

gärningarna, som i likhet med Larssons (2004) och Kamalis (2004) argument är en del i medias 

förklaringsmodell. Men också ännu ett sätt att reproducera en förenklad bild genom att ett 

antagande görs att våldet ofta är hedersrelaterat och då även kopplat till fattigdom och brist på 

utbildning, vilket kan tyckas vara en ensidig bild av problemet. Citatet nedan exemplifierar detta:  

 

"Trots stor uppmärksamhet från medier och ett ihärdigt arbete från organisationer och myndigheter har man 

ännu inte lyckats få bukt med våldet, som ofta är hedersrelaterat och kopplat till fattigdom och brist på 

utbildning" (140730 Uppsala nya tidning)    
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Fokus på den socioekonomiska ställningen synliggörs i citatet där hedersrelaterat våld kopplas till 

fattigdom och brist på utbildning, något som verkar vara vanligt förekommande enligt författaren. 

Media bidrar också till föreställningar om hederskulturer i förhållande till den svenska kulturen. 

Mannen i citatet nedan framställs som att ha ”misslyckats” då han inte kan kommunicera i det nya 

landet varpå frustration uppstått och därför söks en förklaring till hans handlingar genom att lyfta 

hans förlorade makt och kontroll: 

 

”I Iran var han familjens överhuvud, här i Stockholm var det jag som fick vara hans tolk och prata med andra 

män. Han mådde sämre och sämre och misshandlade mig regelbundet. Min man ville hela tiden ha kontroll över 

mig.” (141123 Expressen) 

 

Förklaringen till handlingen framställs av media som "irrationell" och "förvirrad" men 

handlingen i sig är konsekvent och kategoriskt utförd, vilket skapar ett rollombyte av förövare 

och offer. Förövaren har fallit offer för en högre makt i form av sin kultur och är tvungen att lyda 

under den och har därför blivit en förövare. Genomgående visar artiklarna hur media framställer 

händelserna i enighet med Larssons (2004) kulturantropologiska förklaringsmodell, där 

problematiken kopplas till en viss kultur eller religion, medan männen som förövare själva 

rättfärdigar sina handlingar genom att associera till skam. För männen anses handlingarna som 

självklara och helt inom rimlighetens ramar (Mulinari 2003). Nedan följer tre citat som handlar 

om män som slagit ihjäl sin partner/dotter på grund av att hon skämt ut honom samt ett citat som 

handlar om en tjej som blivit tillsammans med ”fel” kille. Kärnan i alla citaten är skam, kontroll 

och maktutövning: 

 

"-Jag var arg, jag var skitförbannad på henne. Jag sa till henne: varför säger du till folk att vi har haft sex, du har 

skämt ut mig, du har sagt till alla att vi har haft sex." (141027 Expressen)  

      

"Hennes pappa och bröder fanns med. De slog henne med käppar och stenar, och hon dog där på gatan medan andra 

människor såg på. ' Jag dödade min dotter eftersom hon förolämpade hela vår familj genom att gifta sig med en man 

utan vårt medgivande' sa pappan enligt brittiska Guardian”. (140603 Dagens Nyheter)  

 

" -Jag har dragit skam över familjen och hotade deras ställning gentemot deras omgivning. Jag hade gjort något 

oförlåtligt, något som aldrig tidigare hade gjorts i min släkt..." (140409 Expressen)    

 

Skam handlar om att vara ärbar, hedersam och att kunna förvalta sin sexualitet på rätt sätt i enighet 

med hederskoden. Citaten belyser hur detta kommit till uttryck från två olika sidor, från två män 

och från en kvinna. Media lyfter fram skammen som en central del i hedersproblematiken, där 

skammen ofta är direkt kopplad till gärningar med dödlig utgång och tycks belysa männens makt 

över kvinnan. I artiklarna framställs skam som ett hot mot familjens eller hela släktens ställning 

gentemot omgivningen. Hedern har gått förlorad och det är kvinnans fel, i samtliga fall där skam 
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synliggörs i artiklarna är händelserna kopplade till grovt våld eller mord mot kvinnor. Männen i 

citaten ovan beskriver kvinnan (offret) som en förövare som brutit mot hederskoderna och dragit 

skam över familjen, vilket gjort att de straffat henne. Skammen framträder i artiklarna som en tydlig 

markör när männen rättfärdigar sitt handlande, där kontrollen och maktutövningen är stor. Medias 

sätt att presentera männen från dessa kulturer kan enligt Reimers (2007) reproducera en 

etnocentrisk bild, då män från icke-västerländska kulturer anses vara specifikt influerade av heder 

medan motsatsen, den västliga (och svenska) kulturen, framställs som jämställd. Utdrag som nedan 

visar på hur media talar om den andra kulturen som präglas av heder, hur den vita jämställda 

mannen måste rädda muslimska kvinnor från deras förtryckande kultur. Det sista citatet används för 

att exemplifiera hur media även underförstått framställer den svenska kulturen (vi) som jämställd i 

förhållande till "de andra": 

”Alla vet ju att den muslimska kvinnan är förtryckt och måste räddas av vita män” (140205 Expressen) 

 

" Varken Justin Bieber eller kläder kan rättfärdiga misshandel. Det är själva idén att man har självklar rätt att tukta, 

hota och slå sin dotter för dylika val och preferenser som vi måste bekämpa" (140120 Svenska dagbladet)  

Kvinnan som offer  

I stort sett samtliga artiklar om hedersrelaterad problematik handlade om kvinnor som utsatts, vilket 

gör att de benämns som offer. Det av naturliga skäl då de faktiskt är brottsoffer, dock inte från 

förövarens synvinkel. Brotten som dessa personer drabbats av är förkastliga och allvaret ska på intet 

sätt förringas eller förminskas. Kvinnor som fallit offer för hedersrelaterat våld eller andra 

handlingar har enligt media i många fall även fallit offer för en "barbarisk" kultur (Larsson & 

Englund 2004). Media utmålar invandrarmän som representanter för en och samma homogena 

kvinnosyn, där typexempel används för att förstärka kvinnas utsatthet (Ibid). Genom citaten nedan 

visas hur media reproducerar föreställningen om männens föråldrade kvinnosyn och kvinnan som 

fallit offer för den, en bild som framställer synen av en omodern kultur med en urgammal 

partiarkalism: 

"-I dagens Irak är kvinnan antingen mannens egendom som gift, eller möjlig att hyra som prostituerad. I båda 

fallen handlar det som slaveri. Det nya förslaget legaliserar dessutom våldtäkt av barn, säger Yanar 

Muhammed, som leder den Bagdadbaserade Organisationen för kvinnor frihet i Irak" (140410 Dagens Nyheter)  

 

"Fadime, Pela och tusentals andra kvinnor runt om i världen har fallit offer för hänsynslösa och barbariska 

brott. Men deras öden har ååtminstone lett till en kamp mot den hederskultur de drabbats av."  

(140121 Uppsala Nya Tidning)  

  

" I slutet av förra året åtalades en man i Helsingborg efter en misshandel av sin dotter. Enligt dottern fick fadern 

'ett vredesutbrott när han såg att hon hade en bild på popidolen Justin Bieber i sin dator'. Enligt fadern var 

skälet att 'hon klädde sig opassande'. "  

(140607 Uppsala Nya Tidning)  
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De stereotypa könsrollerna är tydliga och är en central aspekt vid beskrivningen av hedersrelaterade 

händelser, vilket åskådliggörs ovan genom att påpeka att kvinnan är mannens egendom som även 

har bestämmanderätt över dem vad gäller beteende och utseende. I enighet med Mulinaris (2003) 

argument om hur män och kvinnor och de tillhörande rollerna konstrueras genom sociala relationer 

av över- och underordning och en relation som är präglad av dominans och undergivelse, 

reproducerar media denna föreställning genomgående i artiklarna. Kvinnan faller offer för den 

barbariske mannen av egentligen grundlösa skäl. Dock finns även motstridigheter mot de stereotypa 

rollerna som lyfts av en del artiklar, där kvinnan inte alltid framställs som ett offer utan snarare i 

termer som kan anses vara typiskt maskulina. Attribut som inte anses vara typisk kvinnliga och 

definitivt inte spegla en kvinna från en hederskultur lyfts fram som ett försök att öka förståelsen om 

varför kvinnan utsatts för hedersbrott. I samma andetag lyfts också ord så som "hjälte", "modig" och 

"stark", attribut som anses vara maskulina enligt genusnormen: 

 

"Hon är en symbol, en modig pionjär och ett tragiskt offer för det hon kämpade mot" (140409 Expressen)  

 

"Många såg henne som lite kaxig, kanske lite nonchalant. Som hon själv sa: 'Envis som fan'. Hon rymde ju från 

sitt äktenskap och gjorde inte som hon blev tillsagd. Hon försökte till och med smita under bröllopet."  (140517 

Expressen)   

 

Citaten är endast två av flera exempel i artiklarna där en förståelse söks för att förklara vad som 

hänt kvinnorna, då rollerna inte riktigt går ihop med bilden av hur en kvinna från en hederskultur 

borde bete sig enligt föreställningen. Man ser också tydligt att media har en betydande roll i hur 

femininiteter och maskuliniteter reproduceras. En roll som bygger på stereotypa föreställningar av 

både kvinnor och män, där de stereotypa föreställningarna om vad som är maskulint respektive 

feminint sker genom att skillnad görs, att vara feminin är att inte vara maskulin och tvärt om. Den 

stereotypa dikotomi som kategorierna män och kvinnor utgör innefattas av begreppspar som är 

varandras motsatser, så som att styrka och aktivitet associeras till manlighet och svaghet och 

passivitet associeras till kvinnlighet (Mulinari 2003). Men artiklarna reproducerar inte bara 

stereotyper om vad som är manligt och kvinnligt, utan även stereotyper om de kulturella olikheterna 

för kvinnor och män (det vill säga handlingar, beteenden, normer etcetera som anses vara kulturellt 

betingade) (Englund 2004). Vilka konsekvenser medias stereotypa bild av problematiken får 

presenteras vidare senare i kapitlet. 

Patriarkatet   

Frågorna är många kring varför hedersproblematik fortsätter att existera trots en stor politisk vilja 

att bekämpa det. Att det i artiklarna genomgående är kvinnor som drabbats utgjorde grunden till ett 

intresse att analysera hur feministiska perspektiv presenterats. Genomgående ligger stort fokus på 
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de normer och traditioner som är knutna till heder, som enligt media förstås genom patriarkatet. Det 

är enligt NCK (2010) felaktigt att förstå patriarkalt våld genom individers fördomsfulla eller skeva 

åsikter, utan det ska snarare betraktas som en historisk och social institution för utövande av manlig 

makt. NCK (2010) hävdar att det ligger en problematik i att våld i västerländska sammanhang sällan 

ses som något kulturellt bundet till skillnad mot våld mot kvinnor från etniska minoriteter. Bilden 

av att hedersproblematiken är något kulturellt bundet är genomgående tydlig i artiklarna, vilket 

NCK (2010) anser är problematiskt. Centralt med heders/skam-komplexet vad gäller mord och våld 

mot kvinnor är att mannens känsla av stolthet, identitet och misslyckande, som hänger ihop med 

kvinnans beteende och handlingar. I det analyserade materialet fanns enstaka artiklar som handlar 

om utsatta män, vilket är talande i sig och kommer att diskuteras i diskussionsavsnittet. Kvinnans 

utsatthet är tydlig i artiklarna där normerna och värderingarna håller kvinnan i ett järngrepp, även 

om det första citatet synliggör att män också kan drabbas diskuteras det sällan i media. Citaten 

nedan visar på ett sätt som artiklarna framställer detta: 

"Den tjej eller kille som lever under hedersförtryck lever ofta dubbelliv, ett där de lever i enighet med 

majoritetssamhällets normer och ett där de förväntas följa hedersrelaterade normer och traditioner. " (140626 

Expressen)   

   

”Hon berättar om det dubbelliv som många invandrarflickor tvingas leva när den svenska kulturen krockar med 

föräldrarnas syn på hur en ung kvinna ska leva” (140409 Expressen)      

 

I det andra citatet ovan reproducerar media det så kallade kulturkrocksresonemanget som handlar 

om att våldet mot invandrarkvinnor kan förklaras med en krock mellan kulturer, vilket skapar en 

dikotomi mellan ett accepterat våld och ett förkastligt. Det skapar i förlängningen en kontrast 

mellan kvinnoförtryck och jämställdhet (Eldén 2003). Även här framställs den invandrade flickans 

kultur som något främmande och föråldrat och den svenska kulturen som jämställd (Reimers 2007). 

Skillnaden mellan ett kulturellt perspektiv och ett könsmaktsteoretiskt perspektiv kan antas ligga i 

skillnaden mellan utövandet av olika typer av hedersrelaterade handlingar och om dessa ska tolkas i 

termer av heder eller ej. I media möts de dock i konstaterandet av förståelsen i att problemen är 

grundade i patriarkala värderingar. Citaten nedan är två bland flera där patriarkatet lyfts fram som 

orsak till handlingarna, där man kan urskilja både ett kulturellt perspektiv och ett 

könsmaktsteoretiskt perspektiv genom vad som framhålls i artiklarna: 

”Enligt socialtjänsten i Uppsala har den 15-åriga flickan vuxit upp i en strakt kontrollerande patriarkal 

familjestruktur där heder och skam varit viktiga inslag. Hon har berättat att hon hållit extremt isolerad under 

sin uppväxt. Pappan ska flera gånger ha slagit och spottat på henne och även misshandlat mamman i familjen. 

När hon ertappades med att ha haft kontakter med en kille blev situationen riktigt allvarlig och hon hörde 

föräldrarna prata om att hon skulle dö.” (140607 Uppsala nya tidning)   

    

" I båda fallen handlar det om kvinnors förväntningar att göra det rätta, platsa, tillfredsställa patriarkatets 

normer " (140627 Expressen)   
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Det kan i artiklarna många gånger tyckas oförståeligt hur grovt våld på grund av heder kan bli 

begripligt. En feministisk förståelse blir relevant, då kultur, kön och våld kan kopplas ihop och 

förstås utifrån sitt sammanhang. Mäns kontroll, makt och våldsutövning legitimeras, upprätthålls 

och (bort)förklaras i artiklarna med hänvisning till hedern familjen har. Genom denna förståelse ges 

hedern en ”normalitet” genom hur en möjlighet skapas för män att hänvisa exempelvis våldet till 

inarbetade, normativa föreställningar (Eldén 2003). Patriarkala värderingar riskerar att förstärkas i 

diskurser som handlar om kultur, då de definierats som en del av en ”traditionell kultur”, vilket 

framhålls i citaten ovan.  I media tas patriarkatet upp som en ”naturlig” del av familjestrukturen 

samt att de normer som hör patriarkatet till måste tillfredställas vilket i sig förstärker 

normaliseringen av mäns våld. Awwad (2001) menar att dessa normer, skyldigheter och regler 

begränsar kvinnors möjligheter och tillgång till samhällsresurser, som i förlängningen gör dem 

maktlösa och svaga inför en kulturell kamp. Enligt Mulinari (2003) har familjen i sig också relevans 

för patriarkatets reproduktion då den implicerar en specifik typ av könsarbetsdelning som grundar 

sig i obetalt reproduktivt arbete. Familjen framställs i media som en av de väsentligaste arenorna 

där kön och genus skapas och lärs ut till medlemmarna. Citaten nedan kan därför ses som ett 

exempel på hur familjen i dessa fall misslyckats med utlärningen av kön/genus och där de normer 

och värderingar som handlar om kvinnans roll och sexualitet fallerat i processen:    

    

 "- I deras ögon hade jag alltså förvandlats från en fin kurdisk flicka till en uppkäftig hora som trodde att hon 

var något bara för att hon levde i Sverige. Det var tvungna att bevisa för omgivningen att de kunde hantera 

problemet, för att bevisa sin heder. ” (140623 Expressen)    

     

"Men problemet har en djupare aspekt, det handlar om en form av hederskultur, där en kvinnas sociala och 

professionella heder ifrågasätts om hon finns i fel sammanhang kopplat till nakenhet och sexualitet” (140904 

Aftonbladet)   

    

"Bakom detta ligger en patriarkal syn på sexualitet, där sexualiteten är helig och skör, och det feminina värdet 

sitter mellan benen. I en sådan tankemodell konstrueras våldtäkt som ett slags själslig död" (140510 

Expressen)   

     

"-Vi kan stå på egna ben. Männen i de här kulturerna behandlar oss som kvinnor som om vi inte hade någon 

IQ." (140409 Expressen)   

     

Citaten ovan framhåller bland annat att en flicka förvandlats till en hora utan någon egentlig grund i  

ett citat vilket är talande och även återkommande i flera artiklar. Stort fokus ligger på sexualiteten 

hos kvinnorna och oskulden värderas enormt högt, om den går förlorad anses det vara förödande. 

Det dåliga ryktet av en förlorad oskuld som en kvinna kan få utan att faktiskt ha gjort något anses i 

artiklarna vara förödande för familjen och släktens heder, vilken måste återupprättas till varje pris. 

Det kan förstås som ett återskapande av kulturella föreställningar om kvinnor och män som åter 

igen inkluderar mäns överordning och kvinnors underordning. Maktutövningen av män är central 
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genom våldsutövning i form av hot, misshandel, kontroll och sexuella trakasserier. Den svartvita 

bilden av kvinnan som i media målas upp blir tydlig då en kontrast med en starkt normativ laddning 

är uppenbar - kvinnan som bättre och eftersträvansvärd eller sämre och förkastlig, det tycks inte 

finnas någon gråzon. Framställningen av problemet sker ibland i artiklarna i skenet av att kvinnan i 

fråga är frigjord och strävar efter att leva som ”oss” och efter "våra" värderingar, en föreställning 

som reproduceras. Alternativt som förtryckta offer, låsta till en provinsiell patriarkal kultur 

(Reimers 2007). Dessa kvinnor blir eller försöker bli bärare av båda sidorna av framställningen. 

Den dikotoma föreställningen av ”vi” och ”dem” upprätthålls genom medias sätt att använda den 

svenska kulturen som riktlinje, vilket belyses genom citaten nedan: 

 

”Hon berättar om det dubbelliv som många invandrarflickor tvingas leva när den svenska kulturen krockar med 

föräldrarnas syn på hur en ung kvinna ska leva” (140409 Expressen)  

 

" De är de ensammaste flickorna i världen. De är unga kvinnor från hederskulturer som vill skapa sig egna 

liv" (140517 Expressen)  

 

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj 

och det liv man önskar sig".  (140120 Svenska Dagbladet)   

  

" På ena sidan hotas man av en familj som man älskar mest av allt. På andra sidan finns ett okänt myndighetssverige 

som säger sig kunna erbjuda stöd och hjälp...” (140626 Expressen)      

 

I det sista citatet ovan blir dikotomin särskilt tydlig genom att författaren framhåller att familjen 

från hederskulturen befinner sig på ena sidan och "hjälpande" Sverige på den andra, som ger en bild 

av ett konkret avstånd mellan "vi" och "dem". Samtidigt belyser man i artiklarna den ständiga kamp 

som finns mot hedersrelaterat våld och förtryck, lyfter fram de kvinnor och män som lever under 

hederns begränsningar. Kampen om kvinnors rättigheter skrivs i media som något betydelsefullt, 

dels för att belysa problemet och göra allmänheten medvetna men också med argumenten att 

motverka och försöka stoppa de fruktansvärda konsekvenser som hedern faktiskt kan ge. I många 

fall i artiklarna är detta något som följer beskrivningen av en händelse, man försöker synliggöra 

problemen kring kvinnors rättigheter och påtalar gång på gång att något måste göras:   

 

" Det är förkastligt att det finns de som anser att en ung kvinnas liv kan offras för hedern, och det uppfordrar oss 

att arbeta ännu hårdare med jämställdhet och genusfrågor... Vi måste slå vakt om ett samhälle som är öppet för 

alla och aldrig någonsin acceptera sådant som uppmuntrar till våld. Det finns inga giltiga skäl att förtrycka 

kvinnor, inte religiösa, kulturella och inte några andra. Ett jämställt hem, ett jämställt samhälle och en jämställd 

värld är bra för alla individer..." (140121 Uppsala nya tidning)   

     

”Jag kan bli rädd, med rädslan är inget hinder, de kan inte stoppa mig. Man ska förändra, det är det värt. Det 

här är det minsta jag kan göra som kvinna i ett fritt land."  (140904 Aftonbladet)   
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Den pågående kamp som förs i Sverige men även runt om i världen har dock två sidor, vilket ges i 

uttryck genomgående i artiklarna. Dels återkommer kampen för jämställdhet och öppenhet med 

motstånd mot våldet vare sig det är hedersrelaterat eller ej, dels diskuteras också en gränsdragning 

mellan det accepterande och jämställda Sverige (vi) och andra länder och kulturer (dem). 

Föreställningar om svensk jämställdhet används i media som gränsdragning gentemot andra länder 

och den invandrande befolkningen. Samhörighet mellan svenskar och avstånd till andra skapas där 

en referens till jämställdhet kontra kvinnoförtryck används (Eldén 2003). Citatet nedan 

exemplifierar detta på ett tydligt sätt bland annat genom att uttrycka sig genom att traditioner och 

religion är ”tacksamma ideologiska överbyggnader”, något som inte brukar förknippas med Sverige 

och vad som möjligtvis kan rättfärdiga våld här:     

    

"Hederskultur, islamistisk terrorism och lagar mot apostasi är tre av de största globala hoten mot kvinnor idag. 

Traditioner och religion är tacksamma ideologiska överbyggnader att ta till för att rättfärdiga mäns våld mot 

kvinnor." (140603 Dagens Nyheter)   

  

Citatet ovan är också åter ett exempel på hur media kan vara etnocentrisk, då hederskultur 

tillsammans med islamistisk terrorism och lagar mot apostasi klassas som de största hoten mot 

kvinnor. Det blir tydligt när författaren endast väljer att lyfta en viss religion i citatet ovan som är 

islam, där hotet riktas mot världens alla kvinnor oavsett kultur eller nationalitet. Dock ska inte 

hederskulturens allvar förringas på något sätt men genom att ta upp det som ett av de största hoten 

tillsammans med exempel islamism som i fallet ovan kan det enligt Englund (2004) i förlängningen 

leda till legitimering av etnocentriska värden men också stigmatisering.   

Något måste göras   

I den västerländska anti-hedersmordagendan som förs finns en betydande risk att försök att 

definiera ett visst våld som hedersrelaterat faller inom en främlingsfientlig och exotiserande ram. 

Dock finns det kanske kännetecken i dessa brott som är kulturellt specifika eller kontextbundna och 

det kanske inte går att utesluta att det finns något utmärkande med dessa typer av brott. Men om 

våldet som sker beskrivs inom en snäv ram för generella lösningar för mäns våld mot kvinnor finns 

även en risk att vissa grupper av brottsoffer och deras situation ignoreras av sociala myndigheter 

och rättsväsende vilket är problematiskt. Därför utgör denna problematik ett centralt dilemma som 

synliggjorts i svensk debatt och politik (NCK 2010). Denna något snäva bild används sedan för att 

ta fram åtgärder, som enligt vissa aktörer grundar sig i en normaliserad bild av hedersrelaterat våld 

och förtryck, vilket antas få negativa konsekvenser. Människor som inte inkluderats i anti-

hedersmordagendan är enligt experter de som lyfts fram i citaten nedan. De involveras ofta inte i 

den föreställning om hur hedersrelaterad problematik tar sig uttryck, samt vilka det drabbar. Det 
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gäller exempelvis HBTQ-personer, funktionshindrade, äldre samt även män som drabbas av 

tvångsäktenskap, könsstympning, syraattacker, ”fel” kärlek och så vidare, personer som inte direkt 

associeras till hederns problematik. Detta exemplifieras genom citaten nedan, där också en bristande 

kunskap om det synliggörs: 

"Verkligheten är tyvärr att HBTQ personer som lever under hedersförtryck har haft svårt att få någon hjälp alls 

från samhället. Det är inte värdigt ett samhälle att svika dessa ungdomar. Trots att HBTQ- ungdomars särskilda 

utsatthet ifråga om hedersförtryck finns det en bristande insikt om problemet och dess vidd. Samhället ser ofta 

hedersrelaterat som uteslutande manliga familjemedlemmars våld mot unga heterosexuella kvinnor" (140807 

Sydsvenskan)   

 

”- Vi får ganska mycket indikationer från skolor om ungdomar som åker till något av föräldrarnas hemland 

under sommarlovet och gifter sig, både personer med och utan intellektuell funktionsnedsättning, säger Håkan 

Jonsson, juridisk expert vid Migrationsverket." (140610 Uppsala nya tidning)  

  

"Vi vet idag ganska lite om hur äldre som lever med hederskultur har det" (140626 Expressen)   

  

I citaten ovan synliggörs en del av hederskulturens problematik som enligt artiklarna ofta faller i 

glömska vid framtagandet av åtgärder, då det finns en föreställning om att endast heterosexuella 

kvinnor utsätts. Att endast kvinnor drabbas stämmer inte överens med verkligheten enligt experter 

då HBTQ-personer, personer med olika typer av funktionsnedsättningar samt äldre personer faller 

offer, även om majoriteten av de som drabbas är kvinnor (NCK 2010). Bitvis tar media upp denna 

problematik och synliggör den. Genomgående lyfts också en medvetenhet fram i artiklarna om att 

det finns en bristande insikt och okunskap i Sverige. Trots samhällets försök att motverka 

problematiken exkluderas ändå människor. I artiklarna framträder en viss osäkerhet kring hur 

problemet ska hanteras. Myndigheterna eller samhället i stort tycks inte heller ha någon konkret 

lösning på problemet enligt de personer (experter) som media vänt sig till i frågan, vilket synliggörs 

i citaten nedan: 

" -Det är mycket som måste göras för att vi ska få bort den problematik som ligger i hela 

hederskomplexet."  (140120 Svenska Dagbladet)  

 

"Det finns till exempel socialsekreterare och poliser som gör ett fantastiskt jobb. Ändå är det så otroligt mycket 

kvar att göra […]. Men att lagar förbättras och att förändringar sker över tid är inget godtagbart budskap till 

det barn som i denna stund riskerar våld eller att bli bortgift eller könsstympat i utlandet" (140613 

Sydsvenskan)    

  

"Utvecklingsstörda ungdomar i Uppsala tvingas in i äktenskap... En ung kvinna med intellektuell 

funktionsnedsättning som flytt från sin familj för att hon utsatts för hedersvåld, och som samhället inte lyckas 

hjälpa.” (140506 Uppsala nya tidning)  

 

I citaten används ofta ord som "mycket kvar att göra" och "som samhället inte lyckas hjälpa". 

Media lyfter fram händelser där människor utsatts för fruktansvärda handlingar, belyser samhällets 

dåliga insikt om problemets vidd men trots detta framkommer inga konkreta lösningar på 

problemet. Men media är inte den enda aktören i konstruktionen av problemdiskursen, det är 
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snarare tal om ett samspel mellan olika aktörer vilket är viktig att belysa. I artiklarna används 

expertutlåtanden för att öka sanningshalten i det budskap som framförs och enligt Kamali (2004) är 

de ett sätt att få med sig majoriteten av samhället. Det ger även bränsle åt historien och ger 

samtidigt vissa åsikter legitimitet. Detta exemplifieras genom citatet nedan där Leif GW Persson 

uttrycker sig om ett fall med hedersrelaterat motiv. Han är en person som i Sverige är välkänd och 

kompetent på sitt område: 

 

"… hade besöksförbud mot exsambon. Trots det släpptes han av åklagare efter att ha misshandlat henne på nytt. 

Sedan sköts han ihjäl polisen. - Den här mannen borde de ha spärrat in. Det är mycket olyckligt, säger 

polisprofessor Leif GW. " (140409 Aftonbladet)  

 

Media väljer att återigen lyfta fram samhällets misslyckade försök att stoppa problemet, man ställer 

sig ofta frågande till myndigheters agerande i ljuset av det inträffade. I artiklarna framträdde även 

"kulturella sanningssägare" (Kamali 2004) som består av personer med invandrarbakgrund och som 

presenterar sig själva som "kulturkompetenta, de förstår "andra" kulturer bättre än vad svenskar gör. 

Så kallade "sanningssägare" finns genomgående i artiklarna och kan enligt Kamali (2004) bli en 

nödvändig och integrerad del i den diskriminerande diskursen. Personer med invandrarbakgrund 

tillskrivs på grund av sin tillhörighet större kännedom om hedersproblematiken. 

   

"Abu-Lughod menar att våldsbrott tillskrivs en hel kultur endast när det äger rum inom minoriteter eller 

främmande kulturella eller nationella grupper. När en kristen eller buddistisk man misshandlar sin fru eller 

dotter skulle ingen komma på tanken att klandra kristendomen eller buddismen." (Proffessor i 

antropologi) (140205 Expressen)  

  

Sanningssägare använder sig ofta av generaliserande ord och uttryck, vilket i citatet ovan synliggörs 

genom att antaganden att "våldsbrott tillskrivs en hel kultur endast när det äger rum 

inom minoriteter eller främmande kulturella eller nationella grupper". Det är en generalisering som 

går från att beröra en viss kultur till hela invandrarbefolkningar i stort. Det kan ses som ett resultat 

av en strukturell rasism och diskriminering som genomsyrar de objektiva medierna. Intentionen är 

god, men experter kan reproducera den etablerade bilden av "vi" och "dem" genom att ge den en 

mer vetenskaplig skepnad (Kamali 2004). 

Sammanfattning & avslutande 

diskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur media framställer hedersrelaterad problematik utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Frågeställningarna sprungna ur syftet var dels att undersöka hur artiklarna 
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framställer olika typer av hedersrelaterad problematik, samt undersöka om artiklarna reproducerar 

föreställningar om genus och heder. Artiklarna gav oss en samlad bild av medias framställning av 

hedersproblematiken där betoning på begrepp som kön, kultur, dominans och förtryck var 

återkommande. Problemen grundar sig enligt media i hederskulturer där männens överordnade 

position tar sig uttryck i brottsliga handlingar och kvinnoförtryck. Gärningarna sker när kvinnan 

eller dottern brutit mot hederskoden och det är brott mot dessa normer som enligt media gör att 

våld, mord och övergrepp sker. Wikan (2004) menar att heder är av kollektiv karaktär vilket i 

artiklarna framträder genom medias sätt att skriva om mannen som förövare och att det sällan 

handlar ensamma. Ord som familjen, släktningar och bröder är vanligt förekommande i artiklar där 

hedersrelaterat våld och förtryck omnämns. Vid händelser där fäder dödar sina döttrar framställer 

media det med bakgrund av tanken att föräldrar alltid älskar sina barn villkorslöst vilket gör det 

onaturligt för en far att mörda sin dotter exempelvis, mer än för en fru att mörda sin make. Reimers 

(2007) menar att det beror på att giltigheten av normen för den heterosexuella kärnfamiljen aldrig 

ifrågasätts i hedersrelaterade fall. Media tenderar istället att framställa och förstå människor från ett 

visst område som en kulturell produkt (jmf Kamali 2003). Det innebär att en tillskriver dessa 

människor snarlika kulturellt grundade egenskaper och handlingsmönster, som inte är i positiv 

bemärkelse och blir en del av förklaringen. Skammen lyfts fram som en central del i medias 

framställning av hedersproblematiken där man ständigt återkopplar skammen till gärningar med 

dödlig utgång.   

   

Patriarkatet framträder som en viktig del i medias förståelse av heder, där hederskulturens normer 

och traditioner står i fokus. Kulturkrocksresonemanget reproduceras genom artiklarnas sätt att ställa 

två motpoler mot varandra i form av ”vår” jämställda kultur och ”deras” annorlunda och 

förtryckande kultur. "Vi och "dem" mentaliteten genomsyrar vilket tar sig uttryck enligt Kamali 

(2004) genom mediedebattens tonvikt på att skapa ett jämställt "vi" och ett patriarkalt "dem". Man 

tenderar att framställa och klassificera våld mot invandrarkvinnor utifrån den kulturantropologiska 

förklaringsmodellen vilket i likhet med Englund (2004) skildrar en etnocentrisk sida av media. 

Socioekonomiska faktorer var vanligt förekommande i medias positionering av "den utländska 

mannen", faktorer som ofta beskrivs i termer av fattigdom eller låg social status. I den mediala 

diskursen om hedersrelaterat våld och förtryck var det övergripande stort fokus på männen som 

förövare och kvinnan som utsatt offer, vilket inte är förvånande då majoriteten som drabbas av 

hedersvåld faktiskt är kvinnor (NCK 2010). Kvinnorna framställs som offer för en barbarisk kultur 

där invandrarmän representerar en och samma föråldrade kvinnosyn. En anledning till detta kan 

vara människors försök att skapa förståelse för varför makar, fäder, söner, farbröder och andra 
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släktingar kan utöva grovt våld eller döda en nära kvinnlig släkting på grund av att hon inte bejakat 

hederskoderna. Något som också inträffar i Sverige (våld i nära relationer), dock benämns inte 

heder vara orsaken i dessa fall. Samtidigt framställs även en motstridig bild av kvinnan som offer, 

ibland benämns hon i vad som kopplas till maskulina termer så som ”envis som fan”, ”stark” eller 

liknande, vilket enligt Wikan (2004) bestrider föreställningen om hur en kvinna från hederskulturer 

"bör" vara. Denna framställning av kvinnan kan ses som ett slags martyrskap i strävan efter att leva 

”svenskt” som också uppvisades i Reimers (2007) studie. När media framställer förövaren 

(mannen) tillskrivs ibland även han en slags offerstatus, att han fallit offer för sin egen kultur vilket 

också Wikan (2004, 2009) antyder är vanligt i samhälleliga diskussioner om hedersvåld. Detta 

menar Eldén (2003) är problematiskt då förövaren blir till ett maktlöst offer och blir tvungen att 

försvara sig. Detta förstås i sin tur i termer av nedsatt intellekt, språksvårigheter och så vidare vilket 

Reimers (2007) studie också visade på som blir en fråga om social klass. Denna förståelse av heder 

skapar en avspegling av en kultur och den konkreta handlingen blir en konsekvens, som i jämförelse 

med skandinavisk kultur blir grundläggande annorlunda.    

    

Larsson, Ahmedi och Englund (2004) menar att media måste bli bättre på att skildra människor som 

tillhör minoriteter, det krävs att journalister och "kulturella sanningssägare" får bättre kunskap om 

diskriminering i samhället (Ibid). Enligt Larsson och Englund (2004) krävs en ökad mångfald på 

redaktionerna. En parallell som även diskuteras av Mulinari (2004) är konstruktionen av den 

"förtryckta" svensken som motstridigt kommit att se sig själv tvingad till tystnad av den totala 

antirasistiska hegemonin, en hegemoni som inte tillåter minsta kritik riktad mot invandrare. Att 

bryta tystnaden och lyfta de förtryckta kvinnorna blir därför skrämmande och inte helt 

oproblematiskt då människor inte vill förknippas med en främlingsfientlig retorik. Men det är 

viktigt att ha i åtanke att de kvinnor som lyfts fram i artiklarna faktiskt har utsatts för brottsliga 

gärningar, vilket inte på något sätt ska förminskas eller tas ifrån dem på grund av rädslan att 

uppfattas som främlingsfientlig.    

  

Att artiklarna inte lägger större vikt vid att diskutera det sexualiserade våldet som ett globalt 

fenomen utan främst som ett problem lokaliserat till specifika delar av världen är enligt Mulinari 

(2004) att inte förstå manlig dominans och våldsamma maskuliniteter. Man fråntar reflektion kring 

invandrarkvinnors kamp och ser dem endast som utsatta offer för en specifik kultur (Ibid). Huruvida 

andra tidningar eller artiklar pratar om det sexualiserade våldet som ett globalt fenomen eller ej går 

inte att uttala sig om, då studien är begränsad till år 2014 med ett antal utvalda tidningar. I likhet 

med Mulinari (2004) menar Rizvi (2004) att patriarkatet är ett globalt fenomen, men att dess uttryck 
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är specifikt för kulturen och sammanhanget. Hedersetiken är endast en av flera dimensioner av 

patriarkatet. I Sverige förstås ofta mäns våld mot kvinnor genom patriarkatet (Ibid). Om man söker 

efter att få bort könsdiskriminering kan man inte samtidigt uppmuntra till diskriminering på grund 

av ras, språk, religion eller etnisk tillhörighet (Ibid). Patriarkatets maktutövning har kulturella 

variationer men karaktärerna är könsbundna, det handlar om mäns över- och kvinnans 

underordning. Mulinari (2004) menar att mäns våld mot kvinnor inte handlar om ”svenska män” 

eller ”invandrarmän”, utan snarare om män som förkroppsligar patriarkala privilegier. Media 

skildrar en förenklad bild av verkligheten då man i enighet med Kamali (2004) nonchalerar den 

sociala kontexten för människans handlande och förstår problematiken i termer av Larssons (2004) 

kulturantropologiska förklaringsmodell, vilket endast förklarar formen för förtrycket, inte orsaken. 

Formen kan skilja sig mycket åt beroende på var det händer, men förklarar inte orsaken till varför 

kvinnor mördas, omskärs, misshandlas, lemlästas och tvingas in i olika former av förtryck.   

   

Trots ett stort fokus på utsatta kvinnor är det viktigt att belysa att även män utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck, vilket i artiklarna omnämns enstaka gånger. Att fåtalet artiklar 

ändå lyfter fram utsatta män stämmer inte helt överens med den entydiga bild av media som vi 

förväntat oss. Enligt Larsson (2004) är det i princip samma våld som riktas mot manliga 

homosexuella som anses hota den manliga identiteten och dess dominerade ställning. 

Den västerländska uppfattningen av hedersproblematiken är enligt NCK (2010) ofta 

exkluderande, vilket kan ses som en av flera anledningar till att inte ge sociala problem ett kön, att 

se problem som något manligt eller kvinnligt. Föreställningar om att hedersrelaterat våld och 

förtryck endast drabbar unga heterosexuella kvinnor är enligt artiklarnas experter fel, HBTQ-

personer, personer med olika typer av funktionsnedsättning samt äldre människor drabbas också.    

  

Sammanfattningsvis visar diskussionen ovan på hur hedersrelaterad problematik konstrueras i 

media i enlighet med studiens första frågeställning. På ett tydligt sätt kan även föreställningar om 

genus skildras genom medias sätt att fokuserar på hur könsrollerna skiljer sig åt, 

främst utifrån patriarkala och kulturella förklaringar. Genom hur det framställs - reproducerar även 

artiklarna föreställningar om genus och heder som är studiens andra frågeställning. Media spelar en 

till synes stor roll i framställningen av hedersproblematiken och vilken bild av det som ges ut till 

allmänheten, oavsett vilket perspektiv man utgår ifrån. Dock kan det konstateras att enbart förstå 

och förklara hedersproblematiken utifrån en specifik kultur, religion eller ett givet kön är att 

diskriminera människor. Samhället kommer osannolikt med denna syn nå full förståelse eller finna 

tillräckliga åtgärder för att motverka problemet. Detta konstaterande ger en insikt om att mycket 
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finns kvar att göra gällande hedersproblematiken i Sverige och världen. Med det rådande läget i 

världen då många människor tvingas fly och bosätta sig på platser med andra kulturer, religioner 

och samhällsstrukturer kan man tänka sig att behovet av kunskap samt åtgärder kommer att öka. Vi 

vet inte hur människor i allmänhet påverkas av medias sätt att tala om problemen. Vi kan inte heller 

uttala oss om media i övrigt eller generalisera till all press då vi endast analyserat ett antal utvalda 

artiklar, men vi hoppas att vi gett en bild av hur framställningen av heder och dess problematik kan 

se ut. Avslutningsvis hoppas vi att vi lyckats belysa en del av den problematik som finns i vårt 

samhälle samt väckt nya frågor.  

Framtida forskning 

I samband med arbetet kunde vi se att väldigt lite forskning fanns om det maskulina perspektivet på 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det är som tidigare nämnt viktigt att lyfta alla aspekter 

kring hedersproblematiken, framförallt för att kunna arbeta förebyggande. Därför blir det av intresse 

att i framtida forskning studera mäns utsatthet och upplevelser av hedersförtryck. Genom en 

kvalitativ studie lyfta männens perspektiv för att bland annat skapa ökad förståelse och kunskap i 

samhället, men också för att minimera risken att människor exkluderas från olika 

instanser. Generellt kan det också tänkas att hur vi talar om och uppfattar heder i media har 

förändras övertid. Vidare hade det därför varit av intresse att i en jämförande studie 

studera mediediskursen från olika år där annan typ av media även inkluderats, 

exempelvis bloggar och tv-program för att få en mer nyanserad bild av fenomenet. 
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Artiklar 
Arnholm, Maria & Erik Ullenhaag (140626) ”Vi måste lära oss av könsstympningarna i 

Norrköping”. Expressen.  

Bratt, Elina (140904) ”Jag är rädd, men det är inget hinder”. Aftonbladet.  

Björklund, Hanna Marie (140904) ”Våra kroppar ska inte användas som vapen”. Aftonbladet. 

E. L (140627) ”Skvaller bakom könsstympning”. Expressen.  

Hassan, Mohammed (140121) ”Straffa uppviglaren”. Uppsala Nya Tidning. 

Hellberg, Magnus (140127) ”Tonårsflickorna dog för tidigt”. Expressen.  

Holmgren, Mia (140410) ”Våldtäkt av barn kan bli legaliserat”. Dagens Nyheter.  

Holmqvist, Anette (140816) ”Ministern: Höj straffet för könsstympare”. Aftonbladet. 

Högström, Henrik (140517) ”Maria, 19 drömde om ett eget liv - höggs ihjäl med 107 knivhugg”. 

Expressen. 

Ingen författare (140121)  ”Jag rymde för att dränka mig”. Expressen.  

Ingen författare (140626) ”Tystnad hjälper ingen”. Sydsvenskan.  

Lapidus, Arne (140429) ”Fadimes öde skakade Sverige”. Expressen. 

Lindvall, Martina (140610) ”Tvångsgifte ska hindras med ny lag”. Uppsala Nya Tidning.  

Madan, Sakine (140510) ”Sälj inte med hederskulturer”. Expressen.  

Melin, Erik (140602) ”Imamer: Hedersmord är inte islamiskt”. Aftonbladet.  

Meri, Tiina (140613) ”Våga fråga och se till att hantera svaret”. Sydsvenskan.  

Expressen.  

Oberoende Liberal (140603) ”Kriget mot kvinnorna”. Dagens Nyheter.  

Rayman, Sanna (140120) ”Värdigt hedrande av Fadimes minne”. Svenska Dagbladet.  

Rudbeck, Carl (140205) ”Inte så förtryckta”. Expressen.  

Schönstedt, Tommy (141123) ”Maria ville bara vara fri”. Expressen.  

Svarfar, Katri (140730) ”Hoppfull kamp mot syraattacker”. Uppsala Nya Tidning. 

Svensson, Britta (140517) ”Britta Svensson: Offrens systrar ger aldrig upp”. Expressen.  

Svensson, Olof (140409) ”Riktar hård kritik mot polis och åklagare: Är mycket olyckligt - och”. 

Aftonbladet.  

Trilbo, Gilbert & Robert Hannah (140807) ”Fullt normala killar hjärntvättas av släktingar till att 

begå brott”. Sydsvenskan. 

Wennsten, Katarina (140813) ”Varför är tjejens oskuld värd mer än killens?”. Svenska Dagbladet.  

Wolters, Staffan (140607) ”15-årig flicka mordhotad”. Uppsala Nya Tidning.  


