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dagens debatt i svensk dagspress 

 

English title: "14 years of the phenomenon of honor-related violence and oppression" 

- A discourse analysis of the current debate in the Swedish daily press  

 

Abstract 

This study aims to analyze whether the discourses of the phenomenon of honor-

related violence and oppression have changed over time in the Swedish daily press. 

This is operated through a discourse analysis of debate articles from seven 

newspapers published around the country. The methodological and theoretical 

premise is based on Laclau and Mouffe’s discourse theory. Further, three theories has 

been applied; The construction of “the others” by Jonsson, de Beauvoir’s theory of 

The Second Sex and Nussbaum’s universal theory of justice. The purpose of selection 

of articles has been to find relevant debate articles concerning opinions on the 

phenomenon of honor-related violence and oppression. The results and analysis has 

been divided into three main themes: a legal discourse, a discourse of "us " and " them 

" as well as a discourse of patriarchy. The results indicate that the phenomenon is 

influenced by its time in the shape of current events and areas of conflict. 
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1. INLEDNING 
 

Hon blir en ikon, men för vilka, och för vad? (Ekström, 2009, s. 9). 

 

År 2002 inträffar ett mord på en kvinna vid namn Fadime Sahindal, ett mord som 

kom att väcka enorma känslor och åsikter. I samband med mordet på Fadime blossade 

debatten upp om hedersrelaterat våld och förtryck. Inget mord hade fått en sådan 

uppmärksamhet i media sedan mordet på statsministern Olof Palme år 1986, skriver 

Kurkiala (2003). Medierna vände och vred på Fadimes martyrskap, mordet var 

oförståeligt och nu skulle Tv-sofforna fyllas av “experter” om hederskulturer för att 

framföra sina åsikter. Var Fadimes far inte integrerad i samhället eller var han kanske 

sinnessjuk? Kanske var han påverkad av kulturen? Dessa är några exempel på 

synpunkter som lyftes fram (Ekström 2009; Kurkiala, 2003; Larsson & Englund 

2004). 

       I sin rapport har Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) sammanfattat svensk 

forskning om hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten lyfter att begreppet heder 

är kontroversiellt som har lett till olika förklaringar och perspektiv på fenomenet. Två 

förklaringsmodeller till fenomenet har gjort sig synliga: en kulturell förklaringsmodell 

som följs av en feministisk förklaringsmodell. Vidare har debatten genererat en rädsla 

för att skilja på människor och skapa ett “vi” & “dem”.     

      Ett dilemma som vi har uppmärksammat i tidigare forskning är huruvida det 

pratas om våld och heder utan att avsiktligen konstruera en viss grupp som särskild 

utsatt. Om det å andra sidan inte pratas om heder och utgås ifrån att våldet är en del av 

det globala patriarkala våldet, riskerar allvaret att skymmas. Det som har utmärkt sig i 

debatten är varför hedersrelaterat våld och förtryck förekommer och vad det är uttryck 

för.  

       Debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck är idag inte lika intensiv, som 

den var år 2002. Trots detta hänger svaret fortfarande i luften (Ekström, 2009; 

Larsson & Englund, 2004). Vi tänker, med utgångspunkt i detta, studera den debatt 

som förs idag i svensk dagpress.  
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1.1 Bakgrund och problemformulering 

 
Mediesociologen Peter L-M Vasterman skriver i artikeln Media-Hype; Self-

Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social 

Problems (2005) om samhällsproblem som konstrueras via media. Vasterman utgår 

från det begrepp han benämner “media-hype” som innefattar massfokusering kring en 

viss händelse. Vasterman menar att denna massfokusering kan förutom att rapportera 

en nyhet, skapa en nyhet. Media kan alltså skapa ett intresse kring ett fenomen och ge 

ett intryck av att en situation försämrats. Detta kan i sin tur leda till att sociala aktörer, 

exempelvis politiker, kan komma att känna sig tvungna att agera. 

       Vasterman (2005) menar att sociala problem först måste definieras som 

problematiska innan de erkänns av samhället som problem. Media har i detta en 

förstärkande roll och är en avgörande aktör i konstruktionen av sociala problem. 

Medias uppmärksamhet sätter problemen i dagordningen och framför olika perspektiv 

på problemet. Ett resultat av “media-hype” blir en utvidgning av definitionen av 

problemet och omfattningen av problemet blir större för varje dag. Media skapar 

förutsättningar för problem, då problem blir verkliga endast om de beskrivs som 

sådana. 

      Hedersrelaterat våld och förtryck har på senare tid blivit en politisk angelägenhet i 

samband med ett antal hedersmord som har fått stort utrymme i media (Schlytter & 

Linell, 2010). Vi utgår ifrån att media har en viktig roll i konstruktionen av hur 

fenomenet ska betraktas och förstås. Eftersom vi utgår från att massmedia har en stor 

inverkan på samhället, tror vi att framställningen av hedersrelaterat våld och förtryck i 

dagspress kan lämna ett stort utrymme åt att konstruera fenomenet på ett visst sätt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka hur debatten om hedersrelaterat våld och förtryck 

förs i svensk dagspress idag.  

 

- Hur förs debatten om hedersrelaterat våld och förtryck idag och vilka 

diskurser går att identifiera i debatten? 

 

1.3 Relevans för socialt arbete 
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Schlytter & Linell (2010) förklarar fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck som 

ett nytt och komplext socialt problem. Ett antal hedersmord, däribland mordet på 

Fadime, satte hedersbegreppet på dagordningen.  Hedersrelaterat våld och förtryck 

var ett nytt fenomen som trädde in på svensk mark och det svenska folket behövde nu 

konfronteras med konsekvenserna av fenomenet. Morden fick stor uppmärksamhet av 

media och kraftiga debatter blossade upp (Wikan, 2004). Schlytter & Linell (2010) 

påpekar att kunskapsnivån om hedersrelaterat våld och förtryck tyckts ha ökat sedan 

våldet blivit en nationell politisk angelägenhet. De menar dock att forskning visar att 

det både finns brister och otillräckligheter i bland annat rättslig tillämpning. Det finns 

ingen enighet i motiveringen till det hedersrelaterade våld och förtrycket och hur 

fenomenet ska förstås och förklaras. 

       Vi som framtida socionomer anser, med avstamp i detta, att mediedebatten kring 

fenomenet är viktig att lyfta med utgångspunkt om att media är en aktiv aktör i 

konstruktionen av sociala problem. Studien ämnar bidra med en fördjupad analys och 

förståelse av media, i form av dagspress och dess framställning av fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har som avsikt att blottlägga de diskurser 

fenomenet konstrueras kring. Vi anser att detta är viktigt i och med att allmänhetens 

syn kan influeras och omedvetet resultera i fördomar av medias framställning av 

fenomenet. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 

1.4.1 Heder  

Vi utgår ifrån Asma Jahangirs (föredetta FN rapportör om frågor som rör religion- 

och trosfrihet) definition av begreppet heder. Jahangir beskriver att hedersrelaterat 

våld representerar ett systematiskt hot mot flickors och kvinnors liv. Hon menar att 

begreppet heder rättfärdigar kontroll av kvinnors kropp och sexualitet som omfattar 

allt kvinnan gör och säger. Vidare försvaras misshandel, förtryck och mord i hederns 

namn. Heder beskrivs i termer som moral och etik där individens intresse underordnas 

kollektivets intresse. Män förvaltar varandras intressen och kvinnor är bärare av 

männens heder (Allmänna barnhuset, 2005). 
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       Grutzky & Åberg (2013) menar vidare att begreppet har en positiv betydelse i 

grunden och inte innefattar våld och förtryck. De menar att begreppet står för 

hederlighet i den bemärkelsen att vara hygglig och få samhället att lita på en genom 

att agera i enlighet med normer. Hedersrelaterat våld och förtryck rättfärdigas 

avseende att heder förleder, förövare i hederns namn övertygas om att de dem gör är 

någonting hederligt och bra. I uppsatsen utgår vi från uttrycket hedersrelaterat våld 

och förtryck då begreppet inbegriper mer än det fysiska våldet som syns utåt vilket är 

något som tas upp i de artiklar vi har analyserat. 

 

1.4.2 Barns rättigheter 

Vi utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, som definierar 

begreppet genom beskrivningen att barn är individer med egna rättigheter och att barn 

inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Konventionen innefattar 4 

grundläggande principer; att alla barn har samma rättigheter och lika värde, barns 

bästa ska beaktas i alla beslut som rör barnen själva, alla barn har rätt till liv och 

utveckling och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

(Unicef Sverige, 2009). 

 

1.5 Rättslig utgångspunkt  

 
I Sverige har vi implementerat en ny lag om stärkt skydd för barn-och 

tvångsäktenskap som redovisas tydligt i propositionen (2013/14:208) till lagen om 

stärkt skydd mot barn-och tvångsäktenskap som infördes i brottsbalken och trädde i 

kraft 1 juli 2014. I propositionen (2013/14:208) står det att det i samband med den 

nya lagstiftningen inte längre är möjligt att driva någon till äktenskap genom att 

utnyttja personens beroendeställning. Ett tydligt exempel är barns beroendeställning 

gentemot sin förälder. Även tidigare var det straffbart att driva någon till ett giftermål 

genom tvång, men lagen kunde dock inte tillämpas om tvång inte varit aktuellt, 

exempelvis vid barnäktenskap. Tidigare har det även varit möjligt att få dispens för 

barnäktenskap, barn under 18 år har kunnat gifta sig genom äktenskapsdispens. Idag 

finns inga undantag för unga under 18 år att ingå äktenskap i Sverige. Straffet för 

äktenskapsbrott är fängelse i högst fyra år. Även förberedelser till tvångsgifte har 

kriminaliserats, vilket benämns som vilseledande till tvångsäktenskapsresa i 

brottsbalken. 
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      Idag kan utländska äktenskap, fullmaktsäktenskap och tvångsäktenskap enbart 

erkännas om det finns synnerliga skäl och kan alltså bara förekomma i undantagsfall. 

Ett synnerligt skäl är att en av parterna skulle få allvarliga konsekvenser av ett nekat 

erkännande. Förr var det möjligt att erkänna barnäktenskap som var utförda 

utomlands om någon av parterna hade anknytning till Sverige. Samma förutsättningar 

gäller utländska fullmaktsäktenskap som innebär att parterna inte närvarar samtidigt 

när äktenskapskapet ingås.  

2. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt ska vi beskriva kunskaps- och forskningsområdet kring hur debatten om 

hedersrelaterat våld och förtyck fördes efter mordet på Fadime år 2002. Tidigare 

forskningen avser nationell forskning då studien enbart syftar till att studera den 

debatt om hedersrelaterat våld och förtryck som förs i Sverige. I början av avsnittet 

kommer vi att beskriva vår sökprocess i att finna tidigare forskning. Därefter följer en 

presentation av en redogörelse för kunskapsområdet av Ekström (2005; 2009) som 

undersökte debatten när fenomenet bröt ut och blev en offentlig angelägenhet. Med 

bakgrund av detta kommer tidigare forskning att fördjupas under tre rubriker: ett 

kulturellt perspektiv, ett feministiskt perspektiv samt ett ”Vi” och ”dem” perspektiv 

utifrån ett modernt västerländskt synsätt så som vi definierar det. 

 

2.1 Sökprocess 
 

I vår sökprocess av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna ProQuest 

(social sciences), Swepub, Libris, Google scholar, DiVa samt Stockholms 

universitetsbiblioteks sökmotor. Till en början avgränsade vi vårt urval till referee-

granskade artiklar, som vi sedan fått utvidga för att kunna nå de böcker som vi bland 

annat blivit tipsade om av expert inom området, Astrid Schlytter. Vi har även granskat 

referenslistor från kandidatuppsatser som hjälpt oss att finna rimliga söktermer och 

relevant forskning. Söktermerna vi har utgått ifrån är: heder, våld, hederskultur, 

hedersrelaterat våld och förtryck, hedersmord, patriarkat och debatt. Engelska 

motsvarigheter till termerna har vidare inkluderats i sökprocessen. Vi har valt att 

kombinera olika termer för att inte gå miste om forskning som kan vara användbart. 

Resultat av våra sökningar har därmed varit breda och omfattande. Vi läste olika 
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abstract för att få en översiktlig bild av studierna för att därefter kunna avgöra om de 

var relevanta för vår studie. 

 

2.2 En redogörelse för kunskapsområdet av Ekström (2005) 

 

I antologin Hedersmord - tusen år av hederskulturer (2005) beskriver Simon Ekström 

i sitt kapitel “Vad mord vill säga” om debatten om hedersrelaterat våld och förtryck i 

svensk dagspress. Ekström förklarar att uppfattningarna om fenomenet skiljer sig åt 

avsevärt, speciellt i fråga om orsaker till våldet. Att det skulle ha en kulturell inverkan 

har varit en dominerande uppfattning i debatten. 

    Den kulturella förklaringen till hedersvåldet handlar om att förtrycket sker i 

olika former i olika kulturer och förespråkarna för denna förklaring menar att denna 

koppling måste synliggöras. Denna förklaringsmodell får kritik av motståndare som 

menar att hederskulturer och våld mot kvinnor inte ska skiljas åt. Anledningen till att 

dessa två inte ska skiljas åt är för att de utgör samma bas. Hederskultur är ett uttryck 

för en patriarkal kultur vilket skiljer sig inte från andra former av våld mot kvinnor. 

    Ekström (2005) förklarar att den offentliga debatten utgör en paradox. Han 

beskriver att det finns en komplexitet med att yttra sig om ämnet för att det leder till 

att bli kategoriserad. Debatten efter mordet på Fadime präglades av en rädsla för 

rasism, ett skapande av ett ”vi” och ”dem”. Det handlar om frågor som beskrivs som 

”infekterade” och de som vågar ge sin in i debatten, likt ett minfält, sorteras av andra 

men sorterar även själva, menar Ekström.  

       I boken Hedersmorden och orden (2009) analyserar Ekström vidare debatten men 

då utifrån vilka ord och begrepp som tas vid och kan ge konsekvenser för i 

beskrivningen av hedersrelaterat våld och förtryck. Han förklarar hur ord och uttryck 

används som genvägar till bakomliggande värderingar hos journalisten. Dessa kan 

bygga på underliggande motiv hos journalisten som i sin tur kan påverka läsarens 

uppfattning om ett visst fenomen, i detta fall hedersrelaterat våld och förtryck. 

 



12 

 

2.2.1 Ett kulturellt perspektiv 

 

Kulturantropologen Mikael Kurkiala beskriver i Varje trumslag jordens puls (2005) 

hur man kan förstå hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kultur. Han skriver att 

hedersvåld sker i ett kollektiv där släktens heder avgörs av kvinnorna i släkten. För att 

bevara släktens heder innebär det att männen i släkten behöver kontrollera kvinnorna. 

Varför det är ett kulturellt betingat fenomen förklarar Kurkiala beror främst på att 

hedersvåldet är en legitim handling i en hederskultur. Legitim i den bemärkelsen att 

det finns strikta föreställningar om hur kvinnan bör bete sig likt ett normsystem som 

följs av det manliga kollektivet. Med den anledningen ställer Kurkiala sig 

ifrågasättande till samhällets rädsla för att se skillnader. Att betrakta våldet som ett 

universellt patriarkalt våld är att blunda för vad utsatta flickor i hederskulturer utsätts 

för. 

       Kurkiala belyser vidare i Interpreting honour killings (2003) hur reaktionerna 

blev efter Fadimes död och hur de beskrevs i svensk dagspress. Kontroversiella frågor 

kom upp till ytan. Kurkiala delar upp de första tolkningarna på hedersmordet utifrån 

två kategorier: de partikulära tolkningarna och de universella tolkningarna. Den 

partikulära tolkningen såg över en koppling till den kurdiska kulturen som Fadime var 

ifrån och talade istället i psykologiska termer om att fadern var sinnessjuk. Den 

universella tolkningen handlade snarare om att orsaken till tragedin berodde på en 

patriarkal struktur som förtrycker kvinnor runt om i världen. Det fanns dock ett 

dilemma.  

       Enligt de partikulära tolkningarna går faderns agerande inte att generalisera, 

medan de universella tolkningarna ställer sig bakom att faderns agerande visst kan 

generaliseras till ett större sammanhang. Detta sände ut negativa signaler till allmänna 

befolkningen om att det saknades en neutralitet bland opinionsbildare, vilket slutligen 

ledde till att mordet ansågs kunna generaliseras till en viss kulturell grupp. Oviljan att 

förklara Fadimes död utifrån en kulturell förståelse leder till en utbredd rädsla för att 

en sådan tolkning skulle ge utrymme för rasistiska föreställningar om en viss grupp. I 

själva verket är tystnaden den stora konsekvensen betonar Kurkiala. Att förneka 

vikten av kultur i detta sammanhang blir problematiskt eftersom det tystar ned 

problemet och kvinnorna osynliggörs. Genom att förneka existensen av en särskild 

utsatt grupp av kvinnor som lever i en hederskultur där moraliska normer bygger på 

förtryck, skapas således ett förnekande behov av särskilda åtgärder för att skydda 
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dessa kvinnor. Behovet av att erkänna den kulturella dimensionen är av vikt, inte 

minst för kvinnorna själva, menar Kurkiala (2003). 

       En kulturell förklaring till mordet på Fadime Sahindal ges även av 

socialantropologen Unni Wikan i En fråga om heder (2004). Wikan utgår från en 

kulturell förståelse för fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck. Författaren 

beskriver att ju mer en familjs värderingar och normer präglas av hederskulturen, 

desto större är risken för kulturkrock i möte med svenska värderingar och normer.  

       Wikan (2004) skiljer på det hon kallar för vanligt svenskt våld och hedersrelaterat 

våld. Författaren menar att hedersrelaterat våld inte är en del i det strukturella globala 

kvinnovåldet, någon även Kurkiala (2005) betonar. Argumentet är att hedersvåldet är 

en kollektiv handling som uppmuntras av andra män och oftast innefattar flera 

gärningsmän. Hederskulturer innefattar ett starkt socialt tryck om att männen ska 

utföra våld, menar Wikan (2004) när hon samtidigt förklarar att dessa män även är 

offer för kulturen. Hedersförtrycket innefattar sträng kontroll av kvinnans sexualitet 

som sköts av manliga släktingar. Om kvinnan beter sig opassande skadar hon 

männens heder, då det enbart är männen i kulturer som kan ha heder.  Hela släkten ser 

gärna till att döda kvinnan i syfte att återuppta släktens heder, menar Wikan (2004).  

       Liksom hos Wikan (2004) ger även Schlytter (2009) en framställning av 

förövarna som offer för kulturen. Hedersmord, hävdar Schlytter (2009) är en produkt 

av en föreställning om att männen är skyldiga att tillrättavisa en kvinna som syndar 

genom att förlora sin oskuld. Både Wikan (2004) och Schlytter (2009) tolkar vi utgår 

ifrån att hedersrelaterat våld och förtryck är konsekvenser av hederskultur som står i 

kontrast till dagens svenska samhälle. 

 

2.2.2 Ett feministiskt perspektiv 

 
 

I sin avhandling Heder på liv och död (2003) analyserar sociologen Åsa Eldén 

hedersrelaterat våld och förtryck ur ett feministiskt perspektiv. Till skillnad från den 

kulturella förståelsen av hedersrelaterat våld och förtryck förklarar Eldén fenomenet 

som ett generellt könsperspektiv utifrån klass och makt, ett strukturellt förtryck mot 

kvinnor. Dessa våldshandlingar mot kvinnor utgör ett sammanhang som är av vikt att 

förstå. Kritiken hon vänder mot den kulturella förklaringen till hedersvåld är att det 

utgör en bortförklaring av våldet genom att det hänvisas till ett upprätthållande av 

släktens heder. Genom en kulturell förståelse menar hon att mäns beteende ges 
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legitimitet och således normaliseras. Våldet förstås om det beskrivs som en företeelse 

inom en viss kultur.  

       I sin avhandling lyfter Eldén (2003) vikten av vilka termer som används när det 

pratas om våldet. Hur det pratas om våldet är den enda skillnaden mellan olika våld 

mot kvinnor, runt om i världen. Framställningen av hederskultur kopplas till att 

förklara det våld som kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för, något som inte är 

lika framträdande i hur gärningsmän med svensk bakgrund beskrivs. Framställningen 

av svenskar som gärningsmän eller offer beskrivs på en individualistisk nivå med 

psykologiska uttryck som förklaring till våldet. Denna skillnad går att se med 

diskursiva glasögon om att verkligheten framställs och tolkas beroende på hur den 

presenteras. Det är en diskursiv praktik som handlar om människors tolkanden. Det är 

viktigt att inte blanda ihop hur verkligheten framställs genom andra med hur 

verkligheten egentligen är. Kvinnor med utländsk bakgrund som utsätts för våld 

kategoriserar vi alltså utan att blinka som “särskilt kvinnovåld” eller “hedersvåld”. 

Anledningen till detta är att vi per automatik förknippar “mäns våld mot kvinnor” till 

kvinnor med svensk bakgrund. Våldet är av samma karaktär i båda fallen, menar 

Eldén.  

       Efter mordet på Fadime Sahindal startades en energisk debatt som på många sätt 

handlade om att förstå om hedersrelaterat våld och förtryck är främmande för oss. 

Frågor ställdes på sin spets om det går att relatera till våldet eller inte ur en svensk 

kontext (Eldén, 2003).  

 

2.2.3 Ett “Vi” och “dem” perspektiv 

 
 

Debatten om hedersmord: feminism eller rasism (2004) är en bok där flera författare 

belyser hur debatten i media såg ut efter mordet på Fadime. Stieg Larsson är en av 

författarna som beskriver hur en negativ framställning av invandrare utmärkte sig i 

samband med mordet. Många debattörer försökte definiera olika invandrargrupper 

och deras levnadssätt utifrån en kulturell aspekt. Debatten stormades av rasistiska 

tankemönster som gjorde skillnad på människor. Invandrare som grupp skildrades 

som en grupp vars “kultur” var olik den svenska kulturen.  

       Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att mannens så kallade makt hotas 

och resulterar således i förtryck av kvinnor (Larsson, 2004; Eldén, 2003), en kritik 

mot Wikan (2004) som förklarar att förtrycket är präglad av en viss kultur. Genom att 
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förespråkare av den kulturella förståelsen försöker betona att det finns ett stöd från en 

hel grupp i fråga om hedersrelaterat våld och förtryck, förklarar Larsson att det inte är 

ett tillräckligt bra argument för att skilja på detta våld. På så sätt som invandrare kan 

få stöd från ett manligt kollektiv kan även svenskar få stöd av anhöriga (Larsson, 

2004). Författaren förklarar att dessa åtskillnader skapade ett starkt “vi” mot “de 

andra” i negativ bemärkelse. Denna syn på debatten återfinns i Eldén (2003) som 

bekräftar Larsson om att hedersvåldet och vad som vi betraktar som “vanligt” svenskt 

våld är detsamma. Att skilja på våldet innebär att späda på rasistiska bildningar som 

inte är nödvändigt. Men å andra sidan skriver Kurkiala (2003) att det finns vissa 

forskare som har försökt att tysta ned debatten om hedersmord. Detta med ett 

avståndstagande från “de andra” som i sin tur leder till en ignorans för de unga 

kvinnor som riskerar sina liv och som strävar att få tillgång till den frihet andra 

svenskar tar för givet. 

       I sin avhandling Mellan tystnad och tal (2010) skriver Carbin om hur debatten 

om hedersmorden tog fart tidigt på 2000-talet. Med en feministisk synvinkel har hon i 

sin studie studerat hur våldet mot kvinnor med utländsk bakgrund konstrueras. Med 

en diskursteoretisk utgångspunkt visar hon på språkets betydelse och dess makt i 

konstruktionen av fenomenet. Studien visar att konstruktionen av gruppen 

invandrarflickor riskerar att reproducera ett tankemönster om att denna grupp är 

“annorlunda”. Hur vi pratar om hedersrelaterat våld och förtryck konstruerar ständigt 

ett “vi” och “dem”. Genom att placera våldet utanför vår kultur framställs den 

svenska kulturen som mer jämställd än hederskulturen, en överensstämmande syn 

som återfinns i Eldén (2003).  

       Carbin (2010) beskriver utifrån sin studie att det är väldigt svårt att komma ifrån 

dessa tankemönster. De diskurser som har kunnat urskiljas i hennes studie har 

förklarat en komplexitet som visar på ett gränsland där viktiga beskrivningar i 

konstruktionen går förlorade. Resonemanget bekräftas av Schlytter (2009) som också 

betonar vikten av att definiera hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns inga 

självklara definitioner för vad hedersrelaterade begränsningar innebär. Därmed råder 

det ett stort intresse i att definiera fenomenet för att kunna förstå det. Att bli medvetna 

om olika hinder för värdefull kunskap avseende kön, etnicitet och klass är en början 

för att perspektiv, erfarenheter och egen kunskap inte ska skymmas (ibid). Det är av 

vikt att bryta de tankemönster som ger en konstruktion på att skilja på människor. Vi 
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bygger hinder i våra tankegångar för att maktordningar med hjälp av språket styr in 

oss i vissa tankemönster (Schlytter 2009; Carbin 2010). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

 
De studier som har presenterats under tidigare forskning visar på hur debatten om 

hedersrelaterat våld och förtryck tog fart efter mordet på Fadime år 2002. Forskningen 

är en genomgång av tidigare forskares egen förståelse kring debatten som fördes då. 

Det som går att konstatera efter att ha fått en överblick av forskningsfältet är att det 

finns olika förklaringar till hedersvåldet och hur det ska betraktas. Då fördes det en 

diskussion huruvida fenomenet skulle tolkas som ett problem eller inte. Tre synsätt 

gjorde sig synliga i debatten för att förklara fenomenet; kulturell förståelse, 

feministisk förståelse samt en diskussion utöver ett “vi” och dem” med det moderna 

västerländska samhället som utgångspunkt.  

       Kulturförespråkarna utgår ifrån kollektivets och den manliga omgivningens 

betydelse när de förklarar hedersrelaterat våld och förtryck. Det vi har kunnat se är att 

förespråkarna för denna förklaringsmodell har dominerat debatten. Denna 

förklaringsmodell var dock inte oemotsagd. Förespråkarna för en feministisk 

förklaringsmodell stod emot den kulturella förståelsen och menade att hedersrelaterat 

våld och förtryck är en universell företeelse om patriarkala förtryck. Dessa synsätt 

påstods i sin tur ge plats åt en skildring mellan “vi” och “dem” genom att peka ut 

invandrargrupper som förknippades med fenomenet. Vi kan se att det rådde en 

förvirring i hur fenomenet skulle tolkas, beroende på vem som fick frågan genererade 

det olika svar. Vi vill mot bakgrund av detta undersöka hur debatten förs idag då vi 

kan se utifrån tidigare forskning att det rådde en splittrad syn på fenomenet. 
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3. TEORETISK BAKGRUND 

 

Nedan kommer att presenteras för vad som ska utgöra en teoretisk ram för oss att 

kunna sätta fenomenet i olika kontexter eftersom vi har kunnat se att vårt material 

utgår ifrån flera olika problemområden. Vi kommer att presentera en förståelsemodell 

om rasism av Jonsson (1993) som förklarar konstruktionen av “de andra” genom 

västvärldens syn på övriga världen. Denna modell avser att hjälpa oss att förstå den 

del av materialet som visar på att vi i västvärlden gör skillnader på människor genom 

att framställa oss själva som bättre. Vi kommer vidare att presentera Nussbaums 

universella rättsviseteori som handlar om vad som räknas som mänskligt liv. Denna 

teori avser att hjälpa oss att förstå propositionen till den nya lagen om stärkt skydd 

mot barn-och tvångsäktenskap, något som varit framträdande i empirin. Slutligen har 

vi valt de Beauvoirs (2006) skildring av Det Förste och Det Andre könet, en teori som 

beskriver kvinnans underordning i en patriarkal värld. Teorin avser att hjälpa oss att 

förstå den del av materialet som berör patriarkala system som ett uttryck för 

hedersvåldet. 

 

3.1 Konstruktionen av “de andra”  

 

I boken De andra beskriver Stefan Jonsson (1993) kulturkrockar och europeisk rasism 

historiskt sätt. Jonsson förklarar att västvärlden under kolonialismen fick en ny 

föreställning om att den nya européns framsteg avseende ekonomi, politik och 

vetenskap aldrig skulle utgå. De som hade nått längst i utvecklingen, vilka var 

européerna själva, fick i ansvar att hjälpa de andra som inte hade nått lika mycket 

framgång. Europa skulle härmed ta över världen, att hjälpa de andra att hamna på en 

nivå likställt med Europa blev således den vite mannens börda. 

        Under koloniseringen av Egypten år 1798 började fransmännen att se på andra 

och samtidigt se på sig själva på ett helt nytt sätt. Med en övertygelse om de var det 

eftersträvansvärda, blev det till en universell sanning. Denna universella sanning 

medförde ett tankesätt om att de människor vars länder som låg utanför västvärlden 

var gammalmodiga och kunde därmed inte jämföras med européerna som levde i 

välutvecklade länder. Makterna under koloniseringen var således i behov av att 

klassificera människor och kartlägga områden som av intresse skulle utvecklas. 
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Genom denna kategorisering av människor samt kartläggning av världen, skulle 

denna universella sanning spegla en världsbild som var konstruerad efter européerna 

själva. Detta bidrog till en ny verklighet då makterna slog fast vid nationsgränser 

ledde till ett identitetsskapande hos de som bor innanför gränserna, menar Jonsson 

(1993).  

       Vidare förklarar Jonsson (1993) att genom att skilja sig själv från andra, dras det 

automatiskt en gräns mellan hemma och borta. För de som råkar hamna på andra 

sidan denna gräns, får vara med om en särbehandling från. Jonsson förklarar att 

människan har genom alla tider fått göra historier och berättelser inom olika 

discipliner som delat upp för vad som är annorlunda eller främmande, likt i 

uppfostringssyfte för att förklara skillnaden mellan ont och gott. Genom en sådan 

uppdelning leder det till ett avskiljande mellan självet och de andra. Uttryck för 

godhet är de människor som jag är lik och som jag identifierar mig med. Medan de 

som skiljer sig från mig och tycks vara främmande kopplas till ondska och skräck. Att 

beskriva den andre som någonting skrämmande tyder inte på att vi är rädda bara för 

att han är skrämmande, men just därför att han är annorlunda och olik oss själva, 

förklarar Jonsson. Genom att beskriva de andra, ger vi uttryck för hur vi ser på oss 

själva.  

 

3.2 Det Förste och Andre könet 

 
”Man föds inte till kvinna, man blir det” är ett citat av Simone de Beauvoir (2006) 

från hennes världskända bok Det andra könet. I boken beskriver de Beauvoir en 

komplex skildring av kvinnans underordning i det patriarkala samhället utifrån bland 

annat en analys av de myter och normer som ställer krav på hur kvinnan bör förhålla 

sig. 

      En förklaringsmodell som de Beauvoir (2006) tar avstamp i för att synliggöra 

kvinnans underordning är genom en beskrivning av Det Förste och Andre könet. 

Genom all världshistoria har lärt oss genom alla tider att männen alltid besitter 

makten. Under ett patriarkalt system har det gynnat män som hävdat att det är 

nödvändigt att hålla kvinnan i en beroendeställning. På så sätt utgörs kvinnan till Det 

Andre könet och mannen till Det Förste könet, beskriver de Beauvoir. Det Förste och 

Det Andre könet bygger på en tankeställning om att mannen är den självklara normen.  

       När kvinnan framträder som Det Andre, framställs hon som ett objekt i definition 
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till subjektet, som är mannen själv. Genom att inta en sådan roll, representerar hon en 

verklighet som är skapad av mannen. Mannen som Det Förste könet skapar de 

grundläggande villkoren över kvinnans existens. Eftersom Det Andre i subjektets 

ögon blir ett objekt, existerar detta i sig som ett varande eftersom kvinnan intar och 

accepterar denna givna roll. Hon bestäms och definieras ständigt i förhållande till 

mannen. Han är Det Förste och hon är Det Andre därför att hon är det betydelselösa i 

förhållande till det betydelsefulla.  

     De Beauvoirs (2006) stora fråga är varför det blev mannen som vann från början 

och syftar att beskriva hur det har påverkat kvinnor och deras liv. Varje myt behöver 

ett subjektiv som projicerar sin fruktan efter att skapa en viss verklighet, menar de 

Beauvoir. Alla myter om kvinnan kommer ifrån mannens övertygelse om att skapa sin 

verklighet. Författaren beskriver att mannens förhoppningar har blivit accepterade på 

grund av inga hot som skulle frånta hans position som subjekt. Eftersom kvinnorna 

har ställt upp som objekt i denna målsättning förblev hon därmed Det solklara Andre.  

       Denna sociala konstruktion av kvinnlighet bygger på att den påtvingar kvinnan 

ett preciserat beteende i enlighet med normer om hur en kvinna ska förhålla sig. Det 

är de så kallade myter om kvinnan som genom en struktur utifrån tvång påtvingar 

henne olika krav. Dessa tankemönster handlar inte fråga om fria handlingar då 

kvinnan påtvingas ett strukturellt beteende, menar de Beauvoir (2006). 

 

3.3 Nussbaums universella rättviseteori 
 

Vi utgår ifrån Nussbaums universella rättviseteori som presenteras i Schlytter (2004). 

Nussbaum utgår ifrån det mänskliga livet som begrepp. Hon menar att människan har 

kapaciteter och förmågor som hen behöver få använda och utveckla för att få ett sant 

mänskligt liv. Nussbaums teori utgår ifrån tio centrala funktionsförmågor för att 

vidare förklara det sanna mänskliga livet, här finner vi några exempel: att kunna ha 

kroppslig integritet, att använda och utveckla sinnen och intellekt, att känna 

samhörighet, leka, skratta och att njuta av fritidsaktiviteter samt att kunna ta kontroll 

över den egna omgivningen. Nussbaum menar att utövandet av de förmågor 

människan innehar är beroende av individens sociala och kulturella kontext. Alltså är 

inre förmågor i samband med externa faktorer avgörande för att människan ska ha ett 

sant mänskligt liv. Att inneha förmågor är enligt Nussbaum inte lika med ett sant 



20 

 

mänskligt liv, så länge människan inte får använda och utveckla dessa (Schlytter, 

2004). 

      Ett tydligt exempel Nussbaum utgår ifrån när hon beskriver innebörden av ett sant 

mänskligt liv är änka kvinnor som lever i samhällen där de inte får gifta om sig. 

Kvinnorna har förmågan till sexuell njutning men hindras av yttre faktorer, att 

använda denna förmåga. Hon ger vidare ett exempel på kvinnor som lever i 

Afghanistan under talibanernas styre. Kvinnorna i Afghanistan får inte lära sig att läsa 

och skriva och kan i sin tur inte arbeta och vara självförsörjande vilket enligt 

Nussbaum inte är ett sant mänskligt liv. 

4. METOD 
 

I detta avsnitt följer en presentation av vårt metodval som vi har tillämpat i vår studie. 

Vi utgår ifrån en diskursanalys med stöd av Laclau och Mouffes diskursteori. Vi 

inleder med en beskrivning av analysens teoretiska grund för att därefter presentera 

vårt tillvägagångssätt i att finna vår empiri. Avsnittet avslutas med ett avsnitt om 

kvalitetsvärdering samt en kritisk reflektion om begränsningar och etiska 

överväganden.  

 

4.1 Analysmetod 

 
Vår analysmetod tar avstamp i Laclau och Mouffes diskursteori med sin 

socialkonstruktionistiska infallsvinkel. Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) är 

diskursanalysen är en “paketlösning” där teori och metod är sammankopplade och där 

forskaren är fri att bygga sitt eget. Vårt “paket” grundar sig i det 

socialkonstruktionistiska synsättet om att kunskap är en produkt av människans 

kategorisering av världen, vilket innebär att det därmed inte kan ses som en objektiv 

sanning utanför språket. Verkligheten är beroende av den aktuella situationen där tid 

och kultur är avgörande. Den sociala världen omkonstrueras hela tiden av oss genom 

social interaktion (Winther Jörgensen & Phillips, 2000).   

       Den beskrivning och betydelse som en diskurs ger den sociala världen kan aldrig 

“fastlås” eftersom det pågår en kamp där diskurser strider om att definiera den sociala 

världen, menar Laclau och Mouffe. Språket speglar verkligheten och ger mening åt 

diskurserna. Diskursernas förändring leder till en förändring av den sociala omvärlden 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000).          
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      Utifrån Laclau och Mouffes diskursteori analyserar vi diskurserna i sig, vad det 

som faktiskt sägs och vilka mönster som går att se. Då diskursanalytikern inte är 

intresserad av verkligheten bakom diskursen, är det inte av intresse för oss att sortera 

in empirin i riktigt eller oriktigt. I den diskursiva världen finns ingen verklighet 

utanför diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Vi har därför inte i avsikt att 

säga något om hedersrelaterat våld och förtryck i sig utan har som avsikt att 

synliggöra de diskurser som omger det. 

 

4.2 Analysverktyg 
 

Diskursteorin förser oss med diskursanalytiska redskap bestående begrepp och 

sambandet mellan dem, vilka används vid analys av materialet. Enligt Laclau och 

Mouffe konstrueras diskurser i artikulationen av olika element i ekvivalenskedjor. 

Artikulering förklaras som en praktik där olika element etablerar en relation 

sinsemellan och därmed förändrar diskursers identitet. Element är tecken som inte är 

fixerade och flera diskurser kämpar om att definiera samma tecken. Det centrala 

begreppet i artikulering är nodalpunkt som knyts samman i en ekvivalenskedja 

tillsammans med andra element. Detta ger i sin tur diskursen sin mening (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000).   

       För att förtydliga så handlar det alltså om hur texten organiseras kring 

nodalpunkterna i ekvivalenskedjor som möjliggör det som sägs i texten. Genom att 

sammanbinda nodalpunkter i ekvivalenskedjorna till hedersrelaterat våld är vår avsikt 

att se konstruktionen av fenomenet i svensk dagspress.  

 

4.3 Forskarens roll 

 
Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar att forskarens roll är påtaglig i 

diskursanalysen då det kan vara svårt att undersöka de diskurser man själv är nära. 

Författarna menar att forskaren kan känna sig hudlös och därmed kan ha svårt att se 

diskurser som diskurser, alltså socialt konstruerade. Är forskaren en del av en kultur 

hen ämnar undersöka kan hen dela de självklarheter som ligger i sitt material, då går 

forskaren i sin tur miste om diskursanalysens syfte som just är att blottlägga de 

diskurser som uppfattas som självklara. Forskaren i en diskursanalys är intresserad av 

hur vissa utsagor blir accepterade som verklighet och andra inte. Det är därför viktigt 
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att försöka ställa sig främmande till materialet för att inte ens egna värderingar ska 

överskugga analysen.  

       Hedersrelaterat våld och förtryck hävdar vi är ett känsligt ämne att undersöka. Vi 

som författare av uppsatsen finner ämnet personligen intressant då vi själva tillhör en 

utländsk kultur. Det har därför varit på agendan att analysera materialet utan att 

försöka påverkas eller färgas av denna anledning. Vi har strävat efter att förhålla oss 

kritiska till materialet i den mån som är möjlig men vi kan tänka oss att analysen kan 

påverkas av våra personliga erfarenheter och åsikter.  

 

4.4 Urval och avgränsningar 
 

I denna studie hävdar vi att vi har utgått ifrån ett målinriktat urval, som innebär ett 

försök att strategiskt hitta de debattartiklar som vi anser har varit relevanta (Bryman, 

2011). Detta medförde att vi avgränsade oss i vårt material till den debatt om 

hedersrelaterat våld och förtryck som förs i svensk dagspress idag. Vi har gjort vår 

sökning i databasen Mediearkivet som vi har haft tillgång till via Stockholms 

universitets databassystem. Vi fann den användbar då det är möjligt att söka efter 

specifika tidningar med stöd av utvalda nyckelord, som även går att sortera efter år 

och datum. Tidningarna vi har valt att inkludera är från Göteborg och Malmö, 

förutom från Stockholm. Detta för att inte bara fokusera på debatten som förs i 

Stockholm, utan landet runt. Vi har även endast avgränsat oss till debattartiklar då vi 

inte är intresserade av nyhetsrapporteringar, då vi är intresserade av hur människor 

framför sina åsikter kring ett fenomen de är insatta i. Vi har alltså valt bort 

nyhetsartiklar och liknande trots att de kan ha stor betydelse och inverkan på sina 

läsare. Vi har även valt att endast studera debatten mellan årtalen 2015-2016 för att få 

en så aktuell information som möjligt vilket vidare kan ge oss en tydligare bild över 

dagens debatt. 

 

4.5 Presentation av material 
 

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning som ges ut dagligen i 

Stockholmsområdet (Nationalencyklopedi, 2016) 
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Expressen ägs av AB kvällstidningen Expressen som är ett dotterbolag till Bonnier 

AB. Expressen ges ut i Stockholm men har även förvärvat Göteborgs-Tidningen och 

Kvällsposten (Nationalencyklopedi, 2016). 

 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning som ges ut dagligen i 

Stockholm (Nationalencyklopedi, 2016).  

 

Göteborgs-Posten är en liberal morgontidning som ges ut dagligen i Göteborg 

(Nationalencyklopedi, 2016).  

 

Göteborgs-Tidningen är en liberal kvällstidning, uppköpt av Expressen sedan 1997. 

Ges ut dagligen i Göteborg (Nationalencyklopedi, 2016).  

 

Svenska Dagbladet är en oberoende morgontidning som ges ut dagligen i Stockholm 

(Nationalencyklopedi, 2016). 

 

Sydsvenskan är oberoende liberal morgontidning som ges ut dagligen i Malmö 

(Nationalencyklopedi, 2016).  

 

4.6 Tillvägagångssätt 
 

Vi började vår sökprocess genom sökorden hedersmord* OR heder* and våld* men 

insåg snabbt att det resulterade i alldeles för många artiklar som dessutom inte var 

direkt kopplade till ämnet vi ämnade undersöka. Sökorden heder* och våld* 

resulterade i sammanlagt 1454 träffar från år 2015 och 2016 som innefattar heder och 

våld i andra sammanhang som inte var kopplat till vårt ämne. Vi valde sedan bort 

stjärnorna för att söka på nytt vilket resulterade i sammanlagt 278 artiklar som dock 

ännu inte tilltalade oss. Ett sista försök med nya sökord, hedersmord och 

hedersrelaterat våld, ledde oss till de artiklar som var avsedda att kunna besvara våra 

frågeställningar utifrån det vi ämnade undersöka. Vi fick 115 träffar från år 2015 och 

108 träffar år 2016, totalt 223 artiklar som på något sätt relaterade till hedersrelaterat 

våld och förtryck. Då vi enbart var ute efter debattartiklar fick vi gallra bort 

nyhetsartiklar, ledarsidor et cetera som resulterade i totalt 63 debattartiklar. Det vi 

kunde se var att en del av dessa debattartiklar berörde ordet hedersmord eller 
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hedersrelaterat våld men inte på ett genomgripande sätt vilket resulterade i ännu en 

gallring. Slutligen i processen hamnade vi på 37 debattartiklar som vi tyckte oss ge en 

grundläggande bild av debatten om fenomenet. Av 37 debattartiklar har 30 studerats 

med ingående då dessa kunnat placeras in under de övergripande teman som gjort sig 

synliga i debatten. Dessa har i sin tur blivit material för vår analys. Av dessa 30 

debattartiklar fann vi 14 i Svenska dagbladet, 6 i Expressen, 4 i Aftonbladet, 3 i 

Göteborgsposten, 1 i DN, 1 i Göteborgs-Tidningen och inga träffar kunde finnas i 

Sydsvenskan.  

 

4.7 Bearbetning och analys av data 

 
Första steget i vårt analysarbete var att identifiera ord och meningar som tycktes vara 

centrala för och gav mening åt det som sades i de utvalda debattartiklarna. Detta för 

att sedan kunna identifiera och urskilja olika tecken i olika diskurser för att kunna se 

hur de relaterar till varandra. Steg tre i processen var att ta fram de mest centrala 

tecknen och nodalpunkter som kunde beskriva och definiera diskurserna. Vi samlade 

de olika tecknen vi identifierade i ekvivalenskedjor som tydligt kunde beskriva 

diskurserna. I en och samma text kunde vi identifiera olika diskurser som därmed 

visade på den kamp mellan de olika elementen som försökte definiera samma 

nodalpunkt. 

       Vi försökte förhålla oss till övergripande teman när vi sorterade artiklarna då de 

flesta artiklar vi fann hade olika diskursiva spår. Vi konstruerade därefter tre 

huvuddiskurser som vi valt att kalla: den rättsliga diskursen, diskursen om “vi” och 

“dem” samt diskursen om patriarkala system som ett uttryck för hedersrelaterat våld 

och förtryck. Dessa huvuddiskurser delades vidare in i olika deldiskurser. 

       I denna studie har vi haft ett abduktivt förhållningssätt, som innebär ett pendlade 

mellan induktiv och deduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär att man utgår från en 

teori och med sin metod bevisar den. Induktiv ansats å andra sidan innebär att man 

under analysen formar teorier för att formge sitt resultat (Bryman, 2011). Som 

utgångspunkt har vi använt oss av diskursteori för att analysera empirin. Vi har sedan 

funnit teorier under analysprocessen och därefter använt dessa för att försöka bredda 

förståelsen av resultatet. Vår intention har inte varit att teorierna ska vara styrande i 

presentationerna av resultatet, utan för att endast styrka resonemang i analysen.  
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4.8 Kvalitetsvärdering  

 

Bryman (2011) beskriver att reliabiliteten och validiteten som kvalitetskriterier inom 

kvantitativa studier inte innebär detsamma som inom kvalitativa studier. Detta med 

bakgrund i att validitetsbegreppet och reliabilitetsbegreppet inom kvalitativa studier 

avser att mäta kvalitet utifrån andra kriterier. Det är exempelvis inte viktigt att mäta 

resultatet inom kvalitativa studier utan snarare att uppnå en så bred bild av problemet 

som möjligt. Validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning motsvaras inom kvalitativ 

forskning av trovärdighet och överförbarhet som syftar till att välja lämplig metod 

och data som skall besvara studiens forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte. För 

att hävda att vi har en hög grad av validitet menar vi att vårt urval har varit avgörande 

för detta. Vi har utformat våra forskningsfrågor som syftar till att söka svaren i redan 

befintlig data, vilket innebär att svaren vi söker är givna och att vi därför inte har haft 

någon möjlighet att fingera det som framgår i artiklarna.  

       Överförbarhet syftar fortsättningsvis till att se i vilken utsträckning resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer. Bryman (2011) menar dock att 

överförbarheten kan utgöra problem för kvalitativa forskare i fråga om snäva urval. 

För att öka överförbarheten har vi breddat vårt urval något, då vår avsikt är att 

studera fenomenet över tid. Ett sätt att ytterligare öka överförbarheten skulle 

kunna vara att bredda vårt urval genom att utöka årtalen och inkludera flera 

typer av artiklar än debattartiklar. Detta har inte varit önskvärt då vi hävdar att 

vi nått mättnad och att det heller inte skulle vara möjligt utifrån tidsbrist och 

studiens omfattning. Vi har vidare försökt att öka överförbarheten genom täta 

och fylliga redogörelser av vårt resultat, något Bryman uppmanar kvalitativa 

forskare till att göra. 

       Bryman (2011) skriver att reliabilitet mäter pålitlighet, huruvida en upprepad 

mätning skulle ge samma resultat. Bergström och Boréus (2012) skriver att 

reliabiliteten i diskursanalyser kan vara problematisk i fråga om intersubjektivitet, 

som innebär att grupper kan uppfatta någonting på samma sätt. Detta menar 

Bergström och Boréus (2012) beror på att diskursanalysen har en öppnare syn på hur 

analysverktygen ska se ut. Vidare beskrivs att lika höga krav inte ställs på 



26 

 

diskursanalysen på grund av sin socialkonstruktionistiska ansats, detta då 

socialkonstruktion innebär att det inte finns en verklighet utanför språket. Eftersom 

det inte finns en objektiv sanning kan materialet som produceras ge forskaren en 

tolkning av flera möjliga. Författarna menar dock att forskaren inom diskursanalyser 

inte helt kan bortse från reliabilitetskravet. Vi har därför noga försökt att förklara hur 

vi har gått till väga i avsnittet bearbetning och analys av data som är ett sätt att öka 

möjligheten för intersubjektivitet. När vi har redovisat för våra resultat har vi försökt 

att vara transparenta genom att låta våra citat ha en framträdande roll i att stärka våra 

resonemang och tolkningar. Detta menar Bergström och Boréus (2012) är ett sätt att 

öka reliabiliteten. Vi har var och en analyserat materialet som vi därefter även gjort 

gemensamt. Följaktligen har avsikten med detta varit att jämföra våra analyser för att 

gemensamt komma fram till hur texterna ska uppfattas.  

 

4.9 Begränsningar och etiska överväganden 

 

En begränsning enligt oss är att det inte finns en enighet om vad diskursanalys 

innebär och hur materialet ska analyseras. Winther Jörgensen & Phillips (2000) 

skriver att metoden inte är en enda ansats och kan användas på många olika områden i 

olika typer av undersökningar. Som tidigare nämnt så är forskaren fri i att skapa sitt 

eget paket, i vilken analysmetod kan väljas ut efter egna behag. Det som egentligen 

kan tyckas vara en möjlighet, alltså att vara fri i att själv få välja sitt paket, kan bli till 

en begränsning för en ny forskare, då det inte finns några enkla riktlinjer.  

       En etisk aspekt inom diskursanalys är att analysera diskurser man själv är nära. 

Som nämnts är det viktigt att forskaren sätter parantes kring sig själv och sin kunskap 

då materialet annars kan vara svårt att analysera (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Vår avsikt har varit att analysera materialet så objektivt som möjligt. Detta för 

att undvika att våra egna värderingar överskuggar analysen. 

       Bryman (2011) tar upp Internet som ett nytt och populärt forskningsalternativ och 

menar att Internet har skapat nya dimensioner när det gäller etiska beslut. Om en 

forskare studerar exempelvis chattsajter och medlemmarna inte har lämnat sitt 

samtycke, menar Bryman kan tolkas som att samtyckesprincipen inte har följts. Vi 

kan dock förbise detta, då denna etiska aspekt bortfaller i fråga om att artiklar på 

Internet är lättillgängligt och offentligt material. Vi har valt att inte namnge 
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författarna till artiklarna då det inte har varit av intresse att undersöka vem som säger 

utan snarare vad som sägs.  

5. RESULTAT OCH ANALYS  

 
I detta avsnitt ämnar vi att, utifrån syfte och frågeställningar, redogöra för det resultat 

som framkommit i vår empiri. Resultaten vi erhållit från vårt material kommer att 

delas upp i tre övergripande diskurser och flera mindre deldiskurser som har kunnat 

urskiljas i debatten. Resultaten presenteras enligt följande tre övergripande rubriker: 

Den rättsliga diskursen, Diskursen om “vi” & “dem” och Patriarkala system som ett 

uttryck för hedersrelaterat våld & förtryck. I inledningen till varje diskurs kommer en 

beskrivning av diskursen med medföljande ekvivalenskedjor att redogöras för, detta 

för att ge läsaren en utgångspunkt för att förstå analysen.  

       För att tydligare framhäva de diskurser som har kunnat urskiljas har vi valt ut 

specifika citat för att ge stöd åt våra analyser med hjälp av diskursteoretiska verktyg. 

Vidare kommer Nussbaums universella rättviseteori, Jonssons (1993) teori om ”de 

andra” och de Beauvoirs teori om det Andre könet att användas som stöd och kommer 

därmed inte vara styrande i analysen av materialet. Vi har valt att skriva ihop resultat 

och analys för att få en tydligare överblick över den framkomna empirin och vad det 

innebär i direkt koppling till varandra.   

 

5.1 Den rättsliga diskursen om hedersrelaterat våld och förtryck 

 

Den rättsliga diskursen utgör en stor del av vårt material och det som är centralt i 

denna diskurs är barns rättigheter. Barns rättigheter utgör nodalpunkten för det 

övergripande blocket som vi kallar för den rättsliga diskursen om hedersrelaterat våld 

och förtryck. Diskussionen rör sig kring den nya lagen om stärkt skydd mot barn-och 

tvångsäktenskap som trädde i kraft år 2014. Många debattörer vidrör ett missnöje 

kring lagen i sig och med dess tillämpning. Lagen diskuteras utifrån två aspekter: 

utifrån ett svenskt- och ett hederskulturellt sammanhang. 



28 

 

 

 
Figur 1.  

 

5.1.1 Diskursen om barnäktenskap i svensk lagstiftning  

 

I diskursen om barnäktenskap i Sverige har debattörerna barns rättigheter som 

utgångspunkt. Ekvivalenskedjan menar vi ser ut som följande: Barns rättigheter - 

Barnäktenskap - Tvångsäktenskap - Grundläggande mänskliga rättigheter - 

Aktörskap - Brottslighet - Jämställdhetsperspektiv - Svenska värdegrunder - Slag i 

luften.  

 

Könsstympning och barn- och tvångsäktenskap är starkt förknippat med 

hedersrelaterat våld och förtryck (...) Jag har funderat en del varför det ser ut 

som det gör och jag befarar att denna lagstiftning kommer bli ett slag i luften på 

samma sätt som lagstiftningen mot könsstympning har blivit.  

Likt många andra debattörer skriver debattören ovan i sin artikel Kan vi spegla oss i 

Fadimes spegel? att den nya lagstiftningen inte lett till någon dom eller att åtal har 

väckts. Citatet ovan visar på att lagstiftningen om stärkt skydd för barn-och 

tvångsäktenskap kopplas till hedersrelaterat våld och förtryck. Den nya lagstiftningen 

syftar till stärkt skydd. Två viktiga intentioner som återfinns i propositionen 

(2013/14:208) till lagen är att det idag inte ska gå att utnyttja en persons utsatta 

belägenhet, exempelvis ett barns beroendeställning gentemot sin förälder. Den andra 

intentionen är att förberedelser till tvångsäktenskap har kriminaliserats, vilket 

benämns som vilseledande till äktenskapsresa i brottsbalken. Vidare skriver 

debattören: 
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Jag vill särskilt påpeka att förarbetena till den nya lagstiftningen är bra och 

propositionen genomsyras av en god vilja att införa lagstiftning som verkligen 

skall göra skillnad för de utsatta. Trots att lagstiftningen tillsynes verkar ha 

förstått hur komplext problemet är så verkar det som att man har helt missat vad 

som kommer att krävas för lagföring. Dessa brott är precis som så många andra 

inom familjen mycket svåra att bevisa. För en utredare krävs gedigna kunskaper 

om hur hedersrelaterat våld och förtryck fungerar och vad en utsatt person har 

för faktiska handlingsalternativ i olika situationer.  

Debattören är positiv till lagstiftningen och anser att rättstillämparna behöver 

kunskaper om den utsattes faktiska handlingsalternativ då brott inom familjens 

beskrivs som komplexa och svåra att bevisa. Tecknet handlingsalternativ återfinns i 

Nussbaums universella rättviseteori där det avgörande är individens faktiska 

möjligheter att kunna använda sina förmågor. Nussbaum menar att en person innehar 

kapaciteter men att denne måste få använda och utveckla dem för att det livet hon 

lever ska kunna kallas ett sant mänskligt liv (Schlytter, 2004). När debattören 

beskriver handlingsalternativ benämner hen sommarlovsresor, att unga förs utomlands 

och att detta försvårar hennes handlingsutrymme ytterligare. Hen jämför barn- och 

tvångsäktenskap med människohandelsbrott och menar att dessa flickor påtvingas 

sexuellt samliv, som hen beskriver som regelrättiga våldtäkter. Nussbaums universella 

rättviseteori innefattar 10 centrala funktionsförmågor, varav ett är rätten till kroppslig 

integritet (Schlytter, 2004). Hedersutsatta flickor konstrueras i artikeln likt slavar och 

skulle enligt Nussbaum inte beskrivas leva ett sant mänskligt liv.  

       Likt ovanstående skriver två debattörer i en artikeln Ny lag skyddar inte barn från 

giftermål: “Hittills tycks dessvärre lagen om stärkt skydd mot barn-och 

tvångsäktenskap ha varit ett slag i luften. Intentionerna är goda, men för att lagen ska 

fylla sitt syfte - att skydda unga i Sverige som lever i rädsla för att giftas bort - krävs 

att den också tillämpas”. Även dessa debattörer betonar att intentionerna är goda men 

att lagen inte fyller sitt syfte och hävdar att det beror på att den inte tillämpas. Även 

här gör sig tecknet slag i luften märkbar. Lagstiftningen konstrueras som misslyckad 

och debattörerna betonar vikten av ett totalförbud då begreppet synnerliga skäl ryms i 

lagen (se teoriavsnitt). De skriver vidare att dessa former av undantag rycker undan 

det särskilda skyddet som är intentionen med lagstiftningen. De skriver, att vi i 

Sverige, på inga villkor, ska erkänna äktenskap som ingåtts med barn under 18 år. 

Lagstiftningen rymmer som nämnt kryphål och debattörerna som är för totalförbud 
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menar att kryphålen utnyttjas till fullo. Detta menar andra debattörer leder till att 

förundersökningar läggs ner då det inte finns möjlighet till att tillämpa lagen såsom 

den är avsedd. Ett exempel på detta återfinns i artikeln Skärp lag mot barnäktenskap 

där debattören beskriver ett missnöje över att lagen inte fått önskad effekt. Debattören 

beskriver lagändringen som en kamp, som inte är vunnen.  

       Flera artiklar tar upp statistik och diskuterar en avsaknad av brottsrubricering 

gällande hedersrelaterat våld. Det beskrivs att det är svårt att bedöma i vilken 

utsträckning brott är hedersrelaterade. Detta för att hedersrelaterade brott saknar en 

egen brottsrubricering och att gärningarna därmed omfattas av brottsbalken som allt 

annat våld. Detta synliggör debattören i artikeln Inför flaggning vid misstänkt 

hedersvåld:  

Samtidigt är det svårt att bedöma i vilken utsträckning det finns 

hedersproblematik i den svenska kriminalvården. Framför allt på grund av att 

det i Sverige inte förs någon statistik över den här typen av brottslighet. Eftersom 

hedersrelaterat våld inte har någon egen brottsrubricering, eller är bundet till 

några specifika brottsrubriceringar, omfattas gärningarna i stället av 

brottsbalken precis som allt annat våld. Det hedersrelaterade motivet tenderar 

därför att försvinna när åtal väcks och nämns sällan i domstolens domar. 

Här framställs det hedersrelaterade motivet som något centralt. Det beskrivs som gå 

förlorat när det egentligen är av stor vikt att framhäva. Hedersvåldet konstrueras i 

artikeln som något som bör skiljas från det som beskrivs vara vanligt våld.  

       Det är för många debattörer viktigt att skilja på “vanligt svenskt” våld och 

hedersvåld. Detta är något som dock skulle kritiseras av Larsson (2004) som hävdar 

att hedersvåld och ”vanligt svenskt” våld utgör samma grund och inte ska skiljas åt, 

vilket överensstämmer med Eldéns (2003) syn på hedersvåld. Kurkiala (2003) å andra 

sidan är ifrågasättande till samhällets rädsla för att se skillnader, genom att inte våga 

skilja på våldet blundas det för vad de utsatta flickorna utsätts för. Det flertalet 

debattörer skriver kan uppfattas som att hedersvåldet är någonting vi i västvärlden 

inte kan relatera till. Hedersvåldet pekas istället ut som ett globalt problem där 

barnäktenskap och migration kopplas samman.  

Socialtjänsten måste ha ett klart jämställdhetsperspektiv och hjälpa både flickor 

och pojkar att bli aktörer i sina egna liv. Vi har en chans att ge dem som kommer 

till vårt land ett nytt liv och vi ska inte svika. (...) Men i debatten om 
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barnäktenskap och migration måste vi orka se helheten. Vi tenderar att glömma 

bort globala sammanhang. 

Citatet kommer från artikeln Minister: Barns rättigheter ska sättas främst och här är 

tecknet aktör centralt. Debattören betonar vikten av att hjälpa både flickor och pojkar 

att bli aktörer i sina egna liv och kopplar detta till tecknet ett nytt liv. Barns rättigheter 

konstrueras som någonting positivt och knyts an till det svenska samhället. Sverige 

likställs med ett nytt liv och nya möjligheter, här tas hänsyn till vad vi definierar som 

barns rättigheter. Aktörsbegreppet återfinns även i Nussbaums universella 

rättviseteori (se teoriavsnitt) som handlar om rätten till mänskligt liv genom att utöva 

sina förmågor, det är först då människan anses vara aktör i sitt eget liv, enligt 

Nussbaum.  

       Artikeln genomsyras av en bild om att barn som kommer till Sverige ska 

behandlas som de barn de är, något som debattören skriver att vi redan gör. Vidare 

skriver debattören att barns rättigheter är överordnat, vilket är en syn på Sverige som 

ifrågasätts i tidigare citerade artiklar. Vi som läsare får en motsägelsefull bild i 

debatten om barnäktenskap och barns rättigheter i svensk lagstiftning då vissa 

debattörer ställer sig kritiska till lagstiftningen och dess tillämpning medan andra 

debattörer konstruerar en bild av att lagstiftningen uppfyller sitt fulla syfte.  

 

5.1.2 Diskursen om barnäktenskap i hederskulturer  
 

En ytterligare deldiskurs som vi kunnat identifiera i den rättsliga diskursen om 

hedersrelaterat våld och förtryck är diskursen om barnäktenskap i hederskulturer. 

Ovan har vi presenterat och analyserat diskursen om barnäktenskap i svensk 

lagstiftning. Även här utgör barns rättigheter nodalpunkten men beskrivs utifrån en 

annan kontext. Det material vi ska presentera pekar på att vissa kulturer har en annan 

syn på barns rättigheter än vi svenskar. Vi kan se att detta konstrueras med hjälp av en 

ekvivalenskedja som ser ut som följande: Barns rättigheter - Hederskultur - 

Patriarkala system - Kontroll & förtryck - Stereotyper - Fattigdom - Kränkning – 

Förödande - Oskadliggöra - Kvinnor är sin kropp 

         I artikeln Minister: Barns rättigheter ska sättas främst ges en beskrivning av 

barnäktenskap i hederskulturer: 
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Barnäktenskap är ett sätt att kontrollera flickor och kvinnor. Det är ett svar på 

föreställningen att flickors sexualitet måste bemästras och ägas av någon annan 

än henne själv, en man. Det är också ett svar på idén om att flickor och kvinnor 

enbart är sin kropp och dess funktioner, barnafödande och relationer är hennes 

huvudsakliga uppgift. I starkt patriarkala system behöver flickan och hennes 

sexualitet tyglas och tas hand om. När hon gifts bort oskadliggörs hon när hon 

blir en mans egendom. (...) 

Citatet är värt att ta en extra titt på. Debattören i artikeln är utöver citatet, väldigt 

detaljrik i sin beskrivning av sina föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Hedersutsatta kvinnor och flickor konstrueras i artikeln med tecken som kontroll, 

bemästra, oskadliggöras och äga. Kvinnan i starkt patriarkala system konstrueras 

som en mans egendom där hon med hänvisning till att skyddas från andra män istället 

ägs och kontrolleras av mannen självt. Kvinnan beskrivs vidare vara sin kropp och 

hålls tillbaka från att använda sina färdigheter och utvecklas, hon konstrueras enbart 

som en barnafödare och beskrivs vara fråntagen sin kroppsliga integritet. Vilket 

återkommer i Nussbaums universella rättviseteori (se teoriavsnitt). Detta är en 

föreställning som debattören menar att vi måste bort ifrån, på det ena eller andra 

sättet. Debattören tar en stark ställning mot barnäktenskap som konstrueras som 

legitimt i hederskulturer.  

       Nodalpunkten barns rättigheter finns praktiskt taget närvarande i alla funna 

artiklar som vi sorterat in under den rättsliga diskursen. Vidare konstrueras och 

beskrivs barns rättigheter med tecknet förödande i hederskulturer där barn-och 

tvångsäktenskap förekommer. Tvångsäktenskap kopplas till tecken som 

hälsoproblem, sexuellt utnyttjande men även hedersmord. “De unga flickorna lyfts 

också ut från skolan, som är deras bästa möjlighet att ta sig ur fattigdom”. Här lyfter 

debattören till artikeln Ingen ska kunna gifta sig med ett barn fram tecknet fattigdom 

och skriver att flickorna som tvingas till tvångsäktenskap lyfts ut från skolan. Det 

intressanta i debattörens framställning är hur hen framför sitt argument gällande 

fattigdom. Hen skriver att skolan är den bästa möjligheten till att ta sig ut ur fattigdom 

och konstruerar flickorna indirekt som fattiga. Enligt Nussbaum handlar detta om att 

flickor berövas från att använda sina sinnen och utveckla sitt intellekt, vilket i sin tur 

betyder att de inte lever ett sant mänskligt liv (Schlytter, 2004). 

       Artikeln Skärp lag mot barnäktenskap ger oss en sammanfattande bild av 

debatten kring barnäktenskap i hederskulturer där företeelsen likställs med tecknet 
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tradition. Vi kan se att flera debattörer påpekar att barnäktenskap har kulturella motiv 

och tillhör en viss tradition. De skriver att barnäktenskap förekommer i Sverige men 

att våldet inte är svenskt, utan tillhör hederskulturen. På så vis konstruerar vi 

barnäktenskap som någonting främmande och som inte hör till oss. Detta tydliggör 

debattören i följande citat: “Barnäktenskap ska aldrig få förekomma och traditionen 

med att gifta bort barn måste utmanas.” 

 

5.2 Diskursen om “Vi” och “dem” 

 
I följande diskurs kommer vi att presentera en övergripande diskurs om en skildring 

mellan “vi” och dem” som vi har kunnat se i vårt material. Med “vi” menar vi Sverige 

i relation till världen då vi kan se att det ges positiva tecken i beskrivningen av 

Sverige och vad svenskhet är. Tecken som återupprepas i beskrivningen om Sverige i 

relation till “de andra” är till exempel “demokrati”, “frihet”, “jämställdhet “och 

liknande. I beskrivningen av “de andra” ges å andra sidan mer negativa tecken som 

“samhällsfara”, “diktatur” och “outvecklade”.   

       Vi anser att eftersträvansvärt kan beskrivas som nodalpunkten i diskursen om 

svenskhet som norm samt i diskursen om integrationsutmaningen. Däremot anser vi 

att nodalpunkten ändras till myt i diskursen om det tigande Sverige. 

 

 

 
Figur 2.  

 

5.2.1 Diskursen om Svenskhet som norm  

 

En diskurs i debatten om hedersrelaterat våld och förtryck har vi identifiera och döpa 

som diskursen om den “svenska” normen som har varit av vikt att på olika sätt lyfta i 
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beskrivningen av “de andra”. Eftersträvansvärt anser vi är här en självklar 

nodalpunkt. I denna deldiskurs kommer vi att presentera artiklarnas skildring av vad 

som räknas som svenskhet och inte. I många debattartiklar har det konstruerats en 

beskrivning av Sverige som någonting absolut och i viss mån obesegrat. Vi har 

därmed kunnat se en ekvivalenskedja som ser ut som följande: Eftersträvansvärt - 

Den svenska värdegrunden - Mänskliga rättigheter - Kamp - Demokrati - Frihet - 

Jämställdhet - Kvinnors frihet - Sekulär - Sverige som öppet och välkomnande. 

        Nedanför ska vi med hjälp av några exempel visa på hur detta konstrueras i 

debatten: 

Det svenska samhället vilar på ett antal grundläggande värderingar som 

generationer före oss har stridit för. Genom en lång demokratisk kamp har de 

alla flesta omfamnat de demokratiska idealen. Motsvarande utveckling har inte 

ägt rum i många länder utanför “västvärlden” där e fundamentalistisk tolkning 

av religionen och diktatoriska och intoleranta politiska system har hållit tillbaka 

människor. 

Citatet är hämtat från debattartikeln Integration står och faller med värderingar som 

visar på hur Sverige konstrueras som ett utvecklat land med demokratiska ideal. I 

kontrast ges en förklaring om att många länder utanför västvärlden inte har genomgått 

en sådan utveckling utan tvärtom har fastnat i historien med diktatur och förtryckande 

traditioner och strukturer. Beskrivningen om att människor i sådana samhällen är kvar 

i gamla tankemönster förknippas med fattigdom och underutveckling. Författaren 

betonar utveckling i detta sammanhang och ordet stridit är centralt. Detta ord 

innefattar en kamp om hur Sverige har behövt kämpa för att skapa det samhälle vi har 

idag. Det kan tolkas att länder utanför västvärlden vars samhällen har hållit tillbaka 

människor enligt citatet handlar om att de inte är i likhet med den demokratiska 

världen så som vi definierar den. Det västerländska samhället konstrueras som bättre 

och som övriga länder bör sträva efter och efterlikna för att nå en framgångsrik 

utveckling.   

       Enligt Jonsson (1993) definierar vi oss själva genom att skilja oss från andra. Det 

som anses vara normalt förutsätter att det finns en avvikare som den normala kan 

motsätta sig. Genom att samtliga debattörer konstruerar västerlänningen som normal, 

eftersträvande och rationell leder detta till en separation av världen mellan vad som 

anses vara gott och ont. Detta synsätt om den västerländska kulturens framställning 
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som bättre återfinns i Carbin (2010) och Eldén (2003) som menar att dessa 

tankemönster är svåra att komma ifrån. 

       Flera debattartiklar konstruerar Sverige som det öppna och toleranta landet med 

hög grad av jämställdhet, likt en objektiv sanning. Detta synliggör författaren i 

debattartikeln “Skärp lag mot barnäktenskap” genom att beskriva Sverige utifrån 

tecken som jämställdhet, värdegrund, demokrati: 

I ett liberalt Sverige är det alldeles självklart att kvinnor och män har lika rätt att 

leva sina liv så som de själva önskar. (...) För oss handlar det om det öppna, 

demokratiska och toleranta samhällets betydelse samt jämställdheten och 

respekten för alla människors lika värde och integritet. Det får aldrig råda 

minsta oklarhet om att livet i Sverige förutsätter att man respekterar denna 

värdegrund och lagarna. 

Här beskrivs Sverige som positivt och något som ständigt är i utveckling. Texten ger 

en varm bild av Sverige och det svenska med uttryck som jämställdhet, respekt och 

tolerans vilket konstruerar Sverige som tryggt och säkert, ett land att växa upp i. I de 

flesta artiklar beskrivs det svenska samhället som en standard och det ska inte råda en 

oklarhet i hur samhället ska betraktas och förhållas till. Ingenting får förstöra det 

samhälle som generationer har kämpat för att bygga upp, skriver många debattörer. 

Detta skapar en bild av ett öppet och tolerant Sverige med förutsättning att den 

svenska värdegrunden följs som tydliggörs för att beskriva att det finns villkor 

samtidigt som det påvisar på att det är det bästa. De som inte följer och respekterar 

rådande normer och lagar är inte längre välkommen att stanna. Sverige är öppet och 

tolerant men detta med förbehåll. Att leva upp till den idylliska bilden som 

konstruerar Sverige är ett ultimatum. Detta bekräftas vidare i många artiklar som 

skryter och nästan överdriver om hur jämställt Sverige har kommit att bli: “I den 

jämställdhetsbarometer som regelbundet sammanställs av FN hamnar Sverige alltid 

bland världens fem första länder, ibland även på förstaplats. Nu har vår 

utrikesminister och stadsminister förklarat (i FN) att Sverige har fått värdens första 

feministiska regering.” Citatet kommer från artikeln Vår feministiska regering sviker 

förortens kvinnor där Sverige beskrivs som världsledande vad gäller jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Det finns en stolthet som det flaggas om utåt genom att ta 

fram statistik på rangordningen inom FN där Sverige många gånger toppar.  

        Vidare beskriver debattören i artikeln Integration står och faller med 
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värderingar att Sverige ska vara ett tryggt land fritt från förtryck och elände. Även 

här vill debattören konstruera Sverige som positivt men också något som måste 

försvaras: 

Sverige ska vara en fristad för dem som förtrycks och inte för dem som 

förtrycker. Om man inte respekterar kvinnors och mäns lika värde ska det 

självfallet få följder. Om vi ska bevara de framsteg vi har uppnått måste vi 

försvara och upprätthålla våra värderingar samtidigt som vi välkomnar 

människor som lämnar förtryck och diktatur för ett liv i demokrati och frihet. 

Citatet kontextualiserar en rädsla om att värna om våra svenska värderingar för att 

undvika att dessa går förlorade. Debattören tycks använda sig av en teknik som sänder 

ut dubbla budskap. Genom att använda sig av tecken som försvara och välkomna i 

samma kontext tyder det på dubbla laddningar där ett positivt och negativt ord binds 

samman i en mening. Återigen tas upprätthållande av svenska värderingar upp i en 

diskussion om att flyktingar som kommer till Sverige riskerar att få följder om dessa 

inte respekteras. Svenska värderingar som ett positivt laddat tecken bygger på myten 

om Sverige. Därpå beskrivs Sverige igen som ett välkommande land med öppna 

armar för människor som flyr från förtryck. I Sverige får varje nyanländ ett nytt liv i 

frihet och demokrati vilka många debattörer benämner när de ska beskriva att 

jämlikhet är en självklarhet i Sverige, i kontrast till “deras” hemländer. Detta går att 

koppla till Jonsson (1993) som menar att när andras normer nedvärderas, värderas de 

egna normerna som högre och framställs som bättre. 

       Sverige beskrivs också som ett land som omvärlden vänder sig till för att få skydd 

och trygghet. Vi är överens om att flyktingar ska tas emot och bli hjälpta, men att det 

finns konsekvenser och följder i hur de väljer att handla i vårt land. Samhällskontrakt 

är ett återkommande tecken, något som ska skrivas under och förbindas till. 

Samhällskontraktet framställs som ett resultat av det Sverige har kämpat för att uppnå, 

det goda Sverige som de får ta del av genom att skriva på. Det är ett sätt att integreras 

i det svenska samhället som beskrivs som fritt från hedersförtryck av kvinnor. Ett 

behov av att stå upp för och förmedla svenska värdegrunder gör sig synlig. Att 

anpassa sig till “oss” blir av vikt för att få stanna kvar i Sverige, följs däremot inte 

svenska normer och regler åsidosätts ens chans till ett tryggt liv i Sverige. Vi 

fördjupar oss ytterligare i detta i nästa deldiskurs om den stora 

integrationsutmaningen. 
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       Det är intressant att se hur Sverige konstrueras som möjligheternas land där du 

får en chans till ett bättre liv således du sköter dig, likt en prövotid på en arbetsplats. 

Materialet vi har funnit sänder ut ett budskap om att svenskhet är en standard och 

bilden av Sverige framställs som en legitim aktör i världen. Sverige framställs som 

något eftersträvat och där författare använder sig av ordval som betonar att ett liv i 

Sverige bygger på trygghet och ett liv av frihet och harmoni. Det vi dock kunnat 

identifiera är att det ständigt sägs något om de andra för att säga något om oss själva, 

en förklaring som återfinns i Jonsson (se teoriavsnitt). Den idé om Sverige som 

närmaste idyllisk beskrivs sällan själv utan konstrueras som det eftersträvansvärda i 

samband med att det negativa om andra lyfts upp.  

 

5.2.2 Diskursen om integrationsutmaningen 
 

Denna deldiskurs som vi har döpt till integrationsutmaningen är en produkt av den del 

av debatten om hedersrelaterat våld och förtryck som idag kopplas till flyktingfrågor. 

Diskussionen som förs kring nyanlända och ensamkommande flyktingbarn som 

konstruerar ett “vi” och ett “dem” där “de andra” beskrivs som annorlunda och 

omoderna. Denna diskurs om annorlundaskap blir något tydligare beskriven än i 

föregående diskurs om svenskhet som norm, något vi finner intressant. Därmed 

hävdar vi att eftersträvansvärt även här utgör nodalpunkten och som vi anser bilda 

följande ekvivalenskedja: Eftersträvansvärt - norm- samhällsfara - kulturkrock - 

diktatur - parallella samhällen - hedersrelaterat kvinnoförtryck - outvecklat - 

samhällsutbildning - integrationsutmaning – flyktingströmmen 

        Artikeln Viktigt att informera om jämställdhet tar avstamp i att hedersvåld i 

Sverige kommer att öka i samband med den aktuella flyktingströmmen:  

Hedersrelaterat brott är utbrett i Mellanöstern. Nu kommer stora 

flyktinggrupper därifrån och det finns risk att hedersvåld kommer att öka 

kraftigt. Det är viktigt att informera om jämställdhet, om kvinnors lika värde och 

att hedersvåld inte är accepterat i vårt samhälle. 

Här vill debattören beskriva en fara för samhället i stort om att en kultur olik den 

svenska kulturen börjar ta plats. Med hjälp av tecknet risk som är centralt här betyder 

det ofta att det måste ske ett förebyggande arbete för att minska denna risk. Samtidigt 

tyder det på en rädsla om att det är främmande från oss. Debattören är väldigt tydlig 

med de negativa följder som flyktinggrupperna som flyr till Sverige medför. 
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Hedersvåld blir ett tecken för våld mot kvinnor som ger ett ansikte åt förtryck och 

patriarkala struktur. Det kan antas att debattören vill identifiera den främmande 

kulturen som destruktiv och något som nu vill tränga sig in i det svenska samhället, 

som en risk för större problem för oss alla. Hedersvåld beskrivs som någonting 

skrämmande och som vi på alla sätt inte tolererar. 

Det går inte att bortse från att det finns stora kulturella skillnader mellan Sverige 

och de länder asylinvandringen dominerar ifrån. Det är en skymf mot de flickor 

och kvinnor som varje dag får sina rättigheter kränkta i dessa länder om vi inte 

ser skillnaderna.  

Debattören till artikeln Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik ovan 

bekräftar om en ombedd rädsla för den nutida flyktingsituationen i Europa. 

Flyktingströmmen medför ett dilemma på hur vi ska se på svenskhet. Många 

debattörer delar denna rädsla i sina artiklar som med olika tecken ger en uppfattning 

om att hedersvåld inte hör hemma i ett sekulärt land som Sverige. De som bär på 

patriarkala och destruktiva kulturer har kommit in det svenska samhället och det finns 

en risk att de inte anpassar sig till kulturen som finns här, en tydlig konstruktion av 

flyktinggruppen. Här är kulturella skillnader centralt som på ett tydligt sätt 

identifierar ett utanförskap av “de andra”. Författaren förklarar att kulturkrockarna 

slår mot jämställdheten. De största invandrargrupperna beskrivs komma ifrån länder 

där hederskulturen är en del av samhällsnormen, något som konstruerar att bärare från 

dessa samhällen har vitt skilda uppfattningar om demokrati, rättsstaten och vilka 

rättigheter kvinnor och olika minoriteter ska ha.  

Hur påverkas jämställdheten när en majoritet av flyktingarna är män och 

tonårskillar från mindre jämställda länder med en annan syn på kvinnors och 

mäns rättigheter? I World Economic Forums, “Global Gender Gap Report 

Index” för 2015, placerade sig Sverige som världens fjärde mest jämställda land 

och Syrien på plats 143 av 145. Dessa jämförelser går inte att bortse ifrån när vi 

pratar integrationsutmaningar. 

Här säger debattören i artikeln Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik 

tydligt något om “de andra” genom att ta fram fakta och statistik som stärker ens egen 

uppfattning om vad “vi” i Sverige har att handskas med. Med Jonssons (1993) teori 

om De andra kan detta förstås vid den vite mannens börda som innebär att Europa 
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ansvarar för att ta hand om andra mindre utvecklade länder.  

       Artikeln lyfter vidare en delad oro som benämns i flertalet artiklar för de 

konsekvenser migrationen kan komma att bidra med. En konsekvens beskrivs vara 

ökat hedersvåld i samhället. Vidare är tecken som parallella samhällen framträdande 

och vi hävdar att det används för att förklara den stora oron för framtiden: 

Vi är oroade över utvecklingen. Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige, 

präglat av bostadssegregation, hög arbetslöshet, dåliga skolresultat, 

hedersrelaterat kvinnoförtryck och maktlöshet. Det är en utveckling som delar 

Sverige och kommer förstärka framväxten av parallella samhällen och det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket som redan drabbar allt för många i 

Sverige i dag. 

Ett ytterligare tecken som gjort sig synlig i det funna materialet är samhällsfara som 

används i beskrivningen av flyktingar och tyder på ett stort hot mot Sverige. Artikeln 

Byt ut Sahlin mot någon som kan terror skriver “I jämförelse med till exempel USA 

och Kanada har Sverige en mycket släpphänt kontroll av asylsökande som kan utgöra 

en samhällsfara.” I jämförelse med de tidigare citerade artiklar kan vi se att tecknet 

samhällsfara är det mest negativt laddade ordet. Tidigare artiklar har vidrört negativa 

konsekvenser av migrationskrisen men i denna artikel har man valt att konstruera 

flyktingarna som en potentiell samhällsfara som kräver hårda kontroller. Till skillnad 

från Wikans (2004) resonemang om att hederskulturer inte förekommer i alla grupper, 

ens i länder där kulturen är som mest utbredd, tycks debattören konstruera alla 

flyktingar som en potentiell samhällsfara och drar därmed alla över en kam. Wikan 

skulle alltså mena att alla flyktingar som flyr till Sverige inte troligtvis behöver bära 

med sig hederskultur. 

       Avslutningsvis går det att hävda att konstruktionen av hedersrelaterat våld och 

förtryck inom diskursen som utgör ett “vi” och “dem” är negativ. Det finns ett 

antagande om att Sverige kommer att få mer hedersproblem på grund av att “de 

andra” flyr från förtryck och kommer till Sverige. Det görs skillnader mellan svenskar 

och invandrare genom en beskrivning av “de andra” som främmande baserat på kultur 

och tradition. Något som leder till ett tänkande av “vi” och “dem”, diskriminering och 

europeisk rasism. Vi ser att allt som sägs kring fenomenet utgår ifrån konflikten av 

hur vi vill definiera som oss som svenskar. Detta baserat på en tanke om att den 

liberala demokratin är det goda och samhällen som är omoderna förknippas istället 



40 

 

med ondska. Sverige sammankopplas med traditionellt sätt positiva egenskaper ur ett 

västerländskt perspektiv. “De andra” som i detta fall är flyktingar konstrueras som 

farliga och omoderna samtidigt som deras ursprungsländer framställs med egenskaper 

som historiskt sett förknippats med fattigdom, diktatur och traditionellt patriarkat och 

förtryck. 

5.2.3 Det tigande Sverige  

 

Ovan har diskursen om svenskhet som norm och diskursen om 

integrationsutmaningen presenterats och analyserats. Artiklar där Sverige framställs 

som jämställt och demokratiskt och där skildring görs på svenskhet och “de andra” 

har berörts. Ytterligare material vi har funnit visar dock att Sverige som idylliskt inte 

är obestridd, varför nodalpunkten här blir myt istället för eftersträvansvärt. Sverige 

ifrågasätts och kritiseras i tecken som bildar följande ekvivalenskedja: Myt - Rasism - 

Tiga ihjäl- Tabubeläggning - Bortförklaring - Svek - Förnekelse - Tummande på 

mänskliga rättigheter - Det glömda Sverige 

        I de artiklar vi sorterat in under det tigande Sverige är det snarare en motbild till 

“det eftersträvansvärda” som framkommer. Det kan därför sägas ha en annan 

ambition - att beskriva myterna. Vidare beskrivs det att Sverige relativiserar och 

tummar på mänskliga rättigheter, detta för att inte gå i rasisternas ärenden. För att 

tydliggöra detta, så framförs åsikter om att Sverige tiger i rädsla om att inte 

stigmatisera vissa grupper. När hedersrelaterat våld och förtryck synliggörs och 

diskuteras tar Sverigedemokraterna plats, menar debattörerna. Å andra sidan menar 

vissa debattörer att tigandet är det som är rasistiskt, att det slätar över en verklighet 

och ändå ger plats åt Sverigedemokraterna att prata om och konstruera det 

hedersrelaterade våldet utifrån eget perspektiv. Artikeln Genuspolitik behövs i Svensk 

migrationspolitik är ett utav flera artiklar som bekräftar detta; “I rädslan att spela 

Sverigedemokraterna i händerna, drivs en politik som går ut på att tiga ihjäl viktiga 

samhällsfrågor.” Debattören väljer att konstruera Sverige med tecknet att tiga ihjäl. 

Citatet är kort och koncist men står för starka åsikter om det tigande Sverige. 

Debattören förstärker sin framställning av Sverige med tecknet ihjäl som åsyftar 

något som har nått sin yttersta gräns.  

       Framställningen av Sverige som myt visar sig i ett flertal artiklar som det nya 

eller det glömda Sverige. I artikeln Vi ska bekämpa alla former av kvinnoförtryck 

skriver debattören att den yttersta gränsen är nådd och menar på att ett nytt Sverige 



41 

 

har vuxit fram det senaste året. Debattören menar att det har blivit förbjudet att tala 

om faktiska problem då det anses vara rasistiskt och stigmatisera vissa grupper. 

Författaren kopplar sina åsikter till tecknet tabu som likställs med det tigande och 

rädda Sverige. Hen menar att diskussionen tabubeläggs och att detta i sin tur leder till 

ett mer intolerant och främlingsfientligt Sverige. Författaren konstruerar Sverige som 

ett fegt land och ger vidare exempel på konsekvenser tigandet leder till. Sverige som 

tidigare beskrivits som det toleranta och jämställda landet blir nu ett nytt land som 

längre inte lever upp till normen utan beskrivs som en myt. 

       Sverige fortsätter att målas upp i mörka färger så länge tigandet fortgår. I artikeln 

Integration är inte möjlig utan konflikt betonar debattören vikten av att ta konflikter 

till vilket pris som helst. Om vi inte tar konflikter, menar författaren, att ingen 

integration kan ske. Sverige målas här upp som ett land rädd för konflikter och 

uppmanas att ta konflikter för de svenska värdegrunderna som skall vara 

kompromisslöst. 

       Den idylliska bild vi tidigare fått av Sverige blir knappast bättre när den 

förknippas med att släta över, relativisera och bortförklara oacceptabla beteenden 

och värderingar. I artikeln Integration står och faller med värderingar anklagas 

Sverige med att gå ifrån det Sverige egentligen står för. Hand i hand med avsikt att 

framställa Sverige som normen tycks vi istället spä vidare på idén om Sverige som en 

myt. Ju mer vi försöker desto mer ger vi ifrån oss; “Med hänsyn till att inte “hjälpa” 

Sverigedemokraterna har man mörkat könsapartheidskulturens tillväxt: en björntjänst 

för de utsatta, en förtjänst för SD.” skriver debattören i artikeln Gör upp med 

hederskulturen - på riktigt. Detta beskrivs ha gått så långt att Sverigedemokraterna 

har tagit över frågan, något som tydliggörs i följande citat “...Det är ironiskt att när en 

motion behandlades här i Stockholm nyligen om hedersrelaterat våld så var den inte 

skriven av F! eller något annat socialistiskt parti, utan av SD.” hämtat från artikeln 

Integration är inte möjligt utan konflikt. Konsekvenserna av detta beskrivs som 

förrädiska, Feministisk Initiativ beskrivs tona ner frågor om hedersrelaterat våld och 

förtryck som i sin tur relativiserar mänskliga rättigheter och ger legitimitet åt personer 

som förnekar hedersvåldet. 

       Ett märkvärdigt citat återfinns i artikeln Vår feministiska regering sviker 

förortens kvinnor och lyder som följande: “Hederskulturen frodas i jämställdhetens 

bästa land”. Citatet genomsyras av en ironi där debattören använder ett positivt laddat 

tecken i samband med ett negativt laddat tecken i en och samma mening, alltså 
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hederskultur kontra jämställdhet. Debattören använder språkets makt för att 

tydliggöra sin aggression genom att ifrågasätta den svenska regeringen som tycks vara 

ett sätt att visa på ett resultat av Sveriges tigande. Sverige som tidigare konstruerats 

som ett utav de mest jämställda länder låter hederskulturen frodas i vårt samhälle för 

att regeringen inte står upp för detta. Vi blundar för den verklighet som gror i Sverige, 

hederskulturen som är ett stort hot mot jämställdhet är en legitimerad realitet. Vidare 

ger debattören exempel på företeelser som hotar jämställdheten: 

Stolta deklarationer om feminism måste åtföljas av praktisk handling. (...) I 

feminismens Sverige gäller könsförtryckande traditioner, beslöjade små barn, 

oskuldskontroller och mödomsrekonstruktioner, barnäktenskap, arrangerade 

äktenskap för tusentals ungdomar och kvinnor. 

Här beskrivs att Sverige stolt gärna visar upp deklarationer om vår feministiska 

regering men att detta inte sätts i praktik genom att vi tiger om de problem vi faktiskt 

har. Vi skryter om något vi alltså inte förmår leva upp till.  

       Sammanfattningsvis kan vi se att Sverige vill framställas som det 

eftersträvansvärda men är egentligen en myt samhället vilar på. Att vi än idag kämpar 

för rättigheter som tycks vara självklara för oss, tyder på ett stort misslyckande.  

 

5.3 Patriarkala system som ett uttryck för hedersrelaterat våld och 

förtryck 

 
I det insamlade materialet har vi kunnat se att patriarkala system beskrivs som ett 

uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Denna övergripande diskurs utgör den 

största delen av vårt material och har konstruerats utifrån flera kontexter i debatten. 

Vi har därmed valt att dela upp denna diskurs i två mindre deldiskurser: 

kvinnoförtryck och pojkarnas perspektiv. Dessa deldiskurser har i sin tur delats upp i 

ytterligare mindre deldiskurser. Inom blocket kvinnoförtryck ryms diskursen om 

“oskuldskultur” samt diskursen om hederskulturen i förorten. Denna uppdelning har 

gjorts då diskussionen om kvinnoförtryck tycks kopplas till två problemområden. 

Blocket som innefattar pojkarnas perspektiv rymmer diskursen om pojkarna som 

förövare samt pojkarna som offer. Skälet till denna uppdelning grundar sig i två 

skiljaktiga meningar om pojkarnas roll i hederskontexten. Varje deldiskurs har sin 

egen ekvivalenskedja som kommer att presenteras i inledningen till varje block, men 

vi anser att nodalpunkten patriarkat är samma för hela blocket.  
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Figur 3.  

 

 

5.3.1 Diskursen om kvinnoförtryck 

  

I denna diskurs pratas det om hedersrelaterat våld och förtryck i termer som rymmer 

kvinnoförtryck. Det talas om kvinnoförtryckande traditioner jämsides med patriarkala 

strukturer. Däribland nämns även orsaker till- samt konsekvenser av våldet. 

Återkommande tecken som vi har kunnat se i materialet är exempelvis förnedring, 

bestraffning och kollektivet. Vi har kunnat se att kvinnoförtryck i relation till 

patriarkala strukturer konstrueras i en diskussion om drabbade förorter, 

oskuldsundersökningar och religiösa trossamfund, som tycks upprätthålla 

hederskulturen i Sverige.  

 

5.3.1.1 Diskursen om “oskuldskultur” 

Vi har kunnat se hur många debattörer använder sig av “oskuldkultur” som begrepp i 

beskrivningen av hedersrelaterat våld och förtryck. Patriarkat som utgör nodalpunkten 

är något som här är centralt. Det är patriarkatet som konstruktionen av hedersrelaterat 

våld och förtryck kretsar kring. Fenomenet framställs som ett förtryck som syftar till 

att flickor och kvinnor till varje pris ska underordnas männen och deras sexualitet ska 

kontrolleras. Denna konstruktion kretsar kring tecken som vi hävdar utgör följande 

ekvivalenskedja: Patriarkat - Oskuldsetik - Oskuldsundersökningar - Skattepengar - 
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Trossamfund - Kvinnan som underordnad mannen - Fundamentalism  

       Många debattörer diskuterar om hur familjer som lever med hedersnormer 

upprätthåller ett förtryck mot unga flickor där familjens heder kopplas till flickornas 

oskuld. Oskuldsundersökningar är ett tecken som är återkommande i materialet som 

olika artiklar försöker framställa som ett stort problem i Sverige. Detta skall inte 

hända i ett välutvecklat demokratiskt land som Sverige, betonar många. Vi kan se att 

samtliga artiklar kopplar denna fråga med en kritik mot dem religiösa trossamfunden. 

Trossamfunden beskrivs genom en kritik om att Sverige stöttar dessa finansiellt vilket 

många framställer som ett stöd i att upprätthålla hederskulturen. 

Men att vinna Fadimes kamp för lika rättigheter är en omöjlighet när systemet 

finansierar etniska manliga föreningar och samfund som sanktionerar 

oskuldsetiken (...) Fadimes dröm om lika rättigheter kan inte uppfyllas så länge 

oskuldskraven inte spolas. 

Citatet är taget från artikeln Gör upp med hederskulturen - på riktigt som handlar om 

att det har gått 14 år sedan hedersrelaterat våld och förtryck blev en offentlig 

angelägenhet men att utvecklingen inte har gått i rätt riktning. Här är oskuldsetik ett 

centralt tecken som sidoordnas med tecknet oskuldskrav som avser kontroll av 

flickors sexualitet och mer specifikt, hennes mödomshinna. Enligt De Beauvoir 

(2006) handlar denna sociala konstruktion av kvinnlighet om hur kvinnan ska förhålla 

sig till ett kravsystem. Det är de så kallade myter om kvinnan som genom en struktur 

utifrån tvång påtvingar henne olika krav. Flickor som förhåller sig till oskuldskravet 

gör det inte av fri vilja, det är en fråga om ett påtvingat strukturellt beteende, skulle de 

Beauvoir mena. Kurkiala (2005) beskriver kontrollen som ett sätt att bevara släktens 

heder då hedern avgörs av kvinnorna i släkten. Debattörerna beskriver att så länge 

religiösa trossamfund finansieras statligt är det omöjligt att vinna kampen mot 

hedersförtrycket. Dessa trossamfund framställs negativt med ett argument om att de 

upprätthåller hederskultur i Sverige.  

       Enligt debattören i artikeln Förorten behöver en feministisk politik måste stödet 

till trossamfunden ses över. Detta för att säkerställa att invånarnas skattepengar inte 

går till att finansiera något som framställs som oacceptabelt: 

Stödet till trossamfund är skattepengar, cirka 70 miljoner per år. Vi menar att 

trossamfund som inte aktivt tar ställning för mänskliga rättigheter och demokrati 

inte ska finansieras via skattsedeln. (...) vi vill säkerställa att våra skattepengar 
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inte går till att både finansiera och motverka den groende fundamentalismen i 

våra segregerade förorter. 

Debattören framför statistik som visar att 70 000 000 kr av våra skattepengar går till 

stöd för de religiösa trossamfunden, Det finns en misstänksamhet som debattören 

väljer att lyfta fram. Det finns ett antagande om att dessa trossamfund inte arbetar 

med mänskliga rättigheter och för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vidare 

problematiseras detta i artikeln Vår feministiska regering sviker förortens kvinnor 

som är skeptiska till externt stöd som Sverige inte tycks ha någon vidare koll på: 

“Finns det någon som tror på att dessa miljoner från oljeshejker är villkorslösa gåvor 

för en jämnställdshetsanpassad religionsutövning i Sverige?” 

       Det finns dock några debattörer som pekar på vikten av att istället arbeta 

tillsammans med de religiösa trossamfunden och menar på att dessa är viktiga för oss 

i samhället: “De religiösa samfunden spelar en central roll i många människors 

vardagsliv och är en nyckel till ett framgångsrikt arbete med etablering och ett 

starkare civilsamhälle”. Citatet är hämtat från Männen bör vara del i 

jämställdhetsarbetet där debattören förklarar att trossamfunden spelar en viktig roll i 

vårt samhälle på grund av den utveckling vi har sett i Sverige med ökad segregation. 

Genom att arbeta tillsammans med religiösa samfund, skolor och media är syftet att 

förändra attityder och etablera ett starkare civilsamhälle. Ett samarbete med 

trossamfunden kan bekämpa stereotyper, menar debattören.  

 

5.3.1.2 Diskursen om hederskulturen i förorten  

 

I denna diskurs relateras hedersrelaterat våld och förtryck till förorterna i Sverige. 

Många debattörer konstruerar ett svikande Sverige som vänder människor i förorten 

ryggen. Även här utgör nodalpunkten patriarkat. Vi hävdar att ekvivalenskedjan ser 

ut som följande: Patriarkat - förorten slår larm - “balkongflickorna” - segregation - 

radikalisering - könsapertheidkultur - fundamentalism - extremism  

        Vi kan se i vårt insamlade material att många kvinnor som arbetar i i förorten 

beskrivs slå larm. Förorterna beskrivs som utelämnade områden i kaos, ett exempel 

som vi kan se i artikeln Gör upp med hederskulturen - på riktigt: 

Vår feministiska regering behöver flytta feminismens gränser för att inkludera 

våra könssegregerade förorter i jämställdhetspolitiken. Till att börja med kunde 
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statsministern klargöra i ortodoxa kyrkor och moskéer att “oskulden” och rätten 

till kärlek i en demokrati är frågor för individen - inte för kollektivet. 

Vidare förklarar debattören hur det svenska samhället normaliserar detta: “Dessa 

etiska normer underbyggda av religioner, är brott mot mänskliga rättigheter men när 

vissa grupper av traditionella män från könsapartheidsamhällen tar dessa normer med 

sig då görs de till “kultur” och hyllas som “mångfald”. 

Tiotusentals tonåringar lever under hedersförtryck av sina familjer som starkt 

begränsar deras rörelsefrihet. Det är de utsattas närmaste som tillsammans och 

kollektivt har beslutat att flickan eller pojken ska straffas för att rädda familjens 

heder - och vem som ska utföra gärningen. Det innebär ett kraftigt tryck på den 

unga att tyst acceptera vad som händer, i stället för att söka hjälp.  

 

I detta citat riktar artikeln Kartlägg hederskulturen i Göteborg ett fokus på de 

problem som framställs som mindre och förekommer inom hederskulturen. 

Debattören förklarar att förtrycket sker i många olika former och menar att de är lika 

allvarliga som hedersmord. I sin mildaste form kan det handla om dagliga 

förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett 

förbud från att delta i simundervisning i skolan eller aktiviteter efter skolan. Inte 

sällan övergår förtrycket i hot och i fysiskt våld. Flickor som inte får umgås med vem 

de vill har bröder som övervakar, hotar och slår. Den bild av hederskultur som 

debattören konstruerar är ett förtryck mot flickor som inte får leva i frihet 

jämförelsevis med pojkar och att flickor inte har rätt att bestämma över sin egen 

sexualitet. 

       De Beauvoirs (2006) skildring av Det Förste och Det Andre könet går att 

applicera här. Kontrollen av flickor skulle de Beauvoir förklara som ett sätt att äga 

kvinnan och definiera henne som ett objekt, vilket gör henne till det Andre könet. 

Genom att kontrollera och hålla kvar kvinnan i beroendeställning, bestäms hon och 

definieras i förhållande till mannen, som är subjektet. Mannen är normen som i sin tur 

definieras som det Förste könet. För att bevara denna position blir kontrollen ett 

viktigt verktyg. Kvinnan som konstrueras i artikeln skulle Beauvoir (2006) beskriva 

som ett självklart exempel på kvinnan som det Andre könet. Många debattörer 

betonar vikten av ökad rätt till självbestämmande och ger exempel på egen 

försörjning som möjlighet för att kunna lämna destruktiva relationer. Beauvoir (2006) 
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skulle bekräfta detta då hon menar att kvinnan måste stå upp för sig själv och höja sin 

ställning som gör att mannens position hotas. 

Vi menar också att det är nödvändigt att tillsätta en utredning när det gäller de 

så kallade balkongflickorna. Detta handlar om kvinnor som tvingas att hoppa 

eller kastas från balkonger för att upprätthålla en familjs heder. Denna 

barbariska metod för bestraffning är ett av de tydligaste exemplen vi ser på hur 

kontroll och förtryck av kvinnor kan sluta - med mord.   

Citatet ovan kommer från artikeln Förorten behöver en feministisk politik och visar 

oss hur vissa företeelser konstrueras som objektiva sanningar. Ett flertal artiklar har vi 

kunnat se framställa tecken som “balkongflickor” som ett fenomen direkt kopplat till 

hedersmord. Begreppet har kommit att bli ett uttryck för invandrartjejer som fallit från 

balkonger. Det framställs som ett konstruerat olycksfall och inga tveksamheter råder 

på att det inte skulle kunna vara hedersmord. Reaktionen tycks vara given när det är 

en flicka med invandrarbakgrund som faller från balkongen, ingen granskning 

behöver göras, hedersmotivet är givet.  

       Ytterligare resultat inom denna diskurs om förorten handlar om hur förorten 

konstrueras som en del av glömda Sverige som debattörer med invandrarbakgrund vill 

lyfta. Dessa kvinnor väljer att kämpa för det som ska vara självklart i Sverige, men 

som beskrivs inte omfatta förorterna. I Att vara tyst om förtrycket är rasistiskt 

förklarar debattörerna, som själva lever i de svenska förorterna, att de vill att 

demokrati och mänskliga rättigheter ska omfatta alla oavsett om en bor i förorten eller 

innerstaden. Jonsson (1993) skulle förklara det som ett sätt att dra gränsen mellan 

hemma och borta. På så sätt skapas en grund för särbehandling av dem som råkar 

hamna på andra sidan gränsen, i detta fall en gräns mellan förorten och innerstaden. 

Jonsson förklarar gränsdragning som ett sätt att spegla en världsbild som förmodas 

existera. Vi tenderar att “glömma” bort den del som vi inte vill förknippas med. 

Fortsätter vi att blunda för detta kommer barn och kvinnor i förorten att betala priset, 

men i det långa loppet är vi alla i Sverige förlorare menar flertalet debattörer. 

5.3.2 Diskursen om pojkarnas perspektiv  

 

I denna diskurs konstrueras pojkarnas perspektiv avseende hedersrelaterat våld och 

förtryck. Den beskrivs i två kontexter; pojkar som förövare och pojkar som offer. Vi 

kommer att presentera detta i följande deldiskurser. 
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5.3.2.1 Pojkarna som förövare 
 

Här redovisas de artiklar som framställer pojkar som förövare, alltså som 

huvudaktörer till det hedersrelaterade våld och förtrycket. I de flesta artiklar beskrivs 

aktörskapet som en produkt av patriarkala strukturer. Vi vill hävda att nodalpunkten 

även här är patriarkat och att ekvivalenskedjan till diskursen ser ut som följande:  

Patriarkat - Extremism - IS - Könsapartheid - Mäns överordning - Kvinnors 

underordning  

       Vi har i tidigare diskurser vidrört olika kontexter som förklarar konsekvenser av- 

och vad som upprätthåller patriarkala strukturer. Vi kan se hur olika debattörer 

försöker framställa pojkar som förövare genom att beskriva olika situationer där de 

kontrollerar sina kvinnliga släktingar. Debattörerna till artikeln Att vara tyst om 

förtrycket är rasistiskt lyfter en annan aspekt där hen betonar vikten av att identifiera i 

vad den patriarkala strukturen har sin bas. Detta som en förklaring till varför dessa 

pojkar konstrueras som förövare, vad som tvingar dem till detta: “Vi menar att det är 

centralt för analysen av kvinnoförtryck att i varje enskilt fall identifiera i vad den 

patriarkala kulturen har sin bas. I de fall vi här diskuterar är basen en till reaktionär 

och kvinnoförtryckande kultur som förs i arv.” Här är tecknet arv centralt för att 

beskriva hur pojkarnas roll som förövare upprätthålls i det som benämns som 

kvinnoförtryckande kultur. Detta konstruerar ett tankemönster om att pojkar inte alltid 

självmant väljer sin roll som förövare. Det är något som faller naturligt då det har 

blivit en legitim verklighet hos pojkarna.  

       Likt de Beauvoirs (2006) resonemang om mannens roll som en historisk härskare, 

hävdar debattörerna ovan att det är en historisk företeelse som löper i arv. De 

Beauvoirs teori utgår från att mannen, så långt det går att minnas tillbaka har varit 

accepterad som ett överhuvud och att detta i generationer fortsätter att accepteras som 

en legitim verklighet. Ett tankesätt om att så har det varit och kommer att fortsätta 

vara så. En konstruktion av världen som oföränderlig.  

       Förutom att pojkarna framställs som förövare i en hederskontext kan vi se av 

materialet att de beskrivs i nya termer som kopplas till Islamiska staten. Detta 

synliggörs i artikeln Vår feministiska regering sviker förortens kvinnor där följande 

citat är hämtad ifrån: 

I våra könssegregerade enklaver växer inte bara hederskulturer utan numera 

även jihadister upp, födda och uppvuxna i jämställdhetens bästa land. De reser 
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till utlandet för att halshugga och våldta i syfte att bygga upp ett “kalifat” med 

strikt könsapartheid. 

Här binds inte det patriarkala bara till kvinnoförtrycket i hederskulturen utan hävdas 

att det tagits till en helt ny nivå. Artikeln betonar att dessa män som är uppvuxna i det 

så jämställda land som Sverige är beredda att strida i dess mest extrema former för att 

upprätthålla den patriarkala strukturen. Denna företeelse framställs som obegriplig när 

tecknet jämställdhet binds samman med könsapartheid som är två motpoler. De växer 

upp i ett land som betonar vikten av jämställdhet men väljer istället att strida för att 

motverka detta.  

Extremisterna är rädda för kvinnor. Kraften i kvinnors röster skrämmer dem. 

Det är därför de spränger skolor varje dag. Därför att de var och är rädda för 

förändring, rädda för den jämlikhet vi kommer införa i vårt samhälle.  

Citaten ovan kommer ifrån artikeln Vi ska bekämpa alla former av kvinnoförtryck där 

extremisterna, underförstått pojkarna, likställs med rädsla. Rädsla beskrivs som en 

orsak till att pojkarna väljer att inta rollen som förövare. Handlingarna beskrivs som 

ett resultat av rädsla för förändring och kvinnors kraft i samhället. Detta kan förstås 

med hjälp av de Beauvoirs (2006) beskrivning av det Förste och det Andre könet. Det 

handla om en konstruktion av könen där män historiskt sätt har besatt den konkreta 

makten. Det är därför nödvändigt patriarkala system att hålla kvar kvinnan i 

beroendeställning för att mannen inte ska bli det Andre. När mannen känner sig hotad 

riskerar han att bli till ett objekt i ställning till subjektet, alltså det Andre.  

 

5.3.2.2 Pojkarna som offer  

Diskursen om pojkarnas perspektiv har vi som tidigare nämnt, delat upp i två. Ovan 

presenterades pojkar som förövare samt bakgrund och konsekvenser av det patriarkala 

våldet. Jämsides med framställningen av pojkar som förövare fortlöper en diskussion 

om pojkar som offer. Trots att denna linje kan uppfattas som tunn utgör den en del i 

dagens debatt om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill hävda att denna linje lyfter 

ett tankesätt som tidigare forskning inte har uppmärksammat. Vi kan se att det är ett 

nytt tankesätt i att se pojkarna som offer och inte bara flickorna. Ekvivalenskedjan för 

diskursen ser ut som följande: Patriarkat - Kulturella strukturer - Hederskulturens 

normer - Kontroll av systrar - Offer för kulturen  
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Hederskulturer hindrar inte bara kvinnor utan även män att leva som de vill 

eller med de vill. Ofta används syskon eller andra manliga släktingar som 

redskap för att kontrollera familjens unga kvinnor. 

Artikeln Sjöstedt: Särskilda insatser behövs mot hederskultur som citeras ovan 

framställer att pojkarna inte heller lever i frihet, precis som flickorna. Debattören 

beskriver att det inte finns någon skillnad mellan pojkar och flickor i fråga om rätten 

att leva sitt liv så som de själva önskar. Tidigare har utsatthet i hederskulturer bundits 

samman med enbart flickor och pojkar har målats upp som förövare, men här 

framställs något ovant. Pojkars offer-position knyts vidare samman med tecknen 

används och redskap för kontroll. Pojkarna konstrueras således som ett redskap för att 

kontrollera familjens kvinnor som i sin tur sätter dem själva i en sits som offer. Wikan 

(2004) bekräftar detta genom att förklara att män inom hederskulturer utsätts för ett 

starkt socialt tryck om att utföra våld utifrån ett strukturellt normsystem. 

Ett tydligt exempel på pojkar som offer återfinns i artikeln Har du ändrat dig om 

hedersvåldet? Den visar att pojkar som lever i hederskulturer är extra utsatta för 

patriarkalt våld och att även dem kan dödas i hederns namn: 

Självklart vet vi att patriarkalt våld förekommer överallt. Samtidigt är 

hedersproblematik något som drabbar såväl kvinnor som män och män utsätter 

inte andra män för patriarkalt våld vad vi vet. 

Debattören till artikeln jämför “vanligt” patriarkalt våld och patriarkalt våld inom 

hederskulturen. Debattören hävdar att patriarkalt våld förekommer överallt och inte 

ska knytas an till en viss kultur. Som vi kunnat se i flera andra artiklar så framställs 

kvinnoförtryck och våld som ett uttryck för globalt patriarkalt våld. Å andra sidan så 

ger debattören ovan ett sken av att våldet skiljer sig i fråga om offer. Hedersrelaterat 

våld konstrueras som patriarkalt våld och beskrivs drabba båda könen medan 

“vanligt” patriarkalt våld tycks enbart drabba kvinnor.  

       Artikeln Vår feministiska regering sviker förortens kvinnor lyfter upp en 

kartläggning som utförts på 1100 ungdomar i Stockholmsförorter av organisationen 

VHEK - varken hora eller kuvad. Kartläggningen har visat att mer än 50% av alla 

flickor som varit med i undersökningen upplever sig kontrollerade medan 81% av 

killarna som deltagit anser att de bär ansvaret för att kontrollera sina systrar. Av alla 

ungdomar, däribland även pojkar, har 61 % uppgett att de är hårt begränsade i val av 
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partner. Av statistiken framgår att pojkarnas offerskap är märkbar, något debattören 

lyfter i sin artikel. Debattören väljer att styrka sina åsikter med siffror i ett 

övertygande syfte. Hen binder samman tecken som kontroll, förtryck, ansvar och 

framhäver pojkarnas dubbla roll som förövare och offer, lika mycket som de är 

förövare är de också offer. 

 

 

6. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH DISKUSSION  

 
Syftet med studien har varit att undersöka dagens debatt om hedersrelaterat våld och 

förtryck som förs i svensk dagspress idag. Vår forskningsfråga har varit att identifiera 

de diskurser som synliggörs i debatten.  

        Den tidigare forskningen som rör debatten som fördes i samband med mordet på 

Fadime kan vi se var präglad av fenomenet hedersmord. Detta uppfattades som ett 

nytt fenomen och det rådde en förvirring och oenighet om hur mord som dessa och 

det sammanhang de skedde i skulle förstås. Enligt forskningen hävdades två olika 

förståelser: en kulturell förståelse och en feministisk förståelse. Jämsides med den 

kamp om att definiera fenomenet löpte ett tredje spår i debatten som utgjorde en 

rädsla om att skilja på människor, en uppdelning mellan ett “vi” och “dem”. Denna 

rädsla kan vi se är framträdande även i dagens debatt men som idag inte löper 

samman med en kamp om att förstå fenomenet utan snarare om hur vi ska förhålla sig 

till det. 

        Vi har kunnat urskilja olika problemområden i vår empiri som vi kopplar till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ett framträdande tema är en diskussion kring de 

åtgärder som vidtagits på samhällelig nivå såsom införandet av lagstiftningen om 

stärkt skydd för barn-och tvångsäktenskap. Det som dock framgår av materialet är att 

det finns luckor i lagen som måste täppas till för att den ska uppfylla sitt fulla syfte.  

       Vidare finns en diskussion kring nyanlända och ensamkommande flyktingbarn 

som beskrivs utifrån en rädsla om att Sverige kommer att handskas med ännu fler 

hedersproblem i samband med flyktingströmmarna. I denna diskussion konstrueras 

vad som räknas som svenskhet och inte. Framställningen av Sverige som bättre i 

jämförelse med de länder som dessa människor flyr ifrån framkommer tydligt.  
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       En ytterligare diskussion i dagens debatt tar upp dilemmat huruvida 

hedersrelaterat våld och förtryck ska lyftas fram i debatten eller tvärt om tystas ned. I 

båda fallen tycks konsekvensen bli att utpekas som rasistisk. Pratar vi om problemet 

är vi rasister för att vi tycks stigmatisera en viss grupp. Pratar vi inte om problemet 

tycks vi ändå pekas ut som rasistiska genom att blunda för de som faller offer för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta resulterar i att Sverigedemokraterna som står 

för främlingsfientlighet ges utrymme. Framställningen av Sverige som något 

eftersträvansvärt men samtidigt ett land som tiger om sina problem visar på en 

paradox där Sverige inte lyckas leva upp till sina ideal.  

       En tredje linje i dagens debatt avser patriarkat i olika kontexter. Patriarkat 

kopplas till förorten, “balkongflickor” och religiösa trossamfund som beskrivs 

upprätthålla patriarkala system av kontroll och förtryck av kvinnor. Pojkarnas roll 

framträder som en dubbel roll i den patriarkala diskursen. Deras roll beskrivs som 

förövare men samtidigt som offer för hederskulturen. Pojkarna beskrivs hamna i en 

tvingande position om att utföra våld och kontroll av släktens kvinnor, detta av 

nödvändighet för att försvara familjens heder. Diskussionen om pojkarnas roll som 

offer kan vi se är något svagare men är samtidigt, enligt oss, en ny linje som väcker 

tankar om att deras handlingar kanske inte är av egen vilja.   

       I alla tre diskurser kan vi se ett mönster av motpoler som kan liknas vid att två 

parallella system ställs mot varandra. I den rättsliga diskursen kan vi se detta 

framträda när barnäktenskap konstrueras som något oacceptabelt i svensk kontext i 

kontrast till hederskulturer där detta av tradition tycks uppfylla ett gott syfte. I 

diskursen om “vi” och “dem” blir detta tydligt när vi försöker se skillnader på 

västvärlden i kontrast till världen utanför väst. Det ena beskrivs alltid som mer värd 

än det andra, en tydlig subjektsposition beskrivs som det normala och jämförs med 

det som framställs som ett objekt. Det vi har kunnat se när vi har analyserat vårt 

material är att det är svårt att komma ifrån ett dikotomiskt tänkande inte bara i fråga 

om att normer och värden ställs mot varandra utan också människor. Detta är en 

överensstämmande syn som återfinns i tidigare forskningen där både Eldén (2003) 

och Carbin (2010) förklarar att det är väldigt svårt att komma ifrån dessa 

tankemönster.   

       Mot bakgrund av tidigare forskning kan vi se att den nutida debatten utgår från att 

hedersrelaterat våld och förtryck existerar i Sverige. Det som debatten år 2002 

försökte kontextualisera betraktas nu som ett faktum. Idag rör diskurserna snarare om 
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hur vi ska förhålla oss till fenomenet än vad det är och om det finns. Debatten idag är 

präglad av nya problemområden och händelser som hedersrelaterat våld och förtryck 

förknippas med. Det handlar om hur samhället bör förhålla sig till och lösa det som 

identifieras som ett stort problem i samhället som indirekt drabbar oss alla.  

        Sammanfattningsvis kan konstateras att debatten idag handlar delvis om hur det 

ska bekämpas och delvis om nya fenomen. Det senare av minst tre slag – om 

förtrycket av kvinnor i förorten som kan uppfattas som en diskurs om att ett 

hedersförtryck drabbar kvinnor mer generellt i förorten, alltså oavsett 

familjesammanhang, om flyktingsituationen som är en diskurs om globala problem 

och lokala lösningar samt en diskurs om pojkarnas dubbla roll i hederskulturen. 

 

7. AVSLUTANDE METODDISKUSSION   

I studien användes diskursanalys som metod vilket är en typ av textanalys. Textanalys 

handlar om att tolka texter där subjektiviteten blir viktig och dessutom nödvändig för 

att kunna förstå materialet. Utifrån värderingar, önskningar och egna erfarenheter 

tolkar individen således en text (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett problem med vår 

studie kan vara att det har gjorts subjektiva tolkningar som kan ge utrymme för 

“dåliga tolkningar”, något som vi har upplevt varit svårt att undvika då vi har utgått 

från en abduktiv ansats. Detta har möjliggjort ett för stort utrymme för tolkning tänker 

vi då teorier har valts ut efter den tidiga analysprocessen. Ett sätt att minska risken för 

subjektivitet skulle kunna vara att ha en deduktiv ansats istället för att kunna skapa 

struktur i analysen och minska risken för subjektiva värderingar, då valda teorier 

skulle styra analysen med ett sådant förhållningssätt. Vi har däremot försökt att vara 

transparanta genom att bygga vår argumentation med stöd av citat, beskriva våra 

tolkningar väl, samt använt enkla analysverktyg. Genom att utvidga vårt urval till att 

inkludera exempelvis nyhetsrapporteringar eller krönikor, hade det säkerligen 

genererat resultat från ett bredare spektrum men de hade inte på samma sätt bidragit 

till en beskrivning av debatten i hur fenomenet framställs som är studiens syfte. Ett 

annat sätt att angripa studien på skulle kunna vara kvalitativa intervjuer. Eftersom 

denna studie har en diskursanalytisk ingång för att undersöka hur hedersrelaterat våld 

och förtryck framställs i dagspress, ser vi att kvalitativa intervjuer med berörda flickor 

och pojkar som lever i en hederskultur kan ge en mer subjektiv bild om fenomenet 

samt där forskarens roll kan komma att bli mindre till förmån för egna tolkningar.  
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8. EGNA REFLEKTIONER  

 
Vi tror att vår studie kan bidra med en ökad förståelse för fenomenet hedersrelaterat 

våld och förtryck genom att vi har studerat hur det framställs i dagspressen. Vi vill 

förtydliga att vår studie inte har i avsikt att ta ställning för eller emot fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill också betona att de diskurser som vi har 

identifierat och presenterat ur debatten är endast vårt sätt att se på materialet. Det 

innebär att andra forskare skulle kunna identifiera och lyfta fram andra diskurser 

utifrån samma material. 

       En stor anledning till att vi har valt att studera detta utifrån media är då vi anser 

att språket har en avgörande roll i hur samhället uppfattar sociala problem. Vi har 

därför haft ett intresse i att synliggöra de diskurser som framställs och därmed 

exponerar det som kan tas för givet och dessutom kan innebära konsekvenser för en 

viss kategori av människor. Därmed har vi haft medias roll som bakgrund, som ett sätt 

att visa på att media har en stor påverkan på människan och kan framställa fenomen 

på ett sätt som inte behöver vara en legitim verklighet. Media är ett medel vi 

människor kommer i kontakt med dagligen och har således en betydande roll i hur 

fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck konstrueras.  

9. VIDARE FORSKNING   
 

Vi hävdar att vår studie är en möjlig tolkning av många av den bakgrunden att utvalda 

komponenter gör den unik. Annat metodval eller annan teoretisk ram skulle ge ett 

annat resultat och sammanhang. Våra resultat om de olika problemområden som 

fenomenet konstrueras kring, ger ett nytt perspektiv som vi har kunnat synliggöra. 

Dessa problemområden skulle kunna beskrivas ännu tydligare tror vi. Med ett snävt 

urval på grund av studiens mindre omfattning, hävdar vi att det skulle vara av vikt att 

i en större studie inkludera fler typ av artiklar, exempelvis nyhetsrapporteringar, för 

att undersöka hur rapporteringen om händelser kopplat till fenomenet ser ut. Vidare 

skulle en undersökning om pojkarnas roll i hederskulturer vara intressant eftersom 

vårt resultat har visat på en framställning av pojkar både som förövare och offer, men 

mer som det förstnämnda. Vi tycker att det är av vikt att ha ett könsperspektiv för att 

inte reproducera den bild av hedersrelaterat våld och förtryck som enbart lyfter 

flickans perspektiv. Genom att även lyssna till de berörda pojkarnas perspektiv och 
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undersöka hur dessa unga män resonerar i frågor som rör kvinnlighet, manlighet, 

sexualitet och heder, tror vi är av vikt att studera vidare kring. 
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