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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och 

resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är 

inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för 

socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur 

denna konstruktion  tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i 

Sverige och om det påverkade beviljandet av insatser för klienterna. I studien  har en 

kvalitativ metod använts för insamling av empiri och diskursanalys har använts för analysen. 

Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen visade resultatet hur företeelsen  hedersrelaterat 

våld och förtryck görs och konstrueras av socialsekreterare samt att det inte finns en "absolut" 

sanning om vad hedersrelaterat våld och förtryck är. Analysen visade att det finns en 

dominerande diskurs där företeelsen framställs som kulturellt betingad, där det skapas en 

distans mellan ett ”vi” och ett ”dem”, mellan ”svenskar” och ”invandrare” och där betoning 

läggs vid individens kulturella tillhörighet. Den alternativa könsdiskurs som framträdde i vår 

analys av materialet beskrev hedersrelaterat våld och förtryck som ett uttryck för patrialkaliskt 

maktutövande som existerar oberoende av kultur. I könsdiskursen beskrevs företeelsen som 

vilket våld som helst mot kvinnor och barn, där exempelvis män inte anses kunna inneha 

rollen som offer utan endast som gärningsman.  

 

Nyckelord:  hedersrelaterat våld, socialtjänst, socialkonstruktivism, diskursanalys, 

begreppsdefinition  



Abstract 
The purpose of this study was to investigate how social workers relate to and reason about 

honour-related violence and oppression. The notion of honour-related violence and oppression 

is not a fixed concept, and it causes a noticeable room to interpretation for social workers 

individual construction of the phenomenon. The study was designed to see how this construct 

was expressed by individual social workers in social services in Sweden and whether it 

affected the granting of effort for clients. The study has a qualitative method for collecting the 

empirical evidence which formed the study. Discourse analysis was used for the analys. The 

result gave us a picture that honour-related violence and oppression are made and designed 

individually by the social worker and that there is no "absolute" truth about what honour-

related violence and oppression is. The analysis shows that there is a dominant discourse in 

which the phenomenon was produced as culturally conditioned, which creates a distance 

between an "us" and "them", between "swedes" and "immigrants" and where the emphasis is 

placed on the individual's cultural identity. The alternative gender discourse that also appear 

in our results, describing the honour-related violence and oppression as an expression of 

patriarchal exercise of power exists independently of the culture. The gender discourse 

described the phenomenon like any violence whatsoever against women and children, where 

for example men are not considered able to hold the role of victim but only as perpetrator. 

 

Keyword: honour-related violence, social service, social constructionism, discourse analysis, 

definition of terms 

  



Förord                                                                                                      
 ”Det är bara en C-uppsats, glöm inte det…” Ja, stundtals har denna mening från närstående 

fått oss att se vår studie och arbetet med dess färdigställande i ett annat, möjligtvis mer 

realistiskt och klokt, perspektiv. Det har varit en lång process med både ett, två och tre hinder 

längs vägen och det har funnits stunder då ljuset i tunneln har skymts av en oroväckande 

dimma. Av den anledningen känns det desto bättre att nu kunna se det färdiga resultatet och 

inse hur studien har utvecklats och bidragit till ökade kunskaper och nya insikter hos oss. Vi 

är övertygade om att dessa kommer bli användbara i framtiden och även kunna appliceras 

inom andra områden inom det sociala arbetet.  

 

Att den dimma som periodvis legat som en skugga över vårt arbete inte helt har fördunklat vår 

tillvaro har vi vår handledare, Magnus Nilsson, att tacka för. Med  kunskap och tålamod har 

han stöttat oss och kommit med ovärderlig hjälp i vårt arbete med uppsatsen. Vi skulle även 

vilja tacka Lillemor Brantefors då hon, trots avsaknad av förpliktelser, ställt upp som 

bollplank samt uppmuntrat oss i vårt skrivande. Ett tack vill vi också ge lilla Julie som kom 

till världen och spred glädje i dimman under skrivandet av uppsatsen samt våra familjer som 

ställt upp för oss. Sist men inte minst vill vi också ge våra informanter ett stort tack för deras 

medverkan i vår studie. 

 

Vi har delat upp vissa kapitel mellan oss som vi arbetat mer med, exempelvis har Åsa 

fokuserat mer på tidigare forskning medan Ida fokuserat på resultat/analysdelen. Uppsatsens 

helhet har vi tillsammans arbetat fram och vi tar ett gemensamt ansvar för samtliga delar i 

denna studie. 

 

Karlstad, mars 2015  

 

Ida Andersson & Åsa Axelsson  
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1. Inledning  

Diskrimineringsbyrån i Uppsala och Länsstyrelsen i Västra Götaland skapade 2011 rubriker i 

media och sociala forum i samband med en utställning benämnd Hedersrelaterat våld – en 

fråga för dom andra?. Utställningens syfte var att belysa att hedersrelaterat våld kan 

förekomma överallt i samhället och inte nödvändigtvis behöver kopplas till vissa kulturer eller 

till individer med bakgrund i vissa regioner av världen. Den kritik som följde mot 

utställningen handlade främst om att personer med koppling till hedersproblematik, privat 

eller yrkesmässigt, ansåg att utställningen underminerade och förringade problemet. Detta 

genom att påstå att hedersrelaterad problematik även skulle vara ett svenskt fenomen som 

drabbar människor av svensk kultur och bakgrund (Gidlöf 2011). I en debattartikel publicerad 

i Göteborgs-Posten vänder sig Grutzky och Åberg (2013) mot att diskrimineringsbyrån i 

Uppsala, enligt dem, menar att fokus bör ligga på ”våld i nära relationer” och att hedersvåld 

inte bör pekas ut som något specifikt våld. Skribenterna hävdar att statliga myndigheter, 

genom att sätta likhetstecken mellan hedersrelaterat våld och förtryck och våld riktat mot 

kvinnor i allmänhet, omtolkar vissa politiska beslut och inte använder sig av samma definition 

av hedersrelaterat våld och förtryck som regering och riksdag. De menar att företeelsen på 

detta sätt blir fråntagen ett erkännande om den problematik som är utmärkande för 

hedersrelaterat våld och förtryck (ibid.).  

Nedanstående utdrag är taget ur två av de intervjuer som vi har genomfört med 

socialsekreterare på socialtjänsten. De två citaten är exempel på hur begreppet hedersrelaterat 

våld och förtryck ges mening, men också hur denna skildring skapar och befäster 

hedersrelaterat våld och förtryck som kategori och konstruktion.  

Jag tänker på att det är invandrare naturligtvis, nysvenskar som jag skulle vilja 

kalla dem för va, som är drabbade. Jag tänker ju på det då när jag hör det, jag 

tänker ju inte på en svensk familj när jag hör hedersrelaterat våld. Utan för mig 

blir det helt, en koppling till att det är människor från en annan kultur som är 

drabbad då. Det är så jag tänker. 

Så som jag tänker så är ju det kopplat till kvinnors sexualitet och att den ska vara 

kontrollerad och hållas inom vissa ramar… Så tänker jag. 

De två citaten ger båda mening åt hedersrelaterat våld: det översta genom att koppla 

begreppet till en viss grupp, ”invandrare”, och det andra citatet kopplar det till kvinnlig 

sexualitet och kontrollen av densamma. Detta illustrerar hur begreppet hedersrelaterat våld 

och förtryck ges mening på olika sätt. Dessa perspektiv på begreppet existerar parallellt och 

ger olika bilder av hedersrelaterat våld och förtryck, dess konsekvenser och orsaker och tar 

följaktligen upp olika faktorer för att förklara vad som utmärker företeelsen.  
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Sociala företeelser uppfattas ofta som ”naturliga” och självklara, men genom att använda sig 

av socialkonstruktivism som angreppssätt är det emellertid möjligt att åskådliggöra att vad 

som först ses som naturligt, i själva verket är påverkat av bakomliggande sociala processer 

(Wenneberg Barlebo 2001). Med det som utgångspunkt menar vi att hedersrelaterat våld och 

förtryck är en socialt konstruerad företeelse och således bör studeras som sådan.  

Vad medför det för konsekvenser att företeelsen görs och konstrueras på de olika sätt som vi 

belyst ovan? Spelar det någon roll huruvida hedersrelaterat våld och förtryck ses som 

kulturellt orsakat eller som en del av en könsmaktsordning? Socialsekreterare kommer 

dagligen i kontakt med människor i svåra situationer och vi menar att deras roll i den enskilde 

individens liv kan vara betydande. Den lösning socialsekreteraren kommer fram till är förenad 

med dennes förståelse av individens situation. Hur socialsekreterare kategoriserar en individ 

och dennes problem har en avgörande betydelse för den fortsatta hanteringen av ärendet. Det 

sätt hedersrelaterat våld och förtryck definieras medför även att de inblandade indelas i olika 

kategorier, till exempel vem som ses som ett offer och vem som ses som förövare, samt hur 

riskbedömningen och lösningen för dessa individers problematik kan komma att se ut.  

Hur socialtjänsten bedömer situationen för en klient som misstänks vara utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck kan vara livsavgörande och konsekvenserna av en felaktig 

bedömning kan bli allvarliga (Länsstyrelsen Västernorrland 2009). Socialsekreterarnas sätt att 

förhålla sig till begreppet menar vi befäster en konstruktion som andra människor måste 

förhålla sig till. Genom deras yrkestitel läggs också en extra tyngd i konstruktionen eftersom 

samhällsmedborgare kan förutsätta att det då bör finnas specialistkunskap inom ämnet. Detta 

visar på betydelsen av att socialsekreterare reflekterar över sitt agerande och förhållningssätt 

eftersom deras tolkning ofta förmedlas vidare, men framför allt omsätts deras tolkning till 

konkret praktik. 

International Federation of Social Workers (IFSW) definition av socialt arbete inbegriper 

bland annat att yrket skall främja social förändring, egenmakt och frigörelse av människor och 

de mänskliga rättigheterna betraktas som grundläggande för det sociala arbetet (IFSW 2014). 

Artikel 3 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter lyder: ”Var och en har rätt till liv, frihet 

och personlig säkerhet” (Regeringskansliet 2006). Problematiken med att individer genom att 

utsättas för hot och våld blir fråntagna den egna makten över sitt liv, kontrolleras och 

bestraffas av ett kollektiv, vilket är vad hedersvåldsbegreppet kretsar kring, strider mot 

ovanstående konvention och kränker de mänskliga rättigheterna (ibid). Detta menar vi 

markerar betydelsen av att belysa ämnet och hur socialsekreterare förhåller sig till 

hedersrelaterat våld och förtryck i socialt arbete.  
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1.1 Problemformulering  
Enligt 2 kap. 1§ socialtjänstlagen, SoL, har kommunerna det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunerna har därmed ansvar för att personer 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd av socialtjänsten som de är 

berättigade till. För att socialtjänsten skall kunna skydda en person som lever under hot och 

våld som är hedersrelaterat är det viktigt att förstå vad det innebär att leva i en familj eller 

grupp där företeelsen förekommer (Länsstyrelsen Västernorrland 2009). Problematiken med 

hedersärenden är mångfasetterad och kunskapen inom området beskrivs i ett nyligen 

publicerat utbildningsmaterial som bland annat vänder sig till socialtjänsten, att det krävs 

förbättringar för att kunna tillgodose behoven (Socialstyrelsen 2013). En förutsättning för att 

kunna förbättra denna kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck menar vi är förbunden 

med en ökad kunskap om den betydelse begreppet har inom socialtjänsten och hur 

socialsekreterare agerar i förhållande till detta. Debatten och de åsikter som följde den 

utställning i Uppsala som ifrågasatte hedersbegreppet exemplifierar och synliggör att det finns 

konkurrerande sätt att ge mening åt begreppet, vilket även citaten tagna ur våra genomförda 

intervjuer visar. Hedersrelaterat våld och förtryck är följaktligen ett begrepp som inte är helt 

lätt att förhålla sig till och det förefaller finnas en konflikt vad gäller hur det skall förstås och 

definieras.  

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar 

kring hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats 

och vi undrar: 

 

 Hur beskriver socialsekreterare begreppet hedersrelaterat våld och förtryck?  

 Skiljer socialsekreterare på hedersrelaterat våld och förtryck från våld i nära 

relationer?  

 Har klientens kulturella bakgrund någon betydelse för socialsekreterares synsätt på 

hedersrelaterat våld och förtryck?  

 Hur påverkar socialsekreterares definition av begreppet valet av insatser? 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras forskning som berör hedersbegreppet och hedersrelaterat våld och 

förtryck och intentionen är att ge en förståelse för hur begreppen har utvecklats, diskuterats 

och förändrats över tid. Vår avsikt med detta avsnitt är att belysa hur ett begrepp som 

hedersrelaterat våld och förtryck är beroende av sitt sammanhang och sin tid och att en 

beskrivning av begreppet också bidrar till att skapa betydelse. Varje skildring ger en 

uppfattning om vad som är inkluderande men också exkluderande för betydelsen av 

begreppet. Forskningen är inget undantag utan bidrar även den till skapandet av betydelse och 

det vill vi visa på i följande avsnitt. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning för att 

förtydliga texten.   

2.1 Ett svårdefinierat begrepp  
Forskningen beskriver en svårighet att entydigt definiera  hedersbegreppet. Normer och olika 

synsätt har genom historien bidragit till att skapa olika konstruktioner av begreppet. Wikan 

(2009) beskriver exempelvis hedersbegreppet som något svårfångat och hon anser det svenska 

språkets ”heder” som mångtydigt och svårtolkat. Även andra författare, forskare och svenska 

myndigheter påtalar svårigheter i att förklara och avgränsa begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck då någon enhetlig definition inte finns (Carbin 2010; Socialstyrelsen 2014; 

Åklagarmyndigheten 2006). Socialstyrelsen (2014) hänvisar exempelvis till både svenska 

regeringens sammanskrivna definition men också till Förenta Nationernas (FN) definition i 

sitt utbildningsmaterial för personal inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Där 

beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck som kännetecknat av en familjeideologi där det 

finns en  kollektiv vilja inom släkten att kontrollera kvinnliga släktmedlemmars sexualitet. 

Individen styrs av traditioner och normer istället för den egna viljan och väljer individen att 

bryta dessa normer och traditioner kan det medföra hårda repressalier från familj och släkt, 

främst hot men också våld och i extrema fall mord. Svårigheten att definiera hedersrelaterat 

våld och förtryck återspeglas även internationellt och att ge en allmän och generell definition 

kompliceras av det faktum att innebörden av begreppet skiljer sig åt i olika kontexter och 

betydelsen har även förändrats över tid (Amnesty International Sverige 2011).  

 

Forskare har påpekat att hedersbegreppet återfinns i flertalet olika kulturer genom historien 

och är  inte något nytt fenomen som utvecklats de senaste decennierna i Sverige (Wikan 2009; 

Johansson 2005). Forskarna ifrågasätter påståenden om att begreppet skulle vara kulturellt 

betingat eller ”osvenskt”. Med detta menar forskarna att detta inte är ett isolerat fenomen 

inom enskilda etniska och religösa grupper som invandrat till landet, utan att det är en 

problematik som kan återfinns inom alla grupper i Sverige. Genom att skapa ett historiskt 

sammanhang till begreppet i den nordiska historien vill de visa att hederbegreppet även har en 

koppling till den nordiska kulturen och bidrar genom detta till att perspektivera debatten om 

begreppet och hur det skall förstås idag (ibid).  
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Wikan (2009) menar att i Norden har heder genom historien kopplats till något hjältemodigt 

och ädelt och att det var ett begrepp som beskrev mäns hederliga moraliska principer. Hon 

skildrar också hur män har format hedersbegreppet genom europeisk historia, liksom i andra 

delar av världen genom den patriarkaliska ordningen i samhället. Johansson (2005) menar att  

ordet  som använts i den svenska kontexten inte i huvudsak har varit heder utan istället har 

ordet ära använts. Under större delen av den svenska historien talades det om familjens ära, 

ärbara kvinnor och att mannen skulle försvara sin kvinnas ära. Företeelsen lever fortfarande 

kvar men benämns istället som heder. Makten gav män möjlighet att styra kvinnors handlande 

och behandla dem som sina ägodelar, hur bra kvinnorna uppträdde var på så vis ett sätt att 

värdera mäns status och styrka i egenskap av att vara man. Wikan (2009) skriver om heder 

som ett mått på mäns status och oavsett ställning i samhället eller ekonomiska förutsättningar 

kunde alla män således jämföra sig genom sin heder. Män utan heder ansågs inte som riktiga 

män och behövdes det gjordes kampen om hedern upp genom fysiska dueller som kunde sluta 

med döden. Kvinnors roll var att leva med äran eller skammen för sina makar och manliga 

släktingars handlingar, så väl som uttalade åsikter men också samtidigt ansvara för sina 

handlingar så att de inte drog vanära över familjen. Genom detta skapades ett beroendeband 

mellan könen. Männen ansvarade för att hedern upprätthölls av familjen medan kvinnorna 

förvaltade familjens ära samt skam och detta fördes således också vidare till nästkommande 

generationer. För att inte familjens ära skulle smutsas ned fanns olika normer som föreskrev 

hur  familjen och släktens medlemmar skulle bete sig inom samhällets olika arenor. Ära och 

skam beskrivs exempelvis ha haft en koppling till kvinnors sexualitet (ibid).  

 

Johansson (2005) beskriver att en ärbar kvinnas sexualitet styrdes av männen i familjen och 

kvinnorna skulle leva efter en viss kyskhetskod. Kyskhetskoden reglerade kvinnors beteende, 

rörelsefrihet och valfrihet genom att värdera handlingar och åsikter som mer eller mindre 

ärbara eller skamfyllda. Bröt en kvinna mot dessa normer drogs vanära över hennes familj och 

därtill även männens heder och således kunde kvinnor skapa ett hot mot mannens heder (ibid). 

Wikan (2009) menar att detta är ständigt återkommande genom världshistorien, att kvinnors 

brist på ära ansetts dra skam över mannen och familjen. Om familjens ära skadades kunde 

mannen i familjen ta saken inför tinget för att i första hand återställa äran och det var då hans 

verklighet och berättelse som tinget skulle lyssna på, ta ställning till och återställa genom att 

straffa den som vanärat mannen och familjen (ibid). Vid exempelvis en våldtäkt på 1600-talet 

stod följande i lagen att läsa enligt Johansson (2005). 

 

Mannen som varit tillsammans med – det vill säga tagit – hustrun skulle hängas 

för stöld, som den värste och störste av tjuvar, om han togs på bar gärning. 

Bonden som blivit av med sin hustru fick sedan bestämma om han ville att också 

hustrun skulle dö – begravas levande var straffet för henne – eftersom hon dragit 

skam över hans hus (Johansson 2005 s.80). 

 

Enligt Johansson (2005) var således hustrun tvungen att bli trodd av sin make för att inte själv 

anses ha bidragit till att ha dragit skam över familj och släkt. Detta menar författaren har 

starka likheter med den hederskultur som återfinns i dagens svenska samhälle där också 

männens trovärdighet värderas högre än kvinnors vid händelse av en konflikt (ibid). Även 
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andra forskare beskriver likheter mellan dagens hederskultur och 1600-talets traditioner i 

Sverige, men med en betydande skillnad. Skillnaden återfinns i hur en kränkt heder 

återupprättas. Förr förekom en stark hederskodex för hur människor skulle leva och det fanns 

också tydliga regler för hur en skadad ära skulle återställas, i Norden var traditionen att 

återupprättandet av äran ska ske offentligt genom en rättegång till skillnad mot exempelvis i 

Sydeuropa och andra delar av världen där skammen anses öka genom att brottet anmäls och 

göras offentligt (Johansson 2005). 

 

I Norden liksom i andra regioner av världen kan man idag se en ökning av mäns kontroll av 

kvinnors sexualitet och den ökade jämställdheten mellan könen gäller bara vissa delar av 

befolkningen, menar Wikan (2009). Brottsförebyggande rådet i Sverige ger stöd för  detta 

påstående genom att 2014 redovisa en ökning av både våld mot kvinnor i nära relationer men 

också en ökning av våldtäkter mot kvinnor i Sverige, majoriteten av dessa brott begås av män 

mot kvinnor i hemmet eller på arbetsplatsen (Brå 2014). Även FN:s kvinnosektion i Sverige 

talar generellt om mäns våld mot kvinnor i världen och hävdar att idag drabbas en av tre 

kvinnor någon gång under sin livstid av mäns våldutövande i någon form (UN Women 2013). 

För att förstå hedersbegreppet krävs att vi förstår orden rätt men också att vi begriper vad de 

beskriver i sitt sammanhang. Det går inte alltid att göra direkta översättningar mellan språk 

och kulturer och det gör begreppet svårtolkat. Nordbor har under senare decennier urholkat 

ordet heders betydelse i språket och i kulturen, då det som tidigare var viktigt för var man, är 

något som idag inte kan associera till ordet heder längre. Wikan (2010) beskriver vikten av att 

förstå de gamla ordens betydelse för att kunna förstå de mord som kopplats till 

hedersbegreppet i Sverige i nutid. Hon menar att dessa mord är en del av en svensk tradition, 

sett i ett historiskt perspektiv. 

 

Wikan (2010) menar att heder har individuell betydelse och olika innebörd för olika individer 

och hur starka dessa hedersnormer idag är skiljer sig därför också åt mellan olika familjer och 

grupper i olika delar av världen. Hur heder anses kunna upprättas skiljer sig också åt mellan 

olika grupper och regioner i världen idag. Ekström (2005 refererad  i Johansson) belyser att 

heder formats till en kollektiv angelägenhet genom att hedern anses gemensam för familjer, 

släkter eller grupper och just det kollektiva har konstruerats till ett betydande drag för att 

utmärka hedersrelaterat våld. Den kollektiv skyldigheten att värna om familjen och släktens 

heder leder till att även släktens medlemmar som inte själv bryter släktens normer och 

värderingar men medvetet ”friar” någon annan som gjort sig skyldig själva riskerar att 

drabbas av våldet (ibid).  

 

Hedersnormer som syftar till att kontrollera människors beteende återfinns genom historien 

och normerna går också att koppla till sexualitet och den patriarkaliska genusordning som 

finns i världen. Hur dessa hedersnormer konstruerats har sett olika ut genom historien och 

under en ganska lång period har heder som syftar till att kontrollera människor förlorat sitt 

grepp om större delen av det västerländska samhället, men det finns fortfarande kvar på olika 

sätt och i olika former. Forskningen menar också att vår syn på hedersbegreppet är individuell 

men att det i de flesta formerna kommer till uttryck genom en kollektiv värdering och 

handling. 
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2.2 Skilda perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck 
Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] (2010) beskriver hur det svenska språket utökades 

med ett flertal nya begrepp i och med den debatt som följde av de uppmärksammade morden 

på de unga kvinnor med utländsk bakgrund som mördades av närstående manliga släktingar 

under 1990-talets slut och 2000-talets början i Sverige. Debatten kom att handla om huruvida 

hedersproblematiken introducerats i det svenska samhället av de människor som vid denna 

period invandrade till landet från främst muslimska länder i Mellanöstern eller om heder 

redan innan detta kunde vara ett motiv för våldshandlingar mot familjemedlemmar. Forskare 

tolkar och kategoriserar olika motiv till våldshandlingar som sker i nära relationer. Det finns 

forskare som menar att denna typ av våld inte skall lyftas fram som något annat än mäns våld 

mot kvinnor och barn, medan andra menar att det finns unika särdrag i våldet som skiljer 

problematiken åt. För detta våld, det som sker i hederns namn, menar de krävs särskilda 

insatser från samhällets sida.  

2.2.1 Tre olika inriktningar 

Teorin att hedersrelaterat våld har sin grund i en patriarkalisk maktordning stödjer i stort sett 

all forskning men företeelsen beskrivs främst vara uppdelad i tre olika perspektiv där 

angreppssättet för att öka förståelsen kring problematiken skiljer sig åt (NCK 2010). Vi 

kommer kort redogöra för de tre perspektiv som NCK menar utgör grunden till hedersrelaterat 

våld och förtryck samt skildra hur några av forskarna beskriver perspektiven i sin egen 

forskning.    

 

NCK (2010) kallar första perspektivet för ett kulturellt perspektiv. Utifrån detta perspektiv ses 

våldet främst som förenat med en icke-västerländsk kultur och att problematiken har sin grund 

i utländska minoritetskulturer med starka patriarkala hedersvärderingar (ibid). Den andra 

inriktningen beskrivs som könsperspektivet där det anses krävas en överblick och förståelse 

för mäns våld mot kvinnor i allmänhet. NCK visar med en könsmaktanalys att samma faktorer 

av patriarkaliskt våld mot kvinnor finns vid hedersrelaterat våld som vid annat våld som män 

brukar mot kvinnor i det svenska samhället och menar att det finns forskning som visar att 

heder och skam kan vara komponenter i allt våld mot kvinnor (ibid). NCK beskriver också det 

intersektionella perspektivet som betydelsefullt för att belysa begreppets komplexitet och 

menar att det inte alltid är så enkelt att de kan förklaras genom ett kulturelltperskektiv eller 

genom ett könsperspektiv. Begreppet är inte helt fastställt och inte heller självklart i sin 

betydelse. Våldet kommer till uttryck på många olika sätt och konflikterna i sig är mycket 

komplexa inom familjer och släkter menar NCK. Exempelvis beskriver NCK hur socialstatus, 

klasstillhörighet eller annat symboliskt kapital kan ha en inverkan på hur konflikterna skapas,  

konstrueras och kommer till uttryck. Att våldet ofta ses uppkomma hos familjer och släkter i 

exil men inte i hemlandet kan inte förklaras genom endast ett kulturellt perspektiv utan våldet 

påverkas av samhälle, tid såväl som plats. Att bara se till den kulturella bakgrunden hos 

förövare beskrivs kunna leda till att majoriteten i samhället ses som civiliserade medan 

minoriteter ses som fundamentalistiska bakåtsträvare vilket i sin tur kan leda till 

diskriminering och segregering i samhället.  Begreppet skildrar så mycket mer än endast det 

kulturella och dess analytiska brukbarhet blir därför begränsad när man vill förklara 

hedersprobelmatik i familjer i exil exempelvis. Det intersektionella perspektivet framställer 
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kultur, klass, kön och etnicitet som samverkande maktstrukturer i globala och koloniala 

sammanhang för att förklara det hedersrelaterade våldet och förtrycket (ibid).  

 

NCK (2010) framhåller också att det därutöver inom forskningen finns en debatt och konflikt 

om hur begreppet skall definieras och hur relevant det kan tänkas vara att definiera det. 

Carbin (2010) beskriver en kamp om definitionen av heder och hedersmord, där hon menar att 

skillnaderna i de definitioner som finns handlar om huruvida problematiken har sin grund i 

kulturella och religiösa värderingar eller inte. Kulwicki (2002) framhåller i sin forskning om 

hedersproblematik i Jordanien i Mellanöstern att hedersproblematiken bör ses ur ett kulturellt 

sammanhang men att det även finns andra faktorer av vikt. Jordanien menar Kulwicki (2002) 

är ett land som strävar mot modernisering men som trots detta har stora problem med 

kvinnors ställning inom både den offentliga arenan och inom familjens. Våld mot kvinnor i 

Mellanöstern är enligt Kulwicki utbrett men trots detta har det inte studerats i någon större 

utsträckning. Våld som begås mot kvinnor med heder som motiv anses enligt jordansk lag 

vara förmildrande omständigheter. Kulwicki menar att dessa lagar infördes under den tid då 

landet koloniserades av Spanien, Frankrike samt Italien och beskriver hedersbrott även som 

en vanlig företeelse i Medelhavsländer. Det finns forskning som menar att hedersrelaterad 

problematik har sin grund i kultur och tradition från Mellanöstern. Kulwicki visar däremot på 

att det kan finnas kopplingar, genom uppkomsten av dessa lagar under kolonisationen, till att 

hederskulturen historiskt kan härledas tillbaka till Europa (ibid).  

 

NCK (2010) har valt att belysa grunden till hedersrelaterat våld och förtryck ur tre perspektiv, 

kulturellt- , kön-  eller intersektionelltperspektiv. NCK menar att beroende på i vilket 

perspektiv som problematiken har sin grund skiljer sig även lösningen på problematiken åt. 

Forskare som Kulwicki(2002) skildrar i sina studier hur ett intersektionelltperspektiv 

framträder medan Carbin (2010)  belyser vikten av att bestämma om problematiken återfinns i 

det kulturella perspektivet eller inte. 

2.3 Medias betydelse för konstruktionen av begreppet                                                                  
Då det inte finns en fastställd orsak och inte heller en fastställd lösning på den problematik 

som hedersrelaterat våld och förtryck medför, lämnas ett stort utrymme för diskussion och 

debatt i Sverige men också internationellt. Forskare, journalister och privatpersoner har 

deltagit i att föra fram sina åsikter och teorier om hedersrelaterat våld och i följande avsnitt 

belyser vi en liten del av denna mediala debatt. 

 

Carbin (2010) beskriver hur det ute i Europa under 2000-talets början skrevs artiklar om 

hedersrelaterat våld och att detta kan ha påverkat hur begreppet kom att användas i Sverige. 

Artiklarna handlade om hur unga kvinnor utsattes för förtryck, våld och mord från ett 

kulturellt patriarkat. Detta framtvingade i sin tur politiska reaktioner och insatser i Sverige 

såväl som övriga Europa, vilket medförde att enskilda etniska och religiösa grupper fick stå 

till svars för problematiken. Carbin menar att myndigheter utarbetade handlingsplaner utan 

evidensbeprövat underlag där etniska och religiösa minoriteter beskrevs vara gärningsmän, 

trots att det finns studier som visar att våldet inte behöver var kulturellt betingat (ibid).  
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Reddy (2008) beskriver att det i Storbritannien fördes en debatt huruvida hedersrelaterat våld 

och förtryck skall beskrivas som en kulturellt betingad företeelse eller om det istället bör ses 

som ett våld som ger uttryck för en global genusordning med lokala variationer. Genom att 

kategorisera våldet som främst kulturellt betingat ignoreras våldets position inom det 

patriarkaliska våld som sker mot kvinnor i världen oavsett kultur. Enligt Reddy kan detta i sin 

tur leda till att kvinnor som lever i Storbritannien i etniska minoritetsgrupper inte möter 

samma förståelse och stöd ifrån samhället som övriga kvinnor som utsätts för patrialkaliskt 

våld i landet då våldet ses som en del av kvinnornas egen självvalda kultur. Reddy menar att 

detta också kan medföra att det sker en stigmatisering av dessa grupper. Vikten av att ta 

hänsyn till olika faktorer som leder till hedersrelaterat våld och förtryck framställs som 

centralt. Reddy menar också att rättsväsendet har ett ansvar att inte förstärka stigmatiseringen 

utan att beakta alla faktorer till våldet i domstolarna. Det är betydelsefullt enligt Reddy att 

domstolarna tar ett ansvar att ändra förhållningssätt och att fall som berör heder inte bör 

identifieras främst utifrån kulturella kriterier (ibid). 

 

Reimers (2007) beskriver hedersbegreppet som något som massmedia förknippar med 

utländska kulturer och inte en typiskt nordisk kultur. I samband med mordet på Fadime 

Shaindal, en ung kurdisk kvinna som mördades av sin far i Uppsala år 2002 visar Reimers att 

media skildrar motivet till mordet som kopplat till Fadimes fars religionstillhörighet och hans 

etniska härkomst. Fadern beskrivs var en starkt troende muslim från den kurdiska delen av 

Turkiet. I media framträder således detta också vara motivet till att fadern mördat sin dotter. 

Faderns religion och bakgrund beskrivs medföra att han inte kan acceptera sin dotters fria 

leverne och anser sig därför tvungen att begå mordet för att återupprätta familjens heder. 

Media beskriver vissa värderingar som direkt kopplade till hedersbrottet. Vid tiden för mordet 

hade det utvecklats en diskurs i Sverige som handlade om att kvinnor från ett flertal länder i 

Mellanöstern och Asien med stark islamsk tro, utsattes för olika typer av brott av männen i 

familjerna. Detta anses bygga på att invandrarkulturer har sin grund i patriarkala värderingar, 

till skillnad från svenska värderingarna som menas bekräfta jämställdheten mellan könen i 

samhället. Enligt Reimers analys förstärktes denna syn genom massmedias beskrivning av 

Fadimes kärlek till en svensk man och hur denna faktor skulle ligga till grund för motivet till 

mordet men också hur medierapporteringen framhöll en förstärkning av skillnader och ett 

delvis döljande av information som kunde försvaga den uppmålade skildringen. Fenomenet 

hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs som något som endast kan drabba kvinnor med 

invandrarbakgrund då det uppstår en kulturell konflikt mellan invandrarkvinnors etniska arv 

att styras av männen i familjen och den såkallade svenska kulturen med kvinnornas rättigheter 

att göra egna fria val i Sverige (ibid). 

 

NCK (2010) nämner också att media ofta kopplar samman hedersrelaterad problematik med 

islam och exempelvis regioner i Mellanöstern samt Asien. Detta har i sin tur givit upphov till 

en stigmatisering av minoritetsgrupper i bland annat Europa och förstärkt anti-muslimska 

åsikter menar NCK och lyfter bland annat fram Purna Sen, tidigare programdirektör på 

Amnesty international och forskare inom genus- och utvecklingsfrågor, som skriver att: 
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Denna problematik utgör ett centralt dilemma som också synliggjorts i 

svensk debatt och politik. Politiska satsningar mot hedersrelaterat våld 

riskerar att å ena sidan falla in i en anti-islamistisk agenda eller bli en del av 

det redan existerande stigmatiserande talet om vissa etniska minoriteter. Å 

andra sidan går det inte att på förhand utesluta att det finns något utmärkande 

med detta våld. Om våldet göms inom ramen för generella lösningar som 

syftar till att motverka våld mot kvinnor finns det en risk att vissa grupper av 

brottsoffer och deras situation ignoreras av sociala myndigheter och 

rättsväsende (Sen 2005, citerad i NCK 2010, s. 16) 

 

Ekström (2009) och Reimers (2007) tydliggör att texter som skrivits i media haft en 

betydande roll för hur begreppet utvecklats och används i det svenska samhället idag. De 

menar att media var de första att beskriva vad som hände de flickor som under slutet av 90-

talet och början av 2000-talet föll offer för hedersmord i Sverige, senare kom dessa 

beskrivningar att analyseras och användas som stöd till forskning i ett stort antal 

vetenskapliga artiklar och texter. Att mediedebatter och resonemang konstruerar en tolkning 

av ett begrepp är inget ovanligt enligt Ekström (2009). 

 

Även internationellt återger forskare som bland annat Yurdakul och Korteweg (2013) att 

media är starkt delaktiga i att ge hedersbegreppet betydelse. Detta medför en svårighet i att då 

också fastställa hedersbegreppets betydelse i samhället. De använder jämställdhet som ett 

exempel. Yurdakul och Korteweg beskriver hur debatter i flera europeiska länder som 

Nederländerna, Storbritannien samt Tyskland ofta lyfter avsaknaden jämställdhet som en 

betydande faktor när de vill skildra hedersrelaterad problematik utan att fastställa vad som 

menas med detta. Jämställhetsdiskursen utpekar vem som blir ett offer för hedersrelaterat våld 

eller vem som blir en gärningsman, genom avsaknaden av jämställdhet, diskursen blir det som 

skapar ramarna för begreppet.  Istället för att jämställdhetsbegreppet ger mening åt sin egen 

betydelse används det till att skapa en distans mellan ”vi” som lever jämställt och ”dem” som 

lever med hedersrelaterad problematik. Yurdakul och Korteweg menar att användandet av en 

diskurs så kan medföra stigmatiseringar av fördomar och rasism och i detta fall framför allt 

mot muslimska grupper. För media och politiker kan diskursen på samma sätt förenkla 

debatten genom att bidra med en begränsning av begreppet, exempelvis den ovan nämnda 

jämställdhetsdiskurs medför en begränsning genom att en jämställd relation i detta fall då inte 

kan innefattas av en hedersrelaterad problematik utan endast relationer med avsaknad av 

jämställdhet (ibid).  

 

Massmedia har ett starkt inflytande över hur begreppet hedersrelaterat våld och förtryck 

konstrueras, förmedlas och förändras hos individer och samhällen. Detta i sin tur inkluderar 

individer och grupper eller exkluderar dem ifrån hedersproblematiken, de skildringar som 

massmedia ger av offer och gärningsmän vid hedersrelaterade brott har konsekvenser för både 

de drabbade men också för de individer som inkluderas eller exkluderas på felaktig grund. Det 

kan också leda till en stigmatisering av minoritetsgrupper i Sverige och förstärka anti-

muslimska åsikter i samhället. Forskningen visar också en svårighet för individer som arbetar 

inom politiken, rättsväsendet eller myndigheter att göra opartiska bedömningar och inte 

påverkas av massmedias framställning av hedersbegreppet. 
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2.4 De men inte vi 
Massmedias beskrivning av hedersproblematiken kan medföra en stigmatisering av 

minoritetsgrupper i samhället samt resultera i segregering, vilket också forskningen visar 

(Ekström 2009). Detta avsnitt kommer att skildra skapandet av inkludering respektive 

exkludering av individer inom hedersbegreppet genom att benämningar som exempelvis ”vi” 

och ”dem” används. Forskare visar hur en distans skapas till hedersbegreppet genom att det 

tillskrivs en minoritetsgrupp i förhållande till majoritetssamhället. Det är en praktik som kan 

kopplas till ”dem” och inte till ”oss”. Ekström (2009) menar att mediedebatten till stor del 

handlar om hur fenomenet bör benämnas och huruvida en koppling går att hänföra till ett 

kulturellt begrepp eller om det istället kan finnas en koppling till exempelvis religion eller 

etnicitet. Ett exempel som skildrar ett perspektiv är en artikel av Jan Guillou (1997 refererad i 

Ekström 2009) skriven 1996 efter hedersmordet på en ung flicka vid namn Sara Abed Ali, där 

han menar att ett mord alltid är ett mord oavsett kultur:  

 

Denna hederskodex är ju lika siciliansk, korsikansk eller turkisk eller albansk som 

irakiskt, således lika kristen som muslimsk. Men det är ju inget typiskt italienskt 

eller franskt? Just det. Medelklassen i Paris eller Rom är faktiskt lika främmande 

för vad som förekommer på Korsika och Sicilien som invånarna i Istanbul är 

frågande till vissa seder i det inre av Anatoliens bergstrakter eller för den delen 

Bagdadborna till seder som förekommer i Iraks mer avlägsna bergstrakter eller i 

träsken i söder (Guillou 1997 refererad i Ekström 2009, s.32). 

 

Guillou redogör för ett hedersbegrepp vilket han menar styrs av lokala traditioner som kan 

återfinnas i olika regioner världen över oavsett kultur, religion och nationalitet samtidigt 

beskriver han en föreställning om att det finns en uppfattning i samhället att 

hedersproblematiken återfinns hos exempelvis irakiska eller turkiska invandrarfamiljer i 

Norden. I citatet ovan bemöter Guillou denna uppfattning om att hedersproblematiken bara 

skulle vara kulturellt eller etniskt grundat. Guillou försöker således att förhindra ett skapande 

av nationellt/etniskt ”vi” och ”dom” genom att säga att denna problematik kan återfinnas även 

i Europa och så även i Sverige hos ”svenska” familjer och en ökad stigmatisering av 

minoritetsgrupper i samhället. Knocke (1997) menar att det svenska politiska manifestet av 

kulturell frihet och individens val av kulturell tillhörighet har resulterat i en paradoxal 

situation. Med detta menar författaren att det råder en okritisk betoning av tolerans av 

kulturell mångfald och att det inte anses politiskt korrekt att kritisera kulturellt specifika 

värderingar i samhället. Samtidigt föreligger emellertid en uppfattning om att den kultur och 

dess värderingar och normer som majoriteten av befolkningen tillhör är överlägsen andra 

kulturer. På detta sätt skapar den dominerande, kollektiva gemenskapen en utgrupp, ”de 

andra”- de som inte är som ”oss”, till följd av en  kultur som ses avvikande. 

  

Eldén och Lundgren (1997 refererad i Ekström 2009) beskriver hur ett ”vi” och ”dem” skapas 

genom föreställningen om vem som beskrivs som förövare och vem som beskrivs som ett 

offer: 
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Genom att använda olika bedömningskriterier och tolkningsramar beroende på 

mannens och kvinnans etniska och religiösa bakgrund upprepas återigen den 

klassiska kolonialistiska världsbilden: bilden av vår egen västerländska kultur som 

civiliserad, upplyst och jämlik upprätthålls samtidigt som andras kulturer blir 

ociviliserade, bestialiska och kvinnoförtryckande. Det skapar en föreställning om 

”vi” och ”dom” (Eldén & Lundgren 1997 refererad i Ekström 2009, s.34).  

 

Eldén och Lundgren (1997 refererad i Ekström 2009) vill med citatet belysa att 

hedersbegreppet är mer komplicerat än att det kan förklaras med ”de” som brukar våld och 

mördar och ”vi” som inte gör det. Författarna  inkluderar också ett könsperspektiv till det 

kulturella perspektivet för att beskriva begreppet. Författarna anser att istället för att visa på 

skillnader i våldet borde likheter belysas och att en kurdisk eller irakisk mans kvinnovåld är 

detsamma som en svensk mans våld, de menar att det bara är olika variationer på samma sorts 

kvinnoförtryck. Molina och de los Reyes (2002 refererad i Eldén 2003) beskriver en 

föreställning i det svenska samhället om en grundläggande jämställdhet mellan könen och att 

denna föreställning används som referens för vad som kan benämnas för kvinnoförtryck. 

Molina och de los Reyes beskriver hur kvinnoförtrycket görs till kulturella drag hos den 

invandrade befolkningen och således förstärker stigmatiseringen av immigrerade individers 

underlägsenhet i det svenska samhället. Beskrivningen visar, enligt Molina och de los Reyes, 

att det finns en dominerande föreställning om grundläggande skillnader mellan ”de” som 

invandrat och ”vi” som är födda i Sverige. Beskrivningen synliggör också att alla invandrare 

tillhör en underlägsen minoritetsgrupp oavsett nationell och kulturell tillhörighet (ibid).  

 

Forskningen visar hur samhället och massmedia distanserar sig ifrån att hederskultur skulle 

vara en ”svensk” företeelse genom att benämna offer och gärningsman som ”dem” som det 

berör alltså inte ”vi” svenskar,  vilket leder till en ökad stigmatisering av invandrade 

minoritetsgrupper i samhället. Samtidigt framträder en rädsla i samhället för att kritisera 

kulturer och för att lyfta fram kulturella faktorer som orsak till hedersrelaterat våld och 

förtryck, då detta anses kunna förstärka fördomar och rasism. Det finns också forskare som 

menar att ett ”vi” och ”dem” inte ensamt kan beskriva vem som drabbas utan skildringen 

måste också ske i ett sammanhang av kvinnoförtryck genom könsperspektivet. 
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3.Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens forskningstradition, ansats samt ges en 

redogörelse för socialkonstruktivismen. Vi har utgått från en diskursanalytisk förståelseram, 

vilket således utgör den teoretiska utgångspunkten i studien.  

3.1 Forskningstradition  

Den forskningstradition vi tillhör och som vi anser mest lämpad för vår studie är den 

hermeneutiska forskningstraditionen. Hermeneutiken är enligt Thurén (2007) präglad av den 

humanistiska vetenskapen och beskrivs ofta som tolkningslära, då dess avsikt är att tolka samt 

förstå de föreställningar som människor har om världen. Malterud (2009) beskriver den 

kvalitativa hermeneutiska forskningsstrategin som mest lämplig då forskaren vill beskriva 

sina informanters tolkningar, erfarenheter och deras meningsinnehåll i sociala fenomen. Vårt 

syfte med studien är att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till begreppet 

hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är i enighet med hermeneutikens vilja att undersöka 

individers uppfattningar av världen och hur dessa kommer till uttryck (Alvesson & Sköldberg 

2008). Vår studie består av en tolkning i två led, dels hur informanterna tolkat våra frågor och 

fallbeskrivning, dels hur vi har tolkat deras svar i vårt sammanställda resultat. 

3.2 Abduktiv ansats  

En deduktiv ansats utgår ifrån en teori eller hypotes som sedan testas genom observationer 

medan en induktiv ansats istället utgår från en observation och generaliserar resultatet inom 

en referensram (Bryman 2011). Den abduktiva ansatsen beskrivs av Alvesson och Sköldberg 

(2008) vara ett pendlande mellan den deduktiva och den induktiva ansatsen. Detta innebär att 

forskaren har en teoretisk förkunskap om en företeelse vilken successivt utvecklas genom att 

tillvägagångssättet för bearbetning av materialet skiftar mellan teori och empiri. Abduktion 

har sin utgångspunkt i empiriska fakta på samma vis som induktionen, men tar även hänsyn 

till förförståelse likt deduktionen (Alvesson & Sköldberg 2008). Sohlberg och Sohlberg 

(2009) menar att en abduktiv ansats söker belysa de sakförhållanden som ligger bakom en 

viss företeelse och formulera de villkor som behövs för att göra något begripligt. I vår studie 

innefattar den abduktiva ansatsen en tolkning utifrån den empiri som är framtagen genom de 

frågeställningar och den teori som vi haft med grund i vår förförståelse i ämnet.  

3.3 Socialkonstruktivism      
"Vår kunskap och vårt vetande är socialt konstruerade faktorer", så beskriver Wenneberg 

Barlebo (2000, s. 12) grunden i socialkonstruktivismen. Detta betyder att inom 

socialkonstruktivismen undersöks fenomen utifrån hur människor förhåller sig till dem och 

skapar sin omvärld utifrån sina tolkningar av den. Socialkonstruktivism kan uppfattas som 

kritisk till sin form, då den utmanar andra teorier genom uppfattningen om att allt är socialt 

konstruerat. Detta är emellertid även en anledning till dess framgång inom bland annat 

samhällsvetenskapen. Tron på att det finns objektiv kunskap är ett exempel på en traditionell 

föreställning som har varit och är starkt ifrågasatt av socialkonstruktivismen. Den accepterar 

inte direkta och omedelbara fenomen utan att först försöka avslöja fenomenen som 

”påhittade” eller skapade med ett syfte. På grund av detta söker socialkonstruktivismen aldrig 



 

15 
 

efter ”sanningen” då uppfattningen är att denna aldrig är fast och bestående utan i ständig 

utveckling och förändring och intresset ligger således i hur kunskap uppstår och hur den 

reproduceras (ibid.).  

  

Wenneberg Barlebo (2000) menar att en socialkonstruktivist inte godtar förklaringen att våra 

upplevelser och vår kunskap om omvärlden enbart handlar om vad vi med våra sinnen kan 

uppfatta i vår omgivning, i den ”fysiska verkligheten”. Ett klassiskt exempel är liknelsen vid 

en ”stol”; om vi inte vet vad en stol är sedan tidigare och får syn på en stol skulle vi inte heller 

se någon stol utan försöka förstå och klassificera föremålet utifrån de begrepp vi redan har 

med oss. Inom socialkonstruktivism anses således upplevelsen av omvärlden vara socialt 

konstruerad. Språket får i detta avseende en central betydelse. Genom att vi lär oss ett språk 

under uppväxten, vi har till exempel lärt oss vad begreppet ”stol” innebär och vår verklighet 

har redan utformats, på så sätt behöver inte varje individ ”strukturera verkligheten” på nytt 

(ibid.). Jönson (2010) diskuterar också han vikten av språket då han menar att verkligheten 

framträder och antar form genom det språk som tas i bruk. Vidare menar författaren att det är 

människors ”görande” av sociala problem som är intressant att utforska vid 

socialkonstruktivistisk forskning. Hur individer kategoriserar, typifierar samt tillskriver 

betydelse till olika fenomen och händelser medför även att sociala problem skapas, vilket 

Jönson (2010) menar öppnar upp för frågor som för vem denna konstruktion görs, på vilket 

sätt och i vilka sammanhang.  

 

Burr (1995 refererad i Winter Jørgensen & Phillips 2000) beskriver fyra premisser som 

socialkonstruktivismen bygger på och som de skilda angreppssätten inom det 

socialkonstruktivistiska fältet har gemensamma. Den första premissen handlar om ovan 

nämnda kritiska inställning till att det skulle finnas en självklar kunskap. Kunskap kan inte ses 

som en objektiv sanning, det är ett resultat av betraktarens sätt att kategorisera och konstruera 

världen och det är genom kategoriseringen som verkligheten görs tillgänglig för individen. 

Vidare menar Burr att människors synsätt och kunskap präglas av deras historiska och 

kulturella bakgrund vilket bidrar till hur individer konstruerar den sociala världen i samspel 

med andra. Den sociala världen, som bland annat inkluderar identiteter och kunskap, är inte 

förutbestämd av yttre faktorer utan människans identitet och syn på världen är föränderliga till 

följd av att vår uppfattning om den är historiskt och kulturellt specifik. Den tredje premissen 

handlar om att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer. I den sociala 

interaktionen mellan individer skapas gemensamma sanningar och det bedrivs ständigt en 

kamp om vad som är sant och falskt och vad som uppfattas vara kunskap. Den fjärde och sista 

premissen är att det även finns ett samband mellan kunskap och handling. Eftersom 

människors synsätt och kunskap om världen skiljer sig åt, skapas olika bilder av vad som är 

naturliga respektive onaturliga handlingar. De skilda synsätten resulterar i olika handlingar 

och den kunskap som konstrueras som sann och som skiljer sig åt beroende på människors 

världsbild, medför således konkreta sociala konsekvenser (ibid.).  

 

Som vi redogjort för ovan menar Wenneberg Barlebo (2000) att socialkonstruktivismens 

kritiska förhållningssätt utgör en betydande faktor för dess framgång. Synen på att det inte 

finns någon objektiv kunskap har emellertid även resulterat i att kritik riktats mot det 
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socialkonstruktivistiska synsättet. Kritiska frågor som ställts till perspektivet är bland annat 

om det överhuvudtaget finns något som inte enbart är illusioner av en verklighet som är 

socialt konstruerad? Vad som blir kvar upplevs av de kritiska röster som riktats mot 

socialkonstruktivismen vara en ytlig och undflyende social verklighet, beskriver Wenneberg 

Barlebo (2000). Även Winter Jørgensen och Phillips (2000) nämner den kritik som förs av 

motståndare till socialkonstruktivismen som menar att ingenting i den sociala världen enligt 

detta synsätt kan vara regelbundet och reglerande. Författarna menar att i konkreta situationer 

är identiteter och kunskap emellertid relativt fastställda vilket medverkar till en reglerande 

funktion och en relativ stabilitet i den sociala världen. 

3.4 Diskurs och diskursanalys  
”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”, detta menar 

Winther Jorgensen och Phillips (2000, s. 7) sammanfattar den övergripande innebörden av en 

diskurs. Det diskursanalytiska fältet är emellertid komplext och det finns många skilda 

diskursanalytiska ansatser vilka används inom olika områden och i olika former av 

undersökningar. Komplexiteten ökar även då åsikterna går isär angående vad diskurser är 

samt hur dessa skall analyseras. Winther Jorgensen och Phillips (2000) redogör närmare för 

tre olika förhållningssätt till diskursanalys: diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi.  

 

De tre diskursanalytiska angreppssätten uppvisar flera fundamentala likheter. Samtliga har 

bland annat sin grund i en socialkonstruktivistisk premiss och menar att människors tal aldrig 

kan ses som helt neutralt och beskrivande då vårt sätt att tala aktivt bidrar till att skapa och 

förändra vår omvärld. Inriktningarna grundar sig på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi vilka gör gällande att vad som sägs alltid bidrar till att skapa olika 

representationer av verkligheten. Genom dessa representationer som uppstår genom språket 

ges även tillträde till verkligheten (Winther Jorgensen & Phillips 2000). Det förekommer 

emellertid även betydande skillnader mellan de olika inriktningarna, bland annat synen på 

huruvida diskurser fullständigt konstituerar det sociala eller om även diskurserna organiseras 

av det sociala. För att analysera empirin förklarar Winther Jorgensen och Phillips (2000) att 

forskaren kan använda ett av dessa angreppssätt, men det är även möjligt att kombinera de 

olika perspektiven. Vi har framför allt använt oss av diskursteori i vår analys, varför en 

närmare beskrivning av denna inriktning och dess tillhörande analytiska verktyg och begrepp 

kommer att presenteras nedan.  

3.4.1 Diskursteori 

Utgångspunkten inom diskursteori är att sociala fenomen är möjliga att analysera med hjälp 

av diskursanalytiska verktyg, då det sociala beskrivs som diskursivt konstruerat. Det går 

aldrig att slutgiltigt fixera betydelsen av sociala fenomen, vilket gör att fenomen inom detta 

perspektiv ses som ständigt ofullständiga. Detta medför att det ständigt pågår en social strid 

som kämpar om hur sociala fenomen, till exempel hedersrelaterat våld, skall definieras. 

Denna kamp beskrivs även resultera i sociala konsekvenser (Winther Jorgensen & Phillips 

2000). 
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3.4.1.1 Centrala diskursteoretiska begrepp   

Trots att det aldrig går att slutgiltigt fixera betydelse, beskrivs emellertid betydelsebildning 

inom det sociala fältet eftersträva stabilitet och entydighet. En diskurs beskrivs inom detta 

perspektiv vara en betydelsefixering inom ett bestämt område (Winther Jorgensen & Phillips 

2000). Detta kan exemplifieras med de två diskurser, den kulturella diskursen och 

könsdiskursen, som vi kommer att redogöra för i resultat- och analyskapitlet och som på olika 

vis ger betydelse åt hedersrelaterat våld och förtryck. Tecken är enligt Winther Jorgensen & 

Phillips (2000) ett begrepp som kan beskrivas som betydelsebärande element, vilket bland 

annat ord och begrepp, men även handlingar och ting är exempel på. Olika teckens betydelse i 

en diskurs fastställs av att de på bestämda sätt är åtskilda och annorlunda varandra och 

förhållandet mellan olika tecken är avgörande för deras betydelse. En nodalpunkt är ett tecken 

som har en central roll i en diskurs, exempelvis kan begreppet tävling vara en nodalpunkt i en 

diskurs om sport. I en annan diskurs om sport, som då har ett annat fokus, skulle gemenskap 

och laganda kunna vara nodalpunkter. För att beskriva det på ett annat sätt så ordnas och 

definieras övriga tecken och deras betydelse i diskursen i relation till nodalpunkten. Genom 

att olika tecken relateras till nodalpunkten får de sin betydelse fastställd och kan således inte 

ses oberoende av varandra.  

 

En diskurs strävar efter entydighet och meningsskapande och försöker tona ned andra 

betydelser som tecknen skulle kunna ha. De möjligheter och alternativa sätt som utesluts i en 

diskurs tillhör det som kallas för det diskursiva fältet. Tecknen tillskrivs olika betydelser inom 

olika diskurser och vad som ges betydelse i en diskurs, men ignoreras i en annan, benämns 

som ett diskursivt fält. En diskurs kan inte ses fritt från det diskursiva fältet eftersom det är 

genom att relatera till detta som en avgränsning av diskursen sker (Winther Jorgensen & 

Phillips 2000). I vårt material fann vi exempelvis att könsdiskursen inte är oberoende av de 

tecken, till exempel kulturbegreppet, som hade en central roll inom den kulturella diskursen. 

Trots att könsdiskursen inte lade någon vikt vid kulturella orsaker till företeelsen, fick 

emellertid denna diskurs betydelse genom att en avgränsning skedde gentemot den kulturella 

diskursens betydelsebärande tecken.   

 

Begreppet element beskrivs av Winther Jorgensen och Phillips (2000) som ett mångtydigt 

tecken som inte har fått sin definitiva betydelse fixerad i en diskurs och att det råder en 

konflikt om hur begreppet skall uppfattas. Som vi beskrivit ovan strävar diskurser efter att 

åstadkomma entydighet och försöker följaktligen få de mångtydiga elementen att istället få en 

fast och bestämd betydelse. Diskursen kan genom denna betydelsefixering tillfälligt utgöra ett 

stopp i tecknens förflyttning mellan olika betydelser, den fungerar som en tillslutning. Detta 

tillstånd av tillfällig fixering är dock aldrig fullständig, det diskursiva fältet kan alltid förändra 

en entydig diskurs genom dess mångtydighet.  

 

Ett tecken kan vara både en nodalpunkt och ett element i en diskurs. Nodalpunkten, det 

privilegierande tecknet, får betydelse först i förhållande till en bestämd diskurs, enbart 

nodalpunkten säger inte speciellt mycket. På så sätt kan ett tecken alltså samtidigt vara ett 

element och en nodalpunkt (Winther Jorgensen & Phillips 2000). För att kort illustrera hur 

detta kan yttra sig tar vi återigen hjälp av kulturbegreppet. Vårt resultat visade att tecknet 
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kultur utgör nodalpunkt inom det vi kallar för den kulturella diskursen, men då det inte står i 

relation till diskursen säger inte tecknet, nodalpunkten, speciellt mycket. Begreppet kultur har 

då flera olika betydelser vilket framkommer vid jämförelse med andra diskurser där 

kulturbegreppet associeras med exempelvis konst, teater, musik och litteratur. Betydelsen 

bildas följaktligen då det sätts in i en bestämd diskurs, exempelvis den kulturella diskursen, 

där kulturbegreppet istället förknippas med ett handlingsmönster med koppling till länder i 

Mellanöstern.  

 

De olika tecken som ingår i en diskurs ingår även i en så kallad ekvivalenskedja vilket betyder 

att tecknen sorteras och sammanbinds i ”kedjor” med varandra. Som förklarats ovan är tecken 

i sig själva ”tomma” och relativt innehållslösa och det är först då de, genom ekvivalenskedjor, 

förbinds med andra tecken som de ges innehåll och betydelse. Genom att tecknen uppfattas 

som relaterade till varandra utgör de delar av diskursen, men detta sker även relationellt 

genom att ekvivalenskedjor etableras i förhållande till vad de inte är. Winther Jorgensen och 

Phillips (2000) använder sig av västvärlden som exempel. Författarna redogör för hur väst 

inom vissa diskurser konstrueras i motsatt förhållande till ”resten av världen” och definieras 

genom att bland annat ges betydelse av att vara civiliserad, till skillnad från resten av världen. 

Detta exempel på ekvivalenskedja kände vi även igen i vårt material då västvärlden inom den 

kulturella diskursen definierades på liknande sätt, ”här” i väst uppför sig människor på ett 

civiliserat sätt vilket skiljer sig från hur handlingsmönstret i främst Mellanöstern ser ut.  

 

Flytande signifikant är ett begrepp inom diskursteorin som används vid beskrivning av den 

konkurrens som existerar mellan olika diskurser om betydelsen av ett visst element. Flytande 

signifikant används för de element som är särskilt benägna att tillskrivas olika betydelser och 

som det råder konflikt om. Då en signifikant är flytande har inte någon enskild diskurs lyckats 

bestämma tecknets betydelse, samtidigt som det har en central roll. Begreppet hänvisar 

således till den kamp om betydelsefixering som pågår mellan diskurser, inte inom den 

enskilda diskursen (Winther Jorgensen & Phillips 2000). Klassiska sådana begrepp är frihet 

och jämlikhet som är centrala i politiska diskurser, samtidigt som deras betydelse kan skilja 

sig avsevärt mellan olika förhållningssätt. 

 

Ytterligare ett centralt begrepp inom diskursteorin är artikulation, vilket beskrivs som olika 

element som det skapas ett förhållande mellan och på detta sätt förändras även elementens 

identitet. Begreppet skildrar både reproduktion och förändring och syftar till att synliggöra hur 

varje återskapande av tidigare betydelse- och strukturformationer även alltid medför en viss 

förändring. Samtidigt som tidigare strukturer bildar den ram som människor förhåller sig till, 

ifrågasätts och ombildas denna vid användning. Rådande diskurser kan reproduceras eller 

ifrågasättas genom att artikulationer på bestämda sätt fixerar betydelsen. Det sker följaktligen 

aktivt en reducering av betydelsemöjligheter vid samtliga formuleringar på så sätt att vissa 

tecken arrangeras i förhållande till varandra och således inte i andra förbindelser (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000).  

 

Inom den diskursteoretiska inriktningen ses även samhälle och identitet som föränderliga vars 

struktur aldrig definitivt kan fixeras. På grund av detta är syftet med diskursteorin inte att 
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synliggöra en ”objektiv verklighet”, avsikten är däremot att undersöka hur verkligheten 

skapas och på detta sätt framstår som objektiv och självklar. På liknande sätt som tecknen i ett 

språk inte kan ses oberoende av andra tecken, fungerar även sociala fenomen då betydelsen av 

sociala handlingar bestäms genom att handlingarna relateras till varandra eller åtskiljs. Även 

handlingar ses som artikulationer som tillfälligt fixerar betydelsen och på detta sätt utesluts 

också alternativa tillvägagångssätt att konstituera det sociala på (Winther Jorgensen & Phillips 

2000). 

3.4.1.2 Kollektiv identitet  

Den kollektiva identiteten beskrivs i vissa fall medföra en inskränkning av individers 

möjligheter då vissa sätt att identifiera sig utesluts genom att en grupp människor konstitueras 

som kategori där enbart vissa sätt att identifiera sig är möjliga. Winther Jorgensen och Phillips 

(2000) använder sig av kategorin ”svarta” som exempel och visar historiskt hur alla svarta i 

bland annat Storbritannien efter andra världskriget enbart identifierades efter sin hudfärg. 

Detta innebar att deras möjlighet att själva identifiera sig på andra sätt försvårades. Det var 

främst samhället som tillskrev alla individer som inte var ”vita” identiteten som ”svarta”, trots 

att individen kanske snarare identifierade sig efter sin nationalitet, sitt yrke eller sin 

könstillhörighet. De svarta jämställdes således med varandra uteslutande på grund av sin 

hudfärg samtidigt som en brittisk kollektiv identitet konstituerades av vita britter. Dessa 

positionerade sig själva i motsats till kategorin av människor som av samhället tillskrivits 

identiteten som ”svarta”. Det historiska exemplet visar även hur de ”svarta” britterna så 

småningom antog den identitet som de tilldelats. Vad som tidigare betraktats som något 

negativt avseende hudfärgen, vändes emellertid nu till något positivt– ”black is beautiful”. 

Genom gruppbildning sker en uteslutning av den som individen inte identifierar sig med, ”den 

andre”; exempelvis uteslöt det ”vita” brittiska samhället efter andra världskriget individer med 

svart hudfärg. De vita britterna organiserade sig själva som grupp och skapade samtidigt 

kategorin ”svarta” vilka inte passade in i det ”vita samhället”. På detta sätt ignoreras 

existerande skillnader som förekommer inom den kategori som bildats (Winther Jorgensen & 

Phillips 2000).  

3.4.2 Diskursanalys som metod  

Diskursanalytiska angreppssätt beskrivs av Winther Jorgensen och Phillips (2000) som 

”paketlösningar”. Med detta menas att diskursanalys som ett tillvägagångssätt för att 

analysera data inte kan användas utan dess teoretiska och metodologiska grund. På detta sätt 

sammankopplas teori och metod.  

 

Bryman (2001) beskriver att analysmetoden kan tillämpas inte bara på samtal och tal, utan 

även på texter samt intervjumaterial. Den variant av diskursanalys som vi använder uppvisar 

två skarpt avgränsande drag. Den är antirealistisk och konstruktivistisk vilket innebär att 

forskaren inte letar efter en slutgiltig beskrivning eller förklaring till fenomenet. Tyngden i 

studien läggs istället på att belysa de olika versioner av fenomenet som informanterna ger 

uttryck för och hur deras verklighet utformas av den tolkning de gör av den. Denna 

konstruktivistiska syn på diskursanalys innebär en selektion av andra möjliga beskrivningar 

och att en specifik bild av verkligheten på så sätt konstrueras. Analysmetoden strävar också 

efter att genom ett kritiskt förhållningssätt inringa kontextuell förståelse i de ordval som görs. 
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En informants sätt att berätta något innebär alltid att ett annat sätt utelämnas och hur något 

beskrivs och i vilket sammanhang utgör i sig en viktig komponent för diskursen (Bryman 

2001). Syftet med att genomföra en diskursanalys beskrivs vara att ”kartlägga de processer 

där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir 

så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga” (Winther Jorgensen & Phillips 

2000, s. 32).  
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4. Praktiskt tillvägagångssätt      
 

I detta avsnitt presenteras det praktiska tillvägagångssättet för hur denna studie har 

genomförts. Vi kommer att redogöra för val av datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för 

urval av informanter, utarbetande av intervjuguide, genomförande av intervjuer samt vald 

analysmetod. Vidare kommer vi att diskutera vår studies validitet, reliabilitet samt även de 

etiska överväganden som aktualiserats i samband med studiens genomförande.  

4.1 Kvalitativ metod  
En kvalitativ metod hjälper forskaren att belysa olika perspektiv och nyanser av ett och 

samma fenomen. Bryman (2011) menar att forskningsstrategin bygger på att ord och bilder 

har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad, som innebär att man 

söker en förståelse av den sociala verkligheten. För att uppfylla vårt syfte att belysa hur 

socialsekreterare konstruerar begreppet hedersrelaterat våld och förtryck har vi således valt 

den kvalitativa forskningsstrategin.  

4.2 Datainsamlingsmetod  
Det empiriska material som ligger till grund för vår studie har erhållits genom att vi har 

genomfört fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Malterud (2009) beskriver att denna 

intervjuform är lämplig då syftet är att undersöka något som inte är känt för forskaren sedan 

tidigare och att det av denna anledning är centralt att intervjuguiden inte är för utförlig och 

detaljerad i sin struktur. Enligt Bryman (2011) är semistruktrerade intervjuer och dess frågor 

av en mer öppen form vid jämförelse med en strukturerad intervju, där frågorna är specifika 

och fastställda i förväg. En anledning till att valet föll på ovan nämnda intervjuform är 

möjligheten att ställa följdfrågor vid de svar som bedöms vara intressanta att fördjupa sig 

ytterligare i samt att den ordning som frågorna ställs i kan varieras (ibid.). Då vi använde oss 

av en fallbeskrivning blev ordningsföljden i vissa intervjuer väldigt varierande eftersom vi 

anpassade intervjun efter vad informanten uppmärksammade i beskrivningen. De 

färdigformulerade frågorna som vår intervjuguide innehöll gavs framför allt mening då vi 

ville säkerställa att intervjuerna höll sig till samma ämne. Vi försökte att ställa samtliga frågor 

till samtliga informanter, men även detta anpassades efter intervjusituationen och hur den 

artade sig.  

4.2.1 Urval 

Under det inledande skedet av arbetet med denna studie pendlade vi i vår önskan angående 

urval av informanter. Å ena sidan hade vi en vilja att urvalet skulle utgöras av 

socialsekreterare med specialistkunskap inom hot och våld och som arbetade specifikt inom 

detta område, eftersom de förmodades kunna belysa vår problemställning väl. Å andra sidan 

funderade vi på om det var socialsekreterare med denna specialistkunskap vår föresats var att 

intervjua. Denna osäkerhet grundade sig i hur ”medvetna” och insatta vi ville att 

informanterna skulle vara och hur urvalet skulle kunna tänkas avspegla ”den sedvanliga 

socialsekreteraren” de människor som lever i en hederskontext främst möter i Sverige. Ett 

krav vi emellertid kände var nödvändigt var att informanterna i någon utsträckning kom i 
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kontakt med företeelsen genom sitt arbete. Detta för att, som Malterud (2009) menar, kunna 

säkerställa att data som samlas in är relevant för problemställningen.  

 

Vi har använt oss av en kombination av två olika tillvägagångssätt då vi gjorde vårt urval av 

informanter. Det första urval som gjordes var ett så kallat strategiskt urval. Detta beskrivs av 

Malterud (2009) vara lämpligt då forskaren har som mål att problemställningen skall kunna 

belysas genom det material som framkommer genom intervjuerna. Den första kontakten togs 

via mail med enhetschefer på socialkontor där vi efterfrågade socialsekreterare i 

personalgruppen med intresse av att medverka i vår studie som informant. En kort 

beskrivning gavs av studiens syfte där vi framhöll att vi var intresserade av att intervjua 

socialsekreterare med erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ansåg det nödvändigt 

att få tillåtelse av informanternas närmaste chef då ämnet vår studie berör är känsligt, men vi 

hade också en tanke att cheferna som här agerade "grindvakt" (Bryman 2011), medvetet 

skulle tillfråga de socialsekreterare i arbetsgruppen som de ansåg besatt god kunskap i ämnet. 

Detta gav oss intervjuer med tre socialsekreterare i olika städer. Efter det använde vi oss av 

snöbollsmetoden som urvalsmetod (Bryman 2011), genom att vi lät en av handläggarna vara 

oss behjälplig i kontakten med ytterligare två socialsekreterare som kunde medverka. De 

ställde upp med mycket kort varsel då intervjuerna skedde redan samma dag, vilket vi var 

tacksamma för då det funnits svårigheter att finna informanter till studien. Genom 

kombinationen av urvalsmetoder fick vi informanter med både ”specialistkunskap” samt 

informanter med mer allmänna kunskaper i ämnet.  

 

Vår undersökningsgrupp bestod slutligen av fem informanter som alla är utbildade 

socionomer. Samtliga arbetade som handläggare inom socialtjänsten med våldsproblematik i 

mer eller mindre utsträckning, men inom vilken avdelning och i vilken form varierade mellan 

informanterna. Intervjupersonerna var samtliga kvinnor, vilket emellertid inte var ett medvetet 

val från vår sida. Att det blev enbart kvinnor kan förmodas ha sin förklaring i att det överlag 

är ett kvinnodominerat yrke. Åldersspannet på deltagarna var relativt brett där den yngsta 

informanten var i 20-års åldern och den äldsta närmade sig pensionsålder. På grund av detta 

varierade även den yrkeserfarenhet som de intervjuade besatt och hur aktuell deras utbildning 

var. Även deltagande i olika interna utbildningar inom socialtjänsten som informanterna 

medverkat i genom åren varierade av denna anledning.  

4.2.2 Intervjuguide 

Ett steg i utarbetandet av intervjuguiden (se bilaga 1) var genomförandet av en pilotstudie, 

vars syfte bland annat är att kontrollera att frågorna fungerar i en intervjusituation och hur väl 

upplägget av intervjun fungerar (Bryman 2011). Pilotstudien utfördes således innan de 

”riktiga” intervjuernas genomförande för att undersöka kvalitén på vår intervjuguide. Denna 

studie gjordes med en handläggare inom socialtjänsten som arbetade med inriktning mot hot 

och våld. Resultatet som pilotstudien gav oss visade att det fanns svårigheter att hålla sig 

inom ramen för vårt syfte, vilket ledde till att förbättringar gjordes i vår frågeformulering.  

 

Vi valde även att utforma en fiktiv fallbeskrivning (se bilaga 2) som frågorna kunde härledas 

till. Samtliga informanter fick en stund in i intervjun läsa fallbeskrivningen som kortfattat 
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beskrev en situation där en kvinna kontaktar handläggare på socialtjänsten efter att hon blivit 

misshandlad och hotad av sin man. Kvinnans ålder omnämns i beskrivningen, men utöver det 

ges ingen närmre redogörelse för kvinnans personuppgifter, etnicitet, familjeförhållande eller 

sociala situation. Berättelsen skildrar främst det våld kvinnan har blivit utsatt för och hur hon 

upplevt sig hotad och kontrollerad av sin make. Då informanterna läst fallbeskrivningen 

ombads de bland annat att berätta sina spontana tankar kring ärendet och hur deras 

resonemang angående kvinnans problematik gick. Syftet med fallbeskrivningen var att ge 

varje informant ett gemensamt utgångsläge i ämnet och något för oss att kunna återkoppla till 

om informanterna kom för långt från ämnet i sina svar. Fallbeskrivningen i sin helhet är 

bifogad som bilaga i studien.  

4.2.3 Genomförande samt transkribering av intervjuer 

Vid samtliga intervjuer medverkade vi båda och vi utgick från intervjuguiden samt 

fallbeskrivningen vid genomförande av intervjuerna. Med förhoppningen att informanten inte 

skulle uppleva sig observerad under intervjun ställde båda frågor och det var även ett sätt för 

oss att försöka undvika att intervjun skulle upplevas som ett förhör. Vår önskan var att skapa 

en tillåtande, öppen och avslappnad intervjumiljö. För att underlätta för informanterna 

genomfördes intervjuerna på respektive informants arbetsplats. Detta tror vi upplevdes 

positivt eftersom arbetsplatsen förhoppningsvis är en trygg miljö för informanterna där de kan 

känna sig mer avslappnade än om intervjun hade skett på en, för dem, okänd plats. De två av 

våra informanter som ställde upp med kort varsel hade en önskan om att bli intervjuade 

gemensamt vilket vi tillmötesgick. Detta gav oss sammanlagt fyra intervjuer med fem olika 

informanter. För att underlätta arbetet med att transkribera intervjumaterialet fick varje 

informant förfrågan om ljudupptagning accepterades, vilket samtliga informanter godkände.  

 

Så snart som möjligt efter att intervjuerna genomförts transkriberades de. Transkriberingen 

gjordes ordagrant med några få undantag där inspelningen fortsatt även efter intervjuernas 

avslut, men där samtalet inte handlade om vårt forskningsområde. Enligt Malterud (2009) är 

det viktigt att vara medveten om att trots en noggrann transkribering förloras och förändras 

likväl rådatan under processens gång, då det med skrift inte går att tillfullo återge ett samtal 

utan att i någon mån förvränga det. Särskilt kan dialekter och uttryck får språkligt utmärkande 

drag och detta återsåg vi i flera av våra intervjuer, det som låter helt korrekt i tal blir 

osammanhängande i skrift (Malterud 2009). Transkriberingen av materialet och denna process 

var tidskrävande, då våra intervjuer sammanlagt bestod av mer än fem timmar inspelat 

material. Vi delade på inspelningarna och transkriberade ungefär hälften av materialet var.  

4.2.4 Systematisk litteratursökning  

För att tillförskaffa oss mer kunskap i ämnet hedersrelaterat våld och förtryck och för att 

kunna finna tidigare forksning inom ämnet gjorde vi en systematisk littertursökning. Vi sökte 

vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar samt övrig information i ämnet via olika databaser 

som Libris, Social Service Abstract, Google Scholar, Onesearch samt Swepub. Där fick vi 

många träffar i ämnet och valde då att ta ut dem som behandlade heder i ett brett perspektiv i 

Sverige och som vi kunde utläsa var vetenskapligt granskade. I våra litteratursökningar 

använde vi oss av sökord som till exempel heder, hedersrelaterat våld, hedersrelaterade brott, 

hedersrelaterat förtryck, socialt arbete, socialsekreterare, honor, honour, violence, honour 
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related violence, diskursanalys samt discourse analysis. Vi gjorde sedan  sökningar i 

databaserna med olika kombinationer av bland annat dessa ord. Exempel på kombinationer vi 

använde är följande:  

 

 heder* AND attityder  

 heder AND socialsekreterare    

 hedersrelaterade brott AND socialt arbete  

 heder AND begrepp 

 honor-related violence AND discourse analysis 

4.3 Analysmetod 
Winther Jorgensen och Phillips (2000) menar att inom diskursteorin kan fokus ligga på 

artikulationer vid genomförande av en diskursanalys. Genom att elementen relateras till 

varandra på bestämda sätt undersöks vilka betydelser som artikulationen etablerar och även de 

betydelsemöjligheter som istället utestängs. Artikulationerna reproducerar, ifrågasätter och 

omformar olika diskurser och diskursteorins intresse ligger i att undersöka och analysera hur 

strukturen på detta sätt ständigt organiseras och förändras (ibid.). Den analysmetod som har 

använts i vår studie kallas för systematisk textkondensering, vilket är ett exempel på datastyrd 

analys. Metoden innebär att databaserade kategorier skapas utifrån vad som urskiljs i texten. 

Arbetet med att urskilja betydelseinnehållet i materialet underlättas på detta sätt då 

kategorierna kan användas för att omorganisera texten (Malterud 2009). I vårt fall innebar 

detta att de olika diskurserna utgjorde kategorierna i analysmetoden. Helhetsperspektivet 

synliggjorde olika teman som återkom och som allt eftersom analysarbetet fortskred visade 

sig vara viktiga beståndsdelar i de två diskurser som vi fann på skilda sätt gav mening åt 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Att fokusera på artikulationer vid genomförandet av analysen var centralt då detta utgjorde ett 

riktmärke för oss när vi analyserade hur de två mest framträdande diskurserna skiljde mellan 

exempelvis orsaker till uppkomsten av våldet. I enighet med Giorgis rekommendation (Giorgi 

refererad i Malterud 2009) genomfördes analysen i fyra olika steg vilka kommer att 

presenteras längre ned. Att genomföra analysen på detta sätt, där kondensering av innehållet i 

meningsbärande enheter utgör ett av stegen, i kombination med diskursteoretiska begrepp 

underlättade att undersöka och belysa hur informanterna ständigt både återskapar och 

förändrar rådande diskurser. Analysmetoden hjälpte oss även att undvika att tänka att 

informanterna ”tillhör” eller representerar en viss bestämd diskurs. Istället gav metoden oss 

möjlighet att undersöka hur diskurserna genom det sätt de artikuleras på, både reproduceras 

och förändras, också i den enskilde informantens resonemang.  

4.3.1 Att få ett helhetsintryck 

Ett första steg i arbetet med analysen av materialet var att studera den insamlade empirin i 

form av de intervjuer som utgör underlag i studien. Till skillnad från den teoristyrda analysen 

där kategorierna är bestämda i förväg (Malterud 2009), använde vi oss inte av några teorier 

för att tolka empirin i detta stadie. Syftet är här att bilda sig en helhetsuppfattning om 

materialet och titta efter olika teman som kan vara intressanta för problemformuleringen 
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(ibid.) Intervjuerna lästes igenom ytterligare några gånger och i detta stadie av arbetsgången 

försökte vi hitta återkommande teman som ingick i det forskningsområde, hur 

socialsekreterare definierar hedersrelaterat våld och förtryck, som vi intresserat oss för. Vi 

fann bland annat teman som kortfattat kan beskrivas i termer som ”skam”, ”kulturella 

orsaker”, ”invandrare”, ”förtryck och hot” och ”kollektivt våld” vilka återkom både i den 

enskilde informantens beskrivning och ibland också då jämförelse gjordes mellan 

informanternas berättelser. I denna fas är det enligt Malterud (2009) av relevans att forskaren 

bortser från sin förförståelse i ämnet. Vikt lades således på att undvika att ”leta” efter teman 

som vi hade en förförståelse om kunde återkomma i materialet.  

4.3.2 Att urskilja meningsbärande enheter  

I nästa steg av analysen skall relevant text som förmodas kunna belysa problemställningen 

åtskiljas från, för syftet, ovidkommande material. Detta görs som ett steg i processen för att 

organisera och skapa ordning för det fortsatta arbetet med det material som anses relevant. Så 

kallade meningsbärande enheter identifieras då materialet noga genomläses och består av 

varierande långa textstycken innehållandes kunskap om de teman som urskildes i det första 

stadiet av analysen. Genom att avlägsna den del av materialet där det inte urskildes några 

meningsbärande enheter gavs möjlighet att fokusera på det dekontextualiserade urvalet av 

underlaget för att kunna studera olika grupper av meningsbärande enheter och jämföra dem 

med varandra (Malterud 2009). Med hjälp av de teman, till exempel ”skam”, som vi urskilde i 

första fasen letade vi således efter text (meningsbärande enheter) i materialet vars 

gemensamma nämnare var att de innehöll kunskap om detta tema. På detta sätt sattes till 

exempel ”skam” i förbindelse med ”kvinnors sexualitet” då vi tyckte oss kunna utläsa att 

skammen var kopplad till kvinnors sexualitet. De meningsbärande enheter som identifierades 

gavs en viss färg, kod, i materialet för att skilja ut dem från resterande text. Vi använde oss 

praktiskt av olika markeringspennor för att markera vilken enhet som hörde till vilken 

kategori. Detta gjordes även via dator, då olika dokument skapades där de meningsbärande 

enheter som givits en viss kod fördes samman. Att systematisera och klassificera texten på 

detta sätt är ett exempel på kodning. Kodningen hjälper forskaren att samla de textstycken 

som på olika vis har något gemensamt med varandra (ibid.). Det var under denna fas som de 

diskurser vi erfor dominerade konstruerandet av företeelsen hedersrelaterat våld och förtryck 

började ”ta sin form” och bli synbara för oss.  

4.3.3 Att kondensera innehållet i de meningsbärande enheterna   

I detta tredje steg skall forskaren ”gå på djupet” av koderna och kondensera innehållet i de 

olika kodgrupper som upptäcktes i den föregående fasen, detta för att underlätta att kunna se 

innebörden av enheterna (Malterud 2009). Enheter som vi tidigare upplevt tillhörde samma 

kod, visade sig efter kondenseringen skilja sig åt i olika avseenden. Till exempel insåg vi att 

meningsbärande enheter, textstycken, som beskrev skam inte endast förekom i relation till 

kvinnors sexualitet. Där förekom även textstycken som kunde hänföras till temat ”kulturella 

orsaker” som urskilts i den första fasen. Vissa meningsbärande enheter fick på detta sätt 

flyttas till andra koder för att hindra att enheter felaktigt slogs ihop och blev missvisande 

(ibid.). Förenligt med vad Malterud (2009) beskriver kunde vi på ett systematiskt sätt 

sammanfatta innehållet genom att konstgjorda citat utvecklades där de meningsbärande 

enheterna återberättades av oss, dock i så stor utsträckning som möjligt med informanternas 
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egna ord. De citat som redovisas under resultatdelen i studien är däremot inte konstgjorda, 

utan ordagrant citerade från intervjuerna med informanterna. Den kulturella förklaringen, 

vilken var det dominerande sätt som företeelsen talades om och förstods som, kunde i detta 

skede tydligt urskiljas till följd av kondenseringen av innehållet i de meningsbärande 

enheterna.  

4.3.4 Att sammanfatta innehållet  

Till skillnad från föregående stadier där datamaterialet separerats från sitt sammanhang, skall 

det i den fjärde och sista fasen nu ske en så kallad rekontextualisering. Detta innebär att 

forskaren genom återberättelse av den kunskap som urskilts under varje kodgrupp 

sammanfattar vad studien kommit fram till. Detta skall ske i relation till det sammanhang där 

textstyckena tagits ifrån (Malterud 2009). I enighet med Malterud (2009) gjordes en 

innehållsbeskrivning av det material som återstod efter kondenseringen av kodgrupperna. Då 

vårt syfte inte har varit att beskriva vad hedersrelaterat våld och förtryck är, utan hur det 

konstrueras, sammanfattade vi till exempel hur ”skam” i intervjuerna utgjorde en aspekt av 

hur företeelsen konstrueras. Av de meningsbärande enheterna valdes sedan illustrerande citat 

ut där vi beskrev och belyste hur denna konstruktion skapas och på vilka grunder vi kan påstå 

att ”skam” utgör en central aspekt av denna konstruktion. 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet är begrepp som är vanligt förekommande inom 

samhällsvetenskap då kunskap skall verifieras och styrkas. Kvale (1997) beskriver vidare att 

hänsyn bör tas till reliabilitet och validitet under samtliga delar i forskningsprocessen för 

verifiering av studien.  

 

Reliabilitet, repeterbarhet, beskrivs av Malterud (2009) som ett mått på tillförlitligheten hos 

en studie. Begreppet syftar till att åskådliggöra huruvida likadant resultat är möjligt att 

åstadkomma vid upprepning av studien. Bryman (2011) redogör för svårigheten med att 

kunna upprepa samma studie och få samma resultat då individers åsikter, tycke och 

erfarenheter påverkar resultatet och att dessa är föränderliga. Beroende på olika faktorer som 

till exempel den kontext som studien genomförs i och vem som intervjuar kan också inverka 

på resultatet och medföra svårigheter att upprepa detta. Reliabiliteten i vår studie kan således 

bedömas vara svag då vårt material bygger på intervjuer och informanternas personliga svar 

och vid möjlighet att ställa samma frågor till samma informanter, skulle materialet troligen se 

annorlunda ut.  

 

Vald metod för att analysera materialet påverkar även detta reliabiliteten (Malterud 2009). 

Reliabiliteten kan anses öka då vi har varit noggranna i arbetet med analysprocessen och lagt 

vikt vid redovisning av processen, vilket förmodligen skulle öka sannolikheten att andra 

forskare skulle komma fram till samma resultat. Vi är dock medvetna om att andra individer 

kan tolka vår empiri annorlunda och att resultatet därmed påverkas av vem det är som 

analyserar. Detta menar vi emellertid till viss del har varit möjligt att undvika då vi, i enighet 

med Kvale (1997), har använt en specifik metod med ett specifikt syfte. Detta genom att 

exempelvis kategorisera uttalanden för att kunna jämföra attityder angående ett visst ämne 
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eller en specifik fråga. Det är då önskvärt att reproducerbarheten är hög och olika forskare bör 

uppnå liknande resultat (ibid.), vilket har stärkts i vår studie genom att vi är två personer som 

gemensamt har genomfört analysen och kommit fram till ett resultat.  

 

Trots att tid lades på utformning av intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes för att 

bland annat försöka undvika ledande frågor, upptäcktes vid analysen att oklara formuleringar 

och ledande frågor förekom och främst då vi hade frångått intervjuguiden och vid 

uppföljningsfrågor. Inom den positivistiska epistemologin anses detta enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) minska reliabiliteten eftersom informanterna kan ge ”fel” svar 

vid oklara frågor då de uppfattar dem annorlunda är vad forskaren avsett. Inom kvalitativa 

metodologier, vilken vi använt oss av, ses emellertid inte detta som lika problematiskt då 

intervjun ses som en social interaktion som formas av både forskare och informant och därför 

hotas inte heller reliabiliteten. Däremot skall hänsyn tas till formulerandet av frågorna (ibid.), 

huruvida detta kan ha påverkat resultatet och dess tillförlitlighet har vi beaktat och resonerar 

kring i studiens avslutande metoddiskussion. 

 

Validitet inom den samhälleliga vetenskapen beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) handla 

om huruvida en metod undersöker det som var ämnat att studeras. Validiteten i studien anser 

vi vara relativt god i den mening att studien undersöker det som var avsett att undersökas; hur 

socialsekreterare förhåller sig till och resonerar kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Begreppets innebörd har stark koppling till forskarens hantverksskicklighet där fokus bland 

annat ligger på kontroll av resultatet och att forskaren ställer sig ifrågasättande till detsamma. 

Validering i form av kontroll innebär att kritiskt granska analysen av resultatet och att vara 

tydlig och öppen inför läsaren med det perspektiv som har använts för att undersöka ämnet, 

vilket vi anser oss ha varit. Det är även av vikt att de kontroller som genomförts med syfte att 

förhindra att tolkningen blir snedvriden presenteras för läsaren (ibid.). Vår rädsla för att 

”överanalysera” resultatet och föra in egna åsikter tror vi kan ha inneburit en större chans för 

att tolkningen inte har förvrängts. Vårt syfte är inte att undersöka vad hedersrelaterat våld och 

förtryck är, utan socialsekreterares förhållningssätt och vi är således inte ute efter att finna 

och belysa ”sanningen” om företeelsen. Med anledning av detta menar vi att den kritik som 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) ofta riktas mot forskningsintervjuer och som menar att 

falska redogörelser av intervjupersonerna kan medföra att resultatet anses ogiltigt, till stor del 

har kunnat undvikas.  

4.5 Etiska överväganden 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns forskningsetiska principer vilka 

innebär att varje forskare skall göra etiska överväganden för att skydda enskilda individers 

integritet då forskning bedrivs. De forskningsetiska principerna finns beskrivna i fyra 

huvudkrav som ingår i det så kallade individskyddskravet; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990/2002). Under vår 

forskningsprocess har hänsyn tagits till samtliga krav och använts för reflektion kring etiska 

funderingar och överväganden och då framför allt inför de intervjuer som genomfördes.   

 



 

28 
 

Informationskravet innebär i korthet att de medverkande i undersökningen skall informeras av 

forskaren om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet 1990/2002). Vikt lades vid 

formuleringen av syftet och frågeställningarna för att undvika att styra våra informanter åt 

något håll då vi var rädda att ”lägga orden i munnen” på dem. Tanken från början var att i så 

stor utsträckning som möjligt försöka att inte nämna begreppet ”hedersrelaterat våld och 

förtryck” av just denna anledning, men efter råd från vår handledare insåg vi att detta inte 

vore helt i linje med informationskravet. Innan intervjutillfällena informerades de berörda om 

att deras medverkan var frivillig samt att de närhelst under deltagandet kunde välja att avbryta 

sin medverkan (ibid.).  

 

Denna frivillighet konkretiseras även i samtyckeskravet som närmare beskriver regler kring de 

deltagandes samtycke och i vilka fall detta bör respektive skall inhämtas. I undersökningar där 

deltagarna har en aktiv roll, vilket är fallet i vår undersökning som utgår från kvalitativa 

intervjuer med de medverkande, skall alltid samtycke erhållas (ibid.). Vad som i efterhand 

kan ses som lite problematiskt är att två av de fem genomförda intervjuerna skedde oplanerat 

där informanterna ”kastades in” i intervjusituationen. På grund av detta hann de inte förbereda 

sig, men då vi valt att inte delge informanterna intervjuguiden innan kan vi inte se att detta 

skulle innebära något större problem. Samtycke till medverkan gavs indirekt genom att de 

medverkade och således kunde de ses vara intresserade av att ställa upp på intervjun. Vi är 

emellertid medvetna om att det kan vara svårt att säga nej när frågan kanske överrumplar 

personen. Förslaget från oss var att komma tillbaka en annan dag om informanterna ville 

medverka, men deras idé var att genomföra intervjuerna samma dag.  

 

Deltagarna i studien har avidentifierats och stor vikt har lagts på att obehöriga inte skall kunna 

ta del av berördas personuppgifter, vilket konfidentialitetskravet bland annat innebär 

(Vetenskapsrådet 1990/2002). Ett steg för att följa detta krav har varit att välja informanter 

från mer än ett socialkontor och att medvetet utelämna information om var i Sverige 

intervjuerna har genomförts. Vi ser heller inte någon anledning till att avslöja detta, då det inte 

har någon betydelse för studien och dess syfte. I enighet med samma krav har vi reflekterat 

över hur detaljerade vi kunnat vara i vårt skrivande för att så långt det är möjligt försvåra 

identifikation av individerna i studien (ibid.). Vi har allt eftersom arbetet fortskridit reflekterat 

och frågat oss själva och varandra hur mycket information, främst i form av de utvalda 

citaten, som skall redovisas. Vi har valt att citera våra informanter ordagrant med beaktande 

av att vi anser att deras beskrivningar och ordval i sig är viktiga i denna studie och därför inte 

bör omformuleras av oss när vi presenterar dem i uppsatsen (Trost 2005). Däremot har citat i 

efterhand kortats ned för att undvika att ta med ”överflödig” information där informanterna 

exempelvis redogjort för ”egna” ärenden. De ljudupptagningar som spelades in under 

samtliga intervjuer raderades så snart transkriberingen av materialet var klart för att inte 

riskera att obehöriga kom i kontakt med dessa ljudfiler. Då vi genomförde en intervju med två 

socialsekreterare samtidigt är vi medvetna om att konfidentialitetskravet inte kan tillförsäkras 

dessa informanter i samma utsträckning som vid de övriga intervjuerna, eftersom 

informanterna inte omfattas av detta krav i relation till varandra (Trost 2005). Detta kan vi 

emellertid inte se skulle medföra några komplikationer då informanterna jobbade på samma 
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arbetsplats och gav intryck av att vara trygga med varandra. Det var även intervjupersonerna 

själva som kom med förslaget att göra en gemensam intervju.  

 

Vid den första kontakten med informanterna förklarades att deras medverkan i studien 

kommer att ligga till grund i vår C-uppsats. Information om nyttjandekravet, vilket innebär att 

det material som kommer fram i en undersökning endast får nyttjas i samband med 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet 1990/2002), gavs till de medverkande och har beaktats 

av oss. Ämnet i denna studie kan uppfattas som känsligt och informanterna hade inte innan 

intervjuerna fått tillgång till vår intervjuguide utan genomförde intervjuerna oförberedda. Vi 

är därför medvetna om att svaren kanske inte alltid är genomtänkta vilket kan medföra att 

informanterna efter intervjun kan ha upplevt sig obekväma med sina svar. Vi bad också 

informanterna att beskriva sina egna tankar, uppfattningar och ståndpunkter inom ämnet 

vilket även kan ha medfört att intervjupersonerna efter avslutad intervju fortsatt fundera kring 

ämnet. Vi uppmuntrade därför samtliga deltagare att kontakta oss efter vårt möte om de hade 

några funderingar.  

 

Vår avsikt med denna studie är att synliggöra och illustrera hur konstruktionen av en 

företeelse, hedersrelaterat våld och förtryck, skapas och reproduceras genom en individs 

språkbruk. Vårt mål är inte att ge någon ”korrekt” bild av vad hedersrelaterat våld och 

förtryck är, vad vi vill är att öka medvetenheten kring hur konstruktionen sker. Att forskning 

som är högkvalitativ och som inriktas på essentiella frågor bedrivs, är nödvändigt för att 

samhället och dess medborgare skall förmå utvecklas. Detta är i korthet vad det så kallade 

forskningskravet innebär (Vetenskapsrådet 1990/2002) och som vi har tagit ställning till. Vårt 

syfte utgör enligt oss ett viktigt motiv till varför denna studie har genomförts och vi tror och 

hoppas att den skall kunna bidra med ökad kunskap och medvetenhet inom ämnet.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras vår studies resultat. Presentationen är disponerad enligt det 

framträdande temat i materialet, vilket vi valt att benämna den kulturella diskursen. Då denna 

diskurs är dominerande är det främst hur hedersrelaterat våld och förtryck konstrueras inom 

den kulturella diskursen som kommer att presenteras och analyseras. Vidare kommer 

könsdiskursen, vilket visade sig vara en oppositionell, alternativ artikulation till den 

dominerande diskursen att ges en kortare beskrivning och analys.  

5.1 Den kulturella diskursen  
I följande avsnitt skall vi belysa olika aspekter av den diskurs som vi har valt att benämna den 

kulturella diskursen. Detta har visat sig vara den diskurs som dominerat i vårt material, dels 

för att samtliga informanter gjorde återkopplingar till det kulturella perspektivet, men också 

då andra diskurser uttrycktes i förhållande till denna. Inom den kulturella diskursen ses 

företeelsen som kulturellt betingad och kopplas till individers nationella och kulturella 

bakgrund. Denna sammankoppling visade sig vara framträdande i flera av intervjuerna.  

5.1.1 Kulturen sätter gränserna  

Inom ramen för den kulturella diskursen associeras synen på vem som kan bli utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck på ett tydligt sätt till individer från vissa kulturer och 

regioner i världen. På frågan vad informanten tänker då hon hör begreppet hedersrelaterat 

våld och förtryck ges följande svar: 

 

IP3: Jag tänker på att det är invandrare naturligtvis, nysvenskar som jag skulle 

vilja kalla dem för va, som är drabbade. Jag tänker ju på det då när jag hör det, jag 

tänker ju inte på en svensk familj när jag hör hedersrelaterat våld. Utan för mig 

blir det helt, en koppling till att det är människor från en annan kultur som är 

drabbad då.  

 

Genom hur informanten talar om och beskriver sin syn på hedersrelaterat våld och förtryck 

framkommer vilka människor som kan utsättas för detta våld. Intervjupersonen menar att 

hedersrelaterat våld och förtryck är begränsat till att omfatta invandrargrupper med en annan 

kulturell bakgrund än den svenska. Hedersrelaterat våld och förtryck ges betydelse genom att 

”människor från en annan kultur” ställs i relation till ”svenskar” och de två kategorierna 

skildras stå i opposition till varandra. Vikt läggs vid individers geografiska härkomst vilket 

sedan blir av betydelse för synen på hedersrelaterat våld och förtryck och vem som utsätts för 

detta våld. Informanten använder sig även av uttrycket ”nysvenskar” vilket tycks fungera som 

synonym till invandrare. Dessa formuleringar förefaller stå i motsats till uttrycket ”svensk 

familj”. Invandrarna, ”nysvenskarna”, beskrivs tillhöra en annan kultur vilket ses som 

förklaring till varför de ges rollen som både offer och förövare av hedersrelaterat våld och 

förtryck. Vilken kultur som avses framkommer inte av citatet, men att det är en annan kultur 

än den svenska som åsyftas förstår vi av den sista meningen. Vi tolkar citatet som att inom 

vissa kulturer blir människor uppfostrade på ett visst sätt (inom denna ram inkluderas inte 

”vi”) och då hedersrelaterat våld och förtryck relateras till nodalpunkten ”kultur” får 

företeelsen en entydig betydelse där andra förklaringsmodeller utesluts. På detta sätt 

begränsas även vilka personer som informanten menar kan bli offer för hedersrelaterat våld 
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och som citatet visar har intervjupersonen svårt att se att hedersrelaterat våld och förtryck kan 

förekomma inom ”svenska” familjer. Citatet belyser hur kulturen utgör centrum i 

informantens resonemang och hur detta begrepp organiserar betydelsen av övriga tecken.  

 

Då vi frågade om informanten ansåg att hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma 

även inom andra grupper i samhället än bland ”invandrargrupper”, gavs följande svar: 

 

IP3: … Nja, nej det har jag nog lite svårt att se på det viset, för det har ju så 

väldigt med kultur att göra men. Nej, jag vet inte, heders…njaej, jag tror inte det. 

Vi är ju inte uppfödda på det viset. 

 

Ovanstående citat menar vi belyser hur den kulturella diskursen följaktligen strävar efter 

entydighet och tillfälligt fungerar som en tillslutning genom att ”sätta stopp” för andra 

alternativa betydelser som tecknen kan ha. Företeelsens betydelse har tillfälligt blivit fixerad 

genom att utesluta att tecknen kan ha andra betydelser eller relationer till varandra. 

Informanten hänför inledningsvis förklaringen till kulturella orsaker, vilka kan förstås vara 

kopplade till vissa nationer då det förefaller svårt att i detta fall tänka sig att grupper eller 

individer som är ”svenska” kan praktisera hedersrelaterat våld och förtryck. Företeelsen är 

således inte på ett enkelt sätt definierat av en viss praktik som kan utövas av många olika 

kategorier av människor, utan praktiken tillskrivs en viss kategori - invandrarna. Informanten 

avslutar sedan meningen med att påstå att ”vi” inte är uppfödda på samma sätt, vilket således 

fungerar som en tillfällig betydelsefixering där hedersrelaterat våld och förtryck är begränsat 

till vissa grupper av människor med en viss nationell kulturell bakgrund.  

 

Nedanstående citat visar däremot hur diskursen aldrig definitivt kan fixera betydelsen av ett 

tecken, inte heller inom en diskurs. I citatet intar hedersrelaterat våld och förtryck istället 

funktionen av ett mångtydigt element där betydelsen inte har blivit fixerad och där andra 

betydelsemöjligheter artikuleras: 

 

IP2: Det är ju en stereotyp bild av hur ett hedersärende ska se ut som man har, det 

skulle jag vilja påstå /…/ Om det skulle vara någon som var utsatt för 

hedersrelaterat våld som inte kommer från Mellanöstern eller så, så tror jag 

absolut att man kan missa att det är heder, det tror jag.  

 

Informanten ger uttryck för att hedersrelaterat våld kan förekomma i andra grupper än bland 

invandrargrupper, men vilka det skulle vara framgår inte av citatet. Informanten beskrev även, 

utöver vad som redovisas i ovanstående citat, att hon inte heller hade erfarenhet av kontakt 

med någon person som varit utsatt för detta våld ur någon annan grupp. Informanten förefaller 

emellertid koppla samman hedersrelaterat våld med människor som kommer från 

Mellanöstern, vilket kan ses som ett uttryck för den kulturella diskurs som är återkommande i 

intervjuerna. Trots att informanten således saknar både kännedom om andra grupper som kan 

utsättas för våldet samt erfarenhet av att våldet kan drabba individer ”som inte kommer från 

Mellanöstern”, anser informanten att detta är en stereotyp och missvisande bild. På detta sätt 

synliggörs att hedersrelaterat våld och förtryck kan ha andra betydelser och att diskursen inte 



 

32 
 

har åstadkommit entydighet. Alternativa sätt att ge betydelse åt hedersrelaterat våld och 

förtryck gör sig här påminda, om än i relativt svag grad, och kan ses som det diskursiva fältet. 

Detta visar alltså hur informanten breddar sin definition av hedersrelaterat våld och förtryck 

och att en diskurs aldrig helt kan sluta sig. Samtidigt visar citatet också hur stark den 

kulturella diskursen är och att företeelsens koppling till vissa nationer i Mellanöstern 

förefaller ske undermedvetet och ofta reflexivt. Trots att citatet således uppvisar en 

medvetenhet om att denna stereotypa bild kan vara problematisk, medverkar informanten 

emellertid till att vissa grupper av människor och nationaliteter fortsätter att kopplas samman 

med företeelsen. 

 

Genom att informanten använder sig av det obestämda pronomenet man: ”som man har” och 

”man kan missa” utvidgar informanten även sitt resonemang till att inkludera fler än sig själv. 

Det är, enligt citatet, inte endast hon själv som har denna stereotypa bild av hedersrelaterat 

våld eller som riskerar att missa hedersrelaterade ärenden, i detta inkluderar hon även andra 

människor. På detta sätt ”görs” hedersrelaterat våld och förtryck till en företeelse som gemene 

man kopplar samman med personer från Mellanöstern och där bilden av hedersrelaterat våld 

och förtryck är stereotyp. Samtidigt påpekar informanten att detta är hennes personliga åsikt 

genom att växla till användning av personligt pronomen: ”skulle jag vilja påstå” och ”det tror 

jag”. Vi ser även att det geografiska område som informanten hänvisar till ”klumpas ihop” till 

att gälla Mellanöstern ”eller så”. Vem som faller offer för hedersrelaterat våld och förtryck får 

här ett associativt förhållande till Mellanöstern, vilket också utvidgas till att inkludera 

någonting mer genom tillägget ”eller så”.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att ovanstående citat åskådliggör hur hedersrelaterat våld och 

förtyck får informanterna att tänka i termer av invandrare, nysvenskar, länder i Mellanöstern 

och kulturella skillnader som tycks förekomma mellan olika kategorier av människor. Detta 

synliggör hur det dras en gräns mellan vilka som faller inom ramen för hedersrelaterat våld 

och förtryck och vilka som inte uppfattas ha någon koppling till företeelsen. Hedersrelaterat 

våld och förtryck kan således inte drabba alla och det är inte vem som helst som kan utöva 

denna sorts våld– resultatet visar att gränsdragningen placerar ”invandrare” och ”svenskar” på 

skilda sidor om begreppet.   

5.1.2 ”Svensk” respektive ”invandrare” 

Vårt material visar hur hedersrelaterat våld och förtryck, inom ramen för den kulturella 

diskursen, tenderar att få informanterna att ordna människor i kategorier till följd av etnisk 

tillhörighet och/eller nationellt ursprung. På detta sätt görs hedersrelaterat våld och förtryck 

till en företeelse som inte kan ses oberoende av en individs ursprung. Informanterna uttalade 

inte någon speciell nationalitet som utmärkande beträffande offren eller förövarna, men då 

västerländska och svenska nationaliteter benämns tyder detta på att det finns ett oppositionellt 

förhållande till andra nationaliteter. I citatet nedan resonerar intervjupersonen om huruvida en 

klients kulturella bakgrund kan påverka bedömningen i ett ärende, vilket inte uppges spela 

någon roll:  
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IP5: Det spelar ingen roll för skyddsbedömningen görs ju med grund i att hon fått 

stryk, hon är kontrollerad och det kan ju lika gärna svenska män göra. 

 

Informanten liknar hedersrelaterat våld med ”svenska” mäns våld mot kvinnor och anser att 

”det kan ju lika gärna svenska män göra” och syftar på misshandel och kontroll av kvinnor. 

Samtidigt som detta tyder på att vikt läggs vid en individuell bedömning där kvinnan har blivit 

slagen och att detta kan hända vem som helst, görs en åtskillnad i och med benämnandet av 

”svenska män”. Eftersom informanten nämner svenska män och att de ”lika gärna” kan 

misshandla och kontrollera kvinnor, måste det finnas något som detta ”lika gärna” kan 

relateras till. I citatet gestaltas ”svenska män” i kontrast till det implicita ”osvenska män” 

vilket vi menar kan hänföras till det kulturella perspektivet där våldet främst ses som ett 

uttryck för icke-västerländsk kultur. En liknande tankegång uppvisar en annan intervjuperson 

genom nedanstående citat då hon får frågan om hon upplever att fallbeskrivningen (se bifogad 

bilaga) uppvisar några tecken på att det kan handla om hedersrelaterad problematik: 

 

IP4: Det behöver det inte vara, men sen kan det ju finnas ett visst mått av sådant 

tänkande hos svenska män också, så är det ju /…/ Där de också kan vara bevakade 

och kontrollerade, kallade horor och allt möjligt. Så det kan ju lika gärna vara en 

svensk man.  

 

Gemensamt för de båda informanternas resonemang är att de påpekar att handlingarna ”lika 

gärna” kan utföras av svenska män, medan de tycks förutsätta och utgå från att ”osvenska 

män” agerar på detta sätt. Detta återspeglas även i tidigare forskning där till exempel Molina 

och de los Reyes (2003 refererade i Eldén) skildrar att kvinnoförtryck görs till kulturella drag 

hos invandrare genom att utgå från svenska förhållanden vid beskrivning av förtrycket. 

Ovanstående citat framhåller emellertid att även om ”svenska” män kan agera på samma sätt, 

gör de inte detta i samma utsträckning som de (outtalat) ”osvenska” männen: ”sen kan det ju 

finnas ett visst mått av sådant tänkande hos svenska män också”. I citatet nedan kan vi se hur 

en annan informant ger uttryck åt sin syn på vem som betraktas som svensk och vem som inte 

gör det, vilket tyder på att informanten lägger vikt vid en individs nationalitet i anknytning till 

hedersrelaterat våld och förtryck:  

 

IP3: Det är ju att den här hotbilden blir på ett annat sätt än när det är en svensk 

kvinna eller man som är utsatt då. Sen kan det naturligtvis vara, jag har haft ett fall 

här där han stod med gevärspipan i pannan på henne bara några minuter innan hon 

var här hos oss i väntrummet, det var inte långa biten härifrån, som vart jättehotad. 

Och det var ju en svensk kvinna, ingen invandrar, ja.. han kom från ett annat 

nordiskt land då, men. 

 

Intervjupersonen tycks vilja skilja mellan ”svensk” och ”icke-svensk”, men beskrivningen 

förefaller bli problematisk då hon skall beskriva mannen som hotar kvinnan i hennes exempel. 

Det verkar vara enkelt att konstatera att kvinnan är ”svensk”, medan mannen till en början 

framställs som ”icke-invandrare”. Informanten ändrar sig sedan till att beskriva att mannen 

”kom från ett annat nordiskt land”, men hon verkar inte uppleva att han därmed är invandrare 

utan mannen tycks hamna någonstans mellan ”svensk” och ”invandrare”. Att det var en svensk 
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kvinna och en man som inte riktigt kan placeras i kategorin ”invandrare”, menar informanten 

bidrar till att hotbilden förändras. På vilket sätt denna förändring yttrar sig framkommer inte 

av citatet, men vi förstår det som att informanten lägger stor vikt vid individers nationella 

bakgrund då bedömning görs avseende den aktuella hotbilden.  

 

I följande citat där informanten resonerar om relationen mellan hedersrelaterat våld och 

förtryck och våld i nära relationer lyfts kultur i kombination med nationell härkomst fram som 

en betydande skillnad:  

 

IP3: De har ju det med sig i sin kultur, nu låter jag lite rasistisk kanske men, jag 

menar det är ju så, kulturen– det kan vi bara hålla med, vara överens om– att våra 

kulturer är så väldigt olika då, om vi säger de som kommer från Iran eller Irak 

va… 

 

Informanten beskriver hur medborgare i Iran och Irak är en del av hederskontexten, vilket 

förklaras av att de kommer från en annorlunda kultur vilken existerar i dessa två länder. 

Individer från Iran och Irak skildras på detta sätt vara annorlunda än individer som har sitt 

ursprung i andra kulturer och då informanten uttrycker att ”det kan vi bara hålla med om, vara 

överens om” tycks en normalisering av denna syn ske. Citatet kan ses som en ansats att vilja 

fastställa beskrivningen av hedersrelaterat våld och dess förbindelse till kulturella och 

nationella förklaringar som en objektiv och sann bild av verkligheten. Informanten tycks vara 

medveten om att beskrivningen kan framstå som snäv och påpekar att uttalandet skulle kunna 

uppfattas som rasistiskt: ”nu låter jag lite rasistisk kanske men”. På detta sätt kan informanten 

skapa en distans till sitt uttalande och påvisa att hon är medveten om den inskränkning 

påståendet medför då alla människor från de länder som nämns i citatet likställs med varandra 

enbart till följd av härkomst. Inskränkningen består även i att människor delvis fråntas och 

begränsas i sitt handlingsutrymme då de beskrivs ha ”det med sig i sin kultur”, vilket med 

informantens synsätt tycks medföra en svårighet för individer att agera annorlunda. På detta 

sätt ser informanten enbart till gruppen och där gruppens identitet främst ges betydelse genom 

en generaliserad bild av kulturen, vilket i sin tur hindrar informanten från att se individuella 

olikheter som förekommer inom gruppen. Samtidigt som det således finns en medvetenhet om 

denna inskränkning, förefaller informanten anse att beskrivningen likväl kräver att denna 

formulering används: ”jag menar det är ju så”. Informanten tycks vilja ”ursäkta” sitt 

påstående med att det faktiskt är på det sätt hon redogör för, att verkligheten ser ut på detta 

sätt. Samma informant ger följande beskrivning då hon argumenterar för betydelsen av 

polisanmälan vid hedersrelaterade ärenden:  

 

IP2: Ja, det är så pass viktigt för att vi ska ge en signal naturligtvis till den här 

mannen att det här är inte i enlighet med svensk lag, att man gör på det här viset 

och att man får ta seden dit man kommer faktiskt. Och bor man i Sverige, då får 

man gå efter Sveriges rikes lag så att säga, man kan inte gå efter någon annan lag 

som är från något annat land. Det går inte. 

 

Informanten påpekar vikten av att polisanmäla för att visa mannen, som vi av ordvalet ”man 

får ta sedan dit man kommer” förstår betraktas komma från ett annat land än Sverige, att 
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våldet eller förtrycket strider mot svensk lag. Det skapas en distinktion mellan hur våldet 

lagligt bedöms i olika länder och informanten förefaller utgå från att mannen följer lagar som 

är upprättade i det land han kommer från istället för att ”gå efter Sveriges rikes lag”. Mannen 

kan i citatet utläsas vara en person som ”vi” som bor i Sverige och som har kunskap om 

landets lagar måste ”ge en signal” för att lära honom hur det fungerar i landet. Detta skapar en 

bild av att individer från länder som intervjupersonen kopplar samman med hedersrelaterad 

problematik, då de kommer till Sverige, inte anpassar sig efter landets seder och lagar. Detta 

beskrivs skapa problem och därför är det viktigt att ”vi” polisanmäler denna man för att 

understryka vikten av att man inte ”gör på det här viset”. Molina och de los Reyes (2003 

refererade i Eldén) beskriver att föreställningen att kvinnoförtryck är ett uttryck för kulturella 

egenskaper hos invandrare även bidrar till stigmatisering av denna grupp. Denna 

stigmatisering åskådliggörs i ovanstående citat då svenska män däremot inte tycks vara i 

behov av att undervisas och lära sig svensk lag, trots att de bryter mot samma lagar som 

utländska män vid utövande av våld och förtryck mot sin partner.  

 

Hur kategorier skall förstås och definieras är enligt det diskursteoretiska perspektivet inte 

förutbestämt. Då informanterna benämner människor efter kulturell och etnisk bakgrund, som 

till exempel ”svensk” och ”invandrare”, skapas och fixeras följaktligen även grupperna som 

sådana. Genom dessa kategorier kan vi se att individer tillskrivs så kallade kollektiva 

identiteter vilka inom diskursteorin beskrivs vara både nödvändiga och möjliggörande, men de 

kan också medföra en begränsning av människors möjligheter. För en person från Irak kan 

således möjligheten att identifiera sig som ”svensk” försvåras då personens kulturella 

bakgrund redan har fått informanten att indela individen i kategorin ”invandrare”. Kategorin 

tillskrivs vissa specifika egenskaper vilka anses gälla samtliga inom gruppen. Som citatet ovan 

illustrerade ges till exempel bilden av att individer som inte ursprungligen är från Sverige, inte 

heller följer svensk lag och därför måste ”läras upp”. Till följd av att individer tillskrivs en 

kollektiv identitet attribueras de även med egenskaper, till exempel beskrivs mannen i citatet 

vara en lagöverträdare, som inte nödvändigtvis är specifika för just den ”gruppen”.  

 

Avslutningsvis kommer vi nedan att redogöra för hur en informant avgränsar hedersrelaterat 

våld och förtryck genom att dela upp människor till följd av sitt ursprung i skilda kategorier. 

Avsnittet skildrar på ett tydligt sätt hur ”den andre”, den som informanten inte identifierar sig 

med, utestängs och positioneras i motsats till andra grupper i samhället. ”De” beskrivs inte 

vara som ”oss” och det är ”vi” som definierar normen i samhället vilket gör ”dem” avvikande. 

Eldén och Lundgren (2009 refererad i Ekström) beskriver hur konstruktionen av kategorierna 

”vi” och ”dem” medverkar till upprätthållandet av synen på den västerländska kulturen som 

civiliserad och jämställd i jämförelse med andra kulturer. Denna uppdelning var särskilt 

framträdande i en intervju vilket har bidragit till att den här ges stort utrymme. Trots att detta 

medför en svagare trovärdighet då endast en informant citeras, anser vi det emellertid viktigt 

att inte utelämna denna del av resultatet. Kategorisering av detta slag fanns närvarande i flera 

av intervjuerna, men uppdelningen och distinktionen mellan grupper uttrycktes särskilt tydligt 

i nedanstående tre citat.  
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IP3: De invandrare som ändå kommer kan jag tänka mig många gånger att det 

skulle kunna röra sig om både förtryck, våld och förtal såhär. De är väldigt för att 

såhär hålla koll på varandra, prata skit om varandra också många i det här, de 

håller sams på ett vis och de håller ihop om man säger så, men det är på både gott 

och ont skulle jag vilja säga/…/ 

 

Ovanstående citat åskådliggör hur informanten kategoriserar ”invandrare” som en enhetlig 

grupp av människor. Denna kategori av individer tillskrivs egenskaper och beteenden som av 

informanten uttrycks vara allmängiltiga och gemensamma för samtliga inom gruppen: ”de är 

väldigt för att såhär hålla koll på varandra…”, ”de håller sams på ett vis…”. På detta sätt 

menar vi att informanten medverkar till att forma och reproducera en viss föreställning om 

invandrare. Samma informant svarar följande på frågan om hur hon definierar hedersrelaterat 

våld och förtryck: 

 

IP3: Ja, det kan ju se väldigt olika ut det där, eftersom det är familjerna som håller 

ihop på det sättet, så vad jag har förstått så är det pappan i första hand och finns 

inte pappan så är det den äldste brodern som tar över det där ansvaret och så 

vidare. Det kan vara en morbror, det kan vara allt, jag tycker att det är… för mig 

är det, jag förstår inte alls mönstret riktigt i det här heller, vem det är som ska 

straffa vem och utav vilken anledning liksom om man säger så. 

 

I citatet kan vi se hur intervjupersonen nu även kategoriserar sig själv i relation till grupper 

där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer. Informanten uttrycker en oförståelse kring 

företeelsen vilket gör att vi tolkar det som att hon kategoriserar sig själv i motsatt förhållande 

till den grupp av människor där företeelsen existerar: ”jag förstår inte alls mönstret riktigt i det 

här heller”. Det beteende som informanten redogör för tycks vara främmande och obegripligt 

och på så sätt distanserar hon sig från detta beteende. Informanten tycks även förutsätta att det 

skall finnas ett bestämt mönster bland invandrare då de beskrivs som en homogen grupp av 

människor och när så inte är fallet ter sig detta ”mönster” som informanten menar finns, än 

mer obegripligt.  

  

För att ytterligare belysa hur människors språkbruk kan resultera i att det görs en åtskillnad 

mellan ”vi” och ”dem” tar vi hjälp av citatet nedan där informanten resonerar om huruvida 

klientens bakgrund kan påverka bedömningen i ett ärende: 

 

IP3: Ja, det skulle det ju faktiskt kunna göra eftersom jag vet att de går mycket på 

deras kultur och seder, bruk och såhär och det är en hårdare kultur de lever i. Den 

är mer tight och den är mer svårgenomtränglig så att säga, de, ja det vet ju ni, de 

hänger ihop så väldigt i släkten och det är så väldigt lätt att skamfila en släkt. På 

något konstigt sätt så, vi förstår ju inte riktigt, vi som är uppfödda här. Alltså jag 

kan inte tänka mig att jag kan förstå det /…/ Man förstår inte det riktigt. Hur det 

skulle kunna fläcka ner anseendet på en hel släkt.  

 

Informanten beskriver sin uppfattning om kulturen som att den vore en allmängiltig och 

generell sanning. Hon talar i termer av ”vi” och ”dem” vilket bidrar till att forma och förstärka 
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denna konstruktion av en objektiv verklighet. Detta blir tydligt genom användandet av 

personliga pronomen som ”ni” och ”de”. Genom att tillägga ”ja det vet ju ni” i meningen tar 

informanten för givet att vi (som intervjuar) delar hennes uppfattning och grupptillhörighet. 

Informanten uttrycker att ”jag kan inte tänka mig att jag kan förstå det”, men utvidgar 

oförståelsen kring företeelsen till att även inkludera andra personer: ”vi förstår ju inte riktigt, 

vi som är uppfödda här” och ”man förstår inte det riktigt”. Oförståelsen för det som uppfattas 

avvika från den samhälleliga normen förstärker även distinktion mellan ”oss” och ”dem” och 

genom denna konstruktion blir det svårt att se att hedersrelaterat våld och förtryck kan 

förekomma bland ”oss”.  

 

Detta avsnitt har pekat på och fördjupat sig i den betydelse som nationell härkomst har för 

avgränsningen av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi började med att redovisa några citat 

som föreföll ha för avsikt att jämställa ”svenska” mäns våld med det våld som ”invandrare” 

utövar. Detta kan ses som ett försök att sudda ut gränsdragningen mellan grupperna, vilket 

dock får motsatt effekt då ”svenskar” tycks utgöra det normativa i samhället. Medan 

invandrarmän förutsätts kontrollera och förtrycka kvinnor, skildras svenska män däremot 

”lika gärna” kunna göra detta vilket medför en distinktion. Denna skillnad förstärks även i de 

fortsatta citaten vilket illustreras genom framför allt en informant som förefaller kategorisera 

invandrare som en enhetlig och homogen grupp människor. Informanten kategoriserar också 

sig själv, som är uppfödd i Sverige, i motsatt förhållande till invandrare. Denna åtskillnad och 

gränsdragning mellan svenskar och invandrare resulterar i ett ”vi” och ett ”dem” där de 

sistnämnda skildras avvika från samhälleliga, sociala och ”svenska” normer.  

5.2 Könsdiskursen- en alternativ artikulation 
Som vi hitintills har redogjort för framträder den kulturella diskursen som dominerande 

genom att den upptar mest utrymme i det empiriska materialet. Detta visar sig emellertid även 

genom att andra sätt att förhålla sig till begreppet hedersrelaterat våld och förtryck formuleras 

i motsats eller som komplement till denna diskurs. Andra synsätt förhåller sig följaktligen till 

den kulturella diskursen, vilket gör att den får en dominerande roll. I detta avsnitt kommer vi 

att belysa det vi har valt att kalla för könsdiskursen. Vid jämförelse med den kulturella 

diskursen skiljer sig könsdiskursen åt i sitt sätt att beskriva samt avgränsa hedersrelaterat våld 

och förtryck vilket den alltså gör genom att samtidigt förhålla sig till den kulturella diskursen.  

5.2.1 Bevarandet av kvinnors sexuella renhet 

Inledningsvis redovisas ett citat där det framkommer hur den dominerande kulturella diskursen 

sätter ramarna för informantens förhållningssätt till hedersrelaterat våld och förtryck:  

 

IP1: Jag tänker nog att det är mycket mer komplext än så, jag tänker att det här 

med hedersrelaterat våld och förtryck det är egentligen frikopplat från både 

religion och kultur och geografiskt område egentligen.  

 

Här beskriver intervjupersonen sin uppfattning av att hedersrelaterat våld och förtryck inte kan 

ses som varken religiöst, kulturellt eller geografiskt betingat då företeelsen är ”mycket mer 

komplex än så”. Könsdiskursen framgår här stå i opposition till vad som beskrivs vara 

utmärkande aspekter inom den kulturella diskursen, vilket även innebär att informanten 
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följaktligen förhåller sig till denna diskurs. Genomgående i den tidigare forskning som 

studerats är liknande sätt att förhålla sig till det kulturella perspektivet, även då förklaringen till 

företeelsens bakomliggande orsaker inte anses vara kulturellt betingad (Wikan 2009; Johansson 

2005; Lindstedt-Cronberg 2005 refererad i Johansson). I citatet blir det således synbart hur 

könsdiskursen artikuleras i opposition mot den kulturella diskursen genom att utesluta att 

hedersrelaterat våld och förtryck har någon faktisk koppling till bland annat kultur. Vad citatet 

visar är hur den kulturella diskursen utmanas av en annan, alternativ diskurs.  

 

I könsdiskursen framträder istället andra aspekter vara det centrala vilket i sin tur ger betydelse 

åt företeelsen, men för att artikulera detta perspektiv tycks det emellertid vara nödvändigt att 

göra detta i relation till den kulturella diskursen. De intervjuer som vi har genomfört visar hur 

hedersrelaterat våld och förtryck kan konstrueras och förstås i termer av kvinnors sexualitet och 

oskuldsfullhet. Genom denna konstruktion förefaller synen på vem som riskerar att bli utsatt för 

detta sorts våld vara relativt givet. Till skillnad från den kulturella diskursen där personer med 

invandrarbakgrund lyfts fram som de utsatta, framställs framför allt unga kvinnor som offer 

inom ramen för könsdiskursen. Det gemensamma för dem som blir utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck hänförs således till en individs könstillhörighet och nämns inte i förening med 

personens kulturella eller etniska bakgrund. Orsaken till varför detta våld och förtryck existerar 

beskrivs ha sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet:  

 

IP4: Det är ju kvinnans oskuld som ska bevaras till vilket pris som helst.  

 

IP1: Jag tänker att det är komplext. Och kräver mycket kompetens. Ehm, så som 

jag tänker så är ju det kopplat till kvinnors sexualitet och att den ska vara 

kontrollerad och hållas inom vissa ramar… så tänker jag. 

 

Ovanstående citat redovisar intervjupersonernas föreställning om vad som definierar och 

utmärker hedersrelaterat våld och förtryck. Framträdande i informanternas syn på orsaken 

bakom våldet är kopplingen till kvinnors sexualitet och kontrollen av densamma. Liknande 

sätt att konstruera hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs av Johansson (2005) där det talas 

om ”ärbara” kvinnor vars sexualitet styrs och kontrolleras av män. Vilka som kontrollerar 

kvinnors sexualitet beskrivs däremot inte explicit i citaten i detta avsnitt som män, vilket 

framträder inom tidigare forskning. Genom det översta citatet där kvinnors oskuld beskrivs 

”ska bevaras till vilket pris som helst” begränsas vilka personer som kan bli utsatta för våldet. 

Gifta kvinnor kan då till stor del uteslutas som eventuella offer samtidigt som unga 

flickor/kvinnor och ogifta kvinnor kan tolkas vara dem som problematiken drabbar. Det andra 

citatet avgränsar hedersrelaterat våld och förtryck mot andra sorters våld med betoning på just 

den sexuella kontrollen. Detta tydliggörs genom utdraget nedan där samma informant 

resonerar kring likheter med andra grupper: 

 

IP1: Jag tänker att både den organiserade brottsligheten och även religiösa 

samfund har ju samma struktur, tänker jag, som det hedersrelaterade våldet. Att 

det finns ett socialt nätverk som kan utöva ett kollektivt våld på olika sätt, så på 

det viset tycker jag att det finns liknande strukturer liksom och att det är viktigt att 

vara uppmärksam på det, tänker jag /…/ Det finns liknande strukturer, men jag 
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tänker att just det hedersrelaterade våldet är mer kopplat till kvinnans sexualitet 

eller sexuella renhet eller vad man ska säga och det tänker jag att, men jo, de 

inslagen kan också finnas i till exempel andra religiösa samfund, men inte så 

mycket i den organiserade brottsligheten.  

 

Genom att följa tankegången och resonemanget som informanten för kan vi se hur 

avgränsningen inte är helt enkel och hur informanten återkommer till kontrollen av kvinnans 

sexualitet för att definiera hedersrelaterat våld. Nodalpunkten kan här ses vara kvinnors 

sexualitet och kontrollen av densamma då det är detta som definierar hedersrelaterat våld och 

förtryck och sätter ramen för vad som benämns som hedersrelaterat. Andra 

förklaringsmodeller till bakomliggande orsaker begränsas i och med informantens 

resonemang.  

 

Informanten menar att strukturen är densamma för organiserad brottslighet, religiösa samfund 

och hedersrelaterat våld. Däremot är hon av uppfattningen att den sexuella kontrollen inte är 

framträdande vad gäller grupper där organiserad brottslighet förekommer vilket särskiljer dem. 

Hedersrelaterat våld och förtryck förefaller främst associeras till kvinnans sexualitet och 

sexuella renhet vilket i sin tur kopplas till förekomsten av ett socialt nätverk vilket beskrivs 

utöva ett kollektivt våld mot kvinnan. Då dessa tecken, det sociala nätverket och det kollektiva 

våldet, relateras till nodalpunkten får de en bestämd betydelse vilket också utesluter att 

organiserad brottslighet och religiösa samfund är detsamma som hedersrelaterat våld och 

förtryck. Informanten tycks ha svårt att bestämma sig för i vilken utsträckning hedersrelaterat 

våld kan kopplas till ”andra religiösa samfund”, men att det också här blir den sexuella 

renheten som utgör den betydande skillnaden. Citatet skildrar även vem som kan bli ett offer 

för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att koppla företeelsen till den kvinnliga 

sexualiteten osynliggörs och utesluts mäns, pojkars och delvis även barns utsatthet och de kan 

följaktligen inte utifrån denna beskrivning utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även 

homosexuella män elimineras på detta sätt från att kunna vara föremål för våldet på samma vis 

som en kvinna.  

5.3 Skuld och skam 

Återkommande begrepp som vi ser utgör centrala aspekter både inom den kulturella diskursen 

och könsdiskursen är skuld och skam. Vad vi vill belysa med detta avsnitt är att vad som vid 

en första anblick kan förefalla ha en entydig betydelse, i detta fall skuld och skam i relation till 

hedersrelaterat våld och förtryck, kan visa sig medföra betydande förändringar av begreppens 

betydelse. Då skuld och skam exempelvis artikuleras i förhållande till kontroll och kvinnlig 

sexualitet etableras andra betydelser än då artikulationen sker i förhållande till kulturellt 

tänkande och ursprung. Bestämda artikulationer medför således att vissa betydelsemöjligheter 

utestängs, till exempel att män inte kan dra skam över familjen eller att en ”svensk” familj inte 

kan drabbas av skam och skuld på samma sätt som familjer från andra kulturer och religioner. 

För att åskådliggöra detta kommer vi i avsnittet parallellt att redogöra för hur artikulationer på 

bestämda sätt fixerar och ger betydelse inom de olika diskurserna.  
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Inledningsvis redovisas följande citat som visar på betydelsen som en av informanterna lägger 

vid skuld och skam då hon resonerar om skillnader mellan hedersrelaterat våld och förtryck 

och våld i nära relationer. Utdraget är informantens respons efter att ha läst fallbeskrivningen: 

 

IP5: Nej, detta är ju inget ovanligt. Här vet man absolut inte heller om det är hot 

och våld i nära relation i en västerländsk familj eller om det är hedersrelaterat och 

kopplat till skuld och skam och den biten, det är för tidigt att säga.  

 

Utifrån citatet tolkar vi det som att informanten avgränsar sin syn på företeelsen genom att 

skuld och skam görs till centrala inslag. Hos denna informant skapar företeelsen viktiga 

associationer: skuld och skam får en avgörande betydelse då informanten resonerar kring 

hedersrelaterat våld och förtryck. Finns inte dessa beståndsdelar med i bilden blir det svårt för 

informanten att se en koppling till hedersrelaterat våld och förtryck. De tycks vara så starkt 

förenade att om inte skuld och skam förekommer, kan det i själva verket inte kallas 

hedersrelaterat våld och förtryck. Benämningen blir då istället ”hot och våld i nära relation”, 

vilket också visar hur det görs en skillnad mellan begreppen hedersrelaterat våld och förtryck 

och våld i nära relation. Informanten tycks dra paralleller mellan hot och våld i nära relation 

och ”västerländska förhållanden” och hedersrelaterat våld och förtryck förknippas med skuld 

och skam vilket vi förmodar relateras till ”icke-västerländska familjer”. Det nämns inte någon 

specifik kultur eller etnicitet i citatet, men genom den tydliga kopplingen mellan hot och våld i 

nära relation och västerländska familjer menar vi att citatet ovan ger uttryck för den kulturella 

diskurs som visat sig vara dominerande i materialet.  

 

Nästa citat är taget ur samma intervju och uppvisar också det den vikt som läggs vid skuld och 

skam. I detta citat kan vi dock se ytterligare associativa länkar, ekvivalenskedjor, som sorterar 

olika tecken och sammanbinder dessa i kedjor med varandra. Citatet visar hur tecken som 

skuld och skam, släkt och familj samt kultur och religion skapar en ekvivalenskedja vilken 

definierar hedersrelaterat våld och förtryck: 

 

IP5: Hur jag tänker vid skrivbordet när jag får in ett ärende och sitter med klienten 

är ju om det finns en hederskomplex bild med i sammanhanget, att det finns skuld 

och skam inför släkten. Om det kommer en flicka eller pojke som är utsatt för våld 

och hot och det finns skuld och skam hos föräldrarna. Och det är ju detta man 

måste försöka utreda och det tycker jag är väldigt svårt ibland, att veta vilket som 

är vilket i det här. Så upplever jag det i alla fall, det är där jag får ha fokus, försöka 

att ta reda på hur det ligger till utifrån min kunskap om olika kulturer och 

tänkande, olika religioner och tänkande och framför allt utifrån samtalen och 

förfarandet i utredningen.  

 

Även detta citat visar hur hedersrelaterat våld och förtryck får informanten att tänka på skuld 

och skam, vilket här vidare kopplas till släkt och familj. Känslorna förefaller uppstå först i 

förhållande till individens familj och släkt, vilket inte gör detta till enbart en personlig skam 

kopplad till den enskilde individen. Skammen expanderas på detta sätt till att inkludera även 

barnets föräldrar, men också övrig släkt inbegrips och åskådliggör hur de kan uppleva en 

individs handlingar som skam för egen del. Informanten fortsätter sedan beskriva hur denna 
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upplevelse av skuld och skam hos familj och släkt förefaller förenlig med vissa kulturer och 

religioner som underförstått beskrivs som ”icke-svenska”. Detta visar på det associativa 

förhållande som upprättas mellan skuld och skam och kulturell och religiös bakgrund. I citatet 

konstrueras hedersrelaterat våld och förtryck som något som utövas av individer med ett 

annorlunda tänkande än den grupp som informanten själv implicit uttrycker sig tillhöra. Olika 

kulturer och religioner medför följaktligen också ett annorlunda sätt att tänka och denna 

skillnad resulterar i svårigheter för informanten att kunna förstå företeelsen och dess uttryck, 

vilket anses nödvändigt för att informanten skall kunna utreda ärendet. På detta sätt förefaller 

skuld och skam således vara sammankopplat med en individs kulturella och religiösa 

bakgrund vilket även begränsar möjligheten att detta skulle gälla till exempel en ”svensk” 

familj eller släkt. Däremot görs ingen avgränsning i form av att skammen på något sätt är 

beroende av individens könstillhörighet. Både flickor och pojkar beskrivs kunna dra skam 

över familj och släkt. Det är inte enbart kvinnor som utpekas som ett hot mot familjens ära 

och det är inte heller endast män som beskrivs vara de som kan uppleva skuld och skam, detta 

gäller såväl släkt som båda föräldrar och är oberoende av kön. Anknytningen mellan skam 

och hedersrelaterat våld och förtryck återfinns även i citatet nedan:  

 

IP3: Det är så väldigt lätt att skamfila en släkt. På något konstigt sätt så, vi förstår 

ju inte riktigt vi som är uppfödda här, alltså jag kan inte tänka mig att jag kan 

förstå det. Hur man kan förstöra för en hel släkt om man skulle gå och vara 

otrogen eller kanske vilja skiljas eller ja, vad katten som helst. Vad har släkten 

med det att göra liksom? Man förstår inte det riktigt. Hur det skulle kunna fläcka 

ner anseendet på en hel släkt. 

 

I citatet upprättas associativa länkar mellan hedersrelaterat våld, kultur, skam och kopplingen 

till släkten. På det sätt informanten skildrar hedersrelaterat våld och förtryck som 

svårförståeligt, obekant och ovant uppvisar likheter med föregående citat. Denna oförståelse 

medför att det dras en gräns, skapas en skillnad, mellan informanterna och de personer som 

kan ingå i en hederskontext. I citatet läggs en framträdande betydelse vid släkten och den 

skam som kan drabba dem vid till exempel otrohet inom ett förhållande. Informanten har svårt 

att förstå hur en omständighet som otrohet eller skilsmässa kan ”fläcka ner anseendet på en 

hel släkt” vilket genom ordvalet ”vi som är uppfödda här” kan förstås som att detsamma inte 

gäller ”svenskar”. Det dras en gräns mellan den grupp som informanten själv anser sig 

tillhöra, denna grupp utövar någon form av ”normalt” och begripligt våld, och den andra 

gruppen där utövandet av våldet beskrivs som ”onormalt” och omöjligt att begripa. 

Informanten uttrycker inte huruvida det är kvinnor, män eller bådadera som berörs vilket 

tyder på att skammen inte ses som bunden till ett särskilt kön.  

 

Efter exemplet om otrohet och skilsmässa tillägger även informanten ”eller ja, vad katten som 

helst” vilket utvidgar de handlingar som kan förstöra för släkten till att inbegripa långt fler 

därtill. Handlingarna verkar för informanten framstå som obegripliga och annorlunda från det 

egna sättet att se på problematiken. Uttrycket ger en bild av att i princip vad som helst skulle 

kunna resultera i att släkten skamfilas. Det till synes bagatellartade som kan förstöra för en 

släkt, förstärker det obegripliga och informanten har svårt att se en logik och systematik i 
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handlingen. Ovanstående citat kan således ses som ett uttryck för en distansering där 

individers agerande inom en hederskontext avviker från den samhälleliga norm som 

informanterna utgår från. Det associativa förhållandet mellan hedersrelaterat våld, den skam 

som kan drabba en hel släkt och dess implicita koppling till att detta avser ”dem” som inte är 

”uppfödda här” menar vi ger uttryck för den kulturella diskursen och dess förklaringsmodell.  

 

Vi fortsätter med följande citat för att belysa hur den betydelsefixering av skuld och skam 

som vi redogjort för ovan delvis reproduceras, men kanske främst förändrar betydelse till 

följd av att tecknen arrangeras i ett speciellt förhållande till varandra vilket utestänger andra, 

alternativa betydelsemöjligheter:  

 

IP5: Nej, så kan det… Eller jo, i förlängningen blir det kanske det. I förlängningen 

blir det ju det, du får inte gifta dig med vem du vill, du får inte gå ut.  

 

IP4: Du får inte ha sex.  

 

IP5: Du får inte gå ut och träffa pojkar, du får inte prata med pojkar i 

mobiltelefon, så det är klart att i förlängningen blir det ju det, du styr inte över dig 

själv som kvinna, som blivande kvinna… Och det är mannens sak att passa, så att 

du inte gör något dumt som skämmer ut hela familjen. 

 

Resonemanget går att hänföra till vad vi valt att kalla för könsdiskursen då informanterna 

framställer hedersrelaterat våld och förtryck som förenat med kvinnors sexualitet och 

kontrollen av densamma. Likheter med tidigare exemplifierande citat är att samtliga ger en 

beskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck där företeelsen associeras till känslor av skuld 

och skam. Citaten beskriver även att dessa känslor inte är begränsade till enskilda individer, 

utan de inkluderar såväl familj som släkt. På detta sätt reproduceras betydelsefixeringen av 

skuld och skam, men till skillnad från tidigare anförda citat där både pojkar och flickor kunde 

dra skam över familjen, reduceras genom artikulationen ovan denna möjlighet i stort sett helt 

och hållet. Detta eftersom det enbart beskrivs vara flickor och kvinnor som kan skämma ut 

familjen. Ekvivalenskedjor skapas på detta sätt mellan kontroll av kvinnors sexualitet, skam 

samt hedersrelaterat våld och förtryck. Intresset i att kontrollera kvinnors beteende och 

sexualitet beskrivs föreligga på grund av att kvinnan inte skall kunna göra ”något dumt som 

skämmer ut hela familjen”. Skammen är således kopplad till kvinnors sexualitet, men utvidgas 

även till att inte enbart vara förbunden till den sexuella avhållsamheten. Kontrollen begränsar 

även flickor genom att de inte får gå ut, prata i telefon eller träffa pojkar eftersom också detta 

kan medföra att de skämmer ut familjen. Hur kvinnor ”hanterar” sin sexualitet görs på detta 

sätt till att inte vara deras privata angelägenhet utan blir betydande för en hel familjs anseende 

och om kvinnan ”gör något dumt” blir hela familjen vanhedrad. Männens främsta uppgift blir 

således att kontrollera kvinnorna för att förhindra att de drar skam över familjen.   

 

En liknande tankegång belyser nedanstående citat där informanten för ett resonemang 

huruvida eventuella skillnader föreligger mellan hedersrelaterat våld och förtryck och våld i 

nära relation:  
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IP2: Det som man kickar igång på om man ska säga så, om man ska knyta detta 

till hedersrelaterat är ju att det stod någonstans att hon skulle ha smutskastat hans 

rykte, ehh… Att hon skämt ut honom stod det ja. Men annars tycker jag att detta 

kan vara precis vem som helst, jag tycker inte att det finns något som gör att det är 

självklart att det skulle vara det ena eller det andra.  

 

Utdraget ovan redovisar för vad det är i fallbeskrivningen som informanten tycker är 

utmärkande för att det skulle kunna beskriva en situation där det förekommer hedersrelaterat 

våld och förtryck. Intervjupersonen reagerar på att mannens rykte har blivit smutskastat och 

att kvinnan skämt ut mannen. På samma sätt som i föregående citat kan vi se att vissa 

betydelsemöjligheter etableras och andra utestängs. Även här beskrivs kvinnan vara ”orsaken” 

till de skamkänslor som uppstår i relation till en man och hans rykte. Genom detta utestängs 

också möjligheten att en man skulle kunna dra skam över sin familj och vanära kvinnan. 

Skammen kopplas på ett bestämt sätt till att vara avhängig kvinnor, men att det är män som 

drabbas av den till följd av kvinnans beteende. På detta sätt kan skuld och skam i citatet ses 

som en central aspekt för att beskriva och avgränsa hedersrelaterat våld och förtryck inom 

könsdiskursen. Bortsett från skammen tycks informanten anse att skillnaderna mellan våld i 

nära relation och hedersrelaterat våld är få och till skillnad från den kulturella diskursen 

kopplas inte skammen till vissa kulturer eller religioner.  

 

Vad ovanstående avsnitt syftar till att belysa är att skuld och skam utgör centrala begrepp och 

betydelsebärande element både inom den kulturella diskursen och könsdiskursen. Beroende 

på den kontext som begreppet används i skiljer sig emellertid dess innebörd åt och medför till 

exempel att olika kategorier av människor anses kunna ingå i en hederskontext. Inom den 

kulturella diskursen associeras skuld och skam till individer från andra kulturer än den 

”svenska”, medan könsdiskursen kopplar samman begreppen med manligt maktutövande som 

existerar oberoende av kultur.  

5.4 Hedersrelaterat våld eller våld i nära relation?  
I följande avsnitt redovisas förhållandet mellan de två närbesläktade begreppen våld i nära 

relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Detta eftersom intervjuerna visar att 

informanterna ofta skiljer mellan dessa begrepp och där det ena begreppet används för att 

definiera det andra. Det framkommer bland annat att liknande våld och förtryck ges olika 

benämningar till följd av vart individen, både den utsatta samt förövaren, har sin etniska 

tillhörighet och/eller nationella ursprung. Vi introducerar nedan ett första citat som får utgöra 

exempel på hur synen på relationen mellan begreppen kan te sig: 

 

IP4: Det kan ju vara våld i nära relation fast det är hedersrelaterat, det är ju ingen 

motsättning i just det. Sen behöver det inte alltid vara hedersrelaterat när det är 

våld i nära relationer, så då kan man ju säga att våld i nära relationer är vidare på 

ett vis.   

 

Citatet ovan visar komplexiteten och svårigheten med att skilja begreppen åt och tydliggör att 

det inte alltid går eller är nödvändigt att dra en gräns mellan vad som tolkas som vad. Det ena 

behöver inte utesluta det andra och en händelse kan samtidigt benämnas som både våld i nära 
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relation och hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs i citatet som en 

specifik form av våld i nära relation. Denna beskrivning blir än tydligare i följande citat: 

 

IP1: Är det våld i nära relation mellan två personer som lever med varandra bara, 

inom citationstecken, så behöver vi ju bara fokusera på ah, men om du är person A då 

behöver vi bara veta vart person B är och vart han bor, vart han har sitt jobb och sina 

vänner. För det är klart, har vi vårt skyddade boende på bostadsområde X och där bor 

hans mamma, ja då kanske vi tänker att det blir onödigt liksom. Även om vi tänker att 

om han inte haft det, så hade det gått jättebra, då behöver vi ju liksom bara titta på 

honom… Oftast är det ju en han. Men är det ett hedersrelaterat våld och förtryck, ja 

när det gäller barn till exempel, då behöver vi förstås titta på om det är båda 

föräldrarna eller om det är mer den ena som är hotfull, och hur ser det ut i den övriga 

släkten och det gäller ju även den vuxna. Vem är det som är en hotbild, är det din bror 

eller mamma eller pappa, farbror eller morbror, moster eller faster eller farfar... Och 

vart befinner de andra sig som kan vara ett hot. Är de i Sverige eller utlandet och så 

vidare.  

 

Av citatet framkommer att vem, eller vilka, som utgör ett hot för den utsatta individen har en 

central betydelse då de olika begreppen skiljs åt. Då informanten talar om våld i nära relation 

beskrivs detta främst ske mellan två parter, ”två personer som lever med varandra”. Denna 

relation förefaller bestå av en kvinna och en man, där det vanligaste är att mannen utsätter 

kvinnan för våld. Beskrivningen av våld i nära relation jämförs i citatet med hedersrelaterat 

våld och förtryck där möjliga förövare breddas till att omfatta betydligt fler personer, bland 

annat skildras släkten vara potentiella förövare. Informanten nämner bland annat att mödrar, 

bröder och mostrar kan utgöra hotbild för den utsatta individen. På detta sätt utvidgas 

företeelsen och de potentiella förövarna till att således inkludera det nätverk av individer som 

den utsatta ingår i. 

 

Det sker även en geografisk utvidgning genom uttalandet: ”är de i Sverige eller utlandet”, 

vilket vi menar kan utläsas som en aspekt av den kulturella diskurs som visat sig vara 

dominerande i vårt material. Detta sker inte på ett tydligt sätt genom att någon speciell kultur 

eller land omnämns, men då hänsyn tas till att inkludera ”utlandet” (vilket inte nämns då 

informanten talar om våld i nära relation) konstrueras hedersrelaterat våld och förtryck till att 

även sträcka sig över nationsgränser. Det sociala nätverk som ovan beskrivs kunna utgöra ett 

hot för individen kan således ses uppträda i andra delar av världen än den plats där den utsatta 

personen befinner sig, men likväl utgöra ett hot för individen. Genom informantens utsaga 

menar vi att det hedersrelaterade våldet och förtrycket utvidgas på flera olika områden då 

jämförelse görs med våld i nära relation som begränsas på ett relativt snävt sätt. På samma 

gång som begreppet och dess innehåll således breddas, begränsas emellertid hedersrelaterat 

våld och förtryck genom att avgränsningen vid jämförelse med andra sorters våld görs 

snävare. 

 

För att skildra hur hedersrelaterat våld och förtryck yttrar sig finns en beskrivning som 

återkommer hos samtliga informanter. Våldet och förtrycket beskrivs av informanterna som 

utövat av en grupp människor mot en enskild individ. En informant berättar:  



 

45 
 

 

IP2: Medan är du utsatt av hela släkten så är du så ensam när du har hela släkten 

emot dig. 

 

Informanten beskriver ett våld som utövas och förespråkas av flera individer, i detta fall en 

hel släkt mot en ensam individ. En annan informant resonerar kring vad som definierar 

hedersrelaterat våld:  

 

IP1: Och att det inte bara är en person som gör det, utan att det är ett kollektiv som 

gör det. Att det är flera personer än liksom en.  

 

Beskrivningarna ovan kan tolkas som att informanterna ser det kollektiva våldet som en 

förutsättning för att få benämna våldet som hedersrelaterat. Om det inte finns ett kollektiv 

bakom brottet kan det inte benämnas som ett hedersbrott. Att definiera hedersrelaterat våld 

och förtryck på detta sätt medför också en begränsning i vem som kan kategoriseras som 

gärningsman eftersom enskilda individer då inte kan göra sig skyldiga till hedersbrott. Detta 

kollektiva utövande av våld och förtryck beskrivs i intervjuerna som en distinktion mellan 

hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer. Nedanstående citat menar vi även 

illustrerar sammankopplingen till den kulturella diskursen då skillnaden mellan 

hedersrelaterat våld och våld i nära relationer diskuteras:  

 

IP5: Det är ju det att det finns en hel släkt som har i uppdrag att skydda familjens 

heder och det ansvaret går ju utanför den här smalare familjekretsen som en 

kanske tänker på när det är våld i nära relationer, för då tänker man ju inte att våld 

i nära relationer ska understödjas av någon moster i Kurdistan.  

 

Här beskriver informanten en ”hel släkt” som potentiella förövare, då de tillsammans bär 

ansvaret att bevara släktens heder. Vad som emellertid är intressant med utdraget ovan är 

stycket där informanten nämner att hon inte tänker att våld i nära relation ”ska understödjas av 

någon moster i Kurdistan”. Här blir det tydligt hur det sociala nätverk som utgör ett hot 

utvidgas både till att inkludera en släkting, ”någon moster”, och utlandet som i citatet 

exemplifieras i form av Kurdistan, vilka ses som kopplade till varandra. Formuleringen 

”någon moster” ger en bild av att denna moster inte behöver vara en närstående person till den 

utsatta individen, men att mostern likväl har ett intresse i att bevara familjens och släktens 

heder och därför backar upp våldet. Genom att informanten framhåller att mostern finns i 

Kurdistan kan vi se detta som ett uttryck för att det kollektiva ansvaret skulle vara kopplat till 

individer med utländsk bakgrund. Vi citerar ytterligare en informant och dennes beskrivning 

av vad som skiljer hedersrelaterat våld och våld i nära relationer åt:  

 

IP3: Ja, den kollektiva bestraffningen på något sätt. Den känner inte jag igen ifrån 

svensk kultur. Jag gör inte det även om den säkert finns här också, för det finns 

den säkert. 

 

Informanten sätter implicit den kollektiva bestraffningen i förbindelse till ”osvensk kultur”. 

Detta menar vi sker genom beskrivningen av att denna form av bestraffning inte känns igen 
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inom ”svensk kultur”, vilket förutsätter att det finns något som inte ingår i denna svenska 

kultur. På detta sätt beskrivs den kollektiva bestraffningen vara ett uttryck för hedersrelaterat 

våld och förtryck, vilket i sin tur ses sammanhängande med vissa kulturer som skiljer sig från 

den svenska. Samtidigt påpekar informanten att kollektiv bestraffning troligtvis förekommer 

även ”här”, i den svenska kulturen, men att det dock inte är något som intervjupersonen 

känner igen. Detta kan ses som ett uttryck för att informanten vill ”säkra upp” sitt påstående 

om att den kollektiva bestraffningen främst förknippas med hedersrelaterat våld och förtryck 

genom att påvisa att ”den säkert finns här också”, trots att detta inte känns igen av 

informanten.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den skillnad mellan hedersrelaterat våld och förtryck 

och våld i nära relation som återkommer i intervjuerna främst kan härledas till beskrivningen 

av det kollektiva våldet. Våld i nära relation begränsas framför allt till att omfatta två 

personer, medan potentiella förövare och offer av hedersrelaterat våld och förtryck utvidgas 

till att inkludera hela familjer och släkter. Denna utökade hotbild beskrivs även kunna 

härledas till andra länder och kulturer. Detta kan kopplas till den skuld och skam som 

associeras till släkt och familj och utgör centrala aspekter för att beskriva och avgränsa 

hedersrelaterat våld och förtryck inom både den kulturella diskursen och könsdiskursen. 

5.4.1 Skillnad i val av insatser? 

Resultatet av intervjuerna pekar på att samtliga informanter bedömer att insatserna inte skiljer 

sig åt speciellt mycket vad gäller huruvida en klient är utsatt för våld i nära relation eller 

hedersrelaterat våld och förtryck. Insatserna och valet av dem beskrivs som likartade oavsett 

hur våldet kategoriseras: 

 

-Kan insatser se olika ut beroende på om du bedömer det som hedersrelaterat eller 

våld i nära relationer?  

 

IP2: Nej, det tycker jag nog inte… Nej. Nej, det måste jag säga att det gör de nog 

inte.  

 

En annan informant svarade likartat på samma fråga: 

 

IP4: Nej, det ska de inte göra. Men man kan ju få tänka lite vidare geografiskt.   

 

Däremot påtalar samtliga intervjupersoner, vilket ovan exemplifieras genom det andra citatet, 

betydelsen av att tänka bredare geografiskt vad gäller de insatser som blir aktuella i ärenden 

som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Några av informanterna menar att detta inte är att 

skilja mellan insatser och att säkerhetstänket inte nödvändigtvis är högre. Istället betonas att 

riskbedömningen i dessa ärenden kräver ett annorlunda förfaringssätt:  

 

IP1: Egentligen inte så mycket, vi har ju samma insatser att tillgå. Det skiljer sig 

inte i vilka insatser vi kan tillsätta, de ser likadana ut, utan jag tänker att det 

snarare handlar om den här riskbedömningen. Det är snarare det, vart ska den här 

personen ta vägen någonstans? 
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Nedanstående citat fokuserar även det på att tänka vidare geografiskt och understryker vikten 

av att placera en kvinna utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck i en annan kommun: 

 

IP3: Ja, det var som jag sa förut, att jag tror att jag sätter dem hellre i en annan 

kommun bara för att det är det. För jag vet att de söker upp dem överallt. Det är 

det som särskiljer, alltså jag kan inte placera en kvinna som är utsatt för 

hedersrelaterat våld i min egen kommun.  

 

Förklaringen till detta hänför informanten till att ”de söker upp dem överallt”. Genom att 

informanten konstaterar att hon vet detta, ”för jag vet att…”, framstår påståendet som 

självklart, generellt och svårt att motsäga. På detta sätt fixeras påståendet om att människor 

som utsätter någon för hedersrelaterat våld förföljer den utsatta överallt som sant. Eftersom 

informanten påtalar att det som särskiljer är denna förföljelse, förstår vi också att informanten 

inte anser att en individ som blir utsatt för våld i nära relation på samma sätt blir förföljd av 

förövaren och därför krävs inte heller förflyttning till en annan kommun. Ytterligare ett citat 

får illustrera synen på val av placering av den utsatta individen: 

 

IP5: Om jag tänker att en flicka eller pojke åker på stryk hemma, blir slagen, en 

svensk, då kan man kanske hitta någon i nätverket som kan ta hand om barnet, 

ungdomen, en tid /…/ Eller ett familjehem utan att det behöver vara hemligt, de 

kan vara där tills man utrett saker och ting va, men det är ingen fara för att den 

som har slagit kommer inte att söka upp eller ställa till nått, utan det kommer vara 

lugnt på den fronten efter att man gjort de här första åtgärderna, men när det är 

heder… 

 

I detta citat tydliggörs en skillnad i hur informanten tänker då den utsatta istället är ”en 

svensk”. Resonemanget går att hänföra till det kulturella perspektivet då vi ser en uppdelning i 

”svenskar” och ”icke-svenskar” (outtalat av informanten) där den första kategorin skildras som 

lätthanterlig. Som tidigare citerad informant förklarade är det inte heller här insatserna i sig 

som skiljer sig åt, citatet beskriver snarare stora skillnader i riskbedömningen. På det sätt 

informanten beskriver ärenden där ”svenskar” utgör klientelet kan vi utläsa att 

barnet/ungdomen anses kunna vara hos någon i nätverket, att familjehemmet inte behöver 

hållas hemligt samt att förövaren inte kommer att ”ställa till nått”. Även om svenska flickor 

och pojkar ”åker på stryk” hemma går det eventuellt att finna någon i nätverket där 

barnet/ungdomen kan tas om hand en tid. Situationer som skildrar våld mot ”svenska” 

barn/ungdomar framhålls således inte som speciellt allvarliga när de ställs i relation till 

hedersrelaterat våld. Klienter från Sverige tycks utgöra det ”normala” och optimala, medan 

situationer gällande hedersrelaterat våld implicit framställs som dess motsats. Informanten 

medverkar på detta sätt till upprätthållandet av ”vi”, vilka kommer från Sverige och ”dem”, 

som har ett annat etniskt ursprung. Dessa två grupper ses som två skilda kategorier av 

människor vilka kräver skilda bedömningar på grund av sin kulturella bakgrund.   

 

I flera av intervjuerna uttrycks att hedersrelaterade ärenden skapar en större oro hos många 

socialsekreterare än vad andra ”sorters” ärenden gör. Denna oro tror en informant uppstår till 
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följd av osäkerhet om hur ärendet skall hanteras och nämner den påverkan media har haft i 

sammanhanget. Hon menar att media förstorat de hedersrelaterade ärenden som gått allra mest 

fel och som slutat i tragedi och att detta bidragit till att skapa en rädsla att göra fel bland de 

yrkesverksamma. Denna osäkerhet och rädsla kan i sin tur resultera i att socialsekreterare vid 

ärenden där individen har utländsk bakgrund blir extra vaksamma och ”går igång på alla 

cylindrar” eller ”tror det värsta innan jag vet hur lugnt det kan vara” som två andra informanter 

uttryckte det. I följande citat blir det tydligt hur en av informanterna reagerar med att bli extra 

vaksam vid ärenden som misstänks vara hedersrelaterade:  

 

IP3: Sen tror jag att, från min sida sett, så kan det vara att jag har strålkastarna på 

lite extra bara därför att det är en kvinna som kommer nu kanske och ändå visar 

att hon är i ett utsatt läge. Så jag tror att det kan gynna kvinnan på det viset, att jag 

vet att hon har ett annat ursprung. Eftersom jag vet att den här problematiken 

förekommer då va /…/ Och är det så att de är från samma land, paret är från 

samma land, ja då blir det varningsblinkers alltså på något sätt, larmklockor såhär, 

det blir det.  

 

Vad detta citat illustrerar är hur stark kopplingen mellan en individs härkomst och 

hedersrelaterat våld och förtryck kan vara. Informanten tycks automatiskt koppla samman 

kvinnans situation med att det handlar om hedersrelaterat våld då hon har ”ett annat ursprung” 

och informanten ”vet att den här problematiken förekommer då”. Associationen förefaller bli 

än starkare då paret kommer från samma land och genom att informanten använder sig av 

uttryck som ”strålkastarna”, ”varningsblinkers” samt ”larmklockor” tycks synen på allvaret 

förstärkas betydligt i den situation som beskrivs. Om citatet ses i samstämmighet med tidigare 

uttalande blir distinktionen påfallande mellan hur ärenden med ”svenska” individer och 

individer med en annan härkomst beskrivs och dess grad av allvarlighet. Det skapas en bild av 

hedersrelaterat våld och förtryck som mycket svårhanterligt och de ärenden som misstänks 

vara hedersrelaterade resulterar i oro hos socialsekreterare till följd av den härkomst och 

kulturella bakgrund en individ har.  

 

Samtliga informanter upplever följaktligen att insatserna inte skiljer sig speciellt mycket åt 

beroende på om våldet benämns för hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relation. 

Däremot framställs ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck kräva större 

försiktighetsåtgärder, till exempel att tänka bredare geografiskt vid val av insatser, vilket kan 

ha sin förklaring i att våldet beskrivs vara kollektivt och ha större geografisk utbredning. 

Avslutningsvis synliggörs även att det främst är den kulturella diskursen och dess 

betydelsefixeringar som framträder i avsnittet i och med indelningen i kategorier som 

”svenskar” och ”invandrare” och ”vi” och ”dem”, vilka tidigare har presenterats som centrala 

aspekter inom den dominerande diskursen. 
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6. Diskussion  
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av studiens huvudresultat. Därefter följer 

diskussion och reflektion kring studiens resultat samt en metoddiskussion. Vidare diskuteras 

även förslag till framtida forskning.  

6.1 Huvudresultat 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar 

kring hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån detta formulerades följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver socialsekreterare begreppet hedersrelaterat våld och förtryck?  

 Skiljer socialsekreterare på hedersrelaterat våld och förtryck från våld i nära 

relationer?  

 Har klientens kulturella bakgrund någon betydelse för socialsekreterares synsätt på 

hedersrelaterat våld och förtryck?  

 Hur påverkar socialsekreterares definition av begreppet valet av insatser? 

 

Vår analys av insamlad empiri har givit oss en bild av hur företeelsen hedersrelaterat våld och 

förtryck konstrueras av socialsekreterare. Resultatet och analysen visar ingen enkel bild av 

vad hedersrelaterat våld och förtryck är– vad det visar är hur företeelsen som sådan görs och 

skapas genom det sätt som de intervjuade talar om ämnet. Vår utgångspunkt har varit att 

hedersrelaterat våld och förtryck är en socialt konstruerad kategori. 

 

Som presenterats i studien utgjorde den kulturella diskursen det dominerande perspektivet på 

hur hedersrelaterat våld och förtryck konstrueras och ges betydelse. Hedersrelaterat våld och 

förtryck beskrivs inom denna diskurs i termer av kulturella skillnader. Könsdiskursen 

framstod i vårt resultat som ett alternativt sätt att konstruera hedersrelaterat våld och förtryck 

på. I denna diskurs ges en annan infallsvinkel på orsaker bakom våldet, vilka beskrivs vara 

frikopplade från aspekter som framkommit vara betydande inom den kulturella diskursen. Det 

blir emellertid stundtals tydligt att det är den dominerande diskursen som könsdiskursen 

förhåller sig till och opponerar sig mot, vilket medför att den inte kan ses oberoende av den 

kulturella diskursen. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck konstrueras inom den kulturella diskursen till att vara 

kulturellt betingat med koppling till vissa länder och regioner i världen, vilket vi menar utgör 

grunden för detta perspektiv. Inom denna diskurs skapas en distans mellan ett ”vi” och ett 

”dem”, mellan ”svenskar” och ”invandrare” och företeelsen beskrivs vara begränsad till att 

omfatta vissa människor beroende på varifrån de härstammar. Genom hur hedersrelaterat våld 

och förtryck på detta sätt görs, skapas även en relativt markant skillnad mellan hedersrelaterat 

våld och våld i nära relationer. Våld i nära relationer kopplas till andra sammanhang än vad 

som gäller för hedersrelaterat våld och förtryck och bilden av vem som beskrivs vara offer och 

utövare skiljer sig åt. Att våldet utövas av ett kollektiv tycktes vara en förutsättning för att få 

benämna våldet som hedersrelaterat och begränsar vem som kan kategoriseras som 

gärningsman. Det kollektiva våldet beskrivs utgöra en distinktion mellan hedersrelaterat våld 
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och våld i nära relationer. Vad som egentligen framställs som den stora skillnaden var 

emellertid svårt att utläsa då våldet och förtrycket beskrivs på likartat sätt, men genom synen 

på betydelsen av kulturell tillhörighet skapas en distinktion och det var framför allt detta som 

tycktes utgöra skillnaden.  

 

Könsdiskursen kategoriserar och talar om hedersrelaterat våld och förtryck som ett uttryck för 

manligt maktutövande som existerar oberoende av kultur. Inom detta perspektiv ses inte 

individers kulturella bakgrund som en förklarande orsak till varför våldet och förtrycket 

uppstår. Det talas om mäns kontrollerande av kvinnor och då framför allt av deras sexualitet. 

Denna kontroll beskrivs existera överallt och anses inte förekomma inom endast vissa 

folkgrupper. Skuld och skam är begrepp som förekommer inom de båda diskurserna, men där 

deras meningsinnehåll skiljer sig åt. Inom könsdiskursen kopplas begreppen till kvinnors 

sexualitet då de beskrivs kunna dra skam över männen på grund av sin sexualitet, vilket även 

utesluter att män kan vara offer. Mannens rykte riskerar att bli smutskastat och vanärat varför 

det ligger i hans intresse att kontrollera kvinnan. Hedersrelaterat våld och förtryck konstrueras 

på detta sätt att vara tätt sammankopplat med kvinnors sexualitet vilket i sin tur även kopplas 

till mäns heder. Inom den kulturella diskursen utgör skuld och skam centrala aspekter vilka 

till skillnad från könsdiskursen inte hänvisar begreppen till kvinnors sexualitet, utan 

associeras till människor från kulturer och religioner vilka beskrivs skilja sig från den 

”svenska” kulturen.   

 

Insatserna som sådana beskrivs vara desamma för hedersrelaterat våld och förtryck och våld i 

nära relation och informanterna kan inte se att dessa skiljer sig åt. Det kan exempelvis bli 

aktuellt med placering av den utsatta personen. Distinktionen tycks snarare bestå i 

omständigheterna runt denna placering och då framför allt de geografiska; kan individen 

placeras i hemkommunen, någon närstående kommun eller krävs en placering med längre 

geografiskt avstånd? Är det aktuellt med familjehemsplacering? Svaren på dessa frågor tycks 

hos vissa informanter gå att finna i huruvida det är en ”svensk” eller ”icke-svensk” individ som 

blir utsatt.  

6.2 Resultatdiskussion 
Är hedersrelaterat våld en fråga för de andra? Denna fråga ställdes i den utställning som 

diskrimineringsbyrån tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland presenterade för att 

belysa att hedersrelaterat våld och förtryck inte är en problematik som endast förekommer 

bland invandrargrupper. Utställningen fick motta kritik till följd av att den ansågs 

underminera och förringa problemet (Gidlöf 2011). Vi menar dock att frågan är relevant och 

att diskussionen som följde utställningen är nödvändig för att belysa ämnets komplexitet och 

åskådliggöra de konsekvenser som olika svar på frågan medför.   

 

Som utställningen illustrerar råder skilda uppfattningar om hur hedersrelaterat våld och 

förtryck skall definieras och hur det bör avgränsas, vilket även visade sig i vårt resultat då 

informanterna tillskriver företeelsen olika betydelser. De diskurser som framträder i resultatet 

förefaller utgöra gränserna för vad informanterna kopplar till företeelsen och avgränsa detta 

våld i jämförelse med till exempel våld i nära relation. Vad vi ställer oss frågande till är 
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huruvida detta kan resultera i att vissa grupper av människor riskerar att förbises då de till 

exempel inte uppfyller bilden av ett offer för hedersrelaterat våld och förtryck och således inte 

får tillgång till insatser i samma utsträckning.  

 

Vår föreställning var att vi efter att ha genomfört denna studie skulle ha en tydlig och klar bild 

av vår egen syn på hedersrelaterat våld och förtryck och om detta till exempel bör särskiljas 

från det våld och förtryck som benämns för våld i nära relation. Vi kan emellertid konstatera 

att så inte är fallet då företeelsen nu framstår som än mer komplex och där avgränsningen, 

oavsett det sätt den sker på, kan resultera i olika konsekvenser. En av grundpremisserna inom 

socialkonstruktivismen är att skilda synsätt kan resultera i sociala konsekvenser på grund av 

att sociala handlingar ses som naturliga av en individ och onaturliga av en annan (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000). Vi menar att beroende på vilken diskurs som dominerar inom 

socialtjänsten kan bemötandet och även den hjälp och det stöd individen får skilja sig åt, 

vilket kan resultera i sociala konsekvenser då socialsekreterare möter individer som lever 

inom hederskontexter. Att det råder delade meningar och att individer definierar, beskriver 

och förknippar företeelser och händelser olika är givetvis inget konstigt och kan kanske tyckas 

trivialt, men i detta sammanhang menar vi att det kan vara problematiskt. I värsta fall menar 

vi att det kan äventyra en klients rättssäkerhet då individen riskerar att inte få adekvat hjälp.  

 

Vad medför till exempel den kulturella diskursen som förklarar hedersrelaterat våld och 

förtryck genom att beskriva företeelsen som kulturellt betingad? Som vårt resultat visar 

resulterar detta bland annat i att föreställningar om invandrare reproduceras och ses som 

avvikande från det normativa ”svenska” samhället och dess ”svenska” medborgare. Detta 

menar vi är problematiskt eftersom det ger en entydig bild av hedersrelaterat våld och förtryck 

vilket kan vara missvisande i och med den komplexitet som begreppet innebär. Denna 

problematik ser vi även höra ihop med diskursteorins uppfattning om tillskrivning av 

kollektiv identitet och dess inskränkningar av människors möjligheter. Resultatet visar att det 

sker en uteslutning av ”den andre”, den grupp som informanten inte anser sig tillhöra. Vi 

frågar oss om detta kan medföra konsekvenser i det sociala arbetet då risken finns att alla 

individer från till exempel Mellanöstern ses som en homogen grupp och att samtliga individer 

inom gruppen tillskrivs vissa egenskaper utifrån en kontrast till ”det svenska”.  

 

Enligt detta perspektiv blir det även svårt att se att en ”svensk” person kan utsättas för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Huruvida benämningen egentligen spelar någon roll för de 

individer som på olika sätt har en koppling till företeelsen har varit en av många frågor vi 

ställt oss själva under arbetet med studien och svaret är enkelt: vi vet inte. Vi vill emellertid 

belysa frågan då detta skulle kunna resultera i att till exempel ”svenska” kvinnor och deras 

situation inte tas på lika stort allvar som ”invandrarkvinnor” med andra kulturella bakgrunder. 

I resultatet framgick att hedersrelaterat våld och förtryck upplevs allvarligare och kräver mer 

omfattande resurser än det våld som ”svenskar” utsätts för. Detta menar vi i förlängningen 

kan resultera i att det våld som ”svenska” kvinnor och barn utsätts för nonchaleras och 

åsidosätts till förmån för hedersrelaterat våld och förtryck. Även tankar på att det motsatta kan 

vara fallet har slagit oss. Om bilden av invandrare som radikalt annorlunda ”oss” etableras i 

samhället, vilket vi menar till viss del tyvärr redan har skett, kan detta resultera i en 
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inställning av att det inte går att göra någonting åt problemet – ”de” bara är ju sådana vilket 

inte går att förändra. Likaså kan problematiken ses som mindre allvarlig eftersom det är en del 

av deras djupt förankrade ”natur” och kultur vilket skapar bortförklaringar som att ”det alltid 

har varit så”.  

 

Könsdiskursen som istället associerar hedersrelaterat våld och förtryck till kvinnors sexualitet 

och kontrollen av densamma, medför bland annat att pojkar och män utesluts som offer. För 

att illustrera vilka konsekvenser denna konstruktion kan medföra menar vi att en man som är 

utsatt för hedersproblematik och söker hjälp på socialtjänsten riskerar att möta föreställningen 

att han inte kan vara offer för denna problematik och därmed inte erbjuds lämpliga och 

adekvata insatser. Då socialsekreterare är en yrkesgrupp som kommer i kontakt med individer 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck representerar också socialsekreterarna denna 

grupp. Därför menar vi att det är viktigt att det finns en medvetenhet i yrkesgruppen om 

begreppets betydelse och vilka människor som omfattas.   

  

Grutzky och Åberg (2013) menar att hedersrelaterat våld och förtryck genom att jämföras 

med våld i nära relationer blir fråntaget ett erkännande som något särskilt. Vad vi menar är 

naturligtvis inte att nonchalera den problematik som förekommer, vad vi vill synliggöra och 

problematisera är de eventuella konsekvenser av den kollektiva identitet som vi menar 

tillskrivs vissa grupper av människor. Detta konstituerande av grupper reproducerar således 

en viss bild av invandrare och detta tror vi föder och vidmakthåller förutfattade meningar om 

invandrare och personer med en annan kulturell bakgrund än den ”svenska” eller ”nordiska”. 

Vi menar att detta även kan ske åt ”andra hållet”, således att alla ”svenskar” tillskrivs en 

kollektiv identitet och att skillnader inom gruppen därmed ignoreras. Denna begränsning av 

andra konstellationer av gruppbildningar medför att en tydlig gräns dras mellan det våld som 

”svenska” män utsätter sin partner för respektive det våld som en ”invandrarman” utsätter sin 

partner för.  

 

Vad som efterhand framträtt som viktigt menar vi emellertid framför allt är att öka 

medvetenheten om att allt som sägs även bidrar till att skapa olika representationer av 

verkligheten, vilket är det perspektiv som framträder inom socialkonstruktivismen (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000). Olika representationer av hedersrelaterat våld och förtryck både 

reproduceras och förändras således beroende på hur företeelsen beskrivs och ges mening. Då 

det inte finns något ”rätt” sätt att se på sociala problem, menar vi att fokus i debatten snarare 

bör inriktas på att öka medvetenheten om dessa skilda representationer och vad de i sin tur 

kan medföra, vilket vi tror kan ske genom att först och främst våga lyfta och diskutera frågan.  

6.3 Metoddiskussion 
Vårt resultat är inte möjligt att generalisera, vilket emellertid inte heller är vårt syfte med 

studien. Däremot menar vi att resultatet genom att kopplas till den forskning som tidigare 

presenterats inom området, visar att på de sätt våra informanter beskriver hedersrelaterat våld 

och förtryck uppvisar likheter med hur forskningen skildrar hur konstruktionen av företeelsen 

ser ut. Till en början uppfattade vi inte resultatet som direkt uppseendeväckande, förvånande 

eller anmärkningsvärt. Det var först när vi började arbetet med att transkribera och analysera 
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materialet från intervjuerna som vi märkte att det fanns intressanta perspektiv som väckte 

många diskussioner och funderingar hos oss. Vårt val av metodologisk samt teoretisk 

referensram tror vi har bidragit till att vi förmåddes se materialet med ”nya” ögon, att gå på 

djupet av vad som sades i intervjuerna och hur detta även bidrar till att skapa ”verkligheten”. 

Vi menar att det socialkonstruktivistiska synsättet har medverkat till en bredare förståelse för 

hur sociala problem i allmänhet och hedersrelaterat våld och förtryck i synnerhet ständigt 

skapas, reproduceras men även förändras.  

 

Under arbetets gång insåg vi emellertid att våra ambitioner med att anbringa ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och utgå från en diskursanalytisk förståelseram vid analys 

av studiens resultat, var för höga. Detta menar vi försvårade arbetet med studien och stundtals 

har det upplevts övermäktigt att skapa oss en helhetsförståelse för det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. Detta med anledning av att vi helt enkelt saknade tillräckligt med förkunskaper 

för att kunna göra diskursanalysen rättvisa, vilket även gjorde att motivationen stundtals 

försvann.  

 

Vår avsikt var till en början att genomföra fokusgrupper för att samla in data, vilket vi menar 

skulle kunnat utgöra ett tänkbart tillvägagångssätt för denna studie. Fokusgrupp kan beskrivas 

som en form av en fokuserad gruppintervju som vanligtvis innefattar fem till åtta informanter 

vilka sammanförs vid intervjutillfället. Metoden är bland annat lämplig för att öka kunskapen 

om olika individers attityder och synsätt (Malterud 2009). På grund av tidsbrist samt 

svårigheter att få ihop tillräckligt med deltagare till fokusgrupper ändrade vi emellertid 

datainsamlingsmetod. Detta kan vi tycka är synd då vår tanke var att tillvägagångssättet skulle 

förhindra att vi som intervjuare fick informanterna att tänka i vissa banor eller på vissa 

begrepp, då vi ville undvika detta i så stor utsträckning som möjligt. Intentionen var att 

fallbeskrivningen skulle fungera som hjälpmedel och utgöra underlag för diskussion i grupp 

mellan informanterna och där vi främst skulle fungera som ”lyssnare”. På detta sätt ville vi 

undersöka vad informanterna själva, utan vår inblandning och våra intervjufrågor, tyckte var 

anmärkningsvärt i fallbeskrivningen.  

 

Vi anser emellertid att vi lyckades relativt bra med att förhindra att ställa ledande frågor eller 

att styra samtalet i vissa riktningar, men vi vill understryka att vi har medfört till att 

konstruera begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Då vi ställde frågor om företeelsen och 

även i förhållande till begreppet våld i nära relationer, är vi medvetna om att detta kan ha 

medfört att även informanterna talade i dessa termer. Att det i fallbeskrivningens skildras vara 

en kvinna som misshandlas menar vi också kan ha resulterat i att informanterna främst talade 

om kvinnor som offer och män som förövare, vilket således innebär att vi i rollen som 

forskare och intervjuare kan ha fört informanterna i denna riktning. På detta sätt kan 

användningen av fallbeskrivningen som ”hjälpmedel” även ha haft negativa konsekvenser. 

Överlag menar vi dock att fallbeskrivningen utgjorde ett lämpligt verktyg och tror att det 

medverkade till intressanta intervjuer och resonemang.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Som vi tidigare nämnt i resultatdiskussionen anser vi att tyngden i debatten av hedersrelaterat 

våld och förtryck framför allt bör fokuseras på att lyfta och diskutera problematiken för att på 

så sätt medvetandegöra eventuella föreställningar som finns kring företeelsen. Detta menar vi 

även skulle vara en intressant infallsvinkel till fortsatt forskning inom området. Vad är det för 

föreställningar som individer med koppling till hedersrelaterat våld och förtryck möter på 

olika socialkontor i Sverige då de söker hjälp och stöd till följd av sin problematik? Är 

socialsekreterare medvetna om att de bemöter klienter olika på grund av nationell och 

kulturell härkomst och vilken betydelse har egentligen benämningen av en företeelse? Anser 

socialsekreterare att både pojkar och flickor, män och kvinnor, kan vara förövare och offer av 

hedersrelaterat våld och förtryck? Vår uppfattning är att det i dagsläget behövs mer forskning 

som fokuserar på frågor som dessa. Det saknas fördjupade studier som åskådliggör hur olika 

representationer av verkligheten– av företeelser som till exempel hedersrelaterat våld och 

förtryck– ständigt reproduceras och förändras. Vi tror att det är viktigt att den fortsatta 

forskningen inte är rädd för att närma sig företeelsen ytterligare och från alla möjliga 

synvinklar. Vi måste våga ställa obekväma frågor som exempelvis om hedersrelaterat våld 

och förtryck endast är en fråga för de andra eller om den faktiskt inkluderar oss alla.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Presentation av oss och vår uppsats samt information om de forskningsetiska principerna.  
 
Bakgrundsfrågor 
 

- Namn, ålder & utbildning? 
- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? Tidigare arbetserfarenhet?  
- Hur kom det sig att du sökte dig till att arbeta inom detta område? 
- Hur kan en ”vanlig” arbetsdag se ut? Vilka olika slags arbetsuppgifter ingår i ditt jobb? 
- Vilka är det du kommer i kontakt med i ditt yrke (målgrupp)? I vilken ålder befinner 

sig målgruppen? 
 
  
Fallbeskrivning presenteras och respondenten får tid att läsa den.  
 
 

- Vad är din spontana tanke kring detta ärende? 
 

- Beskriv hur du resonerar kring denna kvinnans problematik. 
 

- Är detta ett ”vanligt” ärende som du möter i ditt dagliga arbete?  
 

- Berätta hur du tänker kring eventuella insatser- vilka insatser anser du kan vara 
aktuella i detta ärende? 
 

- Vad ligger till grund för din bedömning av insats/insatser i ärendet?  
 

- Skulle kvinnans bakgrund och eventuella kultur kunna påverka din bedömning? Om 
ja; I så fall hur?  
 

- Vad tänker du då du hör begreppen ”heder”, ”hedersrelaterat våld och förtryck”? Är 
detta något du kan se förekommer i fallbeskrivningen? 
 

- Hur definierar du hedersrelaterat våld och förtryck?  
 

- Hur definierar du våld i nära relationer?  
 

- Anser du att det finns en skillnad mellan hedersrelaterat våld och förtryck och våld i 
nära relationer? Om ja; vad skiljer dem i sådana fall åt? Om ja; upplever du att det är 
svårt att skilja dessa ärenden åt? 
 

- Anser du att det är viktigt att skilja begreppen/problematiken åt? Om ja; varför? 
 

- Skiljer sig insatserna åt beroende på om du bedömer fallet som våld i nära relation 
eller som hedersrelaterat våld och förtryck? Om ja; hur skiljer de sig åt?  
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- Beskriv din uppfattning om huruvida yrkesfältet generellt sett har god kunskap av att 
skilja dessa former av våld åt (se ovan). 

 
- Hur ofta skulle du uppskatta att du kommer i kontakt med personer som är utsatta 

för hedersrelaterat våld och förtryck?  
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Bilaga 2 – Fallbeskrivning 
 
Du arbetar som handläggare på socialtjänsten och mottar ett samtal från en kvinna som 
befinner sig på akutmottagningen. Kvinnan berättar att hennes make har misshandlat henne 
och att hon behöver få din hjälp.  
 
Du och en kollega åker till akutmottagningen och möter där kvinnan som är 23 år gammal. 
Hon är mycket uppriven och skärrad och berättar något motvilligt att hennes make under 
eftermiddagen misshandlat henne i deras gemensamma hem. Läkaren bekräftar att kvinnans 
berättelse överensstämmer med hennes skador- en bruten arm, en större sårskada i pannan 
och en på överläppen, två brutna revben samt ett flertal blåmärken på bål och rygg.  
 
Kvinnan uppger också att maken alltid har varit väldigt kontrollerande men att detta 
förvärrats ytterligare det senaste året. Han hindrar henne från att gå ut, kontrollerar ofta 
hennes telefon och anklagar henne för att vara lättfotad och för att vara en hora. Hon har 
även märkt att hans kompis ofta åker förbi radhuset då maken inte är hemma och detta får 
henne att känna sig bevakad.  
 
Det som föranlett dagens händelse ska enligt kvinnan bero på att hon blivit uppehållen på 

sitt arbete och kommit hem 40 minuter senare än vanligt. När hon kommer hem är maken 

oväntat nog redan hemma från arbetet och är mycket arg och ifrågasätter vart hon har varit 

och med vem. Han anklagar henne för att ha varit otrogen, skämt ut honom och hotar med 

att han ska slå ihjäl henne. Snart går skrikandet och hoten även över i fysiskt våld. Kvinnan 

uppger att hon var säker på att han skulle slå ihjäl henne där och då, men det som räddade 

henne var en granne som ringde på dörren. När maken gått för att öppna flydde hon ut via 

altandörren. Hon berättar att hon ringde en väninna som hämtade henne och körde henne 

till akuten. Kvinnan är nu orolig för att återvända hem och rädd för sitt liv och ber därför nu 

om socialtjänstens hjälp. 

 


