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Sammanfattning 

Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka hur forskning kring hedersrelaterat våld är strukturerat 

och hur detta potentiellt kan påverka det sociala arbetet. Det vetenskapliga problemet som vi ser 

föreligger handlar om att den polariserade debatten om det hedersrelaterade våldet på politisk nivå 

även går att urskilja på en forkskarnivå. Hedersrelaterat våld är ett växande problem, inte bara i 

Sverige, utan även i andra nordiska länder. Hedersrelaterat våld är en effekt av när hedern blir drabbad 

och den som blir utsatt för hedersrelaterat våld blir kontrollerad av familjens eller släktens normer och 

regler, detta kan leda till sanktioner i form av psykiskt och fysiskt våld. 

Vår forskningsfråga ämnar att undersöka hur forskning om hedersrelaterat våld i Sverige är 

strukturerad och hur de polariserade orsaksförklaringarna kultur och intersektionalitet kan påverka det 

sociala arbetet kring hedersrelaterat våld. Vi hävdar att de polariserade och skiftande 

orsaksförklaringarna kring det hedersrelaterade våldet påverkar det sociala arbete och socionomers 

utbildning. Forskningsfrågan och de tillhörande frågeställningarna har studerats genom en kvalitativ 

induktiv forskningsansats och det empiriska materialet har analyserats utifrån Laclau och Mouffes 

socialkonstruktivistiska diskursanalytiska instrument. Vi har analyserat sju stycken forskningsverk 

skrivna av forskare i Sverige. Det vi ämnar att studera är hur dessa forskningsverk porträtterar och 

strukturerar hedersrelaterat våld utifrån de två orsaksförklaringarna kulturförklaringar och 

intersektionalitet. Resultatet visar att den kulturella förklaringsmodellen är mer förekommande än den  

intersektionella argumentationslinje gällande det hedersrelaterade våldet. Alla forskningsverk 

definierar det hedersrelaterade våldets art på liknande sätt, men att orsaksförklaringarna går isär.  

Vår slutsats är bland annat att vi ser hur en ej kan förhålla sig till hedersrelaterat våld utan att se till 

kultur, men att den intersektionella analysen av våldet också är nödvändig för att kunna ta in alla 

omkringliggande påverkande faktorer. Det intersektionella perspektivet kring hedersrelaterat våld 

poängterar dock att den kulturella förklaringen blir ett faktum då forskning inte lyckats lösa hur en 

inom det sociala arbetets praktik ska avvända en kulturell stereotypisering när det kommer till frågan 

om hedersproblematik. 
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Abstract 

The purpose of this thesis work is to investigate how research on honor-related violence is structured 

and how this can potentially affect social work. The scientific problem we see is about the fact that the 

polarized debate regarding honor-related violence is a growing problem, not only in Sweden, but also 

in other Nordic countries. Honor-related violence is an effect of when the honor becomes affected and 

the person who is subjected to honor-related violence is controlled by the family´s norms and rules, 

this can lead to sanctions in the form of mental and physical violence. 

Our research question aims to investigate how research on honor-related violence in Sweden is 

structured and how the polarized explanations of culture and intersectionality can influence the social 

work on honor-related violence. We argue that the polarized and shifting explanations of cause for the 

honor-related violence affect the social work and the education of social workers. The research 

question and the related issues have been studied through a qualitative inductive research approach 

and the empirical material has been analyzed based on Laclau and Mouffe’s social constructivist 

discourse analytical instruments. We analyzed seven research works written by researchers in Sweden. 

What we intend to study is how these researchers portray and structure honor-related violence based 

on the two causal explanations of culture and intersectionality. The result shows that the cultural 

explanation model is more prevalent than the intersectinal line of argument regarding the honor-

related violence. The empirical material define the nature of honor-related ciolence in a similar way, 

but that the explanations of cause separates them. 

Our conclusion is, among other things, that we see how one cannot relate to honor-related violence 

without looking at culture, but that the intersectional analysis of violence also is necessary in order to 

be able to absorb all surrounding influencing factors. The intersectional perspective on honor-related 

violence, however, emphasizes that the cultural explanation becomes a fact when research has not 

succeeded in solving how social work practice should deviate from a cultural stereotyping when it 

comes to the issue of honor-related violence. 
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1. Inledning 

 

1.1 Inledande bakgrund 

Enligt en rapport från statliga Ungdomsstyrelsen Gift mot sin vilja som kom år 2009 fick 70 000 unga 

inte välja vem de gifter sig med (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5). Enligt den statliga utredningen 

från år 2014 som genomfördes av dåvarande regeringens samordnare mot våld i nära relationer Carin 

Götblad lever 100 000 killar och tjejer under 25 år under hedersförtryck. Utredningen menar att en ser 

ett stort mörkertal eftersom anmälningsbenägenheten blir lägre då våldet utövas av närstående (Våld i 

nära relationer – en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare arbete, SOU 2014:49). Astrid Schlytter, 

docent på Stockholms Universitet och expert inom området hedersrelaterat våld bekräftar att forskare 

ser en ökning av hedersrelaterat våld och antagandet är att åtminstone var tredje elev, pojke eller 

flicka, utlandsfödda eller som har två utlandsfödda föräldrar lever under hedersrelaterade normer. Hur 

hedersrelaterade normer påverkar individers liv och på vilket sätt det ter sig, vilka som utövar detta 

och varför är en debatt som tagits upp i Sverige sedan 90-talet (Kerpner och Röstlund, 2017, 29 maj) 

Debatten om hedersrelaterat våld har alltid varit infekterad och många gånger fokuserar debatten 

bland annat på om hedersrelaterat våld som fenomen ens existerar. Är det som många kallar för 

hedersrelaterat våld kulturellt betingat, rasistiskt, och medför benämningen hedersrelaterat våld risken 

att stigmatisera vissa grupper i samhället. Carbin (2010) beskriver i sin avhandling hur hedersdebatten 

till stor del kretsar kring om hur en benämner problemet och kategoriserar det. När politiker, forskare 

och journalister debatterar om det hedersrelaterade våldet är det jämställdhet, kultur, integration, våld 

och invandring som framförallt fokuset läggs på. Hedersrelaterat våld har för politiker, forskare och 

samhället i det stora hela varit på agendan i över 20 år, men har under de senaste åren intensifierats. 

Kommuner har även larmat om ökning av anmälningar kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser 

alltså en ökning av hedersrelaterat våld, vilket framkommer i oberoende rapporter. Men samtidigt kan 

forskare inom ämnet inte enas om en gemensam benämning och uppfattning om vad hederskontexten 

innebär. Orsakförklaringarna till det hedersrelaterade våldet är skiftande men de mest framträdande 

orsaksförklaringarna vi kan se gällande hedersrelaterat våld är utifrån det intersektionella perspektivet 

samt det kulturella perspektivet.  

Wikan (2003) beskriver hur mordet på Abbas år 2005 visade på brister och felbedömningar i 

samhällets hjälpapparater och menar att mordet på Abbas kunde ha förhindrats om socialtjänsten varit 

mer lyhörda kring hedersproblematikens former i ärendet. Detta menar vi blir problematiskt då 

verksamma socialarbetare potentiellt inte förstår eller vågar ta i klientens problem eller begära rätt 

insatser. Inom exempelvis socialtjänsten finns det möjligheter att gå utbildningar om hedersrelaterat 

våld för att få djupare kunskap om ämnet och förhoppningsvis praktiska verktyg till det operativa 

arbetet. Dock så ställer vi oss frågan om hur en som utbildningsansvarig tänker vid val av utbildning 

för personalen och finns det tankar om att utbildningen kan vara ideologiskt vinklad och hur en har 
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reflekterat i sitt val av utbildning. Det sociala arbetet kan således påverkas av det politiska klimatet 

gällande hedersrelaterat våld om det är så att forskningen är ideologiskt färgad. Detta i sin tur påverkar 

det sociala arbetet på många sätt, bland annat genom den evidensbaserade praktiken eller att 

utbildning inom ämnet på arbetsplatsen är formad utifrån forskning. Det vi ser är att i slutänden är det 

individen som drabbas, den som lever i en hederskontext som söker stöd eller hjälp. Denna individ 

riskerar att påverkas av det spända klimatet kring hedersdebatten. Problemet kan försvåra arbetet för 

socialarbetare då en kan känna sig osäker eller rädd för att “göra fel” eller “tycka fel”. Att en 

socialarbetare riskerar att förknippas med en ideologisk förankring som en ej håller med för övrigt. 

Den moraliska kompassen hos socialarbetare kan då skapa obehag genom att möjligtvis förknippas 

med eller stödja rasistiska ståndpunkter. Ansvaret att indirekt ta ställning i debatten genom att avgöra 

vilken typ av insats en väljer i arbetet med klienten baseras på socialarbetares individuella bedömning 

och avvägning om vad hen bedömer som hedersrelaterat våld utifrån den forskning som finns. 

Plötsligt blir bedömning och val av insats en värderingsfråga. Då vi som författare av denna text redan 

här i inledningen valt använda oss av begreppet heder på olika sätt tar vi indirekt ställning i frågan. För 

skapa en transparens vill vi redan nu förtydliga var vi står. Vi ser att kulturkontexten och det 

perspektivet är oundvikligt när vi talar om heder, dock kan vi se hur en behöver se det hedersrelaterade 

våldet utifrån fler faktorer samt att hedersbegreppet urvattnats och används av krafter vars ideologiska 

inställningar ej är förenliga med våra. 

 

1.2 Problemformulering 

År 2015 överlämnades ett slutbetänkande med förslag om en nationell strategi för arbetet mot mäns 

våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor 

och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55). Den nationella strategin gäller mellan åren 

2016–2025. Ett av de långsiktiga målområdena är att kompetensen ska systematiseras och spridas, och 

att yrkesverksamma ska ha relevant kompetens för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. En del 

av målet med strategin är att forskningen ska stärkas och att effektiva metoder ska utvecklas, anpassas 

och realiseras i praktiken i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Under de senaste 20 åren har myndigheternas ansvar inom detta område förstärkts och tydliggjorts 

genom bland annat stärkt lagstiftning, föreskrifter och tillsyn. En förändring av detta innebär att det 

ställs krav på yrkesutövare som professionellt möter våldsutsatta kvinnor och barn (SOU 2015:55). 

Den svenska forskningen skiljer sig dock kring förklaringar om det hedersrelaterade våldet och vi 

kan se att det finns ett samband mellan den politiska kontexten och den forskningsbaserade arenan. 

Starrin och Swärd (2016) framhåller att socionomer inte dominerar sitt egna yrkesfält eftersom politik 

och byråkrati kan styra och bestämma yrkesinnehållet. Därmed är definitionen om hedersrelaterat våld 

en ambivalent fråga och den utbildning socionomer får ser vi då oundvikligt påverkas av ett 

samhällsklimat där polariseringen kring det hedersrelaterade våldets orsaksförklaringar är utpräglad av 

distinkta särskiljningar. 
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Den nationella strategin har som mål att stärka forskningen och praktiken gällande arbetet mot 

hedersrelaterat våld. Det är problematiskt att forskningen benämner och problematiserar våldet på 

olika sätt eftersom det i sin tur påverkar det praktiska arbetet. Det påverkar genom att det sociala 

arbetet baseras på evidensbaserad praktik och den evidensbaserade praktiken grundas i forskning. 

 

1.3 Syfte 

Hedersrelaterat våld som problematik är fortfarande en svår fråga på både politisk och samhällsnivå. 

Som utgångspunkt och tillvägagångssätt genomförs en diskursanalys med hjälp av Laclau och 

Mouffes diskursteori. Genom detta kan vi se vilka olika begrepp som förknippas och kretsar kring 

begreppet hedersrelaterat våld och vilken påverkan detta får för socialt arbete. 

Syftet med den här studien är undersöka hur forskning kring hedersrelaterat våld är strukturerat och 

hur detta ur ett diskursanalytiskt perspektiv potentiellt kan påverka det sociala arbetet. 

 

1.4 Forskningsfråga och frågeställningar 

Hur är forskning om hedersrelaterat våld i Sverige strukturerad och hur kan de polariserade 

orsaksförklaringarna kultur och intersektionalitet påverka det sociala arbetet kring hedersrelaterat 

våld? 

  

• Vilka argumentationslinjer går att finna i det empiriska materialet när en diskuterar ämnet 

kultur? 

  

• Vilka argumentationslinjer går att finna i det empiriska materialet när en diskuterar ämnet 

intersektionalitet? 

 

1.4 Centrala begrepp 
I denna studie är en del begrepp mer återkommande än andra. Här presenterar vi centrala begrepp som 

är återkommande i uppsatsen. 

 

Heder - Med detta begrepp menar vi heder inom ett kulturellt perspektiv som innebär att en familj, ett 

kollektiv eller ett samhälle som syftar till att bevara en social ordning. Hedern förknippas med 

individens handlingar som kan både gynna en grupps heder och stärka individens heder å andra sidan 

kan individen skada en grupps heder och därmed skada individens egna heder. Begreppet heder 

varierar mellan olika kulturer och tidsåldrar och behöver inte nödvändigtvis ha en negativ innebörd. 

När vi använder oss av begreppet heder, speciellt under analysprocessen, ser vi det som ett bärande 

begrepp för den hedersrelaterade kontexten där hedersrelaterat våld i vissa fall ingår. Vi är medvetna 
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om att heder och hedersrelaterat våld ej är samma sak men för att undvika förvirring i analysen 

tydliggör vi här med vårt synsätt. 

 

Hederskultur/Hederskontext - Med dessa begrepp menar vi att de som lever i en hederskultur eller 

hederskontext är begränsade exempelvis genom att inte få leva som de vill, klä sig som de vill, umgås 

och gifta sig med dem de vill. Familjen eller släkten inskränker individens frihet och rättigheter med 

hänvisning till familjens heder.  

 

Hedersrelaterat våld- Med detta begrepp menar vi allt som innebär våld i hederns namn. 

Hedersrelaterat våld är en effekt av när hedern blir drabbad. Den som blir utsatt för hedersrelaterat 

våld blir kontrollerad av familjens/släktens normer och regler och kan bli utsatt av både psykiskt och 

fysiskt våld. Både tjejer och killar kan utsättas för hedersrelaterat våld.  

  

Kultur - Med begreppet kultur vill vi hänvisa till levnadssättet hos ett samhälle vilket inkluderar en 

grupps eller individers värderingar, seder, traditioner, beteendemönster och normer.  

 

Polariserad debatt om hedersrelaterat våld - Med detta menar vi att det finns polariserade 

grupperingar i debatten om hedersrelaterat våld. De flesta är eniga om att hedersrelaterat våld existerar 

men att det är orsakerna bakom våldets uppkomst som skapar polarisering. Debatten kan handla om en 

kritik mot ett “vi och dom” skapande där en ser hedersrelaterat våld som något avskilt från “svenska” 

normer. En annan sida är att hedersrelaterat våld anses existera bland invandrargrupper och att kultur 

och tradition spelar roll i kontexten kring det hedersrelaterade våldet. 

 

Socialarbetare/Professionell - Med begreppet socialarbetare och professionell menar vi alla 

yrkesverksamma inom socialt arbete och hälso- och sjukvården som möter personer som blir utsatta 

för hedersrelaterat våld. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Våld i nära relationer kontra hedersrelaterat våld 

För att ge en grund kommer vi här att ge en generell beskrivning hur våldet som sådant skiljer sig. Vi 

utgår från beskrivningar från statliga rapporter då vi ser att dessa texter är formade för att riktas mot 

myndigheter såsom socialtjänsten. 

I Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-

2020 (2016) beskrivs det tydligt hur Stockholms stad ska arbeta förebyggande och motverkande 

gentemot det hedersrelaterade våldet samt våld i nära relationer. De beskriver att “Våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett vanligt förekommande samhällsproblem. Våld 

som sker i en hederskontext kan förstås som en form av våld i nära relationer, men har tydliga 

särdrag.”(Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2017-2020, 2016, s.7). Programmet beskriver bland annat hur dessa fenomen ser ut samt hur de 

särskiljer sig: 

 

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort och allvarligt samhällsproblem 

där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. I Stockholm, liksom i övriga landet och 

världen, utsätts varje år ett stort antal människor för våld från en närstående. Ofta sker våldet på den 

plats där man ska kunna känna sig som tryggast, hemma. Våldet och förtrycket tar sig många olika 

uttryck, från verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. I en nära 

relation där våld förekommer har våldet ofta uppstått genom en successiv förskjutning av gränserna för 

vad som är acceptabelt i en relation, en process som teoretiskt brukar benämnas 

”normaliseringsprocessen”. Våld kan också utövas i en hederskontext, och då vara kollektivt 

sanktionerat. (ibid, s. 5) 
 

Programmet beskriver hur hedersrelaterat våld i relation till våld i nära relationer skiljer sig tydligt. De 

belyser hur det hedersrelaterade våldet innebär stora delar eller hela delar av en individs nätverk är en 

del av förtrycket. Våldet och social kontroll som repressalier leder ofta till att de utsatta blir isolerade. 

Repressalierna är kollektivt sanktionerade och i vissa fall även kollektivt utövade. Detta sker för att 

straffa offrets ohederliga handling, med anledning att återfå och bevara kollektivets heder (ibid). 

Programförfattarna menar att det går att finna ett samband mellan hedersnormer och religiositet men 

att det ej finns något samband gentemot våldet som sker i en hederskontext. Det hedersrelaterade 

våldet och förtrycker har sin grund i normer och traditioner och förekommer inom olika religiösa och 

etniska grupper i samhället (ibid). 

Programmet beskriver hur Stockholms stad ska arbeta för att motverka hedersrelaterat våld och 

vilken ansats de har i detta arbete: 

 

För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs det arbete med ett feministiskt och 

antirasistiskt förhållningssätt i syfte att förändra begränsande hedersnormer och värderingar, bland 

annat synen på maskulinitet och de olika rollerna i familjen. I samhällen där heder är viktigt anses det 

ofta självklart att hålla familjens angelägenheter inom familjen och att inte prata med utomstående, 
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exempelvis skolan eller socialtjänsten. Detta gör det än mer angeläget att professionella som möter 

utsatta personer har kunskaper och kan förstå signaler om att det inte står rätt till. (ibid, s.11) 
 

Det de beskriver här tolkar vi vara utifrån en intersektionell ansats. Vi kommer att beskriva 

intersektionalitet ytterligare under 3.3 tidigare forskning. Vi utgår från Tina Mattssons (2015) 

perspektiv på intersektionalitet. Den intersektionella ansatsen enligt hen är när ett fenomen analyseras 

eller ses på utifrån flera olika kategorier och diskrimineringsgrunder. 

 

2.2 Hedersrelaterat våld i Sverige 

Yourstone, Eriksson och Westerberg (2016) har för Kriminalvårdens räkning gjort en översikt och 

kartläggning av aktörer som arbetar med det hedersrelaterade våldet i Sverige. De beskriver hur det 

inom det hedersrelaterade våldet finns ett brett spektrum av definitioner. De menar att det finns 

oenigheter kring definitionen och förklaringsmodellerna av hedersrelaterat våld men att de flesta 

professionella är eniga om att det hedersrelaterade våldet som sådant existerar. Det krävs enligt dem 

en särskild och specifik strategi för att hantera och komma till rätta med just detta problem. När en 

professionell möter en klient som lever i denna kontext visar en underlåtenhet i att se på denna 

utmärkande form av våld kan leda till en “otillräcklig bedömning av problemet samt bristande skydd 

för offer” (ibid, s. 16). De fortsätter att beskriva hur denna tvetydighet ser ut och hur det kan påverka 

klienter med en hedersproblematik; 

 

I den vetenskapliga litteraturen återfinns flera olika beskrivningar av begreppet utifrån olika teoretiska 

ramverk och perspektiv, liksom beskrivningar av komplexiteten och den dynamiska karaktären av 

hedersrelaterat våld och förtryck, i synnerhet i samband med migration. Ur en pragmatisk synvinkel, 

och särskilt med tanke på vikten av att kunna erbjuda adekvat hantering av klienter med hedersrelaterad 

problematik, är det dock viktigt att komma fram till en operativt användbar definition. (ibid, s.16) 
 

För att skapa en bild av det hedersrelaterade våldet har vi valt ut några olika uppmärksammade fall i 

Sverige, dessa beskriver vi kortfattat nedan. 

Det var år 1996 då 14 åriga Sara från Umeå mördades av hennes bror och kusin en vecka före jul. 

Hon blev strypt med en livrem och lämnad i snön. Motivet som senare konstaterades i hovrätten var 

att Sara enligt sin bror, genom sin försvenskning hade brutit mot familjens irakiska traditioner 

(Carlberg, 2002, 23 januari). År 1999 fördes 19 åriga Pela till hemlandet i irakiska Kurdistan och 

mördades av sina farbröder vilket ledde till en rättegång som fick stor plats i media (Carbin, 2010). 

Även där ansågs motivet vara att Pela började leva alltför svenskt. “Hedersmord” kom senare att bli ett 

välkänt begrepp via svenska medier som väckte starka åsikter både i allmänhet, bland debattörer och 

politiker. Debattörer ville bland annat ge gehör för olika beskrivningar och tolkningar kring bruket och 

benämningen av hedersrelaterat våld (Carbin, 2010). 

Den politiska debatten gällande hedersrelaterat våld blossade upp återigen när Fadime Sahindal 

mördades i januari år 2002 av hennes far Rahmi Sahindal. Han uppgav i förhör att motivet var “... för 
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att hon gått ut med sin familjekonflikt i media och att han därför fått skämmas inför sina landsmän” 

(Wahldén, 2002, 3 juni). I och med hedersmordet på Fadime och hennes kamp innan hennes död blev 

fler medvetna om ett växande problem kring hedersrelaterat våld. Fadime själv var aktiv i Jämtlands 

SSU och ledamot i distriktsstyrelsen där hon ansvarade för jämställdhetsfrågor. Ungefär två månader 

innan hon blev mördad av sin far talade hon om sina upplevelser framför regeringen (Arnberg, 

Sundevall och Tjeder, 2012). I likhet med Kriminalvårdens kartläggning beskriver Carbin (2010) i sin 

avhandling hur hedersdebatten efter mordet på Fadime kretsade till stor del om hur en benämner 

hedersrelaterat våld och kategoriserar det.  

 

2.3 Hedersrelaterat våld i en politisk kontext 

I början på år 2002 efter Fadimes död, höll Gudrun Schyman ett tal under vänsterpartiets kongress 

som senare kom att kallas för “talibantalet”. Anledningen till uppmärksamheten kring talet berodde på 

att Schyman drog paralleller mellan mansförtrycket i Sverige och talibanernas kvinnoförtryck i 

Afghanistan (Arnberg, Sundevall och Tjeder, 2012). Efter talibantalet publiceras en debattartikel där 

Gudrun Schyman för samma resonemang kring hur en bör betrakta Rahmi Sahindals övergrepp mot 

sin dotter Fadime: 

 

Fadime Sahindal, som mördades av sin far för att hon krävde att själv få makten över sitt eget liv, var 

inte ett offer för den kurdiska kulturen. Hon föll offer för en ordning där män förtrycker kvinnor. Den 

ordningen finns i alla nu existerande samhällen. Skillnaderna är givetvis väldiga: i talibanernas 

Afghanistan avrättades kvinnor inför publik om de haft utomäktenskapliga förbindelser; i Sverige har vi 

en jämställdhetslag, men nästan varannan kvinna har utsatts för våld av en man (Schyman 2002, 1 

januari) 
 

Slutsatsen Gudrun Schyman drar är att Fadime inte fallit offer för den kurdiska kulturen, utan av en 

ordning där män förtrycker kvinnor. Hon menar sålunda att det inte finns förtryckande kulturer, utan 

att det handlar mer om andra orsaker. 

Den 15 mars år 2002 publicerar Aftonbladet en debattartikel av Paulina de los Reyes (docent i 

ekonomisk historia), Susanne Johansson (doktorand i kulturgeografi), Wuokko Knocke (docent i 

sociologi), Irene Molina (PhD i kulturgeografi) och Diana Mulinari (doktorand i sociologi). I den 

förklarar de att hedersmord inte har att göra med kulturella betingelser, utan snarare om svenska 

patriarkala strukturer. De menar också att om en förknippar hedersmord som “kulturella drag” hos 

invandrare finner en kulturrasism, som de beskriver är “...en form av rasism som åberopar skillnader 

mellan befolkningsgrupper i termer av kulturella egenskaper, med en retorik som starkt påminner om 

den biologiska rasismen där skillnaderna förklaras i genetiska termer.” En kan inte använda kultur som 

en enda förklaring på ett samhällsfenomen eller förtryck menar de. Vidare förklarar de att sociala 

konstruktioner som manligt och kvinnligt inte bara uppstått från ingenting, utan är beroende av något, 

som platsers historia och maktstrukturerna på den platsen. Slutligen lägger de tonvikten på att Fadime 

växte upp och mördades i Sverige, i den svenska kulturella arenan där vi har jämställd- integration-och 
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arbetsmarknadspolitik. De betonar starkt att hon blev ett dödsoffer för patriarkatet (de los Reyes et al, 

2002, 15 mars). 

Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin (S) och jämställdhetsminister Margareta Winberg (S) 

skrev i Dagens Nyheter under december år 2000 efter mordet på Pela ”… Det finns ingen statistik som 

säger oss att våldet mot de unga kvinnorna är kulturellt betingat. Det handlar istället om mäns våld 

mot kvinnor… Vi får aldrig acceptera talet om “hedersmord” (DN, 8 december, 2000). Flera år senare 

efter Fadimes död uttryckte Mona Sahlin en tveksamhet inför begreppet, där hon nu ändrat ställning i 

frågan: 

  

Som uppvuxen i Sverige med föräldrar som stöttat mig hade jag svårt att förstå hur en pappa kan tvinga 

sina döttrar, allt för att familjens ära ska hållas uppe. Jag, och många andra, har i stället talat om 

generella maktstrukturer. Jag var helt enkelt rädd att låta som Sverigedemokraterna: ”se där, sådana är 

invandrarna, ut med dem bara”. I stället var jag feg, och blundade (Weigl, 21 januari, 2012) 
 

Mona Sahlin medger senare i en intervju med Dagens Nyheter om att hon ångrar att hon inte kunde se 

hedersförtrycket. ”Jag var en del av maktens tystnadskultur” uttryckte Sahlin. (DN, 29 januari, 2018) 
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3. Tidigare forskning 

Begreppet hedersrelaterat våld har varit aktuellt inom den svenska forskningen sedan början av 2000-

talet och blossade upp i samband med mordet på Sara år 1996, Pela år 1999 och Fadime år 2002. 

Hedersbegreppet benämns inom forskningen på många olika sätt vilket blir tydligt i vår sökning av 

tidigare forskning då det krävs många olika sökord för att få en överblick. Sökning efter forskning har 

skett via sidor som exempelvis libris.kb.se, google.scholar.se och sedan har vi också besökt bibliotek 

där vi hämtat ut avhandlingar, exempelvis på Mångkulturellt centrums bibliotek (MKC) i Fittja som 

inriktar sig just på litteratur inom ämnen såsom kultur, integration och religion. Då vårt empiriska 

material utgörs av forskning inom ämnet hedersrelaterat våld har vi valt att se över rapporter och 

avhandlingar i vår sökning efter tidigare forskning. För att hålla isär den tidigare forskningen och det 

empiriska materialet har vi valt att inte använda oss av samma källor i de olika avsnitten. Vi vill att det 

empiriska materialet ska bli analyserat med för oss nya ögon, att vi läser det empiriska materialet för 

första gången när vi gör vår datainsamling. Med detta sagt förekommer till viss del samma forskare i 

den tidigare forskningen och i det empiriska materialet. I dessa fall gäller det dock andra litterära 

källor. Se urval och avgränsningar 5.3 för mer genomgående redogörelse om val av forskning. 

 

3.1 Hedersrelaterat våld i internationell forskning 

United Nations Population Fund (UNFPA) har uppskattat att cirka 5000 kvinnor globalt mördas av 

familjemedlemmar varje år i hedersmord. UNFPA menar däremot att genom den utbredda 

urbaniseringen och kvinnors mer förändrade roller i samhället har lett till att medias spridning och 

uppmärksamhet kring våld av den art gjort det svårt för sådana brott att passera obemärkt och 

våldshandlingar i hederns namn har blivit mer synliga för omvärlden (United Nations, 2012) 

År 2010 publicerade United Nations Research Institute for Social Development inom programmet 

Gender and Development en rapport skriven av Korteweg och Yurdakul. Rapporten som heter 

Religion, Culture and the Politicization of Honour-Related Violence: A Critical Analysis of Media and 

Policy Debates in Western Europe and North America lyfter fram hur media, statliga institutioner och 

icke-statliga organisationer konceptualiserar hedersmord och hedersrelaterat våld för att upptäcka hur 

sådana konceptualiseringar skapar politiska svar. Korteweg och Yurdakuls (2010) rapport visar på tre 

huvudtrender. Den första behandlar diskussioner som kopplar samman hedersmord och islam och/eller 

baksidan av invandrargrupper på ett sätt som leder till stigmatisering av hela invandrargrupper. Den 

andra behandlar kulturblinda porträtt av hedersrelaterat våld. Med detta menar de att en inte ser 

kulturen i hedersrelaterat våld utan förstår det som våld i hemmet eller våld mot kvinnor där det ej 

finns fokus på kulturella särdrag. Den tredje behandlar diskussioner som är kontextspecifika där 

hedersrelaterat våld ses som en kontextuell form av våld mot kvinnor som förekommer inom vissa 

invandrargrupper där detta våld inte väsentliggör kultur och sanktioner för dessa samhällen som 

helhet. 
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Rapporten lyfter fram att dessa konceptualiseringar visar på olika politiska orsaksförklaringar i 

frågan. Korteweg och Yurdakul (2010) menar att diskursen om hedersrelaterat våld som stigmatiserar 

sannolikt kommer att leda till ett motstånd till invandring inom politiken. Diskurser som förstår 

hedersrelaterat våld som en variant av våld i hemmet och våld mot kvinnor är mer sannolikt att leda 

till politik som endast direkt riktar sig mot dessa former av våld. Korteweg och Yurdakul (2010) ser 

alltså problematiska aspekter med de båda diskursiva ansatserna till problemet. De menar att 

hedersrelaterat våld är en form av våld mot kvinnor som formas inom korsningen mellan etnicitet, 

kön, sexuell läggning, religion och klass samt den specifika positioneringen invandrare ofta har i 

samhället. Korteweg och Yurdakul (2010) ser hur framgångsrika analyser och insatser inom det 

hedersrelaterade våldet inte kan grundas i att muslimska och andra invandrarkulturer är "bakåt" eller 

att muslimska/invandrarkvinnor behöver räddas från muslimska/invandrarmän. De ser därför hur en 

analys som tar som utgångspunkten i att hedersmord och hedersrelaterat våld är former av våld i nära 

relationer och könsbestämt våld som påverkas av traditioner och normer såväl som erfarenheten av att 

invandrat och även erfarenheten av att blivit mottagen som invandrare (Korteweg och Yurdakul, 

2010). 

Det vi kan se är att denna polariserade debatt som är aktuell i Sverige även är aktuell i andra delar 

av världen. I en artikel från University of Canberra beskriver Ercan (2016) hur debatten om 

hedersrelaterat våld har sett ut i Storbritannien. Hedersrelaterat våld kom till den brittiska politiska 

agendan först 1997 när New Labour (Arbetarpartiet) kom till makten efter 18 år i opposition. New 

Labour uttryckte ett starkt intresse att bekämpa och förhindra kontroversiella metoder så som 

hedersrelaterat våld som påverkar kvinnor i samhällets minoritetsgrupper (ibid). Arbetet var 

ursprungligen diskursivt kopplat till problematiken kring tvångsäktenskap, vilket var en central 

politisk angelägenhet för den dåvarande styrande makten. År 2003, efter att kurdiska Heshu Yones 

blev mördad av sin far Abdalla Yones, blev hedersmord ett separat politikområde i Storbritannien. 

Abdalla Yones var den första personen som dömdes för hedersmord i Storbritannien. Anledningen till 

mordet var enligt Abdalla för att Heshu hade en libanesisk kristen pojkvän och för att hon blivit för 

västerniserad. Abdulla Yones hävdade i domstol att hans dotter hade “dödat sig själv” genom att 

uppträda på ett kulturellt olämpligt sätt (ibid). 

År 2003 inledde den brittiska regeringen olika processer, allt från småskaliga 

rundabordsdiskussioner till omfattande nationella offentliga samråd för att ta itu med vad som i 

politiska termer kallades för hedersrelaterat våld (ibid). Tanken med processerna var att en ville nå ett 

brett spektrum av aktörer inklusive myndigheter, etniska minoriteter, kvinnoorganisationer och den 

bredare allmänheten för att identifiera och ta itu med problemen gällande hedersrelaterat våld. Frågan 

om hedersrelaterat våld var också föremål för betydande parlamentariska debatter, särskilt efter 

mordet på Heshu Yones (ibid). Ercan (2016) menar att debatterna kan ses som en kollektiv 

meningsprocess där olika aktörer med olika definitioner av problemet hedersrelaterat våld deltog. 

Ercan (2016) lyfter fram att debatten om hedersrelaterat våld i Storbritannien består av två särskilda 
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diskurser; den kulturbaserade och den könsbaserade. Den kulturbaserade diskursen representerar det 

dominerande sättet att förstå hedersrelaterat våld, speciellt efter mordet på Heshu. Diskursen menar att 

hedersmord och hedersrelaterat våld är en kulturspecifik form av förtryck som baseras på traditioner 

och moraliska värderingar. Denna uppfattning om våldet antogs huvudsakligen av statliga institutioner 

och indirekt av anhängare till det hedersrelaterade våldet. Efter mordet på Heshu rapporterade media 

om att ett dussintals kurder hade dykt upp utanför domstolen för att visa solidaritet med Abdulla 

Yones, samma dag som hans dom inföll. Denna typ av uppmärksamhet i media förstärkte 

orsaksförklaringen om att hedersmord och hedersrelaterat våld är en kulturspecifik typ av mord som 

endast går att finna i minoritetskulturer (Ercan, 2016). 

Ercan (2016) beskriver den könsbaserade diskursen som står för ett alternativt sätt att förstå 

hedersrelaterat våld, där en vill att våldet som sådant ska hamna inom ramen för våld mot kvinnor mer 

generellt. I Storbritannien var den könsbaserade diskursen främst frontad av kvinnoorganisationer som 

menade att hedersmord och hedersrelaterat våld är tydligt kopplat till kön. De menade att heder inte är 

något annat än manliga ledares önskan inom patriarkala sociala grupper för att behålla sin politiska 

och kulturella auktoritet genom att förstärka etablerade könsroller och förväntningar (Ercan, 2016).  

Aisha Gill (2009) framhåller  att hedersrelaterat våld inte enbart begås av muslimer som en ofta tror, 

utan även av andra religioner och minoriteter. Hen menar att hedersrelaterat våld är en produkt av 

långvarig kulturell metod som är utformad för att kontrollera och underordna kvinnor med alla 

nödvändiga medel. 

Yasin Ertürk, FN:s tidigare rapportör för FN:s kommission om mänskliga rättigheter mot våld mot 

kvinnor argumenterar för att hedersrelaterat våld måste bli erkänt som ett våld mot kvinnor där 

samhällsstrukturer styrs av patriarkala normer. Vidare menar Ertürk (2007) att en måste ha en viss 

kulturell känslighet, inte för att vara opartisk kring att våld mot kvinnor är artskilt hedersrelaterat våld, 

utan för att kunna förstå kvinnor som faller offer för hedersrelaterat våld och begripa kontexten i 

problematiken. 

 

3.2 Hedersrelaterat våld i det svenska kunskapsläget 

I mars år 2019 publicerade Socialstyrelsen rapporten “Ett liv utan våld och förtryck: Slutredovisning 

av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck”. 

Rapporten är bland annat ämnad för yrkesverksamma, beslutsfattare och våldsutsatta. I rapportens 

bakgrund beskriver de det hedersrelaterade våldet på detta sätt: 

  

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett etablerat begrepp som kan ses som ett paraplybegrepp för våld 

och förtryck med syfte att kontrollera familjemedlemmar för att bevara familjens eller släktens 

anseende. Hedersrelaterat våld kan förekomma oavsett födelseland, kultur och religionstillhörighet. Det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket tar sig kollektiva uttryck och såväl kvinnor som män kan utsättas 

(Ett liv utan våld och förtryck: Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 

hedersrelaterat våld och förtryck, 2019, s. 12). 
  



 

 12 

I likhet med den ovan nämnda nyligen publicerade rapporten, publicerades det under hösten år 2018 

en kartläggning om hedersrelaterat våld och förtryck ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets 

uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018”. 

Kartläggningen har skett genom enkätundersökning, fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer. I 

kapitlet där kartläggningen behandlar slutsatser ser forskarna över hur det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket ter sig genom fysiska, psykiska, ekonomiska, sexuella och materiella uttryck. Det fysiska 

våldet är vanligt men det psykiska är mer förekommande. Med psykiskt våld menar de begränsningar, 

kontroll, trakasserier, ryktesspridning och hot. Intervjudeltagarna i undersökningen beskriver att denna 

form av våld hör till vardagen i en hederskontext. Våldshandlingarna är kollektivt sanktionerade och 

våldet förekommer då en familjemedlem har handlat på ett sätt som riskerar familjens heder. Våldet 

blir då en metod för att upprätthålla familjens heder och visar för kollektivet att detta beteende ej 

tolereras. Den hedersutsatta går emot familjen eller kollektivets normer och traditioner och drar i och 

med handlandet skam över familjen. Den hedersutsatta kan då sanktioneras med fysiskt eller psykiskt 

våld för att familjen ska återfå den förlorade hedern. Det sexuella våldet menar kartläggningen ofta 

sker i det dolda och är sällan kollektivt sanktionerat. En kvinna eller flicka som utsätts för sexuellt 

våld och berättar om detta kan beläggas med skuld och skam vilket kan leda till ryktesspridning och en 

påverkan på hennes värde på äktenskapsmarknaden. Kartläggningen belyser också att det är vanligt 

förekommande att våldshandlingarna ofta sker samtidigt. De båda nyliga publikationerna definierar 

hur det hedersrelaterade våldet ter sig på liknande sätt. 

I den statliga utredningen Våld i nära relationer – en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare 

arbete (SOU 2014:49) skriver det såhär om den svenska forskningen kring hedersrelaterat våld: 

  

Den svenska forskningen kring hedersrelaterad problematik har uppmärksammat att den allmänna 

opinionen har tenderat att se vissa etniska grupper som kollektiva kvinnoförtryckare. För att undvika 

destruktiva generaliseringar har forskningen därför försökt att vidga förståelsen. Den kan sägas ha haft 

tre huvudspår. Den ena behandlar frågan huruvida hedersrelaterat våld ska ses som ett separat begrepp 

eller om det ryms inom begreppet mäns våld mot kvinnor. Den andra behandlar huruvida detta våld kan 

förklaras utifrån kultur, etnicitet eller religion. Det tredje spåret har velat söka förklaringar genom 

analys av flera olika maktordningar, som etnicitet eller klass (s.214) 
  

I likhet men den innan nämnda statliga utredningen nämner Wikström och Ghazinour (2013) i sin 

artikel Swedish experience of sheltered housing and conflicting theories in use with special regards to 

honour related violence (HRV) den polariserade hedersdebatten i Sverige. De beskriver två skilda 

tolkningar av hedersrelaterat våld som florerar i debatten: en som representerade brott i hederns namn 

som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor som de kallar för det universalistiska feministiska 

perspektivet av hedersrelaterat våld, och den andra som betonar hedersrelaterat våld som en 

återspegling av kulturella patriarkala förklaringar som de kallar den kulturella synvinkeln.  

Nedan kommer vi dela upp den tidigare forskningen utifrån dessa två beskrivningar/tolkningar av 

hedersrelaterat våld. Detta gör vi för att visa på polariseringen inom hedersdebatten. Vi väljer dock att 

benämna det feministiska perspektivet som ett intersektionellt perspektiv. 
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3.3 Intersektionellt perspektiv 

Innan vi går in på forskning om hedersrelaterat våld som har ett intersektionellt perspektiv vill vi ge en 

generell förklaring om vad vi menar med intersektionalitet. Tina Mattsson (2015) inleder det första 

kapitlet i sin bok Intersektionalitet i socialt arbete med att beskriva det intersektionella perspektivet 

och dess centrala begrepp samt teorier. Begreppet intersektionalitet är ett analysverktyg och en teori 

som lyfter fram flertalet diskrimineringsgrunder som exempelvis kön, etnicitet och klass. Dessa 

kategorier problematiseras och synliggörs. Mattsson (2015) menar att den intersektionella ambitionen 

är att visa på hur samhällets kategorier och maktstrukturer sammanflätas och således påverkar 

varandra. Enligt Mattsson (2015) är fokuset för den intersektionella analysen att se över hur 

ojämlikhet skapas inom och mellan olika grupper i samhället samt att analysen kan se över flera 

påverkande kategorier samtidigt. Valet av kategorier i analysen grundas i vilka aspekter som en anser 

som relevanta i analysen. Hen exemplifierar hur denna ojämlikhet kan vara mellan kvinnor, män och 

invandrare men också att det kan vara ojämlikheter inom gruppen i sig och inte bara mellan grupper. 

Ojämlikhet och makt som benämns ovan ses som grunderna av individers fördelar och nackdelar och 

dessa menar Mattsson går att finna i alla mellanmänskliga relationer. Mattsson (2015) fortsätter i det 

andra kapitlet att beskriva betydelsen av konstruktivismen för det intersektionella perspektivet. Hen 

menar att vara medveten konstruktivistiskt och förstå maktaspekten är syftet med den intersektionella 

analysen. 

Mattsson (2015) beskriver två konstruktivistiska synsätt på hur en kan tolka verkligheten. Det ena 

synsättet menar att “... vi konstruerar vår förståelse av verkligheten, vår tolkning och våra upplevelser 

av den, men inte verkligheten i sig” (s. 33). Mattsson (2015) beskriver att sociala problem exempelvis 

konstrueras genom att vi talar om dem men att de också kan utgå från reella problem. Sociala problem 

konstrueras sedan utifrån hur samhället uppfattar dem, om de sociala problemen anses som så pass 

viktiga att de måste hanteras. I nästa steg ser en över om det är samhällets ansvar att ta hand om dessa 

problem och åtgärda dem och om de ens går att åtgärda. Mattsson (2015) menar att detta handlar om 

att se vad konstruktionen kan synliggöra när det kommer till sociala problem och att detta synsätt kan 

definiera vissa fenomen som sociala problem och vissa inte. 

Det andra synsättet menar att de ser “... konstruktion som tolkningar av en reell och självständigt 

existerande verklighet, menar andra konstruktivister faktiskt att vi konstruerar fenomen på ett sådant 

sätt att det också påverkar existensen av dessa fenomen.” (Mattsson, 2015, s. 34). Det andra synsättet 

menar att när vi konstruerar så skapas något, världen och verkligheten skapas via oss människor. 

Mattsson (2015) lyfter fram att vi i samhället konstruerar och materialiserar världen genom språket, att 

vi genom vårt tal skapar världen. Hen menar att om vi människor hade haft andra språk och tal när vi 

förklarar och definierar världen som sådan så hade världen varit på ett annat sätt (Matsson, 2015). 

Utifrån Mattsson (2015) har vi nu gett en grund för det intersektionella sättet att tänka och kommer 

nedan ge exempel på forskning inom ämnet hedersrelaterat våld som har en intersektionell vinkel. 



 

 14 

År 2004 fick Masoud Kamali (professor i socialt arbete) i uppdrag av dåvarande 

integrationsministern Mona Sahlin (S) att utreda diskrimineringsfrågor med bland annat fokus på 

integration. I en rad av flera andra från utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering publicerade regeringskansliet SOU 2006:73 ”Den segregerande integrationen: Om 

social sammanhållning och dess hinder”. Detta var den tolfte rapporten och Masoud Kamali stod som 

redaktör. I utredningen menar Kamali att Sveriges integration och integrationspolitik innehar en 

strukturell rasism där det pratas om ett ”vi” och ”dem” när en pratar om svenskar och invandrare. 

Kamali belyser den strukturella rasismen i den bemärkelsen hur en skiljer på våld beroende på vem 

som utfört våldshandlingen. Hedersrelaterat våld ser en som kopplat samman med kultur och 

invandrare medan samma handling kan rubriceras som trångmål om det handlade om en infödd 

svensk. Kamali (2006) menar således att det ej går att se på sociala problem utifrån enbart en 

förklaringsmodell utan att det finns flera möjliga förklaringar till de sociala problemen. 

Mehrdad Darvishpour, fil.dr. i sociologi menar att uppmärksamheten kring hedersdebatten har 

öppnat upp för diskurser kring etnicitet, patriarkala familjer, unga flickors samt kvinnors utsatta 

situation (Jämställdhet, etnicitet och “andra män”, SOU 2014:6). Flera forskare har dessutom vågat 

göra en del skillnader; att peka på kultur som gemensam nämnare till hedersrelaterat våld. Detta leder 

till att en konstruerar en stereotyp bild av svenska män som jämställda och invandrarmän som 

patriarkala vilket en menar blir problematiskt och skapar ett ”vi” och ”dem”. Detta har dessutom 

medfört att etniska minoriteter hamnar utanför den svenska jämställdheten vilket i sin tur ökar 

främlingsfientligheten i nordiska länder (SOU 2014:6). 

Paulina de los Reyes har för Integrationsverkets räkning skrivit en rapport som heter “Patriarkala 

enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige” (2003). I denna 

rapport beskriver de los Reyes hur hon ser de kulturella förklaringarna av hedersrelaterat våld som 

något stigmatiserande vilket leder till en främlingsfientlighet av individer med invandrarbakgrund. 

de los Reyes menar att kulturella förklaringar i likhet med Darvishpours resonemang skapar ett vi och 

dem. de los Reyes fortsätter med att förklara hur en uppdelning av könsförtryck i kultur skapar 

möjligheter att positionera det patriarkala våldet som något osvenskt och således upprätthålla bilden 

många har av en jämställd svenskhet. Detta kan främja fördomar, rasism och stigmatisering. 

  

I ett samhälle där strukturell diskriminering och vardagsrasism förekommer är såväl erfarenheter av 

könsförtryck som förhållningssättet till detta förtryck genomsyrade av rasistiska föreställningar och 

stereotyper. Det är med andra ord inte möjligt att förhålla sig till könsförtrycket utan att ta hänsyn till 

föreställningar om etnicitet/ras eller kultur som markörer för över- och underordning. Paradoxen ovan 

kan bottna i kunskapsmässiga brister när det gäller att kunna relatera individernas livsvillkor till 

generella strukturer av könsförtryck och etnisk diskriminering. Det är denna oförmåga som gör att de 

underordnades berättelser om förtryck förblir ohörda. Paradoxen kan därför även tolkas inom ramen för 

en kamp om problemdefinitionen, där de olika positionerna i debatten ger uttryck för differentierade 

levnadsvillkor och erfarenheter bland kvinnor i det jämställda Sverige (de los Reyes, 2003, s. 9). 
  

Hen menar att hedersdebatten från början av 2000-talet öppnade dörrar för kulturalism vilket skapade 

förklaringen att invandrarkultur blev huvudförklaringen för mäns våld mot kvinnor. de los Reyes 
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beskriver hur myndigheters kulturisering av våldsbrotten skapar en kategorisering där förövare med 

invandrarbakgrund kontra förövare födda i Sverige placeras i olika kategorier. Även brottet i sig 

tolkas, definieras och kategoriseras. Schabloniseringen skapar en förklaringsmodell som redan är 

definierad vilket medför risken att offrets specifika hjälpbehov ej blir uppmärksammade utan blir 

feltolkade. 

 

3.4 Kulturellt perspektiv 

I likhet med ovanstående inledning vill vi även här ge en grundförklaring om begreppet kultur innan vi 

går in på forskning inom hedersrelaterat våld med kulturellt perspektiv. 

Ordet kultur kommer från latinets cultura, vilket betyder “odling” eller “bearbetning”, och är ett brett 

begrepp som innehåller olika betydelser beroende på vad en pratar om (Öhlander, 2005). En kan prata 

om att vara ”kultiverad” vilket menas att en är världsvan, bildad och civiliserad. En annan 

grundbetydelse är kultur i konstformen inom den estetiska verksamheten som kan innehålla aktiviteter 

inom exempelvis konst och teater. Vad som räknas som kultur i denna mening har dock ingen exakt 

definition, men kulturella uttryck som finkultur, skräpkultur och popkultur ingår. Som mest används 

kultur inom den antropologiska meningen och innehåller en hel del definitioner av betydelser som 

sammanfattar begreppet kultur (Öhlander, 2005). Den brittiske antropologen och evolutionisten 

Edward Burnett Tyler lade grunden för kulturdefinitionen på 1870-talet här översatt från engelska; 

”kultur eller civilisation är i sin vidaste etnografiska mening den komplexa helhet som omfattar 

kunskap, tro, konst, moral, lag, sedvänja och alla andra färdigheter och vanor som människan har 

tillägnat sig som medlem av samhället” (Edward Burnett Tyler i Hastrup, 2010, s. 15). I takt med 

utveckling av både kunskap och mänskliga samhällen har en försökt definiera kulturbegreppet 

ytterligare, men denna har blivit den dominerande inom antropologin. Den amerikanske antropologen 

Clifford Geertz, kom senare med en vidare ontologisk definition av vad kultur är. Hen definierade 

kultur som ”… ett system av betydelser som var inkodade i konkreta, offentligt tillgängliga symboler 

och sociala former” (Clifford Geertz i Hastrup, 2010, s. 16). På så vis kunde en genom detta lära känna 

vad kultur är genom att iaktta händelser, tolka och beskriva dem. Enligt Illman & Nynäs (2017) är 

kultur ett redskap som en kan använda för att samla information om andra människors erfarenheter av 

verkligheten. 

Enligt Giddens (2017) sker den mest intensiva perioden av kulturell inlärning under den tidiga 

barndomen, och är den primära socialisationen i livet. Familjen blir den centrala socialisationsgruppen 

i denna fas då barnet lär sig språk och beteendemönster som kommer utgöra grunden för inlärningen 

längre fram i livet. I likhet med Giddens konstaterar Illman & Nynäs (2017) att kultur inte är något 

medfött och oföränderligt därför att vi formas av vissa sammanhang, miljöer och kulturer som vi vuxit 

upp eller levt med. De menar att människor inte bara är produkter av yttre faktorer utan är 

reflekterande individer med personliga drag som utmärker oss från andra. Vi använder kulturbegreppet 

allt mer i världen idag. Enligt Hastrup (2010) är det ett sätt som människan använder för att förstå 
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världen med, men har börjat användas i ett annat sammanhang på senare tid, som en ideologisk 

hänvisning till en människans sätt att vara. Detta uppfattas beroende på vem som tittar eller lyssnar 

(ibid) 

Illman & Nynäs (2017) beskriver att kulturbegreppet har utvidgats men samtidigt blivit 

problematiskt. Kultur har blivit en del av den mänskliga samvaron och vi använder oss själva som 

referens när vi jämför oss med andra kulturer. Genom beteckningar sätter vi exempelvis olika 

mänskliga samhällen i fack, och vi använder dessa för att beskriva olika människors beteenden 

därefter. Vi söker efter olikheter i andra människor och förenar dem med våra beteckningar som vi har 

tillskrivit dem enligt deras kultur (ibid). Öhlander (2005) markerar att eftersom kultur 

uppmärksammar skillnader så blir kultur långt ifrån ett värdeneutralt ord. Skillnaderna även värderas 

och rangordnas och blir mer än beskrivningar av skillnader och olikheter. Andra får då rätten att 

avgöra vilka kulturella särdrag som är bättre, och vilka som är sämre. Det blir en form av 

maktutövning menar Öhlander (2005). Kultur återfinns numera i situationer av konflikt, missförstånd 

och obehag och är ofrånkomligt från politiska dimensioner vilket innebär att begreppet dessutom kan 

få följder när det kopplas med politiska sammanhang eller specifika ideologier (ibid). 

Det är som sagt svårt att beskriva kultur ganska enkelspårigt eftersom kulturbegreppet samtligt är både 

problematiskt och rymligt. Det är ett enda ord som utgör ett komplext fragment av likheter och 

skillnader mellan människor som exempelvis normer, värderingar, livsstil och vanor. Kulturbegreppet 

har definierats, omdefinierats, hyllats och förkastats, och har blivit ett viktigt element i både talspråket 

och människors förståelse av världen. Den långvariga diskussionen av kultur och med analytiska 

begrepp för att försöka förstå kultur kommer att fortsätta utsättas för angrepp. Trots omdefinition, 

förkastning och omtolkning lever kulturbegreppet vidare eftersom världen har tagit till sig den 

(Hastrup, 2010). Genom denna grundläggande beskrivning av kultur kommer vi nedan att redogöra för 

forskning om hedersrelaterat våld med en kulturell orsaksförklaring. 

Schlytter och Linell (2008) skriver i sin forskningsrapport Hedersrelaterade traditioner i en svensk 

kontext: En studie av omhändertagna flickor om socialtjänstens arbete med unga flickor som lever i en 

hederskontext. Forskningsrapporten gör det tydligt att författarna ser kultur som en förklaring till det 

hedersrelaterade våldet. Exempelvis lyfter de fram direkt i bakgrunden att “Hedersrelaterade 

traditioner praktiseras i Sverige idag framför allt av människor som av sociala, politiska, humanitära 

eller religiösa skäl varit tvungna att lämna sitt hemland och som därför har emigrerat till Sverige” (s. 

9). Schlytter och Linell (2008) uttrycker upprepande att de ser de patriarkala strukturerna i 

hederskontexten i likhet med exempelvis Masoud Kamali som vi nämnt ovan. I forskningsrapporten 

har Schlytter och Linell (2008) sett över unga flickors situation kopplat till 2§ LVU Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga. I slutet av rapporten kan vi se hur de analyserar 

materialet: 

  

Socialtjänsten beskriver flickans situation som hedersrelaterat endast i tre av de 18 ärendena. Detta 

gäller även i de sju ärenden där andra aktörer bedömer våldet som hedersrelaterat, vilket betyder att 
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socialtjänsten i dessa fall gör ett medvetet ställningstagande till att inte framställa flickans situation som 

hedersrelaterad. Detta kan förstås som ett uttryck för att handläggarna försöker vara neutrala, icke-

diskriminerade, men i stället blir de kulturrelativistiska. Men det kan också vara en följd av att 

socialtjänstens handläggare kan mera om familjer som delar samhällets värdegrund, än om de som inte 

gör det. (s. 95) 
  

Detta citat lyfter fram problematiken med hederskontexten och rädslan att som socialarbetare ej våga 

göra fel och på så sätt döma en klient. De menar också att detta kan vara en följd av brist på 

kulturkompetens. Björktomta (2005) skriver i Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr 37 om Unga 

kvinnor, frihet och heder: - om socialt arbete och hedersrelaterat våld där hon bland annat beskriver 

hur hen ser att det är svårt att kategorisera och etikettera människor som tillhör vissa grupper, men hen 

menar att det kan vara nödvändigt för att vissa frågor eller problem ska komma upp till ytan. 

Björktomta beskriver så här: “När det gäller fenomenet hedersrelaterat våld har det varit extra 

problematiskt, eftersom det berör kontroversiella områden som invandrare och integration, 

familjestrukturer, värderingar och normer men också kön och makt.” (Björktomta, 2005, s. 7). Trots 

Björktomtas (2005) uttryck gällande problematiken om kategorisering kring hedersrelaterat våld lyfter 

hen fram en beskrivning om det hedersrelaterade våldets ursprung “…att det sällan är religiösa skäl 

som motiverar de här handlingarna, utan de utförs ofta utifrån djupt rotade kulturella föreställningar.” 

(s. 8). Med detta citat visar Björktomta att hen trots problematiken tar ställning i att hen ser det 

hedersrelaterade våldet som något kopplat till kultur. 

Lorentzen (2008) skriver i sin licentiatavhandling Multikulturella visioner: hedersrelaterat våld 

och socialt arbete i medierna att den ena sidan av forskare menar att den “…drivande kraften bakom 

hedersmord kommer ur kulturella föreställningar om förhållandet mellan kön och heder, och att detta 

våld skiljer sig tillräckligt mycket från andra former av kvinnovåld för att det borde förstås utifrån en 

delvis egen tolknings- och förklaringsmodell.” (s. 36). 

Kurkiala (2005) är kritisk till könsmaktsförklaringarna som många använder för att likställa våld mot 

kvinnor med hedersrelaterat våld och menar att hedersrelaterat våld kan ses som något kulturspecifikt. 

Kurkiala (2005) lyfter fram det positiva i etnicitetsforskningen och att denna forskning visar hur 

grupper i samhället formas. Hen menar att en ej ärver sin identitet, utan att det är något en bygger, och 

etnicitet är något en skapar eller gör och är inte något en bara har. Kurkiala (2005) beskriver hur hen 

ser en problematik i förnekandet av den kulturella dimension som finns inom hederskontexten och 

uttrycker att: “Men att bortse från att det finns en kulturell dimension som hade en avgörande 

betydelse för att Fadime inte längre finns bland oss är i bästa fall naivt, i värsta fall fegt.” (s. 211). 

Kurkiala ser att det finns en rädsla att i samband med hedersrelaterat våld prata om kultur, att rädslan 

grundas i att en ej vill bli kallad för rasist. Kurkiala menar att denna förhållning till hedersrelaterat 

våld har resulterat i brister i forskningen inom ämnet. 
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4. Teori 

Eftersom vi vill undersöka de polariserade orsaksförklaringarna kultur och intersektionalitet kommer 

vi att använda oss av en diskursanalys i vilken vi jämför olika forskningsverk som riktar sig inom 

ämnet som många kallar för hedersrelaterat våld. Vi har utgått ifrån Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori. Teorin vi har valt anser vi vara lämplig för vår studie då vi vill se hur det 

empiriska materialet är strukturerat utifrån de olika argumentationsgrunderna: kultur och 

intersektionalitet. 

Då vår forskningsfråga vill se hur forskning om hedersrelaterat våld i Sverige är strukturerad och 

hur de polariserade orsaksförklaringarna kultur och intersektionalitet påverkar det sociala arbetet ser vi 

att den diskursanalytiska teorin hjälper oss att på många sätt analyser och förstå det hedersrelaterade 

våldet samt förstå och tolka fenomenets betydelse och förklaringar. 

 

4.1 Diskursteori 

En diskurs kan enligt Jørgensen och Phillips (2000) beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen. Det är genom språket som vi skapar representationer av det vi kallar verkligheten och 

genom formuleringar som vi reproducerar och förändrar verkligheten. Enligt Giddens (2015) 

används  diskursanalys för att undersöka texter av varierande slag som kan handla om liknande ämne 

men i olika versioner. Diskurser kan även vara parallella och existera sida vid sida inom samma 

område men ha ett konkurrerande innehåll. Det en fokuserar på när en studerar diskurser är hur olika 

fenomen uttrycks och sätter ramar för vad som går att säga och däremot vad som inte är accepterat att 

uttrycka (Jørgensen och Phillips, 2000). Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver diskurser som ”redskap 

för oss när vi ska orientera oss i världen, verktyg som hjälper oss att skapa mening och förståelse för 

att göra sammanhang begripliga” (s. 153). En funderar över vad och hur något uttrycks när en studerar 

diskurser eftersom de kan förmedla, förändra kunskap och föreställningar och är viktiga för våra 

sociala relationer och positioner. 

I Laclau och Mouffes socialkonstruktivistiska diskursperspektiv anses alla diskurser som 

fullständigt konstruerade för det sociala samhället. De menar att genom den poststrukturalistiska 

filosofin får vi tillträde till vår verklighet genom språket och på så sätt skapar representationer av 

verkligheten, med hjälp av språket. Genom diskurser får världen en betydelse (Jørgensen & Phillips, 

2000). Ett viktigt resonemang i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala, att de 

ständigt förändras och omformas i kontakten med andra diskurser, och en betydelse aldrig kan 

slutgiltigt fastställas (Jørgensen och Philips, 2000). Detta medför till att sociala strider uppstår om 

olika definitioner av samhällskontexter eftersom diskursens syfte och mål nämligen är att bli den 

dominerande diskursen som beskriver världen utifrån, att uppnå hegemoni (Jørgensen och Phillips, 

2000). Laclau och Mouffes teori bygger i helhet på marxismen och postrukturalismen. Teorierna 

menar de sammanfogas med marxismen som står för tänkandet om det sociala och strukturalismen för 

teori om betydelse. De menar att endast klasskillnader inte kan utgöra grunden för diskursanalysen, 
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utan när de sammanfogas bildas ett teoribygge där det sociala fältet uppfattas som en väv av 

betydelsebildningsprocesser (Jørgensen och Phillips, 2000). 

Lingvistikern Saussures tankegångar om betydelsebildning och sociala processer kring språkets 

uppbyggnad av tecken, som får sin mening genom hur de binds ihop och hur de tar avstånd från 

varandra, och utifrån detta beskriver Jørgensen och Phillips (2000) Saussures tankar med hjälp av en 

metafor; att en tänker sig ord som knutar i ett fisknät, och att orden kan urskiljas och få en betydelse 

genom att ställa de i relation till varandra. Laclau och Mouffe sammanfattar processen genom olika 

begrepp för att beskriva diskurser på följande sätt: 

  

Varje praktik som skapar en sådan relation mellan elementen att deras identitet förändras till följd av 

den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som blir resultatet av 

denna artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella positionerna artikuleras 

inom en diskurs kallar vi dem moment. Däremot kallar vi varje skillnad som inte är diskursivt 

artikulerad för element. (Jørgensen och Phillips, 2000, s. 33) 
  

Laclau och Mouffe beskriver diskursteorin och dess uppbyggnad här ovan med fyra viktiga begrepp. 

En diskurs uppfattas som en fast betydelse inom ett bestämt område, och alla tecken inom diskursen 

kallas moment (Jørgensen & Phillips, 2000). Det är momenten som är knutarna i fisknätet och som får 

sin betydelse genom att de skiljer sig ifrån varandra. Tecken som inte fått en fast betydelse och som 

dessutom är mångtydiga kallas för element. En försöker alltså reducera elementen i diskursen till 

moment för att skapa entydighet. Laclau och Mouffe tar “kroppen” som ett exempel på element 

eftersom de menar att det finns olika sätt att uppfatta den på. Inom traditionell medicinsk diskurs är 

kroppen ett moment som definieras på ett fast och entydigt sätt medan en exempelvis i en kristen 

diskurs behöver sätta ordet kropp i relation till andra begrepp för att ges en mening och detta sker 

genom artikulation. Exemplet blir att om en sätter elementet “kropp och själ” ihop får elementen en 

konkret artikulation och där andra ord ignoreras (Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

4.2 Nodalpunkt, ekvivalenskedjor och diskursordning 

Begreppet och analysverktyget nodalpunkt i diskursteorin visar på hur denna punkt centreras kring 

teman eller det huvudsakliga ämnet diskursen ämnar sig till. Aktuella diskurser skapas i relation till 

det diskursiva fältet, den aktuella diskursen upprättas via att en betydelse definieras kring 

nodalpunkten. För att se vilka begrepp som kretsar runt en viss diskurs så identifieras och definieras 

nodalpunkten. Laclau och Mouffe menar enligt Jørgensen och Phillips (2000) att nodalpunkten kan ses 

som ”ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse” 

(s. 33). På ett sätt kan en se hur en rådande diskurs ej hade kunnat uppstå utan en aktuell nodalpunkt. I 

vår studie kommer vi att använda begreppet hedersrelaterat våld som nodalpunkt. Vi kommer 

konkretisera användandet av denna nodalpunkt i metodavsnittet. 

Begreppet och analysverktyget ekvivalenskedjor går att finna i diskurser genom att utgå från 

nodalpunkten och sedan följa nodalpunktens diskussionskedjor. Ekvivalenskedjor ser olika ut 
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beroende på dess diskurs och samma begrepp kan finnas i flera ekvivalenskedjor. Det kedjan gör är att 

den avskiljer en diskurs betydelse genom att avgöra om ett visst begrepp som kopplas till 

nodalpunkten och diskursen är positiv eller negativ. Detta sätt att använda ekvivalenskedjor kan hjälpa 

en i analysen för att lokalisera den stundande diskursen (Jørgensen och Phillips, 2000). Det tredje 

begreppet och analysverktyget är diskursordning, Jørgensen och Phillips (2000) menar att en diskurs 

försöker skapa en entydighet inom ett visst område men kan aldrig fixeras fullständigt och riskerar att 

undergrävas av det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet är alternativa betydelser, det vill säga 

“diskursens yttre” som är en reservoar av betydelsemeningar som redan fått sitt tecken genom andra 

diskurser. Jørgensen och Phillips presenterar Faircloughs diskursordning som begrepp vilket syftar till 

olika diskurser som existerar inom ett område som konkurrerar om och försöker presentera sitt 

innehåll på olika sätt. Det förs alltså en diskursiv kamp om vilken diskurs som är främst i 

diskursordningen (Jørgensen och Phillips, 2000). 

 

4.3 Antagonism och hegemoni 

Antagonism är diskursteorins begrepp för konflikt och uppstår när olika diskurser hindrar varandra 

från att vara mest framstående. Diskursteorins utgångspunkt är att en diskurs aldrig kan etableras totalt 

utan kommer ständigt befinna sig i konflikt med andra diskurser som definierar världen på andra sätt. 

Antagonism är ett betydelsekrig mellan olika diskurser och kan enbart upplösas med hegemoniska 

interventioner. En hegemonisk intervention kan genom artikulation, en process där olika element 

sammanlänkas till en diskurs, återupprätta entydighet. Diskursen får den privilegierade positionen att 

definiera verkligheten och intar den centrala förklaringen på sociala förändringar och blir således den 

dominerande diskursen. Denna fixering är dock inte konstant utan kan förändras eftersom den ständigt 

befinner sig i konflikt med andra diskurser, oavsett om diskursen uppnår hegemoni. Hegemonin 

artikuleras och reartikuleras ständigt. Detta är diskursteorins utgångspunkt (Jörgensen och Phillips, 

2000). 
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5. Metod och material 

 

5.1 Diskursteori som metod 

Den här uppsatsen är en diskursanalytisk kvalitativ analys med en induktiv ansats. Bryman (2018) 

beskriver en kvalitativ analys som det vanligaste tillvägagångssättet när en ska analysera texter och 

hitta bakomliggande teman i texterna. Enligt Davidson och Patel (2011) följer forskaren upptäckandets 

väg när en arbetar induktivt och enligt Hsieh & Shannon (2005) kan kategorier växa fram under tiden 

texter läses och bearbetas exempelvis genom ställningstaganden eller identifierbara tankar. Sedan 

tolkas kategorierna och teman i resultatdelen tillsammans med exempelvis citat. Vi hade därmed inte 

förankrat vår undersökning till någon teori innan, utan vi formulerade vår teori efter kategorisering 

och insamlad empiri. Efter kategoriseringen utgick vi ifrån en hermeneutiskt synsätt för att få en 

fördjupad förståelse och tolkning av våra teman eftersom enligt Bryman (2018) är hermeneutiken 

central för vilket man analyserar en text för att lyfta fram textens mening. 

Diskursanalysen är vår valda metod och teori för denna studie som vi har utgått ifrån Laclau och 

Mouffes socialkonstruktivistiska diskursanalytiska instrument. Vi har valt att förhålla oss till just en 

ansats då diskurser och diskursanalys förklaras och bedrivs olika beroende på författare. Diskurs är ett 

samlingsnamn som visar på den samtalsordning som råder inom ett visst teoretiskt synsätt och de 

frågeställningar som finns inom denna ordning. Diskursanalysens fokus är maktordningen vilket 

innebär att en vill analysera och förstå olika sätt att se och tala om världen, urskilja mönster inom ens 

valda forskningsfält, i detta fall polariseringen inom hedersrelaterat våld. För att kunna använda sig av 

diskursanalysens metodiska redskap behöver vi se diskursanalysen som en teoretisk och metodisk 

helhet där det finns teoretiska förutsättningar som måste accepteras. Genom Laclau och Mouffes (i 

Jørgensen och Phillips, 2000) begreppssamling kommer vi analysera våra texter och identifiera 

nodalpunkter, ekvivalenskedjor, diskursordning, hegemoni, element och moment som utgör den 

centrala delen av vår diskursanalys. I teoriavsnittet punkt 4 och analysavsnittet punkt 7 beskriver vi 

dessa begrepp mer genomgående och förklarar hur vi kommer att använda oss av dessa. 

 

5.2 Metodkritisk diskussion 

Bryman (2018) beskriver konstruktionism, specifikt socialkonstruktionismen ser vi som viktig för 

denna studie då socialkonstruktionismen rör kategorier och sociala objekt, och att dessa är socialt 

konstruerade. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär i princip att människors verklighet och 

kunskap är socialt konstruerad och att det inte finns en säregen sanning om något. En menar att sociala 

processer är en del av människans kunskap om världen vilket betyder att det pågår en ständig 

revidering av kunskap. Det finns flera diskurser med olika syn på verkligheten vilket innebär att det 

finns flera sanningar om samma sak. Detta innebär att det egentligen inte finns en slutgiltig sanning 

(Jørgensen och Phillips, 2000). Genom att analysera en rådande diskurs är vi också med och 
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reproducerar diskurser och att det vi får fram i vår studie är ett av väldigt många sätt att förstå och 

förklara hedersrelaterat våld. Den kvalitativa metodens syfte är att vara subjektiv i sin förståelse av ett 

fenomen och vi har under hela studiens framställning gjort vårt bästa för att visa hur vi gått tillväga 

och valt att redan i inledningen skriva ut att vi har tagit ställning i frågan om hedersrelaterat våld men 

att vi hela tiden arbetar med att denna ställning ej ska påverka studien. Med det sagt är vi också inte 

fast i våra ställningstaganden utan är en del av den sociala föränderligheten och har sett hur vi under 

studiens gång öppnat våra sinnen. 

Verklighetsbeskrivningen av hedersrelaterat våld konstrueras diskursivt och får sin betydelse 

genom föreställningar. Genom detta sätt bildas en kunskap om hedersrelaterat våld. I förhållande till 

hedersrelaterat våld så kan vi se att fenomenets betydelse och förklaringar kan vara olika beroende på 

vem det är som talar. Dessa konstruktioner påverkar såklart också oss som genomför denna studie i 

och med att vi påverkas av omvärlden och vi kommer oundvikligen präglas i hur vi i vår analys tolkar 

och förstår det empiriska materialet. 

En nackdel till diskursanalyser finns dock i och med att forskaren manifesterar ett innehåll som 

dessutom analyserats av andra forskare. En version blir således en av många möjliga diskurser och det 

blir svårt att motivera vilken version som skulle vara bättre (Jørgensen och Phillips, 2000). 

Med en diskursanalys kan man studera fenomen och analysera hur någonting är konstruerat genom 

språket. Diskursanalysen behandlar även hur sociala kategorier blir till och vad de fyller för social 

funktion (Boréus och Bergström, 2018). Föreställningen att identiteter skulle vara materiellt baserade 

eller något neutralt avvisas, exempelvis genom att förklara att “kvinna”, “invandrare” eller “man” 

finns inte bara “där ute” eller i vårt huvud, utan de skapas diskursivt (Boréus och Bergström, 2018). 

En stark anledning för oss att använda diskursanalys är för att språket har fått allt större betydelse för 

människan. Tillgängligheten till texter är mycket mer omfattande idag och en vill ha ett rimligt språk 

och ett forskningsfokus på texters betydelse (Jørgensen och Phillips, 2000). Eftersom denna studie 

ämnar undersöka vilka begrepp som förknippas eller kretsar kring begreppet hedersrelaterat våld kan 

vi inte se annat än Laclau och Mouffes diskursteori som passande för vår studie. Detta för att teorin 

tillåter oss att undersöka begreppen bakom texterna till skillnad från exempelvis en klassisk 

innehållsanalys.  

En svårighet med diskursanalysen var att vi fastnade i den analytiska processen då det var 

komplext och mycket som gick att analyseras på många sätt. De analytiska verktygen hjälpte oss för 

att skapa en tydlighet och ram i analysen. Det som vi ser som positivt med diskursanalysen är att den 

hjälper oss att visa på hur olika forskare bidrar till att bilda och förändra den sociala världen. 

Forskaren kan på så sätt bidra med att skapa en aktiv förändring. 

 

5.3 Urval och avgränsningar 

I den första fasen då vi begränsade oss och avgjorde vilken typ av material vi ville använda till 

analysen stod det mellan två alternativ. Det ena alternativet var akademiska texter skrivna av forskare 
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riktade mot akademin, det andra alternativet var texter skrivna av forskare som var riktade mot 

professionen (socialt arbete) och allmänheten. Vi valde att arbeta med texter i bokformat skrivna av 

forskare som också var riktade mot professionen. Detta val motiveras genom vi vill se hur forskningen 

är strukturerad och hur den potentiellt i sin tur påverkar socialt arbete, därav blir litteratur skriven för 

denna målgrupp mer relevant för oss. Med detta sagt har vi endast valt publikationer till vårt empiriska 

material som behandlar hedersrelaterat våld i Sverige och inte internationellt, just för att vårt fokus är 

Sverige. I enlighet med vår syftesformulering avgränsas vår analys till hur forskning är strukturerat 

kring hedersrelaterat våld ur ett diskursanalytiskt perspektiv och vi har därför valt att inte fördjupa oss 

vidare inom det hedersrelaterade våldets karaktär. 

För att göra vår sökning av empiriskt material professionsfokuserad valde vi att se över 

litteraturlistor från socionomprogrammet. Vi vill se om det finns litteratur inom ämnet hedersrelaterat 

våld på socionomprogrammet och har då undersökt litteraturlistor från Uppsala universitet, 

Stockholms universitet samt Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vi har gått igenom alla sju terminers 

litteraturlistor från dessa lärosäten och i litteraturlistan från termin två på socionomprogrammet i 

Uppsala universitet kunde vi finna en handbok från socialstyrelsen som heter “Våld: Handbok om 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer”. I samma litteraturlista 

kunde vi se andra böcker som behandlar migration samt våld på olika sätt, men i dessa böcker tar just 

hedersrelaterat våld en väldigt liten plats vilket gjorde att vi har valt att inte behandla dessa titlar. I de 

andra litteraturlistorna från resterande lärosäten fann vi ej någon litteratur som var relevant för oss då 

den litteraturen främst behandlar våld i nära relationer och inte hedersrelaterat våld, vilket är vårt 

fokus. Denna litteratursökning har inte gett oss något material till studien då den litteratur som finns på 

dessa tre lärosätens socionomprogram enligt oss ej är relevant då litteraturens främsta fokus inte är 

hedersrelaterat våld. Anledningen till att vi endast sett över dessa lärosätens litteraturlistor är för att se 

över Sveriges alla socionomprogram blir för många att undersöka då vi har en begränsad tidsram att 

förhålla oss till. 

Nästa steg i vår urvalsprocess är att se över ett svenskt kunskapscentrum som arbetar med just 

hedersrelaterat våld. Vi har valt att söka oss till just detta kunskapscentrum då vi ser att de förser 

professionen socialt arbete med mycket kunskap och att de nämns i publikationer kopplat till 

professionen. Exempelvis ser vi i Stockholms stads program mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck (2016) 2017-2020  att de hänvisar vidare till resurscentret Origo: 

“Insatser ges enligt socialtjänstlagen och är individuellt behovsprövade. Resurscentret Origo har 

spetskompetens på området hedersrelaterat våld och förtryck dit unga och unga vuxna som lever i en 

hederskontext såväl som yrkesverksamma och frivilliga aktörer som möter målgruppen kan vända sig 

vid behov av stöd, konsultation och vägledning” (s. 27-28). Origo som de nämner som resurs är ett 

samarbete mellan Stockholms läns kommuner, Region Stockholm och Polismyndigheten i Stockholms 

län. Origo bidrar bland annat med kompetenshöjande insatser för professionella samt konsultativt stöd 

och vägledning i arbetet med klienter. En av de myndigheter Origo hänvisar vidare till är 
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resurscentrumet Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) (www.origostockholm.se). Likaså hänvisar 

SOU 2015:55 till NCK för kompetensstöd och utveckling, där de särskilt nämner hur NCK tagit fram 

webbstöd till socialtjänsten. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskapscentrum vid Uppsala universitet som har 

fått i uppdrag av regeringen att arbeta för en förhöjd kunskap och metodutveckling i arbetet om mäns 

våld mot kvinnor. NCK fokuserar dessutom på det hedersrelaterade våldet där de har en kunskapsbank 

med forskare samt att de förser studenter samt professionen med utbildning inom ämnet. Bland annat 

har de totalt fem stycken kurser på universitetsnivå där fyra kurser är på 7,5 hp och en på 15 hp. En av 

dessa är riktad mot studenter såsom socionomstudenter och de resterande fyra är riktade mot 

yrkesverksamma inom socialt arbete (www.nck.uu.se). 

NCK nämner sju forskare och vi har valt att behandla fem av forskarna i vår uppsats. Tre forskare 

behandlas i diskursanalysen och två i tidigare forskning. Gällande de två som vi ej valt att behandla 

har den ena sitt främsta fokus på forskning om hedersrelaterat våld utanför Sverige och den andra vars 

litteratur som ej intresserade oss är tillgänglig varken på internet eller på bibliotek i 

Stockholmsområdet. Anledningen till denna typ av urvalsprocess är för att vi vill fokusera på litteratur 

riktat mot professionen socialt arbete. Genom att se över rekommendationer från NCK menar vi att vi 

kompletterat vår litteratursökning på ett professionsfokuserat sätt. 

För att hitta ytterligare relevant litteratur har vi besökt flera olika bibliotek i Stockholmsområdet, 

bland annat Riksdagsbiblioteket och Mångkulturellt centrums bibliotek i Fittja. Anledningen till att vi 

valde att besöka just dessa bibliotek var för att de hade störst utbud när det kom till litteratur inom 

ämnet hedersrelaterat våld. 

Vi har utfört litteratursökningar på plats hos biblioteken samt använd oss av libris, diva-portal, 

google scholar och swepub. Vi har använt sökorden “heder” “hedersvåld” “hedersproblematik”, 

“hedersrelaterat våld”, “hedersrelaterat våld och kultur” och “hedersrelaterat våld och 

intersektionalitet” som sökord. 

Vi är medvetna om att vissa av rapporterna och utredningarna under punkt 3.2 ej klassas som 

forskning men då vi ser att de är tydligt kopplade till professionen socialt arbete väljer vi ändå att lyfta 

fram dessa som en del av beskrivningen av det svenska kunskapsläget. Vi anser att de är kopplade till 

professionen då det är utredningar och rapporter gjorda av statliga institutioner som är förankrade till 

bland annat socialt arbete och som i sin tur används inom exempelvis kommunerna eller stadsdelarna. 

 

5.4 Datainsamling 

I rubriken urval och avgränsningar har vi beskrivit hur insamlingen av litteratur till denna studie har 

gått till. Då vår studie ej omfattar intervjuer eller liknande har all vår datainsamling varit litteratur av 

olika slag. När det kommer till datainsamling av det empiriska materialet har vi fokuserat på fysiska 

böcker som är skrivna av forskare. 
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I vår datainsamlingsprocess har vi använt sökorden “heder”, “hedersvåld”, “hedersproblematik”, 

“hedersrelaterat våld”, “hedersrelaterat våld och kultur” och “hedersrelaterat våld och 

intersektionalitet”. Som komplement till denna process vill vi säkerhetsställa att den litteratur vi valt 

var av forskare som vi såg nämndes ofta i sammanhang där hedersrelaterat våld var i fokus. Vi läste 

debattinlägg från nyhetssidor för att se vilka forskarnamn som florerade, besökte webbsidor hos 

organisationer som jobbar med hedersrelaterat våld för att se vad de hänvisar till för forskare och 

tittade på litteraturlistor från socionomprogrammet hos Stockholms universitet, Uppsala universitet 

och Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Bearbetningen av det datainsamlade empiriska materialet kommer vi gå in på mer i avsnitt 5.6. 

 

5.5 Empiriska materialet 

Nedan beskriver vi våra sju empiriska källor, detta gör vi för att läsaren ska få en grundläggande bild 

om vad varje bok har för handling. 

 

1. Schlytter, A. & Rexvid, D. (2016). Mäns heder: att vara både offer och förövare. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. Författarna skriver i det första kapitlet att huvudmålgruppen för denna bok är 

socionomstudenter, de menar också att den relevant för yrkesverksamma socionomer och forskare 

inom socialt arbete m.m. Boken handlar främst om pojkar och unga mäns villkor i en hederskontext, 

författarna vill belysa just denna vinkel då den i lägre grad uppmärksammats i Sverige. På bokens 

baksida kan en se hur författarna vill lyfta fram frågan om varför pojkar och män i en hederskontext ej 

bryter ifrån normer och värderingar som resulterar till ett utövande av förtryck gentemot sina systrar. 

  

2. Kamali, M. (2002). Kulturkompetens i socialt arbete: om socialarbetarens och klientens kulturella 

bakgrund. Stockholm: Carlsson. Kamali beskriver bokens syfte genom att lyfta fram att hen vill att 

boken bidrar till ökad förståelse för mångkultur och även en förbättring av det sociala arbetet med 

klienter med en “annan sociokulturell och etnisk bakgrund än klienter med svensk bakgrund” (s.9). 

Bokens målgrupp kan således tolkas som socialarbetare då bokens syfte är att förbättra just det sociala 

arbetet genom kulturkompetens. 

  

3. de los Reyes, P., Molina, I. & Mulinari, D. (2012). Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & 

etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke. ([Ny utg.]). Stockholm: Atlas. 

Boken porträtterar det problematiska förhållandet mellan eurocentrism, klass och feminism utifrån 

olika synsätt. I bokens inledande kapitel introduceras boken, att rasism kan användas för att förstå 

social differentiering, hur könsidentiteter konstrueras i ett rasifierat klassamhälle med mera. 

Intersektionalitet är ett begrepp som används mycket i boken, de använder begreppet för att se 

mekanismerna som skapar klass, etnicitet och kön som principer för under och överordning. Boken 
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uttalar inte en specifik målgrupp utan vi tolkar att boken är riktad mot människor som jobbar med eller 

intresserar sig för frågor om feminism, intersektionalitet och hur vi ska tänka i mötet med människor. 

Vi har valt att referera till de los Reyes, Molina och Mulinari i resultatet, vi är medvetna att de är 

redaktörer av boken och att andra forskare varit med och skrivit i boken. Vi har valt att göra på detta 

sätt för att undvika förvirring för läsaren då vi ser att inslag av ytterligare namn på forskare skulle 

förvirra i resultatets sammansättning. 

  

4. Ekström, S. (2009). Hedersmorden och orden: berättelser om kultur, kritik och skillnad. Göteborg: 

Makadam. Ekström ger i sin bok en bild och bakgrund av den hedersdebatt som präglat samhället sen 

tidigt 2000-tal. Den främsta analytiska punkten i boken är kulturbegreppet och de kulturella 

förklaringarna. Ekström granskar båda sidor om hedersdebatten och fokuserar främst på just debatten 

och inte hedersrelaterat våld i sig. Ekström har ej skrivit ut en specifik målgrupp för boken men då det 

är en avhandling ser vi hur den riktas mot professionella men samtidigt är den skriven på ett sätt som 

gör den lättförståelig för många, därav blir de som generellt är intresserade av ämnet också en 

målgrupp. 

  

5. Wikan, U. (2004). En fråga om heder. Stockholm: Ordfront. 

En fråga om heder handlar främst om mordet på Fadime och hur en kan förstå en pappa som drivs till 

att mörda sin egen dotter, i hederns namn. Förutom att undersöka företeelsen hedersmord kommer 

författaren fram till en slutsats om att hedersmord handlar om sexualitet och framförallt kollektivets 

rättigheter över individen. Denna bok vänder sig till alla för att fungera som stöd och tröst för 

förtryckta kvinnor. 

  

6. Baianstovu, R. (2017). Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. (Upplaga 1). Lund: 

Studentlitteratur. 

Heder diskuterar om hedersrelaterat våld som socialt fenomen och som stereotyp om invandrare. Den 

grundläggande frågan här är om hedersrelaterat våld och förtryck är en kulturell verklighet eller en 

rasistisk och kränkande stereotyp om invandrare. Författaren ifrågasätter samhällets hantering av 

hedersrelaterat våld och vilka konsekvenser det leder till. Heder vänder sig till socionomstudenter, 

socialarbetare och till offentliga beslutsfattare på olika nivåer. 

  

7. Johansson, K. (red.) (2005). Hedersmord: tusen år av hederskulturer. Lund: Historiska media. 

I denna antologi kommer flera forskare till tals som studerat hederskulturer på olika platser i världen. 

De förmedlar forskningsresultat som redan finns inom hedersrelaterat våld och undersöker hur rötter i 

kulturkretsar förhåller sig till äldre nordiska föreställningar om heder. Forskarna lyfter fram att även 

nordiska länder har haft en tydlig patriarkal struktur vilket de menar att hedersrelaterat våld inte skulle 

vara ett nytt fenomen i norden, men att det i dagens samhälle vuxit fram en annan sorts hederskultur. 
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Boken tolkar vi som en historisk kontext kring nordens hedersvåld och karaktär, och hur en kan förstå 

hedersvåldets kontext jämfört med det moderna samhället. Boken skriver inte ut vilken specifik 

målgrupp den har men hen menar att den är till för personer som intresserade av den historiska 

kontexten av hedersvåld kopplat till nutid. 

På samma sätt som gällande bok nummer tre har vi här valt att referera till Johansson trots att han är 

redaktör. Vi är medvetna att hen är redaktörer av boken och att andra forskare varit med och skrivit i 

boken. Vi har valt att göra på detta sätt för att undvika förvirring för läsaren då vi ser att inslag av 

ytterligare namn på forskare skulle förvirra i resultatets sammansättning. 

5.6 Kodning, kategorisering och tematisering 

Genom diskursanalysen analyserar och läser vi in det skrivna ordet och studerar vad dessa ord bär på 

för meningar, förståelser och antaganden, det som är tydligt och det som ligger under ytan. Det 

empiriska materialet bearbetas genom kodning, teman och kategorisering. Jørgensen och Phillips 

(2000) menar att genom att plocka ut citat ur texten så synliggörs textens strukturer och normer. 

Genom denna typ av bearbetning av det empiriska materialet kommer vi identifiera begrepp som är 

återkommande som sedan hjälper oss att skapa och få en förståelse för den polariserade hedersdebatten 

och hur den potentiellt i förlängningen påverkar det sociala arbetet. 

Det empiriska materialet läses igenom grundligt och vi har allt eftersom i läsningen markerat ut i 

forskningsverken när begrepp som centreras runt begreppet hedersrelaterat våld återkommer. Genom 

denna typ av inläsning har vi sett vilka begrepp som återkommer och som vi tolkar vara av vikt för 

studien. Efter inläsningen kodade vi materialet genom att klippa ut alla citat som vi fann relevanta för 

syftet och sedan kategoriserade vi dessa, där citat med liknande mening hamnade tillsammans. Utefter 

denna kategorisering skapade vi teman. Till en början hade vi fyra teman: definitioner av 

hedersrelaterat våld, intersektionalitet och feminism, kulturella förklaringar och författarens 

inskrivning i ämnet. Efter en ytterligare genomgång av materialet valde vi att ta bort det första temat 

definitioner av hedersrelaterat våld då vi ansåg att den hamnade utanför vår forskningsfråga och syfte. 

Vi har sedan början valt att inte analysera forskningens definitioner av hedersrelaterat våld som sådant 

och fann därav material av denna art överflödigt för analysen. Efter den initiala kodningen valde vi ut 

de citat och formuleringar vi fann mest bärande och valde att presentera just dessa i resultatet. 

Användningen av de diskursanalytiska verktygen, nodalpunkt, ekvivalenskedjor, diskursordning, 

hegemoni, element och moment hjälper oss att navigera i det empiriska materialet. Dessa verktyg 

skapar en transparens i analysen genom att vi tydligt resonerar och beskriver studiens material och hur 

vi tolkar de olika diskurserna samt hur dessa uttrycker sig i materialet. Det empiriska materialet 

beskrivs kortfattat i inledningen av det empiriska avsnittet. 

 

5.7 Förförståelse 

Innan vi påbörjade vår studie var vi medvetna om att hedersrelaterat våld och hedersmord existerar 

samt den polariserade debatten som pågår politiskt. I och med att vi väljer att benämna det som många 
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väljer att kalla för hedersrelaterat våld för just hedersrelaterat våld tar vi också ställning till att 

hedersrelaterat våld som sådant existerar. 

Hans-George Gadamer (1997, i Boréus och Bergström, 2018) betonar att tolkning av texter utan 

förförståelse är omöjlig och att varje läsare tolkar texter utifrån ens egna uppfattningar och 

individuella erfarenheter av exempelvis utbildning, förståelse av världen och det sociala sammanhang 

som en lever i. Det viktigaste att ta med i vår förståelse är att vi är medvetna om de fördomar som 

existerar och att vi aldrig möter en text förutsättningslöst.  

Vi ser att det är viktigt med transparens vilket gör att vi vill redogöra för hur vår förförståelse 

präglar oss och hur vi med största möjliga mån kommer att förhålla oss objektivt i vårt examensarbete. 

Med detta sagt har vi redan i inledningen varit tydliga med att vi har en förförståelse och att vi har en 

uppfattning om hedersrelaterat våld. Det vi dock vill vara tydliga med är att denna uppsats ej ska utgå 

från våra föreställningar utan att vi är öppna för att se olika orsaksförklaringar och därmed lära oss 

mer om de polariserande förklaringarna om hedersrelaterat våld. Utifrån vår personliga och 

arbetsverksamma erfarenhet av socialt arbete har vi uppfattningen att hedersrelaterat våld och dess 

olika former är kulturbetingat men att det enligt oss även är många andra faktorer som spelar in. 

Kultur är alltså enligt oss inte en ensam bidragande faktor till det hedersrelaterade våldets uppkomst. 

Det vi också vill poängtera är att vi anser att vissa krafter såsom politiker och andra opinionsbildare 

vill vinkla den kulturella aspekten om hedersrelaterat våld på ett sätt där de delar upp människor i ett 

vi och dom och samtalet om hedersrelaterat våld blir något som handlar om någon annan. De olika 

infallsvinklarna och förståelser som finns om hedersrelaterat våld kommer vi gå djupare in på under 

den tidigare forskningen i avsnitt 3, resultatet i avsnitt 6 och analysen i avsnitt 7. 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Forskning i Sverige som på något sätt avser människor eller biologiskt material av människor måste 

genomgå en etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Lagens 16 § förmedlar vilken information forskningspersonen skall informeras om, bland annat 

forskningens syfte, vilka metoder som används, risker forskningen kan medföra och att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas. Då vår studie ej innefattar människor utan består av litteratur 

tillgänglig för alla ser vi ej att dessa ovan nämnda grunder berör oss. Vi är medvetna om att studier på 

högskolenivå ej omfattas av detta lagrum om etikprövning men vi ville genom transparens för läsaren 

visa på att vi har kännedom om dessa etiska punkter då vår studie på sitt sätt ändå handlar om 

människor. 

I likhet med Carbin (2010) ser vi hur det är av vikt att inte reproducera livsöden som symboler och 

förenkla en komplicerad och problematisk debatt om händelser som faktiskt påverkar människor som 

lever i hederskontexten. Vårt forskningsetiska dilemma blir således just denna faktor. 

Vi har valt att inte gå in på våldets art och se över individuella fall utan vi vill se om och isåfall hur 

politik sipprar ner i forskningen och hur de olika argumentationsgrunderna för hedersrelaterat våld ter 
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sig. Förhoppningsvis kan vår studie skapa en diskussion inom det sociala arbetet om hur vi som 

socialarbetare kan tänka gällande de politiska diskurserna och hur dessa påverkar forskningen i ämnet 

hedersrelaterat våld. 

I och med att vi redan i inledningen positionerar och skriver ut oss själva i debatten ser vi ett 

potentiellt etiskt dilemma. Denna positionering ser vi som nödvändig då det genomgående i vår text 

lyser igenom att vi har en förförståelse om hedersrelaterat våld, bland annat genom att vi valt att skriva 

ut hedersrelaterat våld som fenomen tar vi redan där ställning gällande att det existerar. Det som kan 

vara problematiskt med positioneringen är att en som läsare ser det som att vi redan från början 

bestämt oss om vad som kommer komma fram i analysen om de olika orsaksförklaringarna. Vi har 

genomgående under uppsatsen tillsammans pratat om detta och hjälpt varandra att vara objektiva. Vårt 

sätt att analysera materialet genom de olika analysverktygen har hjälpt oss att vara objektiva, dessa 

verktyg har fått oss att se över materialet objektivt genom att plocka fram de tecken som är bärande 

oavsett forskare. Som vi skrivit i avsnitt 5.7 vill vi trots vår positionering vara objektiva och öppna 

samt att vi trots vår positionering ser att det finns rum för att förändras och skapa en ny förförståelse. 

 

5.9 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Enligt Jørgensen och Phillips (2000) är kriterier som en använder för att validera forskningen inte 

alltid säkert och kan inte alltid avgöra om forskningen är valid. Att se sammanhanget är däremot ett 

sätt att avgöra om en diskursanalys är valid och det är genom våra analytiska påståenden kring 

analysen som i sin tur ger diskursen en form av sammanhang. Vi menar att vi har kompletterat vår 

litteratursökning på ett professionsfokuserat sätt genom att se över NCK:s rekommendationer om 

relevanta forskare inom ämnet hedersrelaterat våld. Enligt Bryman (2018) bygger trovärdigheten på 

studien utifrån hur forskaren redogör för sin beskrivning av den sociala verklighet som undersöks. Om 

några element förvisso inte skulle passa in i den diskursanalytiska redogörelsen så är det mindre 

sannolikt att analysen blir trovärdig. Genom diskursanalys kan vi frambringa nya förklaringar och 

perspektiv så som Jørgensen och Phillips (2000) menar är ett sätt fastställa analysens validitet och 

fruktbarhet. 

Analysens trovärdighet och pålitlighet avser reliabilitetens grund och menar att om huruvida 

analysens resultat från vår undersökning skulle bli densamma om den utfördes på nytt eller av någon 

annan (Bryman, 2018). Ju högre reliabiliteten är desto större sannolikhet att studiens resultat skulle bli 

densamma. Vi anser att om en liknande undersökning skulle utföras av någon annan skulle det 

troligtvis kunna leda till andra resultat eftersom våra presenterade resultat är våra egna tolkningar av 

forskningsverken i undersökningen.  

För att en studie ska vara så tydlig och väl genomförd är det viktigt att eliminera felkällor eller att 

materialet reduceras (Boreús och Bergström, 2018). I studien har vi analyserat utvald litteratur som vi 

anser behandlar hedersrelaterat våld och utgallrat den litteratur som vi anser varit irrelevant för vår 
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studie. I urval och avgränsningar i avsnitt 5.3 har vi redogjort för hur vi har sökt, valt ut och bearbetat 

material i syfte att stärka vår studie. 

Davidson och Patel (2011) menar att en måste ta ställning till vad en väljer som ska ingå i en 

undersökning, om en inte kan undersöka alla företeelser. Den grupp en är intresserad av i en studie 

kallas för population som måste beskrivas tydligt för att det inte ska råda något tvekan om vilka som 

tillhör gruppen. När det kommer till studiens generaliserbarhet är frågan om huruvida studiens 

forskningsresultat kan tillämpas i en större population som inte undersökts eller medverkat i studien 

(Bryman, 2018). Vi har av uppenbarliga skäl inte haft möjlighet att undersöka alla forskningsverk som 

skrivits om hedersrelaterat våld. Förutom att det är väldigt många forskningsverk som skrivits inom 

ämnet så hade det dessutom varit tidsmässigt krävande. Eftersom vi inte kan undersöka alla 

forskningsverk så valde vi att använda oss av forskningsverk som fungerar som ett stickprov, vilket 

enligt Davidson och Patel (2011) representerar en miniatyr av populationen. Stickprovet blir således 

en generalisering till populationen. En annan typ av generalisering är teoretisk generalisering som 

syftar till att visa på den teori en arbetat fram i sin studie som skulle kunna användas för att förstå en 

kategori av ett fenomen (Alvehus, 2013). Meningen med vår studie är inte att frambringa ett generellt 

påstående om ett fenomen, utan vi ger läsaren en förädlad begreppsapparat för att få en tydlighet i att 

förstå den typen av fall. Vi ser också att de analytiska kategorier vi använder oss av kan prövas på 

annat material. 
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6. Resultat 

Då fokuset för denna studie är att se hur forskningen om hedersrelaterat våld är strukturerat utifrån de 

två orsaksförklaringarna kultur och intersektionalitet har vi valt att begränsa utdragen i resultatet till 

delar av materialet där forskarna resonerar i termer av orsaksförklaringar. Jørgensen och Phillips 

(2000) menar att vi som forskare gör bedömningen av vad som är relevant i en diskursanalys, detta 

baseras på forskarens intresse och genererar vad som blir föremål för analysen. Vi har valt att inte 

fokusera på beskrivningar av våldets art utan vårt fokus i resultatet kommer att baseras på det 

empiriska materialets orsaksförklaringar till det hedersrelaterade våldet. Med det sagt kan vi se i 

materialet att alla forskningsverk definierar arten av våldet på liknande sätt men att just 

orsaksförklaringarna går isär. 

 

6.1 Intersektionalitet 

Det intersektionella perspektivet tas upp i fyra av de sju forskningsverken. Det är inte alltid de 

använder begreppet intersektionalitet men vi kan se hur de skriver i termer om kategorisering, kön, 

makt och konstruktioner, vilket är begrepp som är vanligt förekommande i den intersektionella 

analysen. Intersektionalitet och den feministiska förklaringen av det hedersrelaterade våldet är en av 

de två huvudsakliga argumentationsgrunderna. 

de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) lyfter tidigt i boken fram problematiken med 

benämningen av hedersrelaterat våld, debatten och kategoriseringen. 

  

Debatten om hedersmord exemplifierar på ett tragiskt sätt hur könsförtrycket avgränsas, definieras och 

förklaras inom ramen för skilda kulturella rum. Benämningen “hedersmord”, som förekommer flitigt i 

media och bland myndigheter, associerar metaforiskt till värderingar och traditioner som skulle göra 

kvinnomord, våld mot kvinnor och könsförtryck till sanktionerade handlingar inom andra kulturer. Den 

diskursiva konstruktionen av könsförtryck som en kulturell handling gör det möjligt att avgränsa det till 

vissa speciella kulturer. En konstruktion som ligger till grund för föreställningen om att patriarkaliska 

strukturer endast förekommer inom vissa kulturella ramar som dessutom antas existera inom fasta 

nationella gränser. Utifrån denna konstruktion betraktas till exempel det förtryck som förekommer i 

Sverige som en anomali medan det förutsätts vara en legitim handling i andra kulturer. Alternativt antas 

det kvinnoförtryck som förekommer bland invandrare ha sin grund i traditioner och värderingar från 

hemlandet oavsett vistelsetiden i Sverige. (de los Reyes, Molina och Mulinari 2012, s. 24) 
  

de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) lyfter i detta citat fram problematiken kring 

kulturförklaringar i förhållande till det hedersrelaterade våldet. De menar att synen på hedersrelaterat 

våld som något kulturbetingat härleder det patriarkala förtrycket som något som sker mellan andra och 

att det är av sådan annan art än våld mot kvinnor att det måste avgränsas till vissa andra kulturer som 

inte hör ihop med den “svenska”. De menar således att en behöver se det hedersrelaterade våldet som 

något som innehar patriarkaliska strukturer och att det i likhet med våld mot kvinnor inte endast 

förekommer på vissa specifika platser av just vissa specifika grupper. 

Baianstovu (2017) skriver så här för att lyfta fram styrkan och svagheten med det intersektionella 

perspektivet: 
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Det intersektionella perspektivets styrka, så som det används i debatten om hedersrelaterat våld och 

förtryck i en svensk kontext, är att det kan identifiera det kulturella perspektivets tendens till 

stereotyper. Dess svaghet är att det i sin tillämpning riskerar att dekonstruera diskurser utan att leverera 

förslag på förändringar eller förbättringar. (Baianstovu, 2017, s.12) 
  

Baianstovu (2017) menar att en väsentlig del av forskning som bedrivs inom detta perspektiv ger en 

befogad kritik av maktutövning och förtryck som utövas i det sociala arbetets praktik i och med den 

kulturella stereotypiseringen. Men det räcker inte enligt Baianstovu (2017) att enbart ge uttryck för 

vad som bör göras, utan borde snarare hur det ska förbättras, vilket inte existerar, påpekar hen. 

Baianstovu (2017) menar att ett samarbete mellan forskare och socialarbetare bör bli starkare för att 

kunna bidra till bättre förutsättningar för människor som utsätts för kulturella stereotyper. 

de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) utvecklar perspektivet på bland annat forskarens roll i 

konstruerandet av diskursen kring hedersrelaterat våld och hur detta påverkar och skapar kategorier av 

samhället. 

  

Intresset för etnicitetsfrågor har följaktligen en tydlig problemfokus där frågor om sexism, misshandel, 

könsstympning, tonårsäktenskap ges högsta prioritet. Bland myndigheter, i media och inom 

forskningen görs könsförtrycket till ett kulturellt problem som diskuteras endast i relation till den egna 

gruppen men i sällan i relation till majoritetssamhället. Diskursens utformning öppnar för ett 

“berättigat” ventilerande av fördomar mot invandrare - “De förtrycker sina kvinnor” - samtidigt som 

den bidrar till att förstärka en positiv svensk identitet - “De är inte jämställda som vi”. 

Jämställdhetsdiskursen förmedlar värderingar, normer och föreställningar som skapar samhörighet 

mellan “oss svenskar och avstånd  till “dem invandrarna”. I den mån jämställdhetsdiskursen gör frågor 

om förtryck, övergrepp och ojämlikhet till “kulturella drag” hos den invandrade befolkningen och deras 

barn, bidrar den till att skapa normativa modeller som bekräftar föreställningen om en svensk 

överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet. (de los Reyes, Molina och Mulinari 2012, s.306-307) 
  

Kamali (2002) lyfter fram i sin bok hur en behöver se sociala problem så som det så kallade 

hedersrelaterade våldet som något med flera orsaksförklaringar. Hen beskriver det som att  “Därför 

kan inte heller endimensionella kollektiva förklaringsmodeller, som till exempel de ekonomiska eller 

kulturella, vara till stor hjälp i förståelsen av olika individers och gruppers sociala problem.” (Kamali, 

2002, s. 33). När Kamali (2002) resonerar om det sociala arbetet menar hen att socialarbetare behöver 

se över och ta hänsyn till de maktrelationer som finns mellan professionell och klient och på detta sätt 

se över hur professionella kategoriserar och i det enskilda mötet och även när det kommer till 

samhället i stort. Kamali (2002) fortsätter med att lyfta fram hur: “Ett emancipatoriskt socialt arbete 

förutsätter att socialarbetarna medvetet försöker motverka klienternas maktlöshet och klyftorna i 

samhället.”(Kamali, 2002, s. 33). Denna typ av frigörelse i arbetet menar hen skulle kunna hjälpa det 

sociala arbetet att tillsammans med klienterna skapa ett bättre samhällsklimat. 

de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) belyser upprepande i boken det kvinnliga perspektivet 

och hur våldet mot kvinnor som fenomen är det huvudsakliga problemet och inte hur en väljer att 

kategorisera detta problem: “Det är här problemen borde ha sitt fokus. Att kvinnor bli blir slagna, 

orättvist behandlade, misstrodda för att det är kvinnor.” Sedan fortsätter de med att ifrågasätta 
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uppdelningen av förtrycket mot kvinnor: ”Vad ligger den stora skillnaden mellan denna handling och 

en kvinna som blir ihjälslagen för att hon inte vill leva upp till sina fäders, bröders moral. Vem vinner 

på att göra den ena formen av förtryck bättre än den andra?” (de los Reyes, Molina och Mulinari, 

2012, s. 276). 

Ekström (2009) beskriver kulturkritikerna och deras synsätt: 

  

Även bland dem betraktas morden och våldet som ett problem, men det är inte längre huvudsaken. 

Hedersvåldet som ett självständigt fenomen överskuggas av viljan att diskutera debatten som ett 

symptom på något större och allvarligare. Enligt kulturkritikerna vittnar de inlägg som binder samman 

heder, våld och kultur om ett förkastligt samhällsklimat. Debatten tolkas som ett tecken i sig, ett uttryck 

för ett aktivt skillnadsskapande med främlingsfientliga och rent rasistiska undertoner. (Ekström, 2009, 

s. 214) 
  

Ekström (2009) gör det tydligt i sin bok att hen ej står på kulturkritikernas sida i hedersfrågan men 

lyfter ändå i sin bok upp deras perspektiv och hur fokuseringen på kategorisering kan leda till vissa 

negativa effekter såsom främlingsfientlighet. Baianstovu (2017) har en återkommande ståndpunkt 

vilket hen antyder att om hedersrelaterat våld enbart grundas i människors rötter och kultur från andra 

länder riskerar att andra faktorer som spelar viktig roll förloras. Baianstovu (2017) menar alltså att 

perspektivet fokuserar mer på förövarens bakgrund snarare än att hedersrelaterat våld bör förstås i 

relation till flera andra faktorer som exempelvis klass och status. Kulturalisering blir ett problem 

eftersom det “befäster en rasistisk ordning där majoritetsgrupperna ses som civiliserade och moderna, 

medan invandrade män, i synnerhet muslimer, ses som kvinnoförtryckare” (Baianstovu, 2017, s. 11). 

 

6.2 Kulturförklaringar 

I motsats till den intersektionella förklaringsmodellen ser vi i det empiriska materialet att kultur är en 

vanligt förekommande argumentationslinje för det hedersrelaterade våldet. Kamali (2002) och de los 

Reyes, Molina och Mulinari (2012) är de böcker som främst ställer sig emot de kulturella 

förklaringarna av det hedersrelaterade våldet. Nedan kommer vi utifrån det empiriska materialet 

framföra det kulturella perspektivet av hedersrelaterat våld. 

Johansson (2005) förklarar hedersmord i likhet med den gamla tidens dueller där det anses 

skamfyllt att fly eller undvika att duellera. De menar att “Den ifrågasatta hedern försvaras och 

återupprättas alltså med hjälp av en akt som bär på en distinkt kulturell innebörd. Såväl hedersmordet 

som duellen deklarerar att utmaningen mot den kulturella ordningen nu är besvarad.” (Johansson, 

2005, s. 19), hedersmord begås enligt denna förklaring med anledning av ett upprätthållande av kultur 

och heder. Att genom mordet visa att överskridandet av de kulturella normerna straffas och därigenom 

statuera ett exempel. Wikan (2004) understryker dock att en inte bör dra paralleller mellan hedersmord 

och europeisk historia, eftersom det aldrig varit tradition i något europeiskt land (så vitt en vet) att 

döda sitt eget barn för hederns skull. Johansson (2005) ifrågasätter inte Wikans (2004) resonemang, 

men hävdar att det kan diskuteras. Hen menar att om en någon gång dödat sitt egna barn för hederns 
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skull i Norden, så är det i såna fall enstaka fall. En menar att det utifrån den forskning hen vet aldrig 

varit socialt accepterat att döda sitt egna barn för hederns skull. 

Schlytter och Rexvid (2016) porträtterar hur det hedersrelaterade våldet är sprunget ur en äldre 

samhällskontext men att fortfarande är aktuellt i dagens samhälle: “Även om hedersrelaterade synsätt 

och metoder för begränsning och kontroll av flickor har ursprung i äldre samhällen, praktiseras de än i 

dag i en lång rad länder och områden.” (Schlytter och Rexvid, 2016, s. 20). De beskriver hur våldet är 

kopplat till kultur, normer och traditioner; ”Tvångsäktenskap, kvinnlig könsstympning och liknande 

traditioner är kriminaliserade i Sverige, trots det praktiseras de här, framför allt av människor som 

emigrerat från länder där dessa traditioner är utbredda.” (Schlytter och Rexvid, 2016, s. 20). 

Enligt Johansson (2005) har en i västvärlden valt att fokusera på våld i nära relationer snarare än att 

se hela kontexten och orsaken. En har utgått ifrån att det är ett kvinnomord som kan likställas med 

mäns våld mot kvinnor. Johansson (2005) lyfter fram hur det efter omfattande debatter de tio första 

åren kring hur mord i hederns namn ska benämnas, kom en senare fram till benämningen hedersmord 

vilket också accepterades av Svenska språknämnden. Med detta sagt ser Johansson (2005) att det 

fortfarande finns forskare som ifrågasätter hedersmord och likställer det med mord som begås av män 

mot kvinnor. Dessa forskare menar att det inte finns kulturella eller religiösa orsaker till mord som 

begås i hederns namn. Johansson (2005) menar att en inte ska likställa hedersmord med mord som 

begås i affekt eftersom en underskattar det kvinnoförtryck som även ligger i själva begreppet. Wikan 

(2004) menar att hedersmord har sin grund i specifika föreställningar som förekommer i alla 

världsreligioner, men bara i vissa miljöer. Hen skriver att en felaktig slutsats är att det handlar om våld 

mot kvinnor. Hedersmord kan exempelvis ha svartsjuka som motiv, men att det i så fall är en av flera 

faktorer och inte den mest betydelsefulla eller utslagsgivande, hedersmord förutsätter en publik, en 

kastar av sig skammen i förhållande till ett kollektiv. 

Wikan (2004) har här en infallsvinkel till varför kultur förstärks inom grupper som invandrar till 

Sverige: 

  

De som kommer till Sverige för med sin kultur till ett för dem främmande land. Traditionerna förstärks 

och man blir mer konservativ än vad man var i hemlandet. Kvinnors kyskhet blir allt viktigare att 

bevara och heder får sitt fäste i Norden och yttrar sig i grova övergrepp mot kvinnor. (s. 79) 
  

Hen menar följaktligen att invandrarnas kulturella mönster blir märkbara i förhållande till 

majoritetsbefolkningen som inte lever på samma sätt. Baianstovu (2017) uppmärksammar dock det 

kulturella perspektivets styrka vilket är medvetenheten och erkännandet kring hur hederskulturella 

normer praktiseras i Sverige, men däremot anser hen att uppkomsten av hur normer uppstår, 

upprätthålls och förändras är underteoretiserad. Baianstovu (2017) menar också att hederskulturen 

förstärks i Sverige likt Wikans (2004) perspektiv, men att det inte handlar om kulturella orsaker till 

stärkta traditioner, utan hen pekar på att det har att göra med segregerade områden och ekonomiska 

förhållanden. 
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Wikan (2004) framhåller att hen ser hedersrelaterat våld som ett kulturellt fenomen men vill 

samtidigt undvika att säga “kulturer” eller “samhällen” trots att hen menar att hen skulle kunna göra 

det när hen beskriver förhållanden kring hedersrelaterat våld. Hen menar då att det skapar ett intryck 

och en generalisering att alla individer inom en viss kultur eller samhälle har samma syn på 

hedersrelaterat våld och skulle kunna agera detsamma. Wikan (2004) menar att det blir problematiskt 

att benämna kultur eller samhälle i samband med hedersrelaterat våld eftersom en riskerar att 

stigmatisera en hel kultur och ett helt samhälle. I likhet med Wikan (2004) ser Ekström (2009) en 

problematik med begreppet kultur, dock har detta forskningsverk en annan synvinkel på 

problematiken; 

  

Men att kulturbegreppet med tiden blivit mindre esoteriskt och mer vardagligt har en baksida: i takt 

med att fler företeelser och miljöer ses som kulturella har begreppet populariserats och introducerats 

även i mer grumliga sammanhang. Numera förlitar sig även den främlingsfientliga retoriken, både inom 

och utom Sverige, på argument som betonar alla kulturers lika värde, så länge som dessa ... befinner sig 

på sina förment ursprungliga och rätta platser. (Ekström, 2009, s. 13-14) 
  

Baianstovu (2017) tar upp problematiken kring hantering av ärenden med klienter som har en 

hedersproblematik. Hen menar att det finns en risk att en driver ett ärende baserat på rasistiska och 

stereotypiska uppfattningar. Med detta menar hen att uppfattningen om att hedersrelaterat våld endast 

framhåller ett kulturellt perspektiv och som genererar potentiella främlingsfientliga förklaringar till det 

hedersrelaterade våldet. Kamali (2002) menar att om nu kultur ses som en förklaring för det 

hedersrelaterade våldet så är det något som inte bara finns i andra länder utan är aktuellt här i Sverige: 

  

Därför är det dags att lämna kulturessentialistiska föreställningar och modeller som söker orsakskedjan 

till klienternas problem i deras “ursprungliga kulturer” och i deras gamla hemländer. Dessa grupper 

lever här och nu, deras problem är det svenska samhällets problem och de är en utmaning för dagens 

socialarbetare att handskas med. (Kamali, 2002, s. 157) 
  

Wikan (2004) poängterar i likhet med ovanstående att hedersrelaterat våld inte är enbart något som hör 

till främmande kulturer. Vad hen egentligen beskriver är att hedersrelaterat våld har blivit en del av 

nordisk tradition på grund av dagens mångkulturella samhälle, därav har det blivit vår (Sveriges) 

verklighet. 

Vi ser ovan att några av forskarna menar att rasism och stigmatisering är en konsekvens som de 

kulturella förklaringarna av det hedersrelaterade våldet ger. de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) 

använder exempelvis sig av begreppen kultur och kulturer, men mer i termer av förtryck. Hen menar 

att innebörden av kulturbegreppet gör att svenskar ser det som att kultur är något “de andra” har och 

menar på att det är en del av kulturell rasism att beteckna individer utifrån föreställningar. Baianstovu 

(2017) skriver att kulturalisering betecknar ett sätt att prata om skillnader mellan människor så att en 

undviker att bli kritiserad för att vara rasistisk. Det hen menar är att kulturalisering är en form av 

rasism som ersatt den biologiskt grundade rasismen, både biologisk rasism och kulturell rasism bygger 



 

 36 

på skillnadsskapande som tjänar till att skapa moralisk åtskillnad mellan bättre och sämre människor. 

Baianstovu (2017) menar att begreppet kultur blir rasistiskt om en tillämpar det nedsättande om andra 

och inte om en själv. 

Schlytter och Rexvid (2016) beskriver flera argumentationslinjer för det hedersrelaterade våldet: 

  

... de olika argumentationslinjerna hindrar förståelse och kunskapsutveckling kring dessa sociala 

problem. När det gäller stigmatiseringsargumenatationen är den, som vi uppfattar den, i all huvudsak in 

en sakdiskussion. Ett ofta förekommande argument är att kritik av hedersrelaterade värderingar och 

normer är fel eftersom det kan gynna Sverigedemokraterna. (Schlytter och Rexvid, 2016, s.23) 
  

De menar att vissa ställningstaganden gentemot det hedersrelaterade våldet kan spela vissa krafter i 

knät, att en kritik mot det så kallade hedersrelaterade våldet kan generera stigmatisering och sedan i 

sin tur ge vatten på kvarnen för politiska partier som Sverigedemokraterna som för många är ett 

främlingsfientligt parti. Ekström (2009) skriver på liknande sätt att kultur och kulturella förklaringar 

av det hedersrelaterade våldet har blivit allmängods bland opinionsbildare och att även snarlika 

argument gällande att kulturförklaringar fångats upp av främlingsfientliga grupper. Hen konstaterar att 

detta fenomen leder in kulturbegreppet i ett “dåligt sällskap”. 

Ekström (2009) skriver mycket om kulturbegreppet och hur det sett ut historiskt, hen beskriver hur 

begreppet kultur menar på många saker och inte bara kultur i den bemärkelse som skapas i 

hedersdebatten. Hen problematiserar hur kultur är något eftersträvansvärt men bara när det är på ens 

egna villkor. 

  

...först när kulturbegreppet befriats från allt som är oönskat som det blir användbart. Vänds blickarna 

mot andra och mer skrämmande inslag i vår samtid händer det motsatta. Det är då som användandet av 

ordet kultur … uppfattas som försök att urskulda gärningsmännen eller ses som kopplat till smygrasism 

och antidemokratiska krafter. (Ekström, 2009, s.113) 
  

Detta citat från Ekström (2009) visar på just detta, att kulturbegreppet används på olika sätt beroende 

på vad syftet är. Det kan exempelvis antingen vara en orsaksförklaring till ett handlande eller en faktor 

till rasism. 

 

6.3 Författarens inskrivning i ämnet 

För att se om och isåfall hur forskarna valde att skriva in sig av ämnet tycker vi är relevant för att se 

över vilket typ av transparens forskningen har inom ämnet. 

I de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) forskningsverk kan vi tydligt se hur de placerar sig i 

det kulturkritiska facket och främst väljer att fokusera på den intersektionella analysen av det 

hedersrelaterade våldet. De skriver inte ut bokstavligen var de står i frågan men utifrån det litterära 

verkets utformning går det att utan denna bokstavlighet se hur de los Reyes, Molina och Mulinari 

(2012) skriver in sig i ämnet och tar sig an det intersektionella perspektivet som sin huvudsakliga 

förklaringsmodell. I likhet med denna förklaring kan vi se hur Kamali (2002) också tar det 
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kulturkritiska spåret. Hen gör det tydligt att kultur ej kan ses som en enskild förklaring till 

hedersrelaterat våld. 

Baianstovu (2017) beskriver att hen ser det som att hedersrelaterat våld ingår i en hederskulturell 

kontext och tar upp tre punkter som hen anser inskränker människors frihet. Hederskultur är ett socialt 

fenomen som har betydelse i människors sociala liv,  ett centrum för konflikt mellan världsbilder och 

en rasistisk stereotyp om invandrares kulturella vanor. 

Wikan (2004) skriver inte tydligt ut sin ställning men vi ser att hen i likhet med Baianstovu (2017) 

ser hur det hedersrelaterade våldet behöver ses utifrån flera påverkansfaktorer där kultur är en del av 

dessa men att fler faktorer är nödvändiga. 

Ekström (2009) skriver ut sin ställning i hedersdebatten tydligt och tidigt i forskningsverket, hen 

skriver: “Säkert kommer läsaren också att märka att mina sympatier ligger närmare vissa debattörer 

och perspektiv än andra. Alltså ska det nog sägas ännu tydligare: jag är en kulturförespråkare.” (s. 28)  

Schlytter och Rexvid (2016) resonerar om heder och hedersnormer och beskriver sina 

ställningstaganden såhär: 

  

I denna bok ansluter vi oss till synsättet att en öppen, saklig, och kunskapsbaserad diskussion är en 

förutsättning för att bekämpa fördomar, rasism och kvinnoförtryck. Allt som kan skapa rädsla hämmar 

debatten och det fria ordet. Vidare är det viktigt att uppmärksamma och ta fram kunskaper om både de 

som utsätts och de som utsätter andra för hedersrelaterat förtryck och våld….Vi är väl medvetna om att 

praktiserandet av hedersrelaterade normer och traditioner spänner över religiösa, etniska och 

klassmässiga gränser. Vidare menar en del forskare att typiska hederskulturer förekommer i 

Medelhavsområdet, Mellanöstern, Latinamerika och sydstaterna i USA….Genom vår egen och annan 

forskning är vi införstådda med att praktiserande av hedersnormer inte är begränsat till de nyss nämnda 

regionerna, utan förekommer även i västerländska samhällen på grund av migration från dessa regioner. 

(Schlytter och Rexvid, 2016, s. 47) 
  

I och med detta utdrag från Schlytter och Rexvid (2016) kan vi se hur de också tar ställning i att 

hedersnormer är något som existerar i Sverige men att det med familjer från andra länder än Sverige 

kommit hit i och med flytt från ursprungslandet. 

Johansson (2005) lyfter bland annat upp att heder är ett symboliskt kapital och är något en föds 

med, som armar och näsa. Hen menar alltså att det är något som följer med från barnsben och som 

finns med i kulturen, normer och traditioner. 
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7. Analys 

I analysen har vi valt att frångå resultatets tematiseringar och istället gå in på de teoretiska verktygen. 

Resultatets teman kommer dock att återfinnas i nya teman men istället i ett analytiskt format. Vi har 

dessutom delat upp våra teoretiska verktyg i olika delar på följande vis för att visa på en tydlighet i 

analysen och för att skapa ett sammanhang. Detta gör att vi också undviker upprepningar och utnyttjar 

det analytiska utrymmet vi har i studien samt att vi med tydlighet kan visa hur vi förhållit oss till vår 

forskningsfråga. 

 

7.1 Nodalpunkt 

Enligt Jørgensen och Phillips (2000) kan nodalpunkten ses som ett privilegierat tecken kring vilket de 

andra tecknen ordnas, och från vilket de får sin betydelse. De menar att en diskurs inte är möjlig utan 

nodalpunkten och att den utgör ett slags nav i diskursen. Beroende på vilket perspektiv en har i 

analysen går det att komma fram till olika nodalpunkter beroende på textens hållning. I och med att vi 

vill se till forskningens olika orsaksförklaringar om det hedersrelaterade våldet hamnar vår 

framställning av resultat och således analysen i nodalpunkten hedersrelaterat våld. Jørgensen och 

Phillips (2000) menar att en diskurs skapas genom att betydelser utkristalliseras runt en eller flera 

nodalpunkter. Vi menar alltså att denna typ av samhällsfenomen ej hade kunnat ske utan tecknet och 

begreppet hedersrelaterat vålds existens. Tecknet hedersrelaterat våld blir därmed bärande som 

nodalpunkt eftersom det är tecknet som kopplas till andra tecken i diskursen. Vi hade kunnat använda 

oss av en annan nodalpunkt då det är många andra begrepp som kretsar kring det hedersrelaterade 

våldet som samhällsfenomen, så som i likhet med resultatets tematiseringar kultur och 

intersektionalitet. Dock ser vi att vi inte kan diskutera orsaksförklaringar utan att använda oss av 

begreppet hedersrelaterat våld som sådant. Nodalpunkten hedersrelaterat våld kommer bli användbar i 

den fortsatta diskursanalysen då vi behöver utröna nodalpunkten för att sedan i sin tur se över vilka 

andra tecken som omges kring denna punkt. Nodalpunkten blir därmed ett hjälpmedel i analysen. 

 

 

7.2 Ekvivalenskedjor 

Jørgensen och Phillips (2000) beskriver hur flytande signifikanter inom diskursteorin diskuteras som 

benämningar eller ord som redogör för samma saker eller att samma ord tillskrivs olika betydelser. 

Flytande signifikanter kan användas i varje diskurs men kan också inneha olika meningar beroende på 

sammanhanget. Flytande signifikanter är omtvistade och är öppna för olika betydelser, vilket särskiljer 

kamper som pågår mellan diskurser. De kan också ha skiftande centrala platser i olika diskurser. 

Flytande signifikanter visar på en helhet, alltså en samhällsbild, och eftersom de gör det kan 

diskursanalysen avslöja myter om de flytande signifikanterna, myter som Jørgensen och Phillips 

(2000) menar kommer att visa sig vara objektivt sanna och vissa andra som omöjliga. Vi kommer att 

använda oss av ekvivalenskedjor för att visa på dessa flytande signifikanter och på så sätt avslöja dem. 



 

 39 

Detta kommer att ske genom att vi kopplar ihop element och moment inom de olika 

ekvivalenskedjorna för att på så sätt se på olika diskurser som framträder. Jørgensen och Phillips 

(2000) förklarar hur en ekvivalenskedja kan ge dessa andra omkringliggande begrepp ett innehåll med 

hjälp av de andra benämningarna genom att de på ett relationellt plan knyts ihop och på så sätt blir 

betydelsebärare. 

I likhet med flytande signifikanter belyser element diskursens mångtydighet eftersom element är de 

tecken som är utsatta för ständig kamp och som förblir mångtydiga. Element är de tecken som inte fått 

en slutgiltig förklaring vilket en diskurs försöker konvertera till moment och låsa fast dess betydelse 

(Boréus och Bergström, 2018). Men Jørgensen och Phillips (2000) menar att låsningen är ett tillfälligt 

stopp och aldrig fullständig. En diskurs kan däremot aldrig fixeras fullständigt, utan den riskerar alltid 

att undergrävas och förändras. Vi kommer därmed se element och flytande signifikanter som tecken 

med samma innebörd och betydelse. 

De element och flytande signifikanter vi bland annat ser i resultatet är traditioner, patriarkala 

strukturer, kategoriseringar, kön, makt, rasism och stigmatisering. Genom dessa flytande signifikanter 

och element, alltså benämningar och begrepp, skapar tillsammans en relation och betydelse vilket blir 

ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor är begrepp som kopplas ihop med nodalpunkten och dessa kan 

antingen få en negativ förknippning eller en positiv. 

Dessa element och flytande signifikanter är begreppsliga produkter av ekvivalenskedjor och de 

ekvivalenskedjor vi får fram och utrönat från resultatet är kulturförklaringar och intersektionalitet. I 

dessa två ekvivalenskedjor finns det bärande tecken som tillsammans skapar kedjan. Exempelvis kan 

vi se hur tecken som normer, traditioner, stigmatisering, rasism, strukturer och kategorier är element 

som ingår i ekvivalenskedjan kulturförklaringar. Med det sagt kan vi se hur kultur i och med dess 

mångtydiga mening också beroende på dess användning i sammanhang kan ses som element. Genom 

artikulation kan elementens identitet förändras i relation till andra tecken och genom detta få en 

mening (Boréus och Bergström, 2018). Ett exempel är ordet kultur vars identitet förändras när man 

sätter det i relation till andra ord, som exempelvis kulturrasism och mångkultur. Kulturrasism ses som 

negativt i mångas ögon och mångkultur ses som positivt, begreppet kultur kan alltså få många olika 

meningar beroende på vilka element som knyts samman till tecknet. I fråga om ekvivalenskedjan 

kulturförklaringar ser vi till de element och flytande signifikanter som är nödvändiga och bärande för 

just den kedjan i relation till det empiriska materialet. 

Exempelvis ser vi hur hedersrelaterat våld sammanlänkas med tecken som könsförtryck i det 

empiriska materialet. Detta ord används i sammanhang där en förklarar hur bristen på synen av flera 

orsaksförklaringar leder till en potentiell stigmatisering, i detta exempel blir stigmatisering ett element. 

Till detta element tillkommer andra begrepp och tecken som behövs för att tillsammans skapa en 

ekvivalenskedja. Om vi tittar på den tidigare forskningen och ser till Tina Mattsson (2015) och den 

intersektionella analysen så ser vi hur hen lyfter fram hur samhällets kategorier och maktstrukturer 

sammanflätas och på så vis påverkar varandra. I den intersektionella analysen behöver vi alltså se hur 
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diskrimineringsgrunden kön tillsammans med andra kategorier kan skapa det vi lokaliserat som 

stigmatisering i det empiriska materialet. Det vi ser är då att intersektionalitet blir en ekvivalenskedja 

då den är bärande för de olika elementen som tillsammans skapar en mening och betydelse. 

Vi kan se i det empiriska materialet att forskningsverken som tar upp det intersektionella 

perspektivet motsätter sig användningen av kultur som orsaksförklaring till det hedersrelaterade 

våldet. I likhet med Mattssons (2015) förklaring tolkar vi forskningsverkens beskrivning av 

användandet av begreppet kultur som otillräckligt. Det behövs fler kategorier i analysen av det 

hedersrelaterade våldet för att förstå orsaksförklaringarna bakom. Dock ser vi ej att det empiriska 

materialet med intersektionalitet i fokus ger en fortsättning i analysen utan vi ser hur den stannar vid 

frustrationen av den ensidiga fokuseringen på kultur som orsaksförklaring. 

Från en annan vinkel kan vi se hur elementet könsförtryck kan ses från perspektivet att en likställer 

våld mot kvinnor med hedersrelaterat våld där delar av det empiriska materialet menar att likställandet 

av våldet blir att en ej tar det hedersrelaterade våldet på allvar och då underminerar individen. Det kan 

exempelvis leda till att individen ej får rätt insatser då den professionella inte ser skillnad i de olika 

förtrycken. Det vi kan se utifrån vår analys är att denna typ av förtryck blir en dubbel bestraffning av 

exempelvis en klient. Klienten blir bestraffad utifrån könsmaktsperspektivet i en patriarkal kontext 

samt att hen blir bestraffad utifrån antingen en brist på kulturkompetens eller att hen blir stigmatiserad 

utifrån sin etniska bakgrund i och med benämningen kultur som förklaring. 

Det intersektionella perspektivet bildar en ekvivalenskedja kring hedersrelaterat våld men i den 

mening att hedersrelaterat våld inte är det som utgör problemet, utan att det finns kringliggande 

orsaker till det hedersrelaterade våldet. I materialet kan vi lokalisera orsaksförklaringar till 

hedersrelaterat våld genom de flytande signifikanterna könsförtryck, våld mot kvinnor, maktutövning 

och klass. Vad vi dessutom kan utläsa från utvalda texter är vad forskarna också menar vad 

hedersrelaterat våld inte är med begrepp som religion, traditioner, normer och stereotyper. Detta 

exempel kan vi se från de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) där en förklaringsmodell om 

hedersrelaterat våld som problematik visar på det intersektionella perspektivet att patriarkala strukturer 

är en central förklaring gällande hedersrelaterat våld men att en menar att våldet inte är kontextbundet 

till en viss kultur eller religion och förekommer inom alla länder, där patriarkala strukturer finns, 

vilket de menar finns överallt. Den intersektionella sidan av forskningen i det empiriska materialet 

beskriver det problematiska med att se kultur som en orsaksförklaring till hedersrelaterat våld, att 

använda sig av den förklaringen leder enligt dem till stigmatisering och ett vi och dom skapande. 

I ekvivalenskedjan kulturförklaringar som kretsar kring nodalpunkten hedersrelaterat våld ser vi 

vissa element som forskare som står bakom ekvivalenskedjan intersektionalitet använder sig av för att 

avfärda kulturförklaringar. Dessa element är bland annat rasism, stereotypiska uppfattningar, 

stigmatisering och främlingsfientlighet. Kamali (2002) från det empiriska materialet visar på ett 

exempel där hen menar att hedersrelaterat våld inte enbart är något som tillhör främmande kulturer. I 
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likhet med Kamali (2002) menar Wikan (2004) att kulturessentialistiska föreställningar bör lämnas 

eftersom hedersrelaterat våld sker i det svenska samhället och därför blivit ett svensk problem. 

 

7.3 Diskursordning 

Diskursordning kan ses som den övergripande strukturen som de olika diskurserna interagerar i. Det 

område där diskursordningen befinner sig kan en se flertalet diskurser som på sina sätt försöker ge 

betydelse och mening till just den diskursens område. Diskursordningen blir således ett fält där en kan 

finna aktuella eller potentiella diskursiva konflikter (Jørgensen och Phillips, 2000). I den 

diskursordning som råder kan vi se samhällets maktstrukturer, i denna diskursordning ser vi hur det 

som är gemensamt avgör vad de olika begreppen får för innebörd i ett visst sammanhang (Jørgensen 

och Phillips, 2000). 

I studiens resultat kan vi i likhet med den tidigare forskning vi presenterar identifiera två diskurser 

som mot varandra för en kamp, detta indikerar att det inte finns en enskild orsaksförklaring till det 

hedersrelaterade våldet. Utifrån det empiriska materialet kan vi se att det ej finns någon konsensus 

gällande orsaksförklaringar utan att det är en polariserad forskning om hedersrelaterat våld som 

diskursordning. Med denna förklaring av vad vi kallar för diskursordning konstitueras ordningen 

genom att två diskurser strävar efter hegemoni inom det hedersrelaterade våldet som 

samhällsfenomen. Jørgensen och Phillips (2000) beskriver att diskursordning visar på en stundande 

diskursiv kamp/konflikt mellan två diskurser, i denna studies fall är dessa konflikterande diskurser 

kulturförklaringar och intersektionella förklaringar. 

I vår analys ser vi att konflikten i diskursordningen kan mynna ner i det sociala arbetet. Den 

diskursiva konflikten påverkar på detta sätt professionen. Nedan ger vi ett exempel på hur denna effekt 

kan se ut. 

  

Socialtjänsten beskriver flickans situation som hedersrelaterat endast i tre av de 18 ärendena. Detta 

gäller även i de sju ärenden där andra aktörer bedömer våldet som hedersrelaterat, vilket betyder att 

socialtjänsten i dessa fall gör ett medvetet ställningstagande till att inte framställa flickans situation som 

hedersrelaterad. Detta kan förstås som ett uttryck för att handläggarna försöker vara neutrala, icke-

diskriminerade, men i stället blir de kulturrelativistiska. Men det kan också vara en följd av att 

socialtjänstens handläggare kan mera om familjer som delar samhällets värdegrund, än om de som inte 

gör det.(Schlytter och Linells, 2008, s. 95) 
  

Detta citat från Schlytter och Linells (2008) forskningsrapport i den tidigare forskningen kan vi koppla 

till resultatet. Baianstovu (2017) tar upp problematiken kring hantering av ärenden med klienter som 

har en hedersproblematik. De menar att det finns en risk att en driver ett ärende inom socialt arbete 

baserat på rasistiska och stereotypiska uppfattningar. Denna interna mänskliga konflikt som kan 

uppstå av denna typ av tankegång går att finna i diskursordningen. Trots att hen som socialarbetare ser 

på kultur som en orsaksförklaring till det hedersrelaterade våldet kan hen fortfarande känna en rädsla 

att stigmatisera. Exempelvis vill en inte bli förknippad med en viss typ av grupp människor som gör 

till vana att vara främlingsfientliga, en vill inte vara med i ett skapande av ett “vi” och ett “dom”. Hur 
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ska socialarbetaren ta sig an dilemmat att vilja hjälpa klienten utifrån den situation hen är i men 

samtidigt se till den politiska och ideologiska förankringen som hen står vid, hur säkerhetsställer en att 

klienten inte känner sig förtryckt och stigmatiserad, för det är egentligen där frågan ligger. Utifrån 

Schlytter och Rexvids (2016) citat ser vi ett annat perspektiv som går att analysera utefter att som 

professionell ej vilja förknippas med det som anses som främlingsfientligt. De menar att en kritik mot 

det hedersrelaterade våldet som kulturellt betingat spelar främlingsfientliga krafter i knät. 

 

 

7.4 Hegemoni 

Jørgensen och Phillips (2000) menar att den hegemoniska diskursen kan ses som en “kontingent 

sammanknytning” av de olika element som finns i en uttalad men obestämbar terräng. Den 

hegemoniska uppkomsten tar ensamrätt på tolkningen av diskurser som finns i ett visst sammanhang, 

och det är bara genom en diskursanalys som dessa tolkningar kan komma till ytan och sedan 

ifrågasättas. Boréus och Bergström (2018) beskriver att hegemoni innebär en stabilisering i diskursen 

som upphäver motsättningar mellan diskurserna. Hegemonin blir därigenom tillståndet, den rådande 

samhällsuppfattningen som inte utmanas, trots att det skulle kunna råda underliggande orättvisor för 

övrigt. 

Kampen om hegemoni kan ses genom diskursordningen mellan kultur och intersektionalitet, då 

båda dessa diskurser vill nå hegemoni och därmed vara den överordnade diskursen som då blir den 

tolkningsram gemene man använder för att se över det hedersrelaterade våldet. Vi kan se att det sker 

antagonism mellan de två diskurserna om kultur och intersektionalitet men utifrån resultaten har vi 

kunnat utröna det kulturella perspektivet som dominant och tongivande. Vi ser den som överordnad då 

den har fler röster bakom sig samt att den innehar fler lösningar i hur en attackerar fenomenet. 

Forskningsverken har olika diskurser och vill dominera hedersrelaterat våld som betydelsefält och 

fixera det praktiska inom ämnet hedersrelaterat våld kring vad det är, hur det hanteras och på så sätt 

vilja stabiliseras som den hegemoniska diskursen. Vår analys är att forskningen i nuläget aldrig 

kommer uppnå hegemoni i de olika diskurserna om heder då det finns för många perspektiv att 

förhålla sig till. 

Det intersektionella perspektivet är tydligt och skär sig inte utan förklarar de sociala strukturerna, i 

och med det kan vi se förklaringar och att alla i stort sett är överens om dessa. Det kulturella 

perspektivet är däremot både rymligt och problematiskt. Vi tolkar det som att forskare använder 

diffusa budskap kring deras ställning till om huruvida hedersrelaterat våld och kulturella betingelser 

kan ringas in som något specifikt, men påpekar samtidigt att heder ej kan förklaras utan ett kulturellt 

perspektiv. Det diskursiva fältet kring kultur och hur en använder det är antingen luddigt eller tydligt 

beroende på vem som ser på det, vad den har för ideologisk förankring och hur en talar om det. 

Exempelvis är en återkommande del i det empiriska materialet att kultur förknippas med rasism och 
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rasistiska tendenser. Med det sagt ser vi hur den kulturella orsaksförklaringen tar mer plats och har en 

djupare förankrad forskning när det kommer till hedersrelaterat våld. 
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8. Diskussion och slutsats 

Syftet med den här studien var att se hur forskning kring hedersrelaterat våld är strukturerat och hur 

detta ur ett diskursanalytiskt perspektiv potentiellt kan påverka det sociala arbetet. Det vi kan se är att 

skapandet av nodalpunkten hedersrelaterat våld och sedan se ekvivalenskedjor kring denna nodalpunkt 

bekräftades den tidigare forskningen gällande de två förklaringsmodellerna. Det vi kan se efter 

analysen är att kultur som orsaksförklaring till det hedersrelaterade våldet är mer tongivande än det 

intersektionella perspektivet. 

Vi kan se att flera av forskarna med en kulturellt perspektiv ändå ser vikten av intersektionalitet 

och att de är medvetna om att en ej kan se heder bara utifrån ett kulturellt perspektiv utan att det finns 

andra påverkande faktorer så som makt, kön och etnicitet.  

I den intersektionella feministiska forskningen kan vi se väsentliga argumentationer men att det 

utifrån vår analys endast kommer en bit på vägen, sen tar det stopp. Forskningen stannar vid 

frustrationen kring argumentationspunkten kultur. Det intersektionella perspektivet kring 

hedersrelaterat våld poängterar dock att den kulturella förklaringen blir ett faktum då forskning inte 

lyckats lösa hur en inom det sociala arbetets praktik ska avvända en kulturell stereotypisering när det 

kommer till frågan om hedersproblematik. 

Utifrån vår studies resultat och material kan vi se hur de kulturfokuserande förklaringsmodellerna 

av heder som samhällsfenomen är vanligast. Med det sagt ser vi hur polariseringen uppluckrats och att 

även den intersektionella analysen tar sig an kultur men menar att den som ensam orsaksförklaring av 

hedersrelaterat våld leder till stigmatisering och förtryck. Utifrån vår tolkning ser vi hur polariseringen 

förminskats och att de två sidorna står närmare varandra än vad vi utifrån vår förförståelse trodde. 

Vi kan se utifrån en analys av resultatet hur kulturbegreppet blir användbart först när det befriats från 

allt som är oönskat som det blir användbart. Exempelvis ser vi hur individer vill kunna välja ut delar 

av en viss kultur en gillar men även kunna avstå från vissa delar av samma kultur för att de inte är 

förenliga med ens värderingar. En vill ha det som är positivt för en själv men ej ha det andra negativa 

som kommer med på köpet. Ett exempel är traditioner från andra länder som generellt alla individer 

tycker är intressant och spännande, eller en speciell dans från en annan kultur som en skulle vilja lära 

sig. Men när det sedan kommer till andra kulturella uttryck som ses som lite mindre roliga och trevliga 

och att dessa inte passar in i den “svenska” mallen är det plötsligt ointressant eller till och med 

stötande. Vi menar att det finns en problematik kring kulturbegreppet där begreppet i sig har blivit så 

pass vedertaget att en väljer och vrakar i begreppet kultur, en vill ha det som är positivt laddat men ej 

det “negativa”, som Öhlander (2005) påpekar att det blir en form av maktstruktur när andra får rätten 

att avgöra vilka kulturella särdrag som är bättre, och vilka som är sämre. Det har i dagens klimat i 

Sverige lett till laddade diskussioner när en pratar om kultur, inte minst sagt inom den politiska 

agendan i Sverige, där vi ser hur begreppet kultur ofta likställs med begreppet ras.  

Det kan alltså i dagsläget vara problematiskt att prata öppet och nyanserat om kultur utan att vara 

nedsättande. Kulturrasism har tagit sig in i den diskursiva arenan. 
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Giddens (2017) nämner hur det kulturella är inlärt sedan barnsben men däremot konstaterat inte 

något statiskt. En tänker sig att en familj som flyr från ett land och hamnar i Sverige med miljöer och 

kulturer en inte är van vid. Människor är inte produkter av yttre faktorer, utan är reflekterande 

individer med personliga drag som utmärker oss från andra. Individen väljer själv vilka delar av 

kulturen som anses vara viktiga för ens identitet. Det är just här som det blir problematiskt. En kan 

inte under någon som helst lag tvinga människor till att anamma en kultur enbart för att en förflyttat 

sig geografiskt. Därmed ser vi hur kulturella traditioner från länder bortom Sverige blir en 

inkorporerad del av den svenska kulturen i och med invandring. Hedersrelaterat våld har blivit ett 

växande problem, en verklighet, inte bara i Sverige, utan även i andra nordiska länder. Något som 

anses som en socialt accepterad kultur i ett annat land kanske i den nya miljön ej passar in i det nya 

landets kultur, normer och värderingar- kulturkrocken blir då ett faktum. Vi ställer oss frågan hur en 

förändrar normer och traditioner i en kultur som majoritetssamhället inte förstår. Vi anser att 

socialarbetare behöver få mer kulturkompetens för att kunna förhålla sig till klienter med en annan 

kulturell bakgrund, detta är något som behöver ske redan i utbildningen av exempelvis socionomer. 

I vårt syfte lyfte vi fram att vi ville se hur den polariserade debatten om hedersrelaterat våld 

potentiellt påverkar socialt arbete. Det vi kan se utifrån analysen är att socialarbetare i allra högsta 

grad blir påverkade i arbetet med klienter som lever i en hederskontext. Att fråga om våldet är i sig 

väldigt laddat, men att fråga om våldet har en kulturell betingelse gör att socialarbetaren själv är rädd 

för att vara med i skapandet av kategorier och möjlig stigmatisering. En riskerar alltså att antingen 

pekas ut som rasist för att en frågar, eller så riskerar klienten att fara illa eftersom en inte frågat. 

Vi tror att yrkesområdet skulle lönas av att socionomutbildningarna inkorporerade mer om 

hedersrelaterat våld i utbildningen samt att det blev obligatoriskt för alla som arbetar inom socialt 

arbete, där det finns en chans att de möter klienter som lever i en hederskontext, får utbildning. I fråga 

om utbildning ser vi att det är viktigt att utbildningen talar tydligt om den polariserade debatten om 

hedersrelaterat våld då vi menar att det behövs en transparens och öppenhet kring fenomenet. 

Anledningen till att vi ser det som viktigt att prata om polariseringen är för att vi tror att denna 

polarisering kommer dröja sig kvar inom både politiken och forskningen ett tag till. 

En slutsats är att vi kan se hedersrelaterat våld utifrån kulturförklaringar men att vi även behöver 

och bli hjälpta i det operativa förebyggande sociala arbetet genom att ta in det intersektionella 

perspektivet. Vi ser alltså hur kultur inte står som en ensam orsaksförklaring. Enligt oss behöver vi 

som socialarbetare kunna prata om hedersrelaterat våld i termer om kultur men samtidigt behöver den 

som uttrycker sig i termer om kultur göra det med en vetskap om vad kultur är och att inte använda sig 

av termen med uppsåt att stigmatisera eller förtrycka. Vi ser det som att alla samhällen oavsett var en i 

världen än befinner sig så existerar kulturer. Vissa kulturer innehar normer, värderingar och traditioner 

som i sig skapar en hederskontext där hedersrelaterat våld finns. Denna hederskontext ser många i 

Sverige som som främmande mot den egna svenska kulturen. Vi ser att i och med globalisering och 

katastrofer världen över kommer alla samhällen bli mer präglade av mångfald vilket i sin tur leder till 
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anammandet av fler kulturer. Vi behöver då tillsammans arbeta för att motverka och förebygga normer 

och värderingar som inskränker individens autonomi och rättigheter. I detta motverkansarbete ser vi 

att det intersektionella perspektivet är nödvändigt för att nå alla påverkande faktorer som resulterar till 

det hedersrelaterade våldet.  

Gällande förslag på framtida forskning ser vi att det skulle vara av intresse att fokusera mer på 

politikens påverkan i forskningen om hedersrelaterat våld. En del av forskningens normer är att politik 

ska stå utanför forskningens ramar, den ska alltså ej påverkas av rådande politiska ideologier. Det vi 

kan se är att politiken i dagsläget tydligt påverkar och sipprar ner i forskning om hedersrelaterat våld. 

Vill forskningen framstå som opartisk och partipolitisk obunden eller är dessa linjer suddiga, är då 

forskningen transparent gällande denna politiska påverkan. Som exempel ser vi hur och om det 

empiriska materialet var transparenta i sitt ställningstagande i hedersdebatten och vi menar att en på 

samma sätt skulle kunna studera vidare i denna fråga med en koppling till politik. 
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