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Abstract  
This study aims at investigating how four different Swedish newspapers produce the 
phenomenon of honor, creating differences between "we and them" (our own quotation), as 
well as a summary of the differences between the newspapers'. This is to gain a deeper 
knowledge of the connection between the honour phenomenon and Swedish media. Method: 
Eight articles were collected based first on predetermined criteria and then by a random 
selection from all four newspapers. Analysis: The collected material was divided based on the 
issues as well as an thematization of the content and then analyzed in order to answer these 
questions. This study is based on an intersectional perspective with the following concepts: 
Culture, power, ethnicity, biological and social gender. Conclusion: The conclusions drawn in 
the following study are that the writers build their text content on factors that are represented 
as the causes of the honour-related violence. The most relevant factors are culture, religion 
and ethnicity, where the term gender also creates an additional dimension in the explanations 
of the honour phenomena. These explanations can further create a division between "we and 
them" (our own quotation). The victims of the articles are often made as weak and helpless as 
well as being young girls of different origins. The role of the villain becomes complex, as the 
practitioners themselves becomes the helper, while honour or culture takes the place as the 
main villain character in the content of the text. Even society is assigned a meaning through 
two different roles, patrons and the fraudulent rescuer. Based on this conclusion, a model was 
formed that might serve to clarify when it comes to the media's presentation of the 
relationship between the majority society and the victim of the honour violence. From this 
model, it becomes possible to understand the importance of self-awareness regarding attitudes 
in society and how it can further affect social work. 
 
Keyword: Honour, honour-related violence and oppression, media, newspapers, 
intersectionality, Sweden. 
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Sammanfattning 
Denna studie har ett syfte att undersöka hur fyra olika svenska dagstidningar framställer 
hedersfenomenet, skapandet av skillnader mellan “vi och dem” (egen citering) samt en 
sammanfattning av tidningarnas skillnader. Detta för att uppnå en djupare kunskap kring 
kopplingen mellan hedersfenomenet och svenska media. Metod: Åtta artiklar samlades in 
först utifrån förutbestämda kriterier och sedan genom ett slumpmässigt urval ifrån samtliga 
fyra dagstidningar. Analys: Det insamlade materialet delades upp utifrån frågeställningarna 
samt genom en tematisering av innehållet för att sedan analyseras i syfte att besvara frågorna i 
studien. Denna studie utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv som bygger på följande 
begrepp; kultur, makt, etnicitet samt kön och genus. Slutsats: De slutsatser som dras i följande 
studie är att skribenterna bygger upp sitt textinnehåll på faktorer som framställs vara 
orsakerna bakom det hedersrelaterade våldet. De faktorer som blir i största grad aktuella är 
kultur, religion samt etnicitet där även begreppet kön skapar en ytterligare dimension i 
förklaringarna om hedersfenomenet. Dessa förklaringar kan vidare skapa en uppdelning 
mellan “vi och dem” (egen citering). Offren i artiklarna framställs ofta som svaga och 
hjälplösa samt att vara unga flickor med ett annat etniskt ursprung än svensk. Skurkrollen blir 
komplex då själva utövarna snarare blir medhjälpare medan heder eller kultur tar platsen som 
huvudskurken i textinnehållet. Även samhället tilldelas en betydelse genom två olika roller, 
beskyddare samt den svikande räddaren. Utifrån denna slutsats formades en modell som kan 
tänkas fungera förtydligande när det kommer till medias framställning av relationen mellan 
majoritetssamhället och hedersvåldets offer. Genom modellen blir det möjligt att förstå vikten 
av självinsikt när det gäller attityder i samhället och hur det vidare kan påverka 
samhällsarbetet.            
 
Nyckelord: Heder, hedersrelaterat våld och förtryck, media, dagstidningar, intersektionalitet, 
Sverige. 
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Förord  
Vi vill ge vår tacksamhet till våra respektive familjer som har stöttat oss genom uppmuntran 
och förståelse för den tid vi har lagt ner på följande studie.  
 
Vidare vill vi tacka vår handledare Rúna í Baianstovu då hon bistått oss med kloka råd samt 
hjälp genom denna långa och ibland frustrerande process. 
 
Slutligen vill även vi skribenter av denna uppsats tacka varandra för vår insats och tålamod 
gentemot varandra trots svåra perioder, men där vi ändå kämpat vidare för att klara av 
detta.       
 

Rana Ayad Goriel & 
Jenny Bengtsson  

Maj 2017 
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1 Inledning  
Fenomenet heder har kommit att uppmärksammas mer i det svenska samhället genom media 
(Björktomta, 2005, s. 15; Ekström, 2009, s. 31-38). Detta genom att flera händelser har skett 
kring flickor som blivit mördade i hederns namn av släkt och familjemedlemmar, främst av 
manligt kön. De händelser som fått störst påverkan på den svenska diskussionen och synen 
kring fenomenet är morden på Fadime Sahindals och Pela Atroshis. Genom dessa händelser 
började samhället se att våldet och förtrycket som sker på grund av heder även kunde hända i 
en kontext som är svensk. Detta ökade i sin tur intresset för vidare förståelse om 
hedersfenomenet (a.a., s. 15). Media fick i och med detta rollen att sätta ord på fenomenet 
hedersvåld som tidigare varit förekommande i samhället, men osynligt i den allmänna 
diskussionen (Catomeris, 2001, s. 21). Däremot görs det i media skillnader mellan kvinnor 
där kvinnor med utländsk bakgrund blir offer och kvinnor i västvärlden ses som mer 
självständiga och fria. Genom att skilja individer åt utifrån deras etnicitet skapas då “vi och 
dem” (egen citering) där de andra har egenskaper som majoritetssamhället inte anser vara 
passande (Brune, 2001, s. 30).  
 
Utifrån följande ämne väcktes intresset att studera hur svenska media, i form av rikstäckande 
svenska dagstidningar, för fram hedersvåld och förtryck. Detta för att få en överblick om 
attityder och föreställningar i hela landet istället för att endast begränsas till lokala 
uppfattningar. Media blir genom detta något som, i denna studie, representerar diskussionen 
kring hedersfenomenet i det svenska samhället.  
 
1.1 Problemformulering 
Inom flera svenska texter, skrivna av myndigheter såsom Socialstyrelsen (2013) samt även 
författaren Wikan (2009), tas det upp att hedersvåld och förtryck kan ses som en kollektiv 
handling. Denna kännetecknas av att vara planerad mellan flera individer i en grupp under en 
längre tid (Socialstyrelsen, 2013, s. 7, 11). Personerna som utövar våldet är ofta en närstående 
inom familjen eller släkten som drivs på av andra medlemmar i det egna kollektivet. Offer 
och förövare kan vara av båda könen och dessa drabbas av hedersrelaterat våld samt förtryck 
på grund av olika anledningar (a.a., s. 7, 11). Heder framställs som en övervakande och 
kontrollerande kultur för att undvika ett kollektivt dåligt rykte och förlust av heder (Wikan, 
2009, s. 55). I och med att en persons agerande samt beteende kan påverka hela gruppen 
accepteras våld och förtryck som ett sätt att bevara hedern (a.a., s. 55).   
 
Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 19) innebär hedersvåldet och förtrycket en stor variation av 
handlingar som författaren beskriver används i ett kontrollerande samt bestraffande syfte. 
Dessa olika former av våld som tas upp är fysiskt, sexuellt, psykiskt och socialt. Det sociala 
våldet innebär att en individ som befinner sig i en hederskultur är begränsad i att delta i olika 
aktiviteter. Individen kan även riskera att bli utfryst och utestängd från gemenskapen om 
denne väljer att lämna gruppen av olika anledningar. Fysiskt våld kan uttryckas på olika sätt 
genom handlingar och anses vara den allvarligaste formen. Detta eftersom konsekvensen av 
våldsutövandet kan leda till att någon mister sitt liv. Vidare finns även sexuellt våld där 
individen kan bli utsatt för tvångsgiftermål och därmed förväntas fullfölja äktenskapet genom 
sexuella aktiviteter. Slutligen finns det psykiska våldet som har att göra med kränkande och 
förödmjukande handlingar där skuld samt skam läggs på offret från utomstående (a.a., s. 19–
20). 
 
För människor som befinner sig i en hederskultur bygger deras förståelse av samhället på att 
heder är något viktigt som gynnar gruppens status, både socialt och politiskt (Wikan, 2003, s. 
73). Gruppen och hedern ger därmed fördelar för individen, socialt och politiskt, till skillnad 
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från samhället, vilket därmed skapar en negativ attityd samt separation mellan den egna och 
den svenska livsstilen. Genom att behålla ett gott rykte samt hedern kan dessa individer på 
grund av kollektivet uppnå en egen form av status och ekonomisk trygghet som de anser att 
det övriga samhället inte kan ge. När hedern går förlorad blir inte själva handlingen det som 
ligger i fokus utan snarare på hur andra individer reagerar. Skammen av den förlorade hedern 
blir verklig först när omgivningen blir medveten om vad som hänt. Detta försätter männen i 
en svag och maktlös situation vilket därmed ifrågasätter deras manliga roll i familjen. 
Samtidigt hamnar kvinnorna i en utsatt roll där hedern enbart kan återupprättas när dessa 
kvinnor blir bestraffade (a.a., s. 72-73). 
 
Reimers (2007, s. 244, 249-250) berör i sin studie rapporteringen om mordet på Fadime i 
svenska media. Bilden av Fadime visade upp en stark talesperson som trotsade sin pappa 
genom att tala öppet om vad som pågick i familjen. Genom att peka på familjens icke-svenska 
kultur kom det att skapas ett “vi och dem” (egen citering) som blev ett sätt att skilja 
majoritetsbefolkningen från andra utomstående (a.a., s. 244, 249-250). Utifrån medias 
diskussion kring hedersbrott skapas en tydlig koppling mellan faktorer såsom etnicitet, 
nationalitet och kultur till “de andra” (egen citering), det vill säga de utomstående invandrarna 
(Brune, 2000, s. 7). I och med detta försvinner individfaktorn inom svenska media eftersom 
invandrarna kom att bli synliggjorda genom konfliktfyllda händelser. Samtidigt ligger 
samhällets egen majoritet och norm i centrum hos media vilket gör att utomstående bedöms 
utifrån den svenska kulturen (a.a., s. 7). Med andra ord förs majoritetsnormen inom media 
fram som det rätta samtidigt som media tar upp bilden utifrån hur svenska experter definierar 
situationen och dess lösning vilket kan leda till en vinklad och förenklad bild av de 
utomstående (Brune, 2000, s. 8-9). Genom att media utgår ifrån att det finns skillnader mellan 
olika kulturer och religioner kan det tänkas bli ett styrande element i hur nyheterna 
framställs.      
 
Gemensamt för majoriteten av de forskningsstudier som behandlar medias sätt att belysa 
hedersbrott är deras framförande av att kultur, etnicitet och religion får en betydelse i media 
(Jiwani, 2009; Sheir & Shor, 2016). Detta för att inte enbart förstå händelsen, utan också för 
att kunna skilja det som hänt från den västerländska livsstilen. Genom att skapa ett “vi och 
dem” -koncept (egen citering) i media upprätthålls även självbilden av att det västerländska 
systemet är något gott och fritt, skilt från brutaliteter såsom våld och mord som finns inom ett 
patriarkalt system (a.a.). Utifrån dagens forskning visade resultatet bilden av hur “de andra” 
(egen citering), på grund av etniska antaganden, blev tilldelade rollen som problemskapande 
och bakåtsträvande individer (Jiwani, 2009; Korteweg & Yurdakul, 2009; Reimers, 2007). 
Samtidigt blev majoritetssamhällen framförda utifrån den glorifierade rollen som hjälten, fri 
från liknande bekymmer (a.a.). I framställningen av heder i västvärlden blir den jämförande 
bilden mellan “vi och dem” (egen citering) genom detta präglat av tanken att det egna 
samhället är modernt (Termans, 2010; Volpp, 2000). Detta utifrån att utomstående ansågs ha, 
tvärtemot det egna, en sida av bakåtsträvande beteende.   
 
På grund av att hedersbrott är ett stort samhällsproblem finns det behov av vidare studier i en 
större utsträckning. Detta för att ge en tydligare bild av medias koppling till fenomenet. Det 
blir därför av vikt att ta upp och belysa hur media för fram och sprider benämningar kring 
hedersrelaterat våld samt de bakomliggande orsakerna, såsom kultur, ursprung, etnicitet och 
religion. En entydig förståelse kring hedersbrott utifrån individers etnicitet kan spridas till 
majoritetsbefolkningen i västvärlden. Detta kan i sin tur leda till att offren påverkas oavsett 
deras bakgrund och nationalitet. Utifrån att media kan tänkas representera samt reproducera 
samhällets attityder kan det därför bli av betydelse att se vilka benämningar kring våld i 



	 7	

hederns namn som används. Inom media kan framställningen av själva händelsen och de 
individer som är inblandade, såsom offer och utövare, ske utifrån ett visst fokus. Genom detta 
blir det av intresse för studien att undersöka de svenska dagstidningarnas framställning av 
hedersbrott samt de inblandade individerna.   
 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 5 kap 11 § andra stycket skriver att “Socialnämnden ska 
särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”. Detta innebär att 
socialnämnden har ett ansvar att hjälpa och skydda individer, enligt lag, som har blivit offer 
för hedersrelaterat våld eller förtryck samt även i förebyggande syfte förhindra våldet 
(Socialstyrelsen, 2013, s. 9, 35). Det finns också andra lagar såsom LVU (1990:52) samt 
Brottsbalken (1962:700) som reglerar våld som sker i nära relationer och vilket ansvar som 
ligger hos samtliga myndigheter. Socialstyrelsen (2013, s. 7, 11) tar upp att det finns brist på 
kunskap i samhället kring hedersvåld samt att majoritetsbefolkningen har förutfattade 
meningar om “de andra” (egen citering). Något som kan leda till att förekomsten av 
hedersrelaterat våld och förtryck kopplas till individens kultur och etnicitet (a.a., s. 7, 11). 
Studien blir genom detta relevant för socialt arbete eftersom samhället och personalen inom 
socialtjänsten inte är skilda ifrån varandra. Människor som befinner sig i det svenska 
samhället kan påverkas av uppfattningar och attityder som cirkulerar samt förs fram genom 
media. Därför är det av vikt att undersöka medias framställning av hedersrelaterat våld och 
förtryck för att fördjupa förståelsen kring diskussionen som finns i samhället.    
 
Genom en kvalitativ litteraturstudie kan det bli möjligt att se hur medias framställning av 
hedersbrott ser ut i majoritetssamhället. Eftersom att attityder och föreställningar inom 
samhällets ramar kan tänkas påverka individer inom hederskulturen samt arbetet med de 
inblandade blir det därför av vikt att undersöka detta ämne. Denna studie begränsar sig till att 
fokusera på fyra rikstäckande dagstidningar eftersom dessa tidningar når ut till ett större antal 
läsare med sitt innehåll. Utifrån detta blir frågan hur svenska dagstidningar för fram 
hedersbrott och hur de medverkar till att skapa skillnader mellan individer. Det vill säga 
grupperingarna som skapas i det svenska samhället, det så kallade “vi och dem” (egen 
citering).      
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av rikstäckande svenska dagstidningar 
framställer fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet preciseras genom följande 
frågeställningar:  
  

• Hur framställer dagstidningarna fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck? 
• Kan skapande av åtskillnad mellan olika grupper, “vi och dem” (egen citering), 

urskiljas i dagstidningarnas framställning av fenomenet?   

2 Tidigare forskning  
I nedanstående text följer en genomgång av tidigare studier i form av åtta olika artiklar 
skrivna både utifrån ett svenskt samt andra kontexter där samtliga forskningsartiklar har fokus 
mot media samt hedersfenomenet. I nedanstående text beskrivs hur dessa undersöker medias 
framställning av hedersfenomenet och hur skapandet av ”vi och dem” (egen citering) kan ske. 
Detta är något som utgår ifrån denna studiens syfte och frågeställningar och blir då av 
relevans för undersökningen. Genom denna redovisning av tidigare forskning blir det möjligt 
att se forskningsläget kring hedersfenomenet och vilken påverkan media kan ha i förståelsen 
av fenomenet. Detta lägger en grund till förståelsen av studieobjektet samt vilket fokus som 
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blir relevant i denna studie för att undersöka materialet i syfte att fördjupa kunskapen 
ytterligare.    
 
2.1 Medias roll i framställandet och skillnadsskapandet av hedersfenomenet 
I en studie som genomfördes av Jiwani (2009, s. 728-729) undersöktes media i Kanada och 
framställningen av utländska kvinnor samt majoritetssamhällets skapande av “de andra” (egen 
citering). I studien undersöktes de samtalsämnen som förs fram i media kring utländska 
kvinnor som hjälplösa offer i behov av hjälp från det “civiliserade” (egen citering) 
västsamhället. Med detta menas de goda maskulina män som agerar “räddaren i nöden” (egen 
citering). Samtidigt tas det även upp hur media skapar skillnader i sin framställning av 
kvinnor med utländsk bakgrund samt om dessa kvinnor anses vara värdiga den hjälp de kan 
behöva. Jiwani (2009, s. 729-730) förklarar genom detta att i strävan efter att peka ut “de 
andra” (egen citering) som fienden, vänds blicken bort från de egna problemen. Detta är något 
som Korteweg och Yurdakul (2009, s. 218) för fram i deras litteraturstudie. Studien bygger på 
en genomgång av nederländska samt tyska dagstidningar med fokus på hur media för fram 
hedersmord på kvinnor som offer. Enligt författarna blev det påtagligt att majoriteten av de 
tidningsartiklar som undersöktes gav en bild av tydliga gränsdragningar mellan 
majoritetsbefolkningen och “de andra” (egen citering). Med andra ord var skillnaderna som 
togs upp förgivettagna. Framställningen av hedersmord i media byggde på att kvinnor blev 
utsatta på grund av religiösa, etniska samt nationella skäl. Något som i sin tur formar 
ojämlikhet mellan könen. Även Meetoo och Safia Mirza (2007, s. 197) har tidigare fört fram 
att gruppindelningar är en konsekvens av att media ser samband mellan etnicitet och 
hedersbrotten som begås (a.a., s. 197).   
 
Jiwani (2009, s. 740) förklarar hur deras undersökning av kanadensiska media visar på att 
kvinnor förs fram utifrån tre olika föreställningar. Dessa tre olika berör kvinnornas (1) 
utsatthet och offerskap, (2) det kulturella förtrycket samt (3) deras förmåga att agera liknande 
som individer i västvärlden (a.a., s. 740). Förtrycket av kvinnor blev då endast sett utifrån det 
patriarkala maktsystemet som de ansågs leva i. Däremot ansågs likartade händelser som 
utspelade sig i det västerländska samhället, att mörda kvinnor, enbart vara individuella 
företeelser. Genom detta synsätt blev det möjligt för majoritetssamhället att framställa den 
goda och beundransvärda sidan som dem själva ville föra fram i media. Samtidigt skapades 
distans till det våld som kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för (Jiwani, 2009, s. 740-741; 
Reimers, 2007, s. 251).  
 
Volpp (2000, s. 103-104) påvisade i sin studie av amerikansk media, ett fall där två irakiska 
flickor i de yngre tonåren blev utsatta för tvångsäktenskap av sin pappa. Inom media spreds 
då bilden av att denna händelse var något som representerade den irakiska kulturen utifrån 
etniciteten hos de inblandade. Utifrån detta försvann tanken om att det var något som hände 
inom just den familjen och fokus låg istället på den irakiska kulturen. Denna representativa 
bild blev även ett sätt för vilken media kunde föra fram hur “de andra” (egen citering), utanför 
västsamhället, förde med sig en bakåtsträvande norm och kultur. Något som ansågs vara 
tvärtemot den kultur och norm som fanns i västvärlden, framför allt i Amerika (a.a., s. 103-
104).     
 
I Reimers (2007, s. 250) studie var syftet att undersöka svenska medias rapportering om 
mordet på Fadime. I studien lyfter författaren upp hur beskrivningarna av fallet blev en fråga 
om i vilken grad familjen ansågs vara svenskar och hur de ställde sig gentemot de svenska 
värderingarna. Grunden till mordet blev, enligt media, något som hade att göra med familjens 
negativa attityd gentemot den svenska livsstilen. Detta grundades utifrån deras härkomst och 
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den skilda kulturen. Om mordet däremot hade likställts till andra fall där kvinnor blir mördade 
av en närstående som är av manligt kön hade det, enligt Reimers (2007, s. 250), inte blivit ett 
så stort och omskrivet fall i media. Inte heller togs det i beaktning att medias rapportering 
kring Fadime innan mordet på något sätt kunde ha haft en påverkan på att hon miste livet. 
Detta visar på hur media belyser fallet på ett sätt som kan jämföras med samt förstärka den 
redan befintliga attityden kring invandrare i det svenska samhället. Skillnader mellan det 
svenska samt representationen av invandrare understryks och skapar gränser samt 
uppfattningar av genus och klass (a.a., s. 251).  
 
Att mordet på Fadime skulle kunna ha att göra med ett problem som kan sägas vara av en 
komplex karaktär på en universell skala, och inte av den kulturella karaktär som ofta 
framställs i media, motarbetas ständigt enligt Reimers (2007, s. 247). Mäns våld mot kvinnor 
blir då, när det förknippas med heder, ett allvarligare brott i jämförelse med andra brott mot 
kvinnor som sker i Sverige, utan koppling till heder. Genom att hedersbrott förknippas med en 
icke-svensk kultur blir integration till det svenska samhället lösningen. Detta eftersom att 
utländska mäns kultur snarare än kön lyfts fram som anledningen till kvinnors utsatthet (a.a., 
s. 247). Genom att media för fram hedersbrott som en separat händelse från andra brott 
uppkommer föreställningar kring invandrare som befinner sig i västerländska samhällen 
(Terman, 2010, s. 27). Konsekvenserna blir inte bara att en uppdelning sker mellan “vi och 
dem” (egen citering), det kan även i sin tur påverka invandrarnas egna bild av sig själva och 
hur invandrarna bemöter majoritetssamhället. Eftersom media framhäver heder som ett 
kulturellt fenomen, helt olikt vad västvärlden står för, blir därmed effekten att utanförskap för 
invandrare blir möjligt. Genom uteslutandet från majoriteten skapas det även grund för en mer 
strikt och traditionell syn på kulturen som växer fram inom invandrargrupper. Utifrån detta 
upprätthålls inte enbart hederskulturen inom grupperna, den återskapas även genom medias 
sätt att föra fram “de andra” (egen citering) (a.a., s. 27).     
      
För att kunna föra diskussion i media kring hur kvinnor utsätts för våldsbrott i olika former 
blir det nödvändigt att det samtidigt finns en djupare förståelse (Reimers, 2007, s. 252). Det 
vill säga en förståelse kring hur samtalen faktiskt kan vara lika behövliga som de är 
problematiska och skillnadsskapande mellan folkgrupper. Trots skillnader mellan 
våldsbrotten finns det en risk att media ser våldet utifrån offrets härkomst. Genom detta 
åtskiljs männens våldsbrott mot kvinnor i hederns namn från det moderna samhället i 
västvärlden. Detta leder till att brott, av dessa former, mot västerländska kvinnor faller i 
glömska i medias rapportering (a.a., s. 252). Sheir och Shor (2016, s. 1180) styrker detta 
genom slutsatsen att medias uppdelning av våldsbrott mellan hedersmord och familjemord 
beror på de inblandades etnicitet. Med detta menas att etniciteten kommer före själva 
händelsen i brottet som har begåtts. Begreppet kultur, religion och etnicitet blir en aktiv 
komponent som används för att förklara hedersbrotten och därmed skilja “de andra” (egen 
citering) från västerländska medborgare. Sheir och Shor (2016, s. 1180) beskriver även vidare 
hur media bortser från det faktum att även mord som begås av etniskt svenska individer, än 
andra individer med skilda etniska och kulturella ursprung, kan grundas på känslan av 
familjens heder och undvikandet av skam.  
 
Enligt Hellgren och Hobson (2008, s. 399) blev diskussioner kring kulturens betydelse efter 
Fadimes bortgång aktuella. Frågor lyfts då kring i vilken mån någon kan representera kulturer 
samt hur dessa egentligen ska definieras. Fadime, som gick emot sin pappa, bröt mot en kultur 
som familjen levde i och blev utifrån detta offer för något som hon själv inte definierade sig 
med. Det blir genom detta problematiskt att se till hur kulturen skiljer majoritetssamhället åt 
från andra etniska grupper, “vi och dem” (egen citering), istället för hur kulturen faktiskt kan 
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skilja sig inom de egna grupperna (a.a., s. 399). Även Volpp (2000, s. 98) har tidigare påpekat 
hur kultur snarare är något formbart än en fast konstruktion som media framställer den som. 
En människa är inte något formlöst som utan tanke och förstånd följer en styrande kultur, 
istället är det individen som formar samt avgränsar den egna kulturen och identiteten (a.a., s. 
98).  

3 Teoretiska utgångspunkter  
I nedanstående text kommer denna studies teorier och begrepp, som används för att kunna 
analysera det insamlade materialet, att redogöras. Genom studiens teoretiska utgångspunkter 
ligger fokus mot två olika perspektiv utifrån vilka begrepp har valts. Dessa två perspektiv är 
moralisk ordning och intersektionalitet som vidare kan ses uppdelade i de följande begreppen 
etnicitet, kultur, makt samt kön och genus. Dessa teorier och begrepp blir tillsammans något 
som belyser den maktojämlikhet och utsatthet som finns genom att individer befinner sig i 
skärningspunkten mellan olika kategorier och kulturer. En fördjupad förståelse blir utifrån 
detta möjligt för att vidare se hur befintliga attityder, kring hedersfenomenet, i samhället blir 
framförda genom media. Detta blir i sin tur en problematik som kan anses vara relevant för 
det sociala arbetet samt hur detta arbete utförs på ett korrekt sätt gentemot de utsatta 
individerna.     
 
3.1 Moralisk ordning inom flerkulturella komplexa samhällen 
Utifrån den moraliska ordningen, enligt Benhabib (2004, s. 114-115), kan samspelet mellan 
olika kulturella grupper bli problematiskt när det kommer till att definiera gränsen mellan vad 
som är privat eller offentligt. Detta på grund av att olika kulturer kan ha skilda synsätt på vad 
som är privat eller inte och därmed leda till motsättningar mellan grupper. Däremot är det 
kanske inte en överraskning att de värderingar som kolliderar oftast berör kvinnor och deras 
position i gruppen. Frågan kan därmed bli varför det traditionella synsättet på kvinnors 
kroppar, beteenden och handlingar får en så pass stor betydelse inom den konfliktfyllda 
kulturkrocken? Inom samtliga kulturer skapade av människor blir livets reproduktiva fas 
kärnan i vilka normer och värderingar utgår ifrån. Genom att individens sexuella beteende 
regleras skapas en särskiljning mellan naturen och fortplantningen, från kulturen som 
systematiserar naturens sexuella handlingar. Alla reproduktiva handlingar utifrån ett kulturellt 
perspektiv blir då symboliska där begränsningar kring sexualiteten skapas och mönster utifrån 
släktskap blir aktuellt. Den moraliska ordningen upprättas av kollektivet och kvinnans kropp 
blir en symbol för detta. Genom kvinnans fortplantningsförmåga blir hon en länk mellan 
kulturen och naturen där människan tillhör både den djurlika och kulturella sidan (a.a., s. 114-
115). 
 
För samhällen som strävar efter en mångkulturalism kan det lätt bli en krock mellan den 
kultur som finns i majoritetssamhället gentemot den främmande kultur som utomstående 
individer för med sig från andra delar av världen (Benhabib, 2004, s. 120-121). Denna krock 
kan leda till svårigheter i huruvida hänsyn ska tas till de kulturella traditionerna när dessa 
bryter mot de egna lagarna och sederna. Det blir då en avvägning mellan att visa respekt 
gentemot andra kulturer genom att ta hänsyn till dessa eller att skydda de individer som anses 
vara svagast i kollektivet. Dessa individer är oftast kvinnor och barn. Att de svagaste inom en 
kulturell grupp bedöms utifrån en identitet som anses vara kulturellt skild från 
majoritetssamhället kan det leda problem. Detta genom att de svaga förlorar det skydd som de 
har rätt till i landet de befinner sig i. Offren döms utifrån vad som anses vara deras 
ursprungliga kultur vilket undergräver individernas rättigheter. Kulturen hamnar i och med 
detta framför individens rätt till skydd vilket skapar en sårbarhet som påverkar deras ställning 
i samhället negativt (a.a., s. 120-121).  
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3.2 Det intersektionella perspektivet 
Intersektionalitet innebär att, enligt Mattsson (2015, s. 19), det inte enbart finns olika 
gruppindelningar som är helt oberörda av varandra, snarare påverkas dessa ständigt av 
varandra och kan kombineras på olika sätt. Komplexiteten med begreppet intersektionalitet 
ökar ännu mer när även de strukturer av makt som finns räknas med som en påverkande 
faktor. Inom det intersektionella perspektivet finns det ett antal olika kategorier som 
huvudsakligen brukar användas vilka är kön och etnicitet. Inom denna studie kommer 
ytterligare ett begrepp, utöver de nämnda, att användas som en del av den teoretiska ramen 
vilket är kultur (a.a., s. 19).  
 
Inom det intersektionella perspektivet blir samtliga begrepp tolkade genom deras koppling till 
varandra inom ett nätverk (Mattsson, 2015, s. 19, 21-22), något som gör att förståelsen av 
samtliga begrepp blir mångtydig. Genom detta blir inte enbart kvinnor skilda från män på 
grund av deras kön. Det skapas då även skillnader kvinnorna emellan som är oberoende av 
deras gemensamma könstillhörighet. Varje person blir en variationsrik individ som definieras 
genom olika grupptillhörigheter och påverkas därefter utifrån den aktuella kontext denne 
befinner sig i (a.a., s. 19, 21-22). Maktstrukturer kan få en påverkan på de olika begreppen 
och hur de går ihop genom det intersektionella perspektivet. Kvinnor som befinner sig i en 
hederskultur blir tilldelade en roll utifrån vilket kön de tillhör. Detta blir avgörande för deras 
position i gruppen. Det kan samtidigt även inom det västerländska samhället finnas 
värderingar samt uppfattningar om kvinnans roll och vilket beteende som accepteras. Denna 
uppfattning behöver däremot inte vara enhetlig vilket därmed gör kvinnans roll mer 
komplex.   
 
Samspelet mellan de olika kategorierna kan skapa ojämlikhet mellan individer (Mattsson, 
2015, s. 21-22). Eftersom de olika kategorierna konstruerar varandra blir det omöjligt att 
skilja dem emellan vilket därför gör att dessa kopplas till varandra. Det skulle bland annat 
kunna ses genom hur individer i samhället ser på att kön inte går att föras fram utan koppling 
till andra kategorier såsom kultur och etnicitet (a.a., s. 21-22). För kvinnor kan detta innebära 
att det inte bara finns skillnader till männen utan även till andra kvinnor. Vad som anses vara 
feminint kan bero på många olika aspekter som har att göra med kulturen och etniciteten hos 
individerna i det sammanhang de befinner sig i. Genom detta kan det bli skillnad mellan de 
västerländska och utländska kvinnorna som inte enbart separerar dem ifrån varandra utan 
även skapar en ojämlikhet mellan dem. I media kan det framställas att kvinnans roll inte är 
jämlik med mannens samtidigt som det omedvetet förmedlas att individer med en annan 
bakgrund inte får en jämställd ställning till majoritetssamhället. 
 
De los Reyes och Mulinari (2005, s. 90-91) tar upp att det inte enbart är de olika 
maktstrukturerna som leder till ojämlika positioner i samhället utan även hur individer själva 
agerar, befintliga normer samt utskrivna regler. Dessa samtliga komponenter leder till att 
forma och skapa betydelse hos olika kategorier såsom kön och etnicitet. Utifrån det 
intersektionella perspektivet går det att se djupare och granska hur kategorierna formas genom 
den syn som finns gentemot de andra begreppen såsom etnicitet, kön och kultur. Vad som 
framställs vara en flicka och kvinna samt vad denna ska göra för att passa in i det som anses 
vara “normalt” (egen citering) får betydelse för vilka ideal som eftersträvas. Samtidigt kan 
flickans etnicitet få en betydande roll i skapandet av könsrollen. Detta eftersom hennes 
definition av sig själv hamnar i en korsning mellan de olika strukturerna av kön och etnicitet 
(a.a., s. 90-91). Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån det intersektionella perspektivet 



	 12	

finns det möjlighet att undersöka hur de olika begreppen samverkar med varandra. Detta är 
något som leder till maktrelationer i samhället när det gäller olika gruppers utanförskap.      
 
3.2.1 Kön och genus  
En könsroll är inte något biologiskt givet utan istället den sociala miljön individen lever i 
(Mattsson, 2015, s. 47). Det är utifrån förväntningar i samhället som könsrollen konstrueras i 
syfte att skapa åtskillnad mellan män och kvinnor under människans liv. För individer som 
lever i en kultur präglad av heder tilldelas dem roller utifrån vilket kön de har. Genom detta 
uppdelande av roller följer även olika former av utsatthet och krav på rollerna som tilldelas 
individerna. Beroende på hur socialt kön definieras samt tolkas av olika folkgrupper kan det 
ske en kulturkrock för personer som befinner sig i ett annat land med andra synsätt och 
förväntningar. Med andra ord kan bemötandet gentemot en flicka skifta stort beroenden på 
vilken kultur hon möter, men framförallt när hon står mellan olika kulturer (a.a., s. 47).  
 
Utifrån normerna i samhället skapas ett socialt kön, kvinnligt och manligt, genom språket 
samt individers agerande gentemot varandra (Mattsson, 2015, s. 48-49). Dessa normer 
bevaras i syftet att upprätthålla den egna kulturen och tankesätt oavsett var gruppen befinner 
sig i världen (a.a., s. 48-49). Det kan tänkas att i en hederskultur blir särskilt kvinnorna 
påminda av andra i omgivningen om sin roll, detta för att gruppen ska kunna bevara de 
normer som finns. I västvärlden däremot framställs idealet av kvinnan utifrån vissa 
egenskaper och sätt att agera, något som kan gå emot personens kulturella synsätt. Detta kan 
skapa konflikter och konkurrerande attityder kring de sociala könsrollerna vilket inte bör 
glömmas bort då det är en inflytelserik faktor i deras problematiska situation. Eftersom det 
inte enbart är de biologiska könen som har en påverkan på skapandet av ojämlikhet utan även 
de sociala könen, så kallad genus, kommer denna studie inbegripa båda dessa begrepp.   
 
Genus bygger på, till skillnad från biologiskt kön, den aktuella kulturella uppfattningen av 
könsrollerna (Kulick, 1987, s. 11-12). Genom detta har det snarare att göra med människors 
syn samt sätt att föra fram och tala om könsrollerna. De biologiska könen behöver inte vara 
avgörande för hur någon blir som person, men de påverkar vilket bemötande andra människor 
ger samt hur de tolkar och tänker att personen bör bete sig (a.a., s. 11-12). Genus kan ses som 
ett socialt kön eftersom den baseras på tolkningar utifrån ett kulturellt och socialt perspektiv 
(Carlson, 2001, s. 18-19). Beroende på vilket kön personen har skapas och styrs de olika 
tolkningarna. Något som leder till att skillnader mellan kvinnor och män blir aktuella och 
återkommande (a.a., s. 18-19).  
 
Socialt kön är något som människor själva skapar vilket inte berör individers egna egenskaper 
utan snarare tanken kring deras könsroller (Holmberg, 2005, s. 8). Dessa sociala antaganden 
kring genus får en påverkan på hur strukturen i samhället formas. På grund av dessa strukturer 
blir det av vikt för samhället att individer återskapar samma könsroller. Detta görs genom 
individens handlingar och beteenden för att den sociala ordningen ska bevaras. Genom 
individers biologiska kön tilldelas dem olika positioner där makten kan variera. Huvudregeln 
blir att männen får mer makt än kvinnorna (a.a., s. 8). Exempelvis går detta att se utifrån 
individer som lever i en kultur med heder som får olika maktpositioner beroende på deras 
biologiska kön. Inom det kulturella kollektivet finns förväntningar på att individer ska bete sig 
samt agera på ett visst sätt för att återskapa och bevara den bestämda sociala ordningen. 
Eftersom att själva systemet i gruppen bygger på den sociala ordningen utifrån föreställningar 
kring genus blir det av yttersta vikt att upprätthålla denna för att garantera stabilitet i 
gruppen.        
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3.2.2 Kultur 
Kultur, likt etnicitet, blir ett sätt att benämna gruppens gemensamma drag utifrån värden och 
normer som finns (Mattsson, 2015, s. 84-85). Begreppets innebörd har att göra med de 
traditioner samt normer och regler som finns över personers agerande. Detta är något som får 
en styrande roll över gruppens medlemmar för att skapa ett kollektivt beteende. Kultur kan 
kopplas samman till nationalitet, gemensamma symboler eller religion, men kan samtidigt 
beröra andra delar, fritt från nationella eller religiösa antaganden. Exempel på detta är kultur i 
form av teater och musik, företagskultur eller andra former av gruppkulturer. Kultur kan då 
sägas vara något som inte står fast vid specifika, oföränderliga former utan är istället något 
som aktivt skapas genom sociala interaktioner mellan personer. Genom det blir kultur ett sätt 
att skapa enighet i ett kollektiv och detta yttrar sig på olika sätt i exempelvis ett gemensamt 
språk, traditionella ritualer och symboler. Kultur blir därmed inte något som begränsas till 
endast individer med gemensamt etniskt eller nationellt ursprung utan handlar snarare om 
gemensamma kulturella uttryck och traditioner (a.a., s. 84-85).  
 
Kultur beskrivs inom vissa områden vara något fast och fritt från människan som 
ursprungligen gav den liv och värde (Öhlander, 2005, s. 15-17). Genom detta kan begreppet 
ses som ett stabilt “objekt” (egen citering) med en inneboende kraft att påverka och styra 
personer till att agera utifrån dennes vilja. Ett antagande som motstrider synen på kultur som 
något beroende av människans interaktion och meningsskapande mellan varandra. Samtidigt 
kan begreppet innebörd finnas i både dessa skilda former parallellt, men i detta fall utifrån 
individers antagande om sin egna kultur samt åsikter kring andras. Det kan skapas en 
förståelse om att den egna kulturen är något mer invecklat och flexibelt jämfört med den 
andra kulturen som antas vara fast och enformigt. Samtidigt påpekar författaren att detta 
antagande om flexibilitet och öppenhet minskar beroende på vilket avstånd individen befinner 
sig från kulturens “centrum” (egen citering). Detta skulle kunna gälla i fall där individer ser 
till kulturella traditioner och beteenden denne upplevt i sin ungdom eller som utövas i dennes 
hemland. Det blir då, enligt författaren, en skillnad i att leva i kulturen här och nu jämfört med 
att leva på avstånd från den (a.a., s. 15-17). 
 
3.2.3 Etnicitet   
Etnicitet har att göra med en grupps egna föreställningar om sig själva och hur det över tid har 
skapats en förståelse inom gruppen kring dess identitet, gemensamma kultur och ursprung 
(Lidskog & Deniz, 2009, s. 49-51). Utifrån ett kulturellt perspektiv blir etnicitet ett sätt att 
beskriva och peka ut tillhörighet till en specifik grupp och dennes normer. Individens egna 
etniska identitet är kollektiv, men kan bli del av personens egen uppfattning kring vem denne 
är och ha betydelse i formandet av den individuella identiteten. Utifrån detta blir etnicitet 
något som inte kan undvikas eftersom en grupptillhörighet både kan finnas i individens 
ursprung och bakgrund. Samtidigt har detta att göra med individens åsikter och val utifrån den 
egna känslan av tillhörighet. Etnicitet är något som formas utifrån gruppens gemensamma 
historia och det sociala ursprunget vilket skapar en känsla av ”vi” (egen citering). Genom 
olika situationer kan etniska identiteter skapas och bli tydliggjorda inför andra grupper (a.a., s. 
49-51).  
 
Den etniska identiteten är något som existerar och upprätthålls i det vardagliga livet genom 
familjen, umgänge och fritid (Wikström, 2009, s. 46). Detta innebär att etnicitet är något som 
existerar hos en individ och är beroende av personen själv samt dennes omgivning. Med andra 
ord är det något som byggs upp och återskapas genom hur individen agerar och interagerar 
med sin omgivning (a.a., s. 46-47). Individer med olika etniska tillhörigheter upprätthåller 
dessa både genom att interagera mellan varandra i kollektivet samt även med utomstående i 
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deras omgivning. Framförallt skulle detta kunna ses hos personer i en hederskultur där 
kommunikationen sker mellan medlemmarna i den egna gruppen, medan påverkningar från 
utomstående kan ske genom individer med förutfattade meningar. 
          
Etnicitet kan anses handla om kategorisering av individer till olika grupper (Wikström, 2009, 
s. 28). Det blir därmed ett sätt att skapa gränser mellan olika grupper istället för att lägga 
fokus på gruppens kulturella tankesätt. Att en grupp säger sig ha ett visst etniskt ursprung 
visar inte på dennes egenskaper eller betydelse. Det leder snarare till att gruppen hamnar i 
rollen som ”de andra” (egen citering) utifrån att denne skiljer sig från övriga grupper (a.a., s. 
28).  
 
Etnicitet är en process som utvecklas genom sociala möten mellan människor vilket leder till 
att en individ känner tillhörighet mellan olika grupper (Mattsson, 2015, s. 83). Dessa grupper 
ordnas sedan utifrån deras maktposition gentemot varandra. Etnicitet kan sägas kopplas till en 
individs känsla av det egna jaget och dennes tillhörighet snarare än något bestämt. Den 
etniska identiteten blir i och med detta något som skapas utifrån en uppfattning kring sig själv 
(a.a., s. 83-85). Individer i en hederskulturell grupp kan särskilja sig från andra grupper i 
samhället, genom att sätta gränser, kan det då vara ett sätt för dem att bevara och hålla ihop 
det egna kollektivet. Detta kan bero på att gruppmedlemmarna i en hederskultur vill särskilja 
sig från andra utomstående för att definiera sig själva som en grupp och undvika att gruppen 
splittras.    
 
Etnisk identitet är något som får form utifrån gruppens historia och vad som sker i nuet 
(Deniz, 2001, s. 76-77). Detta innebär att en etnisk identitet inte är något fast utan snarare 
formbart genom tiden, däremot spelar historien en viktig roll för gruppens sammanhållning 
och identitet. Den historiska dimensionen blir en huvudfaktor för att förstå de gemensamma 
ritualer och traditioner som en etnisk grupp har. Vidare skriver Deniz (2001, s. 65-66) att 
relationen mellan olika etniska grupper kan se ojämn ut beroende på deras ställning i 
samhället. Maktförhållandet mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupper kan bli 
olika på grund av skillnader i tillgänglighet för grupperna gällande samhällets resurser. 
Eftersom majoritetsgruppen har en dominerande ställning får denne automatiskt möjligheten 
och rätten att säga vad som anses vara de “verkliga” (egen citering) normerna samt 
kulturerna. Majoritetsgruppen skapar en måttstock som värderingar och sätt att tänka mäts 
utifrån. Genom detta formas de “rätta” (egen citering) normerna och vad som är avvikande 
från det normala. Det ger även möjligheten att dela in individer till olika kategorier och vad 
dessa i sin tur innebär (a.a., s. 65-66).    
 
När det kommer till nationalitet samt etnicitet kan dessa definieras på olika vis (Deniz, 2001, 
s. 93-94). Nationella grupper har att göra med ett självbestämmande, medan den etniska 
gruppen och identiteten strävar efter att bli erkänd antingen inom ett land eller mellan länder. 
Nationalitet handlar om att en grupp vill vara överlägsen och ha makt över andra grupper, 
något som etnicitet inte går ut på. Etniska och nationella grupper har liknande form av 
sammanhållning, men där etnicitet inte försöker uppnå den politiska självständigheten. 
Slutligen är även den etniska gruppen något som ramas in av det omgivande samhället 
samtidigt som den nationella gruppen ser till att själva definiera sin grupp (a.a., s. 93-94).    
  
3.2.4 Makt  
Makt har en obestämd form och kan vara osynligt vilket därmed leder till att det blir svårt att 
upptäcka den (Börjesson & Rehn, 2009, s. 8-11). Utövaren av makten har kontroll över ett så 
kallat system där individer som utsätts för denna makt blir inneslutna som “en del av 
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systemet” (egen citering). I ett västerländskt land kan det tänkas finnas ett system som alla 
människor behöver passa in i. Detta gäller även individer som flyttar från andra länder då de 
förväntas bli en del systemet. Genom att personen träder in i systemet flyttas makten från 
denne till det styrande majoritetssamhället. Individen förlorar sin egna personliga ställning 
och blir maktlös (a.a., s. 11). Genom att detta system berövar personer från sin individualitet 
går de från att vara mångsidiga till något mer hanterligt och ensidigt. Utifrån att en 
lätthanterlig bild skapas av “de andra” (egen citering) blir det för majoritetssamhället lättare 
att förhålla sig till invandrare som befinner sig i en hederskultur. Samtidigt försöker 
hederskollektivet att förena gruppen till en helhet där individen inte betraktas som en egen 
person utan snarare som en del av dem.       
              
Michel Foucault (2002 [1976], s. 103-104) beskrev hur makten existerar i varje persons 
vardag där den ständigt återskapas utan slut. Författaren förklarar att:  
 

[…] makt är inte en institution och inte en struktur, det är heller inte en viss förmåga som somliga är 
utrustade med: det är namnet man sätter på en sammansatt, strategisk situation i ett givet samhälle. (Foucault, 
2002 [1976], s. 103) 

 
Makten har, enligt Foucault, ingen specifik kärnpunkt den utgår ifrån, fri från motstånd, utan 
snarare något som finns i varje del av samhället (Foucault, 2002 [1976], s. 103-104). Maktens 
existens hänger på relationen mellan individer och hur den förändras. Med andra ord är 
makten inte något som person innehar som en egenskap eller något som denne kan ta och 
hållas fast vid (a.a., s. 103-104). Börjesson och Rehn (2009, s. 33) beskriver också hur 
individers interaktion, utifrån att hålla med eller gå emot varandra, kan leda till effekten av 
makt. Både genom samspelet mellan individer och de relationer som bygger på en kamp kan 
skapa makt (a.a., s. 33). I en hederskultur kan individen i kollektivet tänkas ha delad makt där 
ingen enskild person ensam har makten. Samhällets sätt att i sin tur bemöta individer med 
hederskultur skulle kunna tänkas skifta mellan ett gemensamt, men samtidigt konfliktfyllt 
maktutövande. Genom relationen mellan majoritetssamhället och ett kollektiv med 
hederskultur kan det tänkas leda till att båda grupperna påverkas av makteffekten. I detta fall 
skulle makten kunna vara fri från någon källa vilken den rör sig ifrån, utan är istället något 
som rör sig fritt mellan individerna i samhället.         
 
Kopplingen mellan makt och kön blir något som är negativt makten kontrollerar vad som är 
rätt och fel. Något som därmed styr könsrollerna (Foucault, 2002 [1976], s. 96). Med andra 
ord avgör makten vad som anses vara lämpligt för respektive kön vilket leder till att kvinnor 
och män blir styrda (a.a., s. 96). Genom att männen får en överordnad ställning ges de rätten 
att diktera kvinnors liv och deras sätt att agera. Männens agerande stöds av kollektivet då 
kollektivets behov är att upprätthålla sitt rykte och heder. Kvinnorna får inte själva bestämma 
över sitt liv och bestraffas om de går emot gruppen (Foucault (2002 [1976], s. 96). Foucault 
(a.a., s. 101) framhöll också att makt kan kopplas till kontroll samt viljan att normalisera 
förtryck och inte endast avgöra vad som är acceptabelt beteende eller inte. Männens 
kontrollerande beteende normaliseras i och med detta inom hederskulturen och blir något som 
anses acceptabelt av gruppen. En förklaring till ojämlikheten skulle kunna vara relationen 
mellan makt och kön där kvinnor får en underordnad samt maktlös roll. 
 
Mattsson (2015, s. 35-36), till skillnad från Foucault (2002 [1976]), tar upp hur det i samhället 
skapas olika maktstrukturer som pekar ut grupper genom deras bestämda ordning av 
maktstatus. Dessa maktstrukturer har ingenting med individerna i sig att göra utan ligger 
istället ”utanför” (egen citering). Varje person kan däremot påverka den genom sitt 
handlande, sättet att tänka samt individers personliga val. För att kunna uppmärksamma de 
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maktstrukturer som finns i samhället behövs det ett generellt perspektiv istället för att se till 
varje individ. Människor förväntas att agera på ett visst sätt utifrån maktstrukturerna i 
samhället vilket leder till att individerna gör det till en del av sitt ”jag” (egen citering). På 
grund av detta ifrågasätter inte individerna den befintliga samhällsordningen vilket gör att den 
bevaras och förblir okritiserad (a.a., s. 35-36). Genom denna förklaring kan det bli fråga om 
vissa former av maktstrukturer, men som däremot inte står utanför tanken om att makt rör sig 
runt i samhället och genom detta inte får en enda källa.   

4 Metod  
I nedanstående text genomförs en redovisning av studiens metodologiska tillvägagångssätt 
samt reflektioner kring etiska överväganden och avgränsningar genom den valda metoden. 
Denna redovisning görs först genom ett sammanfattande stycke och fortsätter sedan under 
följande rubriker: vetenskapsteoretisk grund; informationssökning och urval; data- och 
analysbearbetning; tillförlitlighet, äkthet, pålitlighet, trovärdighet samt generaliserbarhet; 
behovet av avgränsning av empiriskt material; samt etiska överväganden.  
 
Metoden som har valts i detta arbete är en kvalitativ litteraturstudie där svenska dagstidningar 
kommer att undersökas. Denna metod används för att uppfylla syftet och besvara 
frågeställningarna i studien genom insamling av olika empiriska material i form av svenska 
dagstidningar, forskningsartiklar samt även relevant litteratur. Genom att använda denna 
metod kan en större mängd material samlas in kring ämnet som ska undersökas. Detta kan ge 
en bredare bild om hur de olika svenska dagstidningarna för fram hedersbrott samt vad 
skribenterna lägger störst vikt och fokus på i artiklarna. Materialet som samlats in kommer 
ifrån fyra svenska dagstidningar vilka är: Expressen, Dagens nyheter, Svenska dagbladet och 
Aftonbladet, som är rikstäckande. Dessa tidningar valdes eftersom de ansågs spegla den 
allmänna diskussionen i samhället istället för lokala områden. Något som kan leda till att en 
större variation av information blir möjlig att samla in. När de olika tidningsartiklarna 
samlades in gjordes en granskning av dessa utifrån de förutbestämda krav som fastställs i 
denna studie. Dessa krav utgick ifrån att inkludera de relevanta tidningsartiklarna som skulle 
kunna undersökas.  
 
4.1 Vetenskapsteoretisk grund 
Denna studie följer både den socialkonstruktivistiska samt den hermeneutiska 
vetenskapsteoretiska grundansatsen. Detta då studien ser till att fördjupa förståelsen genom att 
undersöka framförandet av det studerade hedersfenomenet i media och strävan till en 
textanalys. Eftersom media är en kommunikationsform som bygger på språk genom 
dagstidningar kommer språket att vara i centrum. Detta för att aktuella formuleringar som 
artiklarna innehåller kan bygga upp konstruktioner i form av narrativ samt uppdelningar 
mellan “vi och dem” (egen citering). Genom dagstidningarnas språkformuleringar kommer 
det att ske en tolkning av detta för att kunna se till den allmänna förståelsen i ämnet.  
 
Analysmetoden i följande studie blir ett redskap för att kunna tolka tidningsmaterialet som har 
samlats in med hjälp av de begrepp samt teorier som denna undersökning utgår ifrån. Detta 
anses vara lämpligt för att uppnå en djupare förståelse av studiematerialet. Studien utgår ifrån 
förutbestämda teorier och begrepp för att kunna analysera textmaterialet som samlats in från 
dagstidningar. Då deduktion har att göra med redan förutbestämda regler utifrån härledningar 
som leder till en slutsats (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003, s. 170-172) 
innebär detta att följande undersökning genomfördes utifrån en deduktiv ansats.     
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Inom hermeneutiken är det viktigt att ta hänsyn till förförståelse, (Gilje och Grimen, 2007, s. 
179), vilket är något som görs i denna studie. Detta eftersom de tidningsartiklar som 
undersökts grundar sin syn på den verklighet av samhället som även författarna till denna 
studie befinner sig i. För att kunna förstå det som undersöks måste fokus ligga på 
förförståelsen då studien grundas på de egna tankesätten som finns vilket kommer att påverka 
undersökningen. Det får betydelse för förståelsen av tidningsartiklarna och vad skribenterna 
önskar att förmedla genom sina formuleringar av det studerade fenomenet (Gilje & Grimen, 
2007, s. 185). I denna studie spelar författarnas förförståelse en viktig roll genom analysen 
eftersom rollerna utifrån narrativ formas genom det egna tänkandet. Rollerna baseras på vad 
Propp (1928/1984) beskriver gällande de typiska berättelsernas rollfigurer. Dessa roller har 
sedan omarbetats för att tillämpas i analysen. Detta har skett utifrån en bearbetning av 
textinnehållet. Rollerna i denna studie blir följande; offer, skurk, medhjälpare, hjälten, 
beskyddaren samt den svikande räddaren.     
 
När det gäller socialkonstruktivismen hävdar Danermark et al., (2003, s. 25-26) att det inte 
går att utgå ifrån antagandet att verkligheten kan studeras helt opåverkat av kontext eller 
perspektiv. Med andra ord att medvetenhet ska finnas om det egna perspektivet, detta för att 
inte fastna i den och därmed gå miste om andra individers synvinkel. Verkligheten blir då 
något som beror på subjektiva uppfattningar och kan beskrivas på flera varierande sätt. Vad 
som genom detta blir “sant” (egen citering) har att göra med vilken person som upplever 
verkligheten samt det befintliga språket och de förutbestämda värderingar som formuleringar 
innehåller. Utifrån språket går det att förmedla hur något kan sägas vara samt hur det 
egentligen bör vara (a.a., s. 25-29). I denna studie finns en medvetenhet hos författarna kring 
att kontexten påverkar den egna förståelsen vilket är av vikt för att undvika att andras 
perspektiv går förlorad. Författarna är även medvetna om att de egna subjektiva synsätten 
kring omvärlden och språket kan leda till att de egna värderingarna och förståelserna påverkar 
vad som anses vara verkligt. Genom att tolka texter utifrån deras subjektiva mening och 
värderingar utifrån den aktuella kontexten blir både den socialkonstruktivistiska samt den 
hermeneutiska grundsynen av betydelse för studien.   
 
4.2 Informationssökning och urval 
I sökningen av forskningsartiklar användes förutbestämda sökord för att finna material som är 
av relevans samt tidigare granskade av andra forskare. Det vill säga att forskningsartiklarna är 
peer reviewed. Sökorden som användes är följande; media, honour, newspaper och 
honourkillings. Artiklarna söktes på Örebro universitetsbibliotekets databas för socialt arbete 
genom sökmotorn Social services Abstracts. Sökningen av dessa genomfördes under två 
dagar och efter en noggrann granskning valdes åtta forskningsartiklar ut. Detta utifrån att de 
ansågs vara lämpliga för studien eftersom de berör hederskultur, våld och mord samt medias 
framställning av fenomenet. Utöver det användes även sökmotorn Primo för att kunna finna 
relevant litteratur kring det undersökta ämnet.  Litteraturen söktes genom följande sökord; 
heder, media, kultur, makt, etnicitet, intersektionalitet, kön, kultur, genus. Även andra ord 
som hedersmord, -våld och -brott användes. Ytterligare litteratur i form av kursböcker 
användes också som informationskälla.     
 
För att söka fram de tidningsartiklar som är relevanta för denna undersökning användes 
Örebro universitetsbibliotekets databas för medie- och kommunikationsvetenskap. Sökmotorn 
var Mediearkivet. De tidningsartiklar som inkluderats i denna studie var publicerade i 
perioden 1 januari 2011 till 31 december 2016. Samtliga artiklar hade heder som 
genomgående tema. Det vill säga att artiklarna där ordet heder förekom i en bisats eller som 
exempel på något annat exkluderades. Även tidningsartiklar som inte berörde fenomenet 
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heder i större utsträckning, såsom att endast benämna ordet, exkluderades samt artiklar som 
var väldigt kortfattade då det var svårt att veta vad som ville förmedlas.  
 
Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes ut var kravet att ta upp fenomenet heder, 
kultur, våld, mord samt brott som ett genomgående tema. I studien genomfördes två urval, där 
det första urvalet bestod av två sökningar och den andra skedde utifrån ett slumpmässigt 
urval.  
 
Urval 1 av materialet började med en insamling av samtliga tidningsartiklar. Dessa söktes 
fram från varje dagstidning separat genom en första sökning med sökordet hedersvåld. Sedan 
genomfördes en andra sökning där heder skrevs som huvudsökord för att inringa alla 
hedersorden. Även ytterligare tre sökord, hedersbrott, hedersmord och hedersvåld lades till i 
kolumnen, “något av orden” (egen citering). Det innebär att om något av orden finns med i en 
artikel kommer den att tas upp på träffarna. Detta arbetssätt i vår sökning användes på 
samtliga fyra svenska dagstidningarna för att finna tidningsartiklar som följer kravet. Det 
första urvalet gav följande resultat. I tidningen (1) Aftonbladet genomfördes den första 
sökningen, vilket gav 70 träffar. Samtliga träffar lästes igenom och sedan valdes artiklarna 
utifrån det förutbestämda kravet i denna undersökning. Den andra sökningen gav 28 träffar 
där ytterligare texter valdes ut. I tidningen (2) Dagens nyheter blev det efter den första 
sökningen 78 träffar och 25 träffar efter den andra sökningen. I tidningen (3) Svenska 
dagbladet blev det 61 träffar under första sökningen och efter andra sökningen gav det 18 
träffar. Slutligen i tidningen (4) Expressen blev det 68 träffar vid den första sökningen samt 
23 träffar i den andra sökningen.  
 
Sammanfattningsvis valdes följande totala mängd artiklar ut från varje dagstidning i urval 1; 
17 artiklar från Aftonbladet, 23 från Dagens nyheter, 19 från Svenska dagbladet samt 42 
artiklar från Expressen. Urval 2 av artiklarna från de svenska dagstidningarna genomfördes 
genom slumpmässigt urval av 8 artiklar från varje tidning publicerade under åren 2011-2016. 
Detta skedde då oberoende av innehållet.  
 
4.3 Data- och analysbearbetning 
Eftersom det empiriska materialet som har samlats in ska analyseras behövs det en lämplig 
analysmetod för detta, då det finns flera olika möjligheter kring hur analysen skulle kunna gå 
till. I valet mellan olika analysmöjligheter framstod narrativ analys som en lämplig 
analysmetod för att kunna analysera materialet i ett nytt perspektiv och därmed ge en 
fördjupad förståelse. Genom analysmetoden kommer artiklarna att analyseras med hjälp av 
valda begrepp och teorier. Detta utifrån att teorierna och begreppen ansågs vara relevanta för 
att kunna uppfylla syftet i följande studie.  
 
Det insamlade materialet har delats upp utifrån de forskningsfrågor som har ställts i studien. 
Sedan delades materialet upp utifrån olika teman som gick att finna i textinnehållet för att 
kunna bearbetas och analyseras på ett strukturerat sätt. Utifrån de olika begreppen skedde 
tolkningar av textmaterialet och genom de olika teorierna analyserades innehållet. Detta gav 
en djupare förståelse för materialet. Denna studie utgick ifrån att undersöka hur 
dagstidningarna framställer hedersvåld och med hjälp av begreppen skapades en helhetsbild 
kring hur författarna bakom texterna formulerade och framförde fenomenet. Detta gav då 
möjlighet att urskilja olika dolda mönster som uppkom ifrån författarnas befintliga synvinklar 
och attityder kring hedersfenomenet.       
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Enligt Robertson (2012, s. 225-226) formas människors sätt att agera utifrån de erfarenheter 
samt bakomliggande förväntningar som finns hos varje person, något som i sig grundas i 
redan befintliga narrativ i samhället. Genom narrativ kan det bli lättare att se detaljer och 
nyanser i texter vilket är till hjälp för att inte gå miste om relevant information. Då narrativ 
fokuserar på vad som är specifikt istället för de allmänna anses det därför vara ett lämpligt sätt 
att gå tillväga på i denna studie. Detta för att kunna få fram hur de olika tidningsartiklarna 
framställer hedersvåld. Vidare är begreppet narrativ är mångdefinierat och kan variera 
beroende på vilken form av material som studeras (a.a., s. 232). En narrativ analys skulle 
kunna tänkas bli både relevant samt intressant i denna studie. Detta utifrån att Bergström och 
Boréus (2012, s. 221) för fram hur berättelser och narrativa handlingar blir ett sätt att skapa 
begriplighet kring hedersrelaterat våld och förtryck.   
 
De artiklar som valdes utifrån varje dagstidning lästes i sin helhet, detta för att kunna skapa en 
förståelse kring innehållet i samtliga texter. Sedan valdes delar från artikeltexterna som 
ansågs vara relevanta för analysen och som kan tänkas besvara forskningsfrågorna i studien. 
Dessa blev citat som är tänkta att representera den genomgående attityden i varje tidning. 
Utöver dessa valdes även några citat utifrån deras utstickande innehåll jämfört med 
majoriteten av artiklarna.  
 
4.4 Tillförlitlighet, äkthet, pålitlighet, trovärdighet samt generaliserbarhet 
Det material som väljs ut ska vara av relevans och användbart för att kunna besvara studiens 
frågeställningar samt syftet (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012, s. 101). När materialet 
samlas in är det därför av vikt att det genomföra en noggrann granskning av artikeltexterna 
och att dessa granskas noggrant. Detta kan vara till hjälp eftersom att det blir lättare att kunna 
sortera det insamlade materialet och därmed välja ut den information som är användbar för 
undersökningen. Även en bedömning av det insamlande materialet, bestående av de svenska 
dagstidningarna, genomfördes vid insamlingen för att kunna bedöma om artiklarna var 
trovärdiga och relevanta för denna studie. Genom detta tillvägagångssätt kan det tänkas att en 
pålitlighet skapas för undersökningens slutsats.   
 
Pålitligheten i studien skapas genom att noggrant beskriva arbetsprocessen i sin helhet vilket 
innebär att alla delar i processen redovisas (Bryman, 2011, s. 355). Genom att redogöra för 
alla faser kan detta leda till att en tillförlitlighet samt äkthet skapas i studien. Hur båda urvalen 
av artiklarna genomfördes i studien redovisas tydligt och genomgående i metoden. Detta för 
att skapa en klar bild av tillvägagångssättet och för att även tydligt visa det totala antalet 
artiklar som har valts ut från det aktuella urvalet.  
 
Det är av vikt att en kvalitativ litteraturstudie är trovärdig. Trovärdighet kan uppnås genom att 
olika delkriterier är uppfyllda (Byman, 2011, s. 354-355). Dessa är neutralitet, stabilitet, 
giltighet samt överförbarhet. Denna studie anses bygga på stabilitet då arbetet beskrivs tydligt 
för att skapa en strukturerad helhetsbild om hur hela undersökningen har genomförts samt 
även hur alla delar hänger ihop. Genom att noggrant redogöra för alla faser i studien kan detta 
leda till att det blir lättare för utomstående att kunna återskapa denna undersökning under 
liknande omständigheter. Då hedersvåld anses vara ett stort samhällsproblem i Sverige samt 
även ett känsligt ämne är det därför av vikt att forskningen förhåller sig neutral genom hela 
undersökningen. Med detta menas att inte blanda in egna fördomar och känslor i studien för 
att undvika att felaktiga slutsatser dras. Därför är det av betydelse att diskutera och reflektera 
över materialet i studien har detta genomförts aktivt under hela arbetsprocessen.                
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Följande studie som undersöker de fyra svenska dagstidningarna och deras framställning av 
hedersvåld kan tänkas vara överförbar. Detta eftersom överförbarhet, enligt Bryman (2011, s. 
52, 355), innebär hur studiens slutsats kan vara lämplig och användbar inom andra kontexter 
och händelser. Studien kan genom detta tänkas vara empiriskt generaliserbar. Danermark 
et.al. (2003, s. 164-165) förklarar att en empirisk generaliserbarhet går ut på att se till hur 
långt studiens resultat kan sträcka sig till andra situationer och kontexter. Ett fåtal händelser 
användas för att förklara och lyfta situationen i sin helhet, detta i syfte att generalisera (a.a., s. 
164-165). I denna undersökning kan det däremot även finnas brister eftersom studien inte 
inkluderar samtliga befintliga svenska dags- och kvällstidningar. Studien kan i och med detta 
vara överförbar när det gäller att se till endast de fyra rikstäckande svenska dagstidningarna 
som undersökts. Därmed kan det bli problematiskt för överförbarheten när det gäller att se till 
den generella medierapporteringen eller vissa lokala områden som undersöks inom Sverige.  
 
4.5 Behovet av avgränsning av empiriskt material  
Att välja metod i form av en litteraturstudie kan ge en stor mängd empiriskt material. Detta 
genom att till exempel tidigare studier, tidningsartiklar samt även annan relevant information 
samlas in för undersökningen. Däremot innebär denna metod att en stor mängd av material 
måste begränsas och avsmalnas. Detta för att undvika överflödig samt irrelevant information 
för studien. Genom förutbestämda krav blev det möjligt att finna material som kan besvara 
frågeställningarna i studien. Kravet för att inkludera tidningsartiklar var bland annat att dessa 
ska ha varit publicerade mellan åren 2011-2016. Anledningen till att studien begränsades till 
dessa år och exkluderade andra var för att en längre tidsperiod skulle ge en större mängd 
material vilket skulle kunna bli svårhanterligt. Risken med detta arbetssätt skulle kunna vara 
att relevanta tidningsartiklar förbises och inte tas med på grund av de förutbestämda kraven.  
 
Insamlingen av materialet gjordes ifrån fyra rikstäckande svenska dagstidningar vilket innebar 
att andra lokala tidningar exkluderades. Det kan även genom att vissa specifika sökord 
använts i insamlingen av tidningsartiklar leda till att studien går miste om användbara texter. 
Användningen av ytterligare sökord än de redan valda i studien skulle kunna leda till att andra 
relevanta artiklar upptäcks. Likaså skulle bedömning av vilka tidningsartiklar som är passande 
för undersökningen möjligtvis kunna begränsa det urval som samlats in. Detta eftersom 
bedömningen av vad som är användbart material kan färgas av respektive författares åsikter, 
attityder och erfarenheter.  
 
Eftersom att det är upp till redaktionen inom dagstidningarna att bestämma vad som ska 
publiceras kan det ge en bild av vad tidningen står för samt även hur den allmänna debatten 
ser ut. Inom denna studie har tidningsartiklarna valts ut först utifrån de förutbestämda kraven 
och sedan genom ett slumpmässigt urval vilket gav ett ojämnt resultat när det gäller 
kategorierna.  
 
4.6 Etiska överväganden 
Då denna studie går ut på att samla in redan befintlig text i form av tidningsartiklar istället för 
intervjuer blir inte någon intervjuperson direkt påverkad genom känslig information. Däremot 
är undersökningens ämne av en känslig karaktär eftersom den berör fenomenet hedersrelaterat 
våld och förtryck. Samtidigt är det av betydelse att ta hänsyn till skribenterna bakom 
artiklarna och visa respekt till dem och deras material genom att korrekt återge innehållet 
samt inte övertolka eller vinkla texten. Det blir därför av vikt att ta hänsyn till etiska aspekter 
för att kunna framföra ett så trovärdigt arbete som möjligt. I och med detta blir det i studien 
av betydelse att se till tillförlitligheten i insamlingen av textmaterial för att undvika att någon 
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form av styrning sker på grund av möjliga förutfattade meningar och attityder som kan finnas 
hos studiens författare.  
 
Eftersom förförståelsen har en betydande inverkan på urvalet, behövs det därför tas i 
beaktande att de förutbestämda insamlingskriterierna som finns i denna studie följs för att få 
ett så pass korrekt urval som möjligt.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (u.å., s. 5) ska individskyddskravet beaktas eftersom forskning kan 
leda till konsekvenser i form av utsatthet för kränkningar samt skador för individen. Utifrån 
detta blir det av vikt i studien att utgå ifrån ett respektfullt förhållningssätt i hanteringen av 
materialet, såväl i text som i analys, samt sträva efter en etisk korrekthet. Textmaterialet 
kommer att skrivas fram och återges genom denna undersökning på ett så korrekt återgivet 
sätt som anses vara lämpligt för det studerade objektet. Detta eftersom opassande uttalanden 
och påståenden kan leda till negativa konsekvenser för utsatta inom hederskulturen. Denna 
studie kommer även hantera både tidningsartiklar, litteratur och tidigare forskning där 
författare och skribenter har sina egna förförståelser av hedersfenomenet. Därför bör 
materialet som samlats in föras fram på ett respektfullt samt trovärdigt sätt. Detta med hänsyn 
till att synvinklarna hos författarna och skribenterna kan variera. Genom hänsyn till de etiska 
kraven blir det möjligt att undvika misstolkningar samt överdrivna framställningar av 
studieobjektet.  

5 Analys  
I nedanstående text redogörs först de olika rollbeskrivningarna som gick att finna i samtliga 
tidningsartiklar. Efter detta följer en analys kring hur hedersvåld blir framställt inom media 
utifrån olika teman. Sedan presenteras analysen kring skillnadskapandet mellan ”vi och dem” 
(egen citering) som kan tänkas ske utifrån medias framställning av hedersfenomenet genom 
olika teman. Slutligen redovisas en sammanfattning av skillnader som blir aktuella mellan de 
fyra rikstäckande svenska dagstidningarna när det gäller hur de förhåller sig till 
hedersfenomenet.   
 
Denna studie är en narrativ analys som erbjuder en möjlighet att identifiera underliggande 
mönster och meningar i de texter som analyseras (Robertson, 2012, s. 225-226). Genom att 
använda en narrativ analysmetod kan specifika drag i texternas innehåll därmed undersökas 
(a.a., s. 225-226). Denna studie riktar in sig på texternas underliggande dramaturgi. I en sådan 
analys är fokus ställt på de roller som aktörerna tilldelas i berättelser som byggs upp omkring 
dessa. Aktörerna tilldelas då den klassiska sagans olika roller (Propp, 1928/1984). De roller 
som används som analysverktyg i denna studie är: skurken, medhjälparen, hjälten, offret, 
beskyddaren samt den svikande räddaren. I det följande kommer vi att gå igenom dessa i 
detalj. 
 
5.1 Framställningen av hedersvåld 
5.1.1 Rollbeskrivning:  
Offret 
Genom samtliga dagstidningar kan rollen som offer återfinnas. Denna roll definieras oftast 
vara något som tilldelas kvinnorna, framförallt de unga i kollektivet. Offret framställs 
vanligtvis som en person med utländsk bakgrund som lever i Sverige, under begränsningar 
och förtryck i sin vardag. Majoriteten av berättelserna utgår ifrån en kärna där någon försöker 
beröva offret deras underförstådda rättigheter. Kontrollen får en överhängande betydelse där 
deras liv endast handlar om att bli hotade och utsatta för våld utan någon slutpunkt. Offren 
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blir för evigt dömda till sina liv, skyldiga till att endast ha fötts till sin familj och tvingade till 
att följa andras väg genom sina liv. Följande citat skulle kunna visa på detta:  
 

Båda var unga kvinnor som inte ville acceptera släktens regler utan ville själva bestämma vem de skulle gifta 
sig med (Lisinski, 2014, 22 januari).  

 
I fokus är unga kvinnor som blir utsatta för våld och förtryck av de närmaste personerna i 
deras omgivning. Händelserna beskrivs vanligtvis genom att något dåligt antingen hänt i nutid 
eller en berättelse där personen tidigare gått igenom svårigheter som denne kommit över.  
 
Genom tidningsartiklarna framställs offren på skilda sätt där vissa blir mer starka och modiga 
offer som vågar kämpa emot för sitt liv samt sin rätt till självbestämmande. Offret är inte 
nödvändigtvis i behov av en hjälte eftersom deras offerroll baseras på en stark karaktär. 
Denna beskrivning av offerrollen kan ses genom följande citat nedan: 
 

Maria kidnappades från Sverige när hon var elva år och blev tvångsgift i irakiska Kurdistan när hon var 15. 
Men hon lyckades fly tillbaka till Sverige. Väl hemma blev hon förföljd, och fick flytta mellan olika anhöriga 
(Lindberg, 2013, 15 maj, vår kursivering).  

 
Utifrån denna formulering blir Maria det modiga offret som tar sig igenom problemen trots att 
hon motarbetas av sin egen familj och omgivning. Detta sker genom att hon blir tvingad mot 
sin vilja att följa andras beslut över hennes liv. Även andra kvinnor såsom Fadime beskrivs 
som ett offer för hedersrelaterat våld genom hennes kamp för rätten att själv bestämma över 
sitt liv och de val hon vill göra. Denna form av offer är dock inte den mest förekommande 
genom tidningsmaterialet. De artiklar som valdes ut berör i majoritet unga försvarslösa 
kvinnor som får en svag och hjälplös offerroll när det kommer till kollektivet och 
hedersbrottet. Detta kan bli synligt i nedanstående utdrag:   
 

I stället får vi än i dag, gång på gång, nya vittnesmål från kvinnor som lever under kontroll och förtryck. 
Kvinnan som jagas ikapp och får utstå slag för att hon låtit håret hänga fritt utan slöja. Den unga kvinnan som 
dansat med sina vänner och inte längre är välkommen hem. Flickan som ställs inför att giftas bort mot sin 
vilja eller bli dödad (Thor, 2016, 24 november).  

 
Det finns, utöver dessa beskrivningar av starka och svaga offerroller, även ytterligare 
alternativ till offerrollen. Rollen som offer kommer då inte enbart att innefatta de klassiska 
flickorna i nöd utan även föra fram unga killars utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld. 
Ett exempel på detta kan ses nedan: 
 

Ur andra synvinklar har det inte hänt lika mycket. Förtrycket fortgår. Fortfarande hindras unga tjejer - och 
killar - från att leva sina liv som de vill. Fortfarande kontrolleras de med hot och våld. Hedersfrågan omfattar 
inte bara dess yttersta tragiska konsekvens mordet. Den är också alla dessa viljor och liv som kuvas 
(Rayman, 2014, 20 januari).  

 
Utifrån ovanstående text går skribenten till grunden och belyser utsattheten i hedersfenomenet 
genom att skapa en känsla av att offer påverkas oberoende av deras biologiska kön. I citatet 
läggs fokus mot både tjejer och killar som offer utan specifika beskrivningar som grundas i 
det manliga och kvinnliga. Istället blir bilden en generell förklaring till förtrycket och våldet.  
 
Skurken 
Utifrån dagstidningarna framställs familjen och släkten vara de som gemensamt utövar våld 
och förtryck. Genom detta blir utövaren inte ensam ansvarig för brottet utan istället framställs 
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kollektivet som huvudförtryckaren. På grund av detta läggs skurkrollen oftast på den 
kollektiva gruppen vilket kan ses i följande citat:   
 

Men att släkt och bekanta håller koll på flickorna, vem de träffar och hur de klär sig, är en del i 
hedersförtrycket. Att förneka det är att svika de ungdomar som lever i rädsla för att giftas bort - eller dödas 
om de går emot släktens vilja (Nordlund, 2016, 30 augusti, vår kursivering).  

 
Skribenten för fram att de som utövar förtrycket oftast är flera individer och som beskrivs 
vara vanligtvis män. Den vanligaste formen att beskriva skurken är genom att ta upp familjens 
begränsade regler för de unga döttrarna och de könsdefinierade förväntningar som ställs på 
dem. Enligt texterna har familjen och släkten förväntningar på att flickorna ska följa bestämda 
regler samt normer utan att motsäga sig detta. Utövarna av det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket är despotiska då de låtsas ge den unga kvinnan val. De ställer upp ett antal 
alternativ som flickan tvingas välja mellan utan att hon ges något personligt 
handlingsutrymme och möjlighet till förhandling. Rollen som skurk blir i och med detta en 
kollektiv fråga där individerna som utövar våldet ”försvinner” (egen citering) i gruppen och 
blir osynliga istället för att föras fram som enskilda personer. Även följande citat visar på 
släktens och familjens skurkroller: 
 

Hon får absolut inte ha någon killkompis, hennes tjejkompisar måste vara godkända av familjen, hon får bara 
gå till skolan och sedan direkt hem. Så inleder hon en kärleksrelation, vilket familjen upptäcker. Då planerar 
pappan att gifta bort henne, för att undvika utvecklingen att hon inte underkastar sig. Det här är jättevanligt 
(DN, 2016, 26 december).  
 

Familjen i ovan citat beskrivs som ett vanligt exempel där hedern blir framställd som en 
påverkande kraft ifrån vilken skurkarna finner sina motiv. Trots denna kollektiva beskrivning 
tar även vissa artiklar upp att den enskilda individen kan vara utövaren och därmed ensam få 
skurkrollen. Något som utdraget nedan tyder på:    
 

Det var som slakteri, att få en del av sin kropp bortskuren på det viset. Det gjorde ont, men hur mycket det 
blödde, hur mycket jag skrek och grät så såg inte min mamma till att jag fick hjälp. Det viktigaste var att 
ingen utomstående fick veta vad som hänt (Expressen, 2014, 7 mars, artikelns intervju).  

 
I ovanstående utdrag beskriver Sara Mohammed med egna ord hennes känslor kring 
omskärelsen som utfördes på henne när hon var vid 6 årsåldern. Mamman blir i denna 
beskrivning framförd som en enskild utövare och ges ensam skulden för det som har hänt. 
Hon får, till skillnad från den kollektiva bilden, en egen roll som skurk där agerandet utgår 
från henne och inte en grupp. Utifrån detta exempel blir det även möjligt att se kvinnor som 
skurkar och inte enbart män.  
 
Medhjälparen 
Rollen som medhjälparen kan beskrivas i fall där kollektivet får den styrande rollen som 
huvudskurken medan en enskild individ utför dåden. Individen som styrs av dessa grupper tar 
genom detta medvetet eller omedvetet rollen som medhjälpare till hedersbrottet. Detta är 
något som kan ses i nedanstående citat:  

 
Pappa trodde att han räddade sin heder men jag tror att han blev mer utskämd i andra familjers ögon. Pappa 
överdrev i allt han sa. Det var inte så att andra kurder hade spottat på honom i gathörnen, det föraktet fanns 
mest i hans egen hjärna (Weigl, 2012, 21 januari, artikelns intervju).  

 
Skribentens beskrivning visar på att pappan, som är mördaren, ville upprätthålla hedern i 
familjen. I intervjun beskrivs pappan på ett sådant sätt att det kan tolkas som att han får rollen 
som medhjälpare till mordet snarare än huvudskurken. Detta då han framställs ha blivit styrd 
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till sitt agerande och beteende på grund av kollektiva normer. Den riktiga skurken framställs 
inte vara individen som utfört mordet utan istället läggs skulden på själva kollektivets heder. 
Hedersfenomenet blir därför inte bara något som finns genom individerna som följer denne 
utan det blir något drivande som kan påverka utövaren att agera. 
 
Hjälten 
Hjälten är genom artiklarna en person som ensam har mod att gå emot gruppen och utövaren 
för att kämpa för livet och friheten, antingen för sig själv eller andra. En hjältetyp som 
genomgående framkommer i flertalet av artikeltexterna om hedersbrott är Fadime, Pela och 
Maria. Dessa unga flickor kämpade för sina egna liv och blev genom detta mördade på grund 
av hedern. En annan ofta förekommande hjälte och idolperson är, den nu levande, Sara 
Mohammad. Om henne berättas att hon levt ett liv i förtryck, men som med egen kraft har 
tagit sig ur detta och idag kämpar för att hjälpa samt rädda andra offer. 

 
Det är en stor seger för Sara Mohammad, kvinnan som könsstympades vid sex års ålder, och när hon var 17 
år under vapenhot skulle tvingas att gifta sig med en äldre man. I sitt nya liv, i sitt nya hemland, har hon på 
de här 15 åren blivit en stark kraft som har fått den allra högsta makten att lyssna (Expressen, 2014, 7 mars, 
vår kursivering).  

 
I denna beskrivning av Sara, hjältinnan i sin egen livsberättelse, finner hon friheten i sitt nya 
hemland Sverige och den kultur som finns där. Hennes liv framställs gå ut på att hon kämpar 
sig upp från botten på egen hand och finner en hjälpande kraft i det svenska samhället för att 
få sin vilja igenom. Utifrån beskrivningen av att Sara Mohammad får högsta makten att lyssna 
på henne tar hon i och med detta rollen som förebild och hjältinna. Utöver dessa hjältinnor 
kan anonyma hjältar tas upp som förebilder för andra offer i samma situation. Exempel på 
detta kan ses i utdraget nedan:    
 

Flera modiga kvinnor har den senaste tiden höjt rösten mot muslimska fundamentalisters förtryck i svenska 
förorter (Kronqvist, 2015, 28 juni).  

 
I ovanstående citat får kvinnorna rollen som starka hjältinnor som själva kan stå på egna ben 
och ställa sig upp mot den onda skurken som i detta fall framställs vara och tillhöra en religiös 
rörelse. Det kan tolkas som att de modiga kvinnorna vågar att gå emot sin kulturella grupp 
och stå för det de vill. Genom att stå emot sin grupp, i ett försök att övervinna dem, tar dessa 
hjältinnor en risk.  
 
Beskyddaren 
Beskyddaren är en beskrivning av samhällets roll som “räddaren i nöden” (egen citering). 
Med detta menat att utföra insatser för att hjälpa och ge stöd till offren när de är i behov av 
det. I detta fall tar samhället en roll med uppgiften att upptäcka och bekämpa skurkarna 
oavsett orsaken till deras förtryck. Ett exempel på det skulle kunna utläsas i följande utdrag: 
 

Vi ska tydligt peka ut och stärka insatser där de behövs, och samtidigt bekämpa all form av förtryck oavsett 
vem som står för det (Dinamarca, 2015, 13 augusti).  

 
Utifrån citatet kan det förstås som att det svenska samhället är beskyddaren som bör förstärka 
insatserna för att kunna förhindra förtrycket mot offren samt även motverka att hedersskurken 
får sin vilja igenom. Det blir tydligt att om det svenska samhället ska kunna beskydda 
oskyldiga offer för våld och förtryck bör det ha mod att bekämpa skurkens agerande. Oavsett 
skurkens styrka, motiv och vilja bör samhället våga agera för att inte tillåta att denne segrar. I 
och med detta tar samhället en viktig position inom berättelserna samt framställs ofta som den 
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enda källan till hjälp och stöd. Det svenska samhället blir därmed beskyddaren som ska hjälpa 
de utsatta offren vilket kan ses i citatet nedan:   
 

Självklart ska grupper inte kollektivt skuldbeläggas för enskilda övergrepp, men vi ska aldrig tillåta att någon 
gömmer sig bakom en religion eller en viss etnisk tillhörighet för att försvara övergrepp. Kultur- relativism 
hör inte hemma i vårt land. I Sverige har varje enskild individ rättigheter som ska främjas och skyddas 
(Ullenhag, 2013, 23 juli, vår kursivering).  

 
Den svikande räddaren 
Rollen som den svikande räddaren får samhället då det, istället för att beskydda, sviker de 
utsatta offren genom att inte ge den hjälp som de behöver. När samhället inte fullföljer sin 
uppgift framstår det ha förlorat sin roll som beskyddare och blir istället en svikare. Detta kan 
ses i nedanstående utdrag: 
 

Det är inte värdigt ett civiliserat land att lämna så många människor utan den hjälp och stöd de behöver. I 
grunden handlar det om att fler ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda (Karvik, 2012, 28 april).  

 
I ett annat exempel går skribenten igenom fallet med hedersmordet på Maria där det svenska 
samhällets beskrivs ha otillräckliga insatser och därmed sviker de mest utsatta: 
 

Mordet på Maria är ännu ett i raden där Sverige svikit de allra mest utsatta och hjälplösa i vårt land 
(Lindberg, 2013, 15 maj).  

 
Maria blir i citatet ovan framställd som ett offer som inte har fått den hjälp som behövs av 
samhället. Det svenska samhället har därmed inte uppfyllt sin uppgift som beskyddare och 
hjälpare i nöden. En beskyddare som inte kan skydda de utsatta offren från skurken blir då 
istället en svikande räddare.  
 
5.1.2 Heder och andra bakomliggande faktorer 
Utifrån de dagstidningar som samlats in tas det under flera tillfällen upp hur en variation av 
orsaker blir förklaringar bakom gärningarna i de hedersbrott som begås. Genom att 
skribenterna uttrycker hur flickor dör i hederns namn blir det tydligt hur skulden flyttas till 
dessa orsaker såsom heder, kultur och religion. Detta snarare än individerna som faktiskt 
begår hedersbrotten. De följande utdragen från två olika dagstidningar kan visa exempel på 
dessa uttryck:   
   

Tre händelser som kan tyckas vara vardagliga. Men händelser som i hederns namn ledde till döden för en ung 
kvinna (Lööf, 2016, 4 juli, vår kursivering).  
 
I internationell forskning är det, som det heter, en evidensbaserad realitet att hedersrelaterat våld är 
förknippat med starka traditioner i vissa kulturer och bland vissa folkgrupper och att det finns principiella 
skillnader mellan detta fenomen och mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Att framhålla detta är inte att gå 
rasisters ärenden eller att sparka på den som redan ligger. Det är sanningar, inte goda intentioner, som gör oss 
fria (Gür, 2013, 17 augusti, vår kursivering).  

 
Utifrån detta blir heder samt kultur inte bara något som finns genom individerna som följer 
denne utan det blir något fast som kan ses ha egenskaper. Detta eftersom kulturen anses ha en 
påverkande roll och finns skild från människorna för att därmed styra dem (Öhlander, 2005, s. 
15-17). Hedern och kulturen kan anses få en egen form som binder personen till att tjäna dess 
syfte och blir i händelsen den riktiga skurken som berövar individen sitt “ansikte” (egen 
citering). Därmed kan det tänkas att kulturen och hedern är en form av makt som påverkar 
och styr hur en person agerar samtidig som individen själv inte kan påverka hedern. Genom 
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denna beskrivning kan det tolkas som att heder och makt får liknande egenskaper samt 
förhållande till individerna. Med andra ord blir hedern lika med makt.  
 
Enligt Mattsson (2015, s. 35-36) existerar det olika maktstrukturer i samhället som rangordnar 
grupper utifrån deras status. Maktstrukturerna finns “utanför” (egen citering) snarare än hos 
personen själv. Individen tar in förväntningarna från samhället och identifierar sig utifrån 
dem. Genom detta system får individerna svårt att säga emot då deras “jag” (egen citering) 
bygger på samhällets regler och normer (a.a., s. 35-36). Eftersom hedern fungerar som makt 
kan den anses styra individer till att agera utifrån dennes vilja där personerna följer detta 
omedvetet. Individen får därmed svårt att säga emot kollektivet eftersom denne själv har tagit 
in gruppens normer och regler. I en artikel från aftonbladet (Weigl, 2012, 21 januari) berör 
skribenten fallet om Fadime som blev mördad av sin pappa. I texten uttrycker systern till 
Fadime sig på följande sätt “pappa trodde att han räddade sin heder” (utdrag från Weigls 
artikel) vilket förs fram som den bakomliggande orsaken genom artikeln. Utifrån att pappan 
framställs vara besatt av sina tankar av att upprätthålla hedern kan det antas att han inte har 
kapacitet att bli medveten om maktsystemet som styr honom. Makten kan tänkas finnas 
”utanför” (egen citering) Fadimes pappa vilket får en styrande roll till hans agerande. Med 
risken att förlora sitt ”jag” (egen citering) kan pappan tänkas ha försökt agera utifrån de 
normer som han ansåg finnas hos den egna gruppen.   
 
Genom Weigls (2012, 21 januari) sätt att formulera sig kring fallet med Fadime och hennes 
pappa blir det exempel på ett typiskt hedersförtryck. Utifrån detta blir det underförstått att 
makten mellan individerna går från förtryckaren till offren. Samtidigt framställs det som att 
förtryckaren även själv står inför maktpåverkan från andra i hedersgruppen. Enligt Foucault 
(2002 [1976], s. 103-104) finns makten ständigt återskapande i individens vardag. Makten 
existerar genom hela samhället utan en specifik kärnpunkt, från vilken den rör sig ifrån. 
Makten beskrivs därmed inte vara en egenskap som finns hos en individ utan den får form 
genom relationer mellan människor och de förändringar som kan ske. I och med detta har 
makt inte att göra med en viss institution utan snarare något som används för att benämna en 
“sammansatt, strategisk situation i ett givet samhälle” (utdrag från Foucault, a.a., s. 103). 
Offret blir då inte utsatt för en makt som har sin källa i en annan individ, den så kallade 
skurken. Istället ligger makten i själva situationen och utifrån hur den utformas i det specifika 
samhället som individerna befinner sig i. Makten kan utifrån detta tänkas ligga i ett kollektivt 
medvetande. Utifrån Foucaults förklaring blir det möjligt att konstruera en modell om hur 
maktrelationer mellan individer i ett hederskollektiv rör sig runt och påverkar varandra 
konstant istället för att röra sig uppifrån och nedåt. (Se figur 1 nedan). 

Modell (figur 1): Maktcirkeln enligt Foucaults maktbegrepp 
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Däremot kan media tänkas förmedla en mer stel samt förenklad bild kring hur makten rör sig 
mellan hedern som den styrande makten och de inblandade individerna i hedersbrotten. Detta 
kan ses genom tillexempel fallet med Fadime. Hon blir den oskyldiga flickan som möter ett 
hemskt odjur i en mardröm som egentligen är hennes liv. Genom en dramatisering av 
situationen försvinner den konkreta verkligheten för att istället ersättas med en mardrömslik 
berättelse där unga flickor blir offer och mördas en efter en av odjuret som inte går att stoppa. 
Makten får då en källa från vilken den strömmar ner över olika nivåer där hedern anses vara 
den konkreta utövaren av makt som för vidare påverkan till det större kollektivet. I och med 
detta får kollektivet makten att styra varje enskild person vilket slutligen leder till att dessa 
individer utövar makten vidare över det utvalda offret. (Se figur 2 nedan).   
 
 
 

Modell (figur 2): Medias framställan av makt  
 
Vidare i en annan artikel går det att se hur skribenten vill visa på att kultur och heder blir en 
form av bortförklaring till en individs handling och beteende. Därmed kan sägas att makten 
inte finns genom de olika faktorerna såsom heder och kulturer utan snarare hos människorna i 
kollektivet.     

  
Ingen har hävdat att Pela eller Fadime mördades för att de vägrade slöja. Men att släkt och bekanta håller koll 
på flickorna, vem de träffar och hur de klär sig, är en del i hedersförtrycket. Att förneka det är att svika de 
ungdomar som lever i rädsla för att giftas bort - eller dödas om de går emot släktens vilja (Nordlund, 2016, 
30 augusti). 

 
Ovanstående citat kan tänkas hävda motsatsen till att kultur och religion är huvudorsaken 
bakom det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Detta genom att föra fram att det snarare 
kan antas vara andra orsaker bakom förtrycket än att bära slöja som har lett till mordet. Det 
kan tolkas som att skribenten vill förmedla att utövarna inte ska kunna gömma sitt agerande 
bakom religionen. Istället vill de öppna andra människors ögon för att dessa ska kunna se de 
konkreta orsakerna bakom förtrycket och mordet. Genom att enbart se till religionen kan detta 
tänkas leda till att handlingarna försvinner bakom en religiös förklaring som avskräcker 
utomståendes försök att förstå och agera. I sådana fall blir det individen som får den onda 
skurkrollen med en bärande “mask” (egen citering). Med detta menat att den bärande masken 
anses vara ett försök från personen att gömma sig bakom sin religion eller etnicitet. Genom 
historiens gång gömmer skurken sina handlingar bakom masken, medan samhället fokuserar 
på masken som individen bär. Det vill säga att samhället lägger fokus på kulturen och 
religionen vilket därmed leder till att individen bakom dådet glöms bort.  
 
I en annan artikel från Aftonbladet ”Kvinnoförtrycket ska bekämpas överallt” (Dinamarca, 
2015, 13 augusti) beskrivs hur samhället måste “bekämpa all form av förtryck oavsett vem 
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som står för det” (utdrag från Dinamarca). Utifrån denna formulering kan det tänkas att det 
inte blir fråga om hedern i sig, som i så många andra artiklar, utan istället kring vad en person 
gör för fel. Något som gärningsmannen ska ta ansvar för oavsett dennes bakgrund.  
 
5.1.3 Kvinnor och samhällsnormen   
Genom flera artiklar i de fyra dagstidningarna tas kvinnor och deras utsatta roll upp. Flera 
kvinnor blir utsatta för våld och förtryck genom bland annat begränsningar samt kontroll av 
deras närmaste personer. Detta på grund av deras könstillhörighet vilket kan ses i 
nedanstående citat: 

 
Hon berättade om en vardag där hon blev misshandlad för småsaker: för att hon rökt, för att hon noppade 
ögonbrynen. Hennes pojkvän hade utnyttjat henne och sedan hotat att berätta för hennes föräldrar om hon 
gjorde slut. Då skulle föräldrarna lägga skulden på henne (Orrenius, 2015, 28 februari).  

 
I ovanstående text tar skribenten upp på vilket sätt en flicka, troligtvis på grund av 
förväntningar som finns mot hennes könsroll, blir utsatt för förtryck och begränsningar i sin 
vardag. Kontrollen över flickans liv flyttas från henne till utomstående, det vill säga familjen 
och släkten, som tvingar henne att följa deras regler och normer även om detta går emot 
hennes vilja. Konsekvensen av att inte följa bestämmelserna kan då bli utsatthet för förtryck 
och även i flera fall våld. Enligt Kulick (1987, s. 11- 12) avgör inte de biologiska könen hur 
en individs personlighet utvecklas. Det är istället könsrollen som har en påverkan på hur 
individen blir bemött av andra och deras åsikter kring hur denne ska bete sig samt agera (a.a., 
s. 11- 12). Flickorna kan anses bli framställda som utsatta för våld och förtryck av sina 
familjer på grund av deras biologiska kön. Samtidigt går det att tolka flickornas utsatthet 
utifrån de förväntningar som kan anses riktas mot dem från omgivningen. Det går då att se det 
som att de biologiska könen samt de sociala könen tillsammans leder till en utsatthet på grund 
av deras koppling till varandra. Med det menat att könsrollernas förväntningar inte finns 
utanför de biologiska könen utan dessa hänger ihop samt påverkar hur en människa förväntas 
agera och bete sig. Det kan även, genom citatet, tolkas som att olika antaganden kring kvinnor 
och deras könsroller möts där det ena synsättet förkastar det andra som omoraliskt samt 
problematiskt. Benhabib (2004, s. 114-115) förklarar det genom att se till hur det är gruppen 
som skapar den moraliska ordningen och där kvinnokroppen blir en symbol för det.  
 
Genus beskrivs, enligt Carlson (2001, s. 18-19), vara ett socialt kön som bygger på de 
tolkningar som grundar sig i ett socialt och kulturellt tankesätt. Beroende på om individen är 
kvinna eller man blir detta en styrande faktor för att skapa könsskillnader (a.a., s. 18-19). 
Dessa skillnader mellan kön kan tolkas inte enbart finnas i länder med hederskultur utan 
också i det svenska samhället. Däremot finns det inte bara skillnader mellan manligt och 
kvinnligt utan även kvinnor emellan. Detta skulle kunna ses i hur Orrenius (2015, 28 februari) 
för fram kvinnor genom sin text och speglar därmed ett skillnadsskapande. Med detta menat 
skillnader som skapas utifrån förväntningarna på kvinnor i väst och kvinnor med utländsk 
bakgrund. Därmed blir det förvånande att en kvinna med ett annat etniskt och kulturellt 
ursprung beskrivs leva utifrån normer som kan sägas gå emot majoritetssamhällets 
värderingar. 
 
Eftersom att majoritetssamhället kan tänkas tilldelas rätten att sätta normer (Deniz, 2001, 
s.65-67) skulle det kunna antas leda till en större utsatthet genom att peka ut vissa flickor som 
normbrytande. Detta kan då tänkas skapa en dubbel utsatthet för kvinnorna med utländsk 
bakgrund eftersom de inte endast skiljs från män utan även ifrån andra kvinnor genom sin 
etniska identitet. Med andra ord är kvinnan inte bara en kvinna utan “bär” (egen citering) även 
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sitt etniska ursprung med sig. I och med detta hamnar hon oundvikligen i skärningspunkten 
mellan olika grupper. Ett tydligt exempel kring detta kan ses i följande utdrag: 
 

Nalin Pekgul har vittnat om hur småflickor i Tensta trakasseras för att de inte bär slöja, Zeliha Dagli från 
Husby har skrivit om hur hon inte längre vågar gå till kolonilotten i kortbyxor och riksdagsledamoten 
Amineh Kakabaveh, V, har berättat om hur ungdomar får höra att svensk mat är haram - "smutsig" 
(Kronqvist, 2015, 28 juni). 

 
Unga flickor och kvinnor tas upp, utifrån Kronqvist text, vilja följa det som enligt 
majoritetsnormen anses vara normalt, men de bemöts av en omgivning som försöker göra 
motstånd. Kvinnornas problem förs fram att vara i majoritet och utsatthetens orsak ligger i 
deras koppling till den svenska livsstilen. Genom Kronqvist (2015, 28 juni) beskrivning av 
flickornas situation och påverkan från sin omgivning anses deras utsatthet bero på olika 
gruppers normer och livssyn.  
 
5.1.4 Kulturkrock 
En kulturkrock mellan olika grupper kan ske när värderingar och normer skiljer sig åt av olika 
anledningar. Dessa skillnader kan i sig tänkas leda till att det skapas svårigheter att förstå 
andras kulturer. På grund av att skribenterna skriver om något som de själva inte upplevt kan 
det leda till att tolkningarna utgår ifrån den egna förståelsen och den egna kulturen. Genom 
dessa två följande utdrag blir det möjligt att se hur skribenterna formulerar och uttrycker sina 
texter kring hedersfenomenet:   
   

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 (Weigl, 2012, 21 januari, vår kursivering). 
 
Maria kidnappades från Sverige när hon var elva år och blev tvångsgift i irakiska Kurdistan när hon var 15. 
Men hon lyckades fly tillbaka till Sverige. Väl hemma blev hon förföljd, och fick flytta mellan olika anhöriga 
(Lindberg, 2013, 15 maj, vår kursivering). 

 
Genom den första artikelns formulering blir det utifrån en intervju klart att intervjupersonen, 
som är född och uppvuxen i Sverige, inte kan förstå att föräldrar kan utsätta sina barn för våld 
och förtryck. Detta uttryck att “familjens ära ska hållas uppe” (utdrag från Lindbergs citat) 
blir främmande för individer i västvärlden då hedersbrott inte anses vara ett svenskt fenomen. 
Den svenska kulturen framskrivs stå oförstående inför dessa formuleringar samt tankesätt 
vilket gör det svårt att ta in och begripa fenomenet.   
 
Utifrån den andra artikelns beskrivning kan det tolkas som att Maria är hjälten som 
motarbetas av sin egen familj samt omgivningen genom tvång. I detta avseende kan det anses 
att de kulturella värderingarna får betydelse för framställningen och förståelsen av händelsen. 
Genom Benhabib (2004, s. 120-121) kan det förstås som att det kan ske en krock när två olika 
kulturer möts samt tvingas samspela med varandra på grund av olika tankesätt och normer. 
Det kan antas att familjens kultur kan krocka med den svenska då det kan finnas skillnader på 
gruppernas värderingar och traditioner. Samtidigt framställs det som att Maria inte själv 
krockar med den svenska kulturen såsom hennes familj. Detta eftersom skribenten kan tänkas 
skapa en underförstådd känsla av att Maria har en tillhörighet till det västerländska. Trots 
Marias utsatthet för förtryck fortsätter hon att kämpa för sitt liv och sin framtid hemma i 
Sverige. Riskerna hon tar kan tänkas bli hedervärda för att den svenska friheten är hennes mål 
som hon vill uppnå och därmed bli en självständig individ. Likt hjälten i alla berättelser 
fortsätter kampen mot det onda ända till slutet där skurkarnas antal inte har någon betydelse, 
eftersom hjälten övervinner allt (egen reflektion).  
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Lidskog och Deniz (2009, s. 49-51) tar upp etnicitet utifrån att den är något som kopplar en 
individ till en specifik grupp, inte enbart utifrån personens egna åsikter utan också genom 
omgivningens uppfattningar om personens ursprung. Detta i sig skapar individens bild om sig 
själv och dennes etniska identitet (a.a., s. 49-51). Det kan tolkas som att genom båda citaten 
av Weigl (2012, 21 januari) och Lindberg (2013, 15 maj) benämns vikten av den svenska 
etniciteten. Den egna etniska identiteten kan tänkas få en roll i vad som tas upp och hur det 
formuleras i texterna, men också blir ett sätt att peka ut andras etniska identitet. Kultur 
handlar, enligt Mattsson (2015, s. 84-85), om en individs gemenskap och tillhörighet till en 
grupp men är, till skillnad från etnicitet, ett begrepp som får en mer omfattande betydelse. I 
och med detta begränsas inte kultur till att innefatta individer som endast har samma 
nationella eller etniska bakgrund (a.a., s. 84-85). Genom detta kan det tänkas att Maria inte 
endast bli framförd utifrån sin etnicitet utan också genom den kulturella gemenskapen. Med 
andra ord blir hon en del av den svenska kulturen även om hon skiljs från etniska svenskar 
genom att skribenten för fram det som är typiskt svenskt hos henne. Därmed undviker Maria 
att bli främmande då hennes svenska kultur trumfar hennes nationella och etniska bakgrund.  
 
Vidare tas en beskrivning upp i nedanstående citat kring hur en kvinnlig symbol blir orsaken 
bakom ett mord: 
 

Ett besök hos en manlig frisör. Ett mail till en manlig bekant. Ljusa strumpbyxor. Tre händelser som kan 
tyckas vara vardagliga. Men händelser som i hederns namn ledde till döden för en ung kvinna (Lööf, 2016, 4 
juli).  

 
Detta förtydligar att kvinnor faller offer för något som i västerländsk kultur anses vara en 
typisk kvinnlig bildsymbol. Enligt Öhlander (2005, s. 15-17) kan kultur ses som något 
meningsskapande mellan människor när dessa interagerar med varandra. Begreppet kan 
definieras på olika vis beroende på individens synvinkel gentemot dennes kulturella 
grupptillhörighet. Uppfattningen kring den egna kulturen som något mer öppet och komplext 
kan påverka bilden av de andras kultur och därmed forma antaganden gällande att den är 
entydig samt oflexibel (a.a., s. 15-17). Utifrån att skribenten för fram typiska företeelse för 
kvinnor samt genom att beskriva det på ett enkelt sätt kan detta leda till en uppfattning om att 
den västerländska kulturens gränser blir flytande. Detta i jämförelse med andra kulturer som 
blir mer fasta. På grund av att andra kulturer förenklas kan det tänkas att individernas 
komplexitet förvinner. Med andra ord skapas enkla förklaringar till varför personer agerar och 
beter sig på ett visst sätt.  
 
5.2 Skillnadsskapande mellan “vi och dem” 
5.2.1 Skillnadsskapande mellan hedersbrott och andra våldsbrott 
Något som är generellt återkommande i artiklarna är hur skillnader tas upp mellan hedersbrott 
och andra våldsbrott som sker i det svenska samhället. Samtidigt ger vissa artiklar delade 
bilder när det kommer till faktorer såsom religion, traditioner och kultur samt deras relevans 
för hedersbrotten. Utifrån en artikel i Svenska Dagbladet går det i följande citat att se hur 
skillnader framställs i vad skribenterna anser vara ett brott förknippat med heder samt övriga 
våldsbrott utan heder: 
 

I internationell forskning är det, som det heter, en evidensbaserad realitet att hedersrelaterat våld är 
förknippat med starka traditioner i vissa kulturer och bland vissa folkgrupper och att det finns principiella 
skillnader mellan detta fenomen och mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Att framhålla detta är inte att gå 
rasisters ärenden eller att sparka på den som redan ligger. Det är sanningar, inte goda intentioner, som gör oss 
fria (Gür, 2013, 17 augusti).  
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I ovanstående utdrag pekar skribenten på vilka skillnader som anses finnas mellan generella 
våldsbrott samt hedersvåld genom att koppla brott på grund av heder till en grupps traditioner 
och kultur. Utifrån detta blir det underförstått att våldsbrott generellt inte har med samma 
faktorer att göra. I texten görs antaganden om att en så kallad frihet resulteras av denna 
sanning, något som skribenten inte vidare definierar. Även om ingen person tydligt förs fram 
och tar hjälterollen i denna berättelse blir skurken densamma som alltid. Skurkrollen tilldelas 
hedern, med dennes relation till vissa kulturer och grupper, samtidigt som skillnaden till det 
egna västerländska tas för givet.  
 
Även artiklar i Dagens Nyheter tar dels upp vad hedersvåldet faktiskt anses innebära samt hur 
skribenterna tydligt skiljer mellan hedersvåldets innebörd och vad som definierar mäns våld 
mot kvinnor. Inom hedersbrotten blir därför fokus på den kollektiva faktorn. Samtidigt som 
andra brott, utförda i det svenska samhället, blir fokus på den enskilda individen och dennes 
gärning. Detta kan ses i följande citat: 
 

Hedersbrottslighet är ett område som ibland, men långt ifrån alltid, stämmer in i mallen "mäns våld mot 
kvinnor". Det är inte ovanligt att släktens kvinnor spelar en aktiv roll i både kontroll av och våld mot de 
familjemedlemmar som har en annan livssyn och kanske vill följa sitt eget hjärta (Helmerson, 2015, 30 
september). 

 
Utifrån utdraget ovan skiljs hedersbrott från mäns våld mot kvinnor då det senare våldet ses 
mer som en gärning där två individer är inblandade, oftast en man och en kvinna. Vid sådana 
brott får mannen rollen som skurken och kvinnan får offerrollen medan det inom hedersbrott 
anses vara flera personer som är inblandade, oberoende av förövarens kön. I och med detta 
blir kvinnorna tilldelade rollen som både offer och förövare i ett försök att dela upp dessa två 
brott. Genom att även beskriva offrens tankesätt utifrån uttrycket “följa sitt hjärta” (egen 
citering) samt deras skilda syn på livet kan offrens utsatthet tänkas handla om en beskrivning 
av längtan efter friheten som sägs finnas i Sverige. I och med detta blir det möjligt att inte 
endast individens biologiska kön skiljer brotten åt utan snarare andra orsaker såsom etnicitet 
och kultur. Detta kan tänkas förstås utifrån Öhlander (2005, s.15-17) som talar om hur den 
egna kulturen blir öppen medan de andras blir sluten. Individerna blir framställda som 
enformiga och synen på hedersbrotten ses utifrån ett grupperspektiv snarare än ett individuellt 
perspektiv.   
 
Vad som förekom i Aftonbladet, till skillnad från andra dagstidningar såsom Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter, var just fokus mot svenskt familjevåld samt hur det skiljer sig 
från hedersrelaterat våld och mord. Nedan följer ett citat från Aftonbladet som berör detta: 
 

De flesta inser att till skillnad från svenskt familjevåld handlar det om en familj och klan som tar över 
misshandeln och förföljelsen av en kvinna när gärningsmannen sätts i fängelse. Hon är en ägodel som ska 
tvingas att underkasta sig, i flera länder är "heder" en förmildrande omständighet till mord (Hildebrandt, 
2011, 15 maj, vår kursivering). 

 
Här skiljs det mellan det så kallade svenska familjevåldet och brott som sägs begås i hederns 
namn. Genom att beskriva hedersbrotten som kollektiva brott, och inte endast något som sker 
inom familjen, blir förövaren en kombination av flera personer i ett komplext system. 
Samtidigt dras även en slutsats kring att familjevåld inte har med heder att göra. Utifrån detta 
kan det tänkas att de två brotten skiljs åt på grund av kulturella tankesätt samt genom 
formuleringar som antyder att hedersbrott är mer brutalt än det svenska familjevåldet. I och 
med detta blir citatets formuleringar och språkliga uttryck ett sätt att visa på skillnader mellan 
“vi och dem” (egen citering), oavsett skribentens avsikt.  
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Utifrån Hildebrandts (2011, 15 maj) beskrivning kring familjevåld och hedersbrott kan det 
tänkas att maktrelationerna mellan offer och förövare får olika betydelser. Detta eftersom 
skapandet av makten beror på individernas relationer till varandra (Foucault, 2002 [1976], s. 
103-104). Det kan utifrån Hildebrandt (2011, 15 maj) framställning av brotten tolkas som att 
våldet inom hederskollektivet blir mer komplext än det svenska familjevåldet, detta på grund 
av gruppens inblandning i hedersbrott. Hedern i sig kan tolkas bli en förklaring till 
hedersbrotten istället för individen vilket skapar ett avstånd samt en förenklad syn till 
orsakerna bakom detta. Detta stöds även genom nedanstående citat: 

 
Mordet på Maria är av allt att döma en annan typ av mord; vad vi brukar kalla ett hedersmord (Helin, 2012, 
29 april, vår kursivering).  

 
Mordet på Maria uttrycks vara skiljt från andra mord då det kallas för ett hedersmord. Att 
brottet mord i media inte ses på samma sätt beroende på om det är hedersmord eller inte kan 
tänkas skapa en skillnad utifrån de bakomliggande motiven. Med det menat att mordet får en 
annan betydelse utifrån känslan av brottet snarare än vad mord objektivt innebär.  
 
5.2.2 Hedersbrottet och individens bakgrund 
Genom ett antal artiklar beskrivs vissa delar av innehållet på ett sätt som kan tänkas skapa en 
uppfattning om att “vi och dem” (egen citering) skiljs ifrån varandra. Hedersfenomenet 
separeras från vad som kan beskrivas vara västerländskt och istället förknippas till individer 
samt kulturer från andra länder. Följande exempel kan tänkas föra fram denna föreställning: 
   

När familjen - som är kurdisk och invandrade i början av 1980-talet - insåg att hon inte längre var oskuld 
började hoten om att hon skulle dödas (Weigl, 2012, 21 januari, vår kursivering). 

 
Utifrån ovanstående citat beskriver skribenten hur dottern i familjen utsätts för hot. Brottet 
beskrivs utifrån familjens ursprung vilket kan tolkas bli en förklaring till varför hon blir utsatt 
för familjens våld och förtryck. Genom skribenten kan det antas att det är familjens kurdiska 
ursprung som får beskriva brottet, snarare än handlingarna som begåtts. Om skribenten 
därmed hade valt att inte lägga vikt vid att ta upp hennes ursprung kan det tänkas att bilden av 
henne hade blivit annorlunda. Detta hade därmed skapat en annan offerroll utifrån andra 
förväntningar vilket i sin tur även hade kunnat påverka i vilken synvinkel brottet hade tagits 
upp eller ens benämnts som ett hedersbrott. I och med att familjens bakgrund förs fram i ett 
försök att beskriva hedersbrottet kan det tänkas att dessa två delar hänger ihop.  
 
Även nedanstående citat från Dagens Nyheter är ett exempel på hur skillnader skapas mellan 
ungdomar i det västerländska och demokratiska samhället samt andra ungdomar med ett annat 
ursprung: 
 

Många av dem blir tvångsgifta, könsstympas och lever under olika former av begränsningar som ungdomar i 
demokratiska länder i bästa fall bara hört talas om (Andersson, 2013, 16 augusti, vår kursivering).  

 
Genom detta exempel blir det tydligt hur skribenten själv tar upp skillnader mellan ungdomar 
i demokratiska länder samt ”de andra” (egen citering). Utifrån skribentens beskrivning kan 
det tänkas att rollerna “vi och dem” (egen citering) skapas genom att föra fram hur den egna 
livsstilen är demokratiskt och modernt. I och med detta kan det anses att ”de andra” (egen 
citering) får rollen som offer genom att de har en annan livsstil som bygger på deras skilda 
nationalitet och ursprung.  
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Nationalitet, till skillnad från etnicitet, handlar om en strävan efter självbestämmande och 
dominans där den egna gruppen definierar sig själva (Deniz, 2001, s. 93-94). Den nationella 
gruppen vill i och med detta uppnå en maktposition som gynnar dem (a.a., s. 93-94). Genom 
att majoritetsgruppen kan tänkas definiera sig som en dominant nationell grupp ses andra 
utomstående grupper i samhället som etniskt skilda. För att det svenska samhället ska kunna 
definieras som en grupp med en egen identitet särskiljer sig denna från andra grupper. Detta 
genom att ta upp egenskaper hos andra grupper som den egna gruppen inte anser sig ha och 
därmed skapa “vi och dem” (egen citering). Det kan genom Mattsson (2015, s. 35-36) bli en 
fråga om skillnader mellan olika gruppers maktstatus i samhället. Detta är något som står 
“utanför” (egen citering) individen, men påverkar dennes tillvaro. Genom det svenska 
samhällets dominerande roll och maktstatus, utifrån deras ställning som majoritetsgrupp, blir 
det därmed möjligt för de att se andra som etniskt annorlunda. Något som kan tänkas ske 
genom båda citaten av Andersson (2013, 16 augusti) och Weigl (2012, 21 januari).  
 
5.2.3 Majoritet- och minoritetsgrupper i västsamhället 
Flera artiklar i dagstidningarna tar upp hur det svenska och det utländska kan separeras till två 
skilda grupper som står i maktrelationer till varandra. Det som ofta blir belyst som svenskt 
kan antas vara majoritetsgruppen i samhället och därmed blir “de andra” (egen citering) 
tillhörande den utomstående minoritetsgruppen. Exempel på hur följande uppdelning kan 
beskrivas blir synligt i de två nedanstående utdragen:  
 

Melissas föräldrar kom till Sverige som flyktingar från ett land i Mellanöstern när hon var några år gammal. 
Familjen hade svårigheter att komma in i det svenska samhället och fann stöd hos andra landsmän som bodde 
i den kommunen i Stockholms län där hon växte upp (Lund, 2016, 15 februari). 
 
De hade styrt upp ett eget litet samhälle här och höll hårt i det som var tryggt och bekant. Det lilla systemet 
erbjöd jobb och sociala nätverk. Och social kontroll (Lund, 2016, 15 februari).  

 
Vad som framkommer i dessa citat är hur Melissa och hennes familj kommer till Sverige med 
sin livsstil samt kultur. De kommer till, för dem, ett främmande land där de hade svårt att bli 
en del av det svenska majoritetssamhället. Samhället blir, enligt Deniz (2001, s. 65-66), 
uppdelat i majoritets- och minoritetsgrupper där den förstnämnda gruppen har en högre 
position och status. Utifrån detta blir det möjligt för majoritetsgruppen att styra den rådande 
normen och kulturen i samhället (a.a., s. 65-66). Genom beskrivningen får familjen 
svårigheter i att komma in i det svenska samhället eftersom deras livsstil kan anses vara skild 
från majoritetsgruppens. Det kan tänkas som att familjen på grund av detta istället hade    
lättare att bli en del av en minoritetsgrupp. Ett antagande som kan tänkas finnas i citatet blir 
att om familjen hade kommit in i samhället skulle ha förstått de rätta svenska normerna. Detta 
hade då kunnat förhindra att familjen fastnade i “hedersbubblan” (egen citering).  
 
Enligt Benhabib (2004, s. 120-121) kan svårigheter i relationerna mellan grupperna ske 
genom att normer och värderingar krockar. Utifrån den kulturkrock som kan tänkas ske 
mellan “vi och dem” (egen citering) blir det oundvikligen en uppdelning av grupperna i 
samhället där majoriteten framställer sig själva som lösningen till “de andras” (egen citering)  
problem. Särskiljningen som sker mellan grupperna kan tänkas bli synlig i hur 
framställningen av andra grupper blir enformiga och negativa gentemot den egna gruppen 
som anses vara fri och hjälpsam.  
 
Vidare kan det tänkas bli tydligt i nedanstående citat om hur majoritetssamhället försöker 
stärka sina normer genom en skollag kring badkläder. Detta är något som Kerstin (2016, 24 
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maj) kan tänkas anse vara majoritetssamhällets uppdrag och därmed föra in minoritetsgruppen 
i den västerländska institutionens normer.  

 
Apropå hedervåld: Börjar inte alltihop redan med att små flickor tvingas bada med burkini på skolbaden, 
bara därför att inga pojkar och män ska kunna se deras hår och kropp? Detta upprör mig, hur ska dessa 
flickor kunna växa upp och kunna bestämma över sin egen kropp? Stifta en skollag där eleverna måste bära 
badkläder, och på idrotten kläder avsedda för detta. Det måste vara första steget att hjälpa dessa flickor som 
ska växa upp i vårt moderna samhälle! (Kerstin, 2016, 24 maj, vår kursivering).  

 
Utifrån texten ovan, som är en insändare från Aftonbladet, för skribenten fram hur det blir den 
styrande gruppens ansvar att leda in utomstående på de rätta normerna och synsätten. Genom 
att uttrycka detta styrande som “första steget att hjälpa” (utdrag från Kerstins citat), förs 
antaganden fram kring att den egna gruppen tar rollen som hjälten. Majoritetsbefolkningen 
formar, utifrån Deniz (2001, s. 65-66), en mall över vad som är rätt och fel genom de egna 
värderingarna och uppfattningarna. Något som därmed leder till att avvikare från dessa 
normer blir utpekade. På grund av denna utpekning skapas kategoriseringar och definitioner 
av individerna i minoritetsgruppen (a.a., s. 65-66). Den rådande normen kan tänkas ha formats 
utifrån den västerländska institutionen som majoritetsbefolkningen följer. På grund av detta 
kan det tänkas att minoritetsgrupper hamnar i underläge vilket kan anses vara synligt i hur 
skribenten framställer gruppen.   
 
5.3 Skillnader i tidningarnas framställning av hedersfenomenet 
I det följande för vi en sammanfattning om hur tidningarna har framställt hederfenomenet. I 
samtliga fyra svenska dagstidningarna framkom det flera skillnader kring framställningen, 
fokus på vad och vem, vilka former av artiklar som framhävs samt formuleringarna i texten. 
De största skillnaderna som kunde urskiljas var kring hur varje tidning antingen manade till 
aktivism, genom till exempel slagord, eller lutade sig mer åt en neutral beskrivning, som 
lutade mer åt objektiva tolkningar. Det blev även klart att det fanns skillnader mellan i vilken 
mån en tidning tog upp tydliga rollkaraktärer, såsom skurkar samt offer, eller inte. Slutligen 
såg vissa skribenter till att formulera fram konkreta personer, det vill säga att förövaren får ett 
“namn” (egen citering), medan andra skribenter snarare tog upp abstrakta fenomen såsom 
kollektivet och kulturella förklaringar. De olika skillnader som framkom i varje tidning 
kommer att beskrivas nedan.    
 
Artiklarna i Svenska Dagbladet (1) kan anses ge en delad bild kring vad tidningen väljer att 
föra fram. Genom en del artiklar kunde en mer neutral bild kring hedersfenomenet och de 
inblandade individerna tas upp samtidigt som andra bilder kunde gå in i diskussioner kring 
religion och kultur. Det blev även tydligt att fokus inte låg på endast en grupp i samhället, 
såsom kvinnor, utan texterna inkluderade också andra grupper, i detta fall män och hbtq-
personer. Utifrån en del av artiklarna blev rollkaraktärerna inte lika aktiva genom texten som i 
de andra tidningarna. Gemensamt för majoriteten av artiklarna kan däremot sägas vara hur 
mycket fokus låg på att inte försöka döma ett kollektiv eller en grupp. Istället låg fokus på att 
föra fram hur gärningsmannen som individ måste ta ansvar för sina gärningar. Följande utdrag 
visar på hur artiklarna lyfter fram individens betydelse i hedersbrotten:   
   

Vi ska aldrig tillåta att någon gömmer sig bakom en religion eller en viss etnisk tillhörighet för att försvara 
övergrepp (Ullenhag, 2013, 23 juli).  

 
Utifrån citatet från Svenska Dagbladet kan det tolkas som att ett brott ska ses som ett brott, 
oavsett vilken grupp offer och skurk tillhör samt försvarar sig med. Det framställs då som att 
”vi” (egen citering) inte ska låta religion och kultur förmildra brottet och få resten av 
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samhället att blunda eller luras av deras försvar. Hur skribenten formulera sig kan tänkas ha 
betydelse utifrån dennes förståelse kring normer och tillhörighet. Enligt Mattsson (2015, s. 
84-85) formas en kulturell gemenskap genom gruppens språk, traditioner samt symboler 
istället för dennes ursprungliga bakgrund. Det kan i och med detta tolkas som att skribenten 
inte själv är obunden av sin egna kulturella tillhörighet. Detta kan därmed göra att 
formuleringarna och sättet att förmedla sitt budskap grundas på ett förgivettagande kring att 
andra kommer förstå vad som skrivs. 
 
Flertalet av artiklarna i Dagens Nyheter (2) framgår som förklarande till hedersfenomenet och 
där inte lika mycket intervjuer samt berättelser finns med såsom det går att finna i Expressen. 
Genom de fyra dagstidningarna får samhället två olika roller, både som beskyddaren och den 
svikande räddaren. Av dessa fyra framställer Dagens Nyheter oftast samhället som svikaren 
då offren inte har blivit räddade. Utifrån detta kan det anses att rollkaraktärerna i dagens 
nyheter blir mer tydliga. I större del av artiklarna för skribenterna fram familjens roll snarare 
än enskilda individer med sina egna “namn” (egen citering). Även åsikterna kring hedersbrott 
och dess orsaker är spridda eftersom vissa genomgående tar upp att det har med kultur och 
religion att göra medan andra säger emot detta. På grund av detta blir det en blandning mellan 
någon svag form av aktivism och mer neutrala samt förstående förhållningssätt. Något som 
följande citat visar exempel på:   
 

Hedersvåldet är ett intersektionellt faktum där kultur, religion, etnicitet och klass samspelar i en strävan efter 
makt (Gadban, 2013, 21 augusti).  

 
I ovanstående utdrag från Dagens Nyheter talar skribenten om hedersvåld som något beroende 
av olika faktorer samtidigt som dessa faktorer inte tilldelas specifika folkgrupper. Hur dessa 
faktorer fungerar tillsammans kan förstås utifrån Mattsson (2015, s. 21-22) som beskriver att 
ojämlikhet skapas mellan människor på grund av att de olika faktorerna samspelar med 
varandra, med andra ord genom intersektionalitet. Utifrån detta kan det sägas att faktorerna 
kopplas till varandra och går därför inte att skiljas åt (a.a., s. 21-22). I citatet ovan kopplar 
skribenten de olika kategorierna med varandra för att förklara hedersfenomenet som en jakt 
efter makt. Det framställs finnas ett samspel mellan dessa delar där de alla har betydelse för 
att förklara och förstå hedersvåld.  
 
I Expressen (3) kan det tänkas bli möjligt att se hur artiklarna utgår ifrån fall, berättelser samt 
intervjuer kring hedersbrott och dess offer. Utifrån flera artiklar används olika former av 
uttryck och slagord som har en bildlig förståelse och manar till kamp mot orättvisor. Detta 
kan exempelvis ses i hur ljusa strumpbyxor leder till någons död (Lööf, 2016, 4 juli). I 
artiklarna ligger störst fokus på offret och dennes roll gentemot skurken vilket med andra ord 
innebär att rollkaraktärerna blir tydliga genom texterna. Familjen och föräldrarna benämns, 
men inte ingående som individer då dessa personer snarare får en enhetlig roll. Artiklarna för 
fram åsikter och svar kring rätt och fel utifrån vad som kan antas vara deras personliga åsikter 
samt attityder. Expressen kan genom detta sägas luta sig åt en mer aktivistisk hållning vilket 
kan ses genom utdraget nedan: 
 

Kvinnan som bar ljusa strumpbyxor drömde om att bli ingenjör, om att få barn. Men drömmarna slutade med 
ett brutalt övergrepp, ett mord, en höst för tre år sedan. Hon mördades av sin man. Obegripligt. Ofattbart. 
Men det hände (Lööf, 2016, 4 juli, vår kursivering).  

 
Utifrån detta citat från Expressen målas en tydlig bild upp för att på ett enkelt sätt föra fram 
skribentens bild av hedersvåldet och förtrycket genom att använda formuleringen “ljusa 
strumpbyxor” (utdrag från Lööfs citat). Förklaringen kan tolkas ge en entydig bild som saknar 
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möjligheten för ytterligare förståelse av textens formulering. Med andra ord att denna 
beskrivning av hedersbrottens natur leder till att texten blir “stel och fast” (egen citering). 
Utifrån Börjesson och Rehn (2009, s. 11) beskrivs det hur individer går in i olika maktsystem 
och blir fråntagna deras individualitet i förmån för att makthavarna ska kunna skapa sig en 
förenklad bild av deras komplexitet. Genom att skribenten kan antas få en maktroll i 
framställandet av hedersbrotten blir det för denne möjligt att beröva individer samt grupper 
från deras komplexitet.  
  
I jämförelse till de andra dagstidningar är artiklarna i Aftonbladet (4) de som kan tolkas ge 
den mest delade bilden kring hedersfenomenet. Vissa artiklar gick emot andra kring hur de 
formulerar orsakerna till hedersvåldet och vad de identifierar vara ett hedersbrott. Utifrån 
vissa artiklar framställs det finnas en koppling mellan hedersbrott och vissa folkgrupper 
samtidigt som andra tar avstånd från detta. Oavsett detta kan majoriteten av artiklarnas anses 
ha fokus mot klanen och kollektivet snarare än individens roll. Det kan även tänkas bli tydligt 
att rollkaraktärerna, såsom offer och skurk, går att urskilja genom artiklarna.  
 
Likt Expressen kan det tolkas som att Aftonbladet tar upp starka slagord och korta 
beskrivande meningar för att skapa en reaktion hos sina läsare samt en bild av hedersbrotten 
och dess betydelse. Detta samtidigt som vissa andra artiklar istället går in i förklaringarna om 
hedersbrotten med en mer förmildrande ton. Utifrån detta kan det antas att Aftonbladet lutar 
både åt det aktivistiska och det neutrala förhållningssättet. Det kan genom detta tänkas att 
skribenterna inte försöker skapa endast reaktioner utan också förståelse för textens innehåll. 
De nedanstående två utdragen visar på hur de olika artiklarna kunde skilja sig åt när det gäller 
deras formuleringar kring hedersfenomenet:   
 

Men liknande patriarkala strukturer kan upptäckas i alla mäns våld som drabbar alla kvinnor, oavsett kultur 
och religion. Det är kort sagt ingenting "kurdiskt" (Weigl, 2012, 21 januari, vår kursivering). 
 
Hederskultur har mångtusenåriga rötter i vissa underutvecklade områden i Mellanöstern, Nordafrika och 
södra Asien (Helin, 2012, 29 april, vår kursivering).  

 
I de ovanstående citaten kan det tänkas bli möjligt att se två olika förklaringsgrunder till 
hedersbrott, där den första artikeln tar upp hur hedern inte nödvändigtvis är något “kurdiskt” 
(utdrag från Weigls citat). Hedersvåldet får även liknelser till andra brott som begås i Sverige 
genom det patriarkala, mäns våld mot kvinnor. Den andra artikeln kan däremot anses föra 
fram kopplingar mellan hederskultur och vissa folkgrupper, framför allt de som befinner sig 
“utanför” (egen citering) det svenska samhället vilket därmed skiljer “oss från dem” (egen 
citering). Problematiken som kan tänkas uppstå utifrån att skribenterna lägger större vikt på 
kultur samt etnicitet snarare än brottet och de inblandade individerna leder till en sårbarhet för 
offren. Det kan då tolkas som att utifrån beskrivningen finns kulturen inte genom 
människorna och deras meningsskapande. Detta är något som går emot Öhlander (2005, s. 15-
17) eftersom författaren förklarar att kulturen skapas och är beroende av människors 
interaktioner med varandra samt deras känsla av mening. 

6 Slutsats och diskussion   
Denna studiens syfte är att undersöka rikstäckande svenska dagstidningarnas framställning av 
fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck. I denna del kommer det att ske en genomgång av 
studiens slutsatser kring de svenska dagstidningarnas sätt att föra fram hedersfenomenet samt 
hur dessa framställningar kan tänkas skapa skillnader som leder till uppdelningen av “vi och 
dem” (egen citering). Även en sammanställning av skillnader som uppmärksammats mellan 
de fyra rikstäckande dagstidningarna, när det gäller framställningen av hedersfenomenet, 
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kommer att påvisas. Vidare kommer en modell att presenteras som är en del av denna studies 
slutsats. Modellen beskriver kopplingen mellan samhället, offret samt de beskrivna orsakerna 
bakom våldet och förtrycket. Slutligen diskuteras studiens relevans för det sociala arbetet 
samt förslag till vidare studier. Studiens analys delades upp utifrån frågeställningarna där 
dessa rubriker utgick ifrån att analysera tidningarna tillsammans genom tematiseringar av 
texten. I den sista rubriken om skillnader blev det istället en uppdelning mellan tidningarnas 
text, detta för att kunna jämföra dagstidningarna mot varandra.  
       
6.1 Det hjälplösa offret och de olika faktorerna 
Genom de insamlade artikeltexterna som har analyserats blev nedanstående modell (figur 3) 
framställd för att kunna visa resultatet av undersökningen. Modellen klargör hur samhället, 
genom medias framställning, skapar en förståelse av hedersfenomenets bakomliggande 
faktorer samt de utsatta offren. 
 
Samhället i modellen är den yttre cirkeln där skribenterna grundar sin uppfattning om och 
förståelse för hedersfenomenet. Allt innanför denna yttre cirkel blir det så kallade 
hedersfenomenet med allt vad det innebär. Den innersta cirkeln representerar de ständigt 
återanvända förklaringar som tas upp för att förstå fenomenet heder, skilt från det egna 
västsamhället. De pilar som rör sig runt i den inre cirkeln representerar hur diskussionen kring 
faktorerna går runt och på grund av detta inte når vidare till offret. I kärnan av denna modell 
befinner sig de hjälplösa och svaga offren som, likt modellen nedan visar, ropar efter hjälp. 
Eftersom den inre cirkeln kan tänkas täcka offret likt en “mur” (egen citering) som skiljer 
denne från majoritetssamhället blir resultatet att individen försvinner från fokus. Hela 
modellcirkeln kan tänkas vara ett maktsystem där makten flyter runt i alla delar och påverkar 
de olika nivåerna i cirkeln. (Se figur 3 nedan).  
 
 
 

Modell (figur 3): Modell om relationen mellan majoritetssamhället och hedersfenomenet (Hedersmodellen)  
 
Utifrån den insamlade empirin i form av artikeltexter från fyra svenska dagstidningar visar det 
sig att de flesta skribenterna bygger upp sitt textinnehåll på faktorerna som framställs vara 
orsakerna bakom hedersvåldet. De faktorer som blir i största grad aktuella är kultur, religion 
samt etnicitet där även begreppet kön skapar en ytterligare dimension i förklaringarna om 
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hedersfenomenet. Det blir i viss mån en begränsad bild utifrån att förenklingar sker av det 
komplexa fenomenet vilket i sig kan leda till att gränser skapas mellan “vi och dem” (egen 
citering). En koppling sker mellan heder och “de andra” (egen citering) vilket skiljer 
hedersbrott från västsamhället och dess normer. Detta leder till en uppfattning kring 
hedersbrott som något större och värre än andra brott i Sverige eftersom det framställs ske för 
“småsaker” (citering från Orrenius, 2015, 28 februari) som inte anses vara värt att förtrycka 
och mörda för. Den trygga föräldern eller de andra närmaste personerna vänds även till att 
istället bli de som vill offren illa och skadar snarare än att skydda dem (se Ludvigsson, 2012, 
22 januari).  
 
Genom artikeltexterna blir offren ofta framställda på liknande sätt utifrån deras hjälplösa och 
svaga roller samt även att de beskrivs vara just unga flickor med utländsk bakgrund. När det 
kommer till skurkrollen blir det däremot på en mer komplex nivå. Detta eftersom att själva 
individen som utför brottet oftast inte blir benämnd som skurken. Snarare beskylls kulturen, 
religionen, men framför allt hedern som den riktiga huvudskurken där individerna blir 
medhjälpare utifrån att de själva styrs av denna utomstående makt. Även samhället får en 
betydelse genom skribenternas beskrivningar som, beroende på situationen, kunde röra sig 
mellan två olika roller. Dessa dubbla roller som samhället fick var beskyddaren och den 
svikande räddaren. Beskyddaren är en beskrivning av samhället som “räddaren i nöden” (egen 
citering), med det menat att det ska utföra insatser för att hjälpa och ge stöd till offren. Den 
svikande räddaren uppstår när samhället misslyckas med sitt uppdrag som beskyddare då 
insatserna är bristfälliga eller inte tillgängliga över huvud taget. Oavsett vilken roll blir 
samhället ändå framställt som bäraren av ansvaret att bekämpa den onda hedern. Med andra 
ord blir det samhällets uppgift att lösa problemet (se Dinamarca, 2015, 13 augusti). 
 
6.2 Studiens relevans för socialt arbete 
Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 7-8, 33) är individer som drabbas av hedersvåld och förtryck i 
behov av hjälp samt stöd från olika myndigheter, såsom socialtjänsten. Därför blir det av 
betydelse att socialarbetarna har kunskap samt kompetens kring hedersfenomenet och brotten 
som begås på grund av hedern. Detta för att kunna erbjuda det hjälp och stöd som de utsatta 
har rätt till samt för att kunna förebygga dessa brott. Om socialarbetaren däremot har brist på 
kunskap kan det leda till att denne får svårt att upptäcka offren samt hantera situationen (a.a., 
s. 7-8, 33). Följande studie har syftat till att uppmärksamma medias sätt, genom vilken 
samhällets förståelse och attityder blir möjliga att se, att formulera sig kring hedersbrotten 
som blir aktuella i det svenska samhället. Eftersom både media i form av dagstidningar och 
socialtjänsten är en del av samhället blir det möjligt att attityder som cirkulerar i samhället 
även riskerar att påverka personalen inom det sociala arbetet. Utifrån denna studie blir det 
möjligt att belysa de attityder som finns och uttrycks genom media. Detta för att fördjupa 
kunskapen kring förutfattade meningar som omedvetet kan påverka arbetet med de utsatta 
offren samt deras familjer. Genom modellen (se figur 3) som lyfts upp i studien kan det ge en 
förtydligande bild om hur dessa synsätt kan se ut genom media som förespråkare för 
samhället.  
 
Hedersbrott ger i nuläget känslor av osäkerhet hos socialarbetarna när det gäller bemötande 
samt hanteringen av dessa fall. Utifrån samhällets inställning, genom media, kring 
hedersfenomenet kan det möjligtvis leda till missvisande bilder och förståelser. Det kan i sin 
tur påverka befintliga och framtida insatser. Genom att media beskriver hedersbrott utifrån 
vissa synvinklar kan det leda till att osäkerheten ökar samt att samhället blir 
“avståndstagande” (egen citering) då brottet begås på grund av heder. Därför är det av vikt att 
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samhället ska försöka att inte påverkas av dessa synvinklar samt ha mod att ge hjälp till de 
utsatta individerna oavsett orsak. Detta för att inte vända ryggen mot offren i hederskulturen. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning kring ämnet  
När det gäller förslag till vidare forskning kring hur ämnet hedersrelaterat våld och förtryck 
återges inom media anser denna studies författare att det behövs ytterligare kvalitativa studier 
i syfte att öka kunskapen kring medias roll. Detta för att kunna skapa ytterligare belägg om 
medias framställning av hedersfenomenet utifrån andra kontexter. Då denna studie endast 
fokusera på media i form av de fyra rikstäckande svenska dagstidningarna kan det tänkas gå 
miste om andra former av media eller de lokala tidningarna. Det skulle därför vara relevant att 
genomföra fler studier som berör vad denna studie inte har tagit med för att bygga vidare på 
den kunskap som redan finns och därmed skapa en större förståelse kring medias roll. Det kan 
även tänkas vara av vikt att flera studier genomförs framöver för att kunna se om det sker 
någon utveckling för dagstidningarnas formuleringar och synsätt kring fenomenet. Detta för 
att även kunna se hur attityderna i media ser ut framöver samt vilka ytterligare förändringar 
som kan komma att ske. Slutligen hade det gynnat förståelsen kring hedersfenomenet att 
undersöka om media fortsätter att skilja mellan “vi och dem” (egen citering) när det gäller 
hedersbrott och övriga brott samt hur dessa formuleras.                
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