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Sammanfattning 

Förevarande studie tar avstamp i den så kallade hedersdebatt som år 2002 blossade upp till följd av 

mordet på Fadime, en ung kvinna som i hederns namn mördades av sin pappa. Debatten behandlade 

främst orsaken till heder, och två huvudsakliga argumentationslinjer kom att utstakas: den 

kulturorienterade förklaringsmodellen och den feministiska förklaringsmodellen. Den förstnämnda, 

vilken innebar att kultur lades till grund för handlingar i hederns namn, var tongivande i den 

allmänna debatten. Den feministiska förklaringsmodellen, vilken förklarade heder som ett uttryck 

för patriarkala strukturer överlag, framhålls dock som mest legitim av forskare på ämnet. 

Förevarande studie ämnar undersöka vilka diskurser som kommer till uttryck kring fenomenet 

heder i media idag samt om diskursernas förhållningssätt till varandra förändrats sedan år 2002 och 

vad det i så fall skulle kunna bero på. Genom en diskursanalys, såsom den förklaras av Laclau & 

Mouffe, undersöks texter publicerade i Sveriges fyra största tidningar under en sexmånadersperiod 

15 år efter mordet på Fadime. Vidare använder vi Bacchis redskap för att navigera oss i vad som 

visar sig vara en splittrad diskurs: kulturlinjen ter sig ha fortsatt tongivande roll i debatten men med 

klara inslag av patriarkala förklaringar. Frågan om orsaken till heder visar sig också vara tätt 

förknippad med definitionen av svenskhet och bilden av Sverige som ett jämställt land. Dessa 

resultat gav upphov till en diskussion kring värdet av en fortsatt uppdelning mellan feministiska och 

kulturella förklaringsmodeller, då de till synes används parallellt. Emellertid kan studien också 

påvisa en förhållandevis etablerad uppfattning om ett samband mellan feministiska 

förklaringsmodeller och vänsterorienterad partipolitik. Detta framhålls som en möjlig förklaring 

dels till att kulturorienterade texter inte explicit använder sig av feministiska förklaringsmodeller, 

men väl implicit, samt till att den feministiska linjens framkomst i förevarande studie är 

förhållandevis låg. Vidare hade studien inledningsvis fokus på vad som framhålls som orsaker till 

heder, för att sedan se till vad som presenteras som lösningar på fenomenet. Med hjälp av våra 

diskursanalytiska verktyg kunde vi identifiera vad som antas vara orsaken till heder genom att 

studera de åtgärder som lanseras. Detta uteblivande av tydliga ställningstaganden för vad orsaken 

till heder är finner vi bero på att 2002 års hårda debattklimat medfört ett ambivalent förhållningssätt 

i och med en medvetenhet om ämnets omtvistade karaktär. Att tala om lösningar är således lättare 

än att sätta fingret på problematiken. 

Nyckelord: heder, Fadime, diskursanalys, feminism, kultur 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För 15 år sedan mördades Fadime Sahindal av sin far. Den debatt som följde av mordet i januari 

2002 har menats vara en av de mest emotionella och oförsonliga som utspelats i svensk media 

(Larsson & Englund 2004:6). Vad som kom att kallas för hedersdebatten rörde sig övervägande om 

vad som låg till grund för brott med hedersmotiv snarare än om brottspreventiva åtgärder. De två 

förklaringsmodeller för orsaken till heder som främst stod i centrum var den kulturorienterade 

linjen som hävdade att en särskild kultur, inte sällan från Mellanöstern, bar på en outvecklad 

kvinnosyn med barbariska inslag. Denna stod i kontrast till den feministiska linjen (Kamali 2004:21 

f.) som istället menade att heder inte kan härledas till en särskild kultur, utan att det är ett uttryck för 

patriarkala strukturer och mäns våld mot kvinnor i allmänhet, så även att återfinna i västerländska 

samhällen (Englund 2004:55). Mot bakgrund av den femtonårsmarkör som år 2017 utgör finns ett 

intresse i att studera vilka diskurser som kommer till uttryck kring heder idag. Detta inte minst då 

debatten åter blossade upp år 2015 av flera anledningar (se nästkommande avsnitt 1.2) vilket ger 

skäl att anta att förhållandet mellan de två redovisade förklaringsmodellerna kan ha kommit att 

förändras. 

1.2 Problemformulering 

Under de 15 år som passerat sedan Fadime mördades har mycket också hänt som kan tänkas ha 

påverkat diskurser kring heder. Invandrarkritiska opinioner och nationalistiska ideologier har 

rapporterats fått fäste i Europa (SVT 2015). Detta kan ge skäl för att anta att den kulturorienterade 

problemformuleringen av orsaken till heder växt sig starkare, då den menas föranleda distinktioner 

mellan vad som är att anse som “svenskt” och “icke-svenskt”. Samtidigt har emellertid feminismen 

fått ett uppsving: nationellt sett tog sig Feministiskt Initiativ (Fi) visserligen inte in i riksdagen valet 

2014, men de fick sitt bästa resultat hittills i ett riksdagsval, för första gången mandat i EU-

parlamentet och blev det största partiet utanför riksdagen i Sverige (Valmyndigheten 2014). År 

2015 presenterade därtill (Fi) sitt partiprogram i vilket ett avsnitt ägnas åt hedersrelaterat våld och 

förtryck. Innehållet föranledde en så kallad “svekdebatt” där (Fi) anklagades för att inte bry sig om 

kvinnor som drabbas av gärningar i hederns namn (Dagens samhälle 2015). Anledningen sades vara 

att (Fi) i partiprogrammet tog avstånd från att relatera heder till kultur, bl.a. genom att skriva 

“kultur” inom citationstecken. Istället hävdades att heder inte är väsensskilt från annat förtryck där 

olika typer av maktordningar är centrala (Feministiskt Initiativ 2015). “Svekdebatten” kan tänkas ha 

såväl avskräckt som ha väckt intresse för den feministiska linjen som utgår ifrån en liknande 

förklaringsmodell. Samma år släpptes även ett betänkande (SOU 2015:55) vid namn ”Nationell 
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strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck”. Betänkandet lanserades 

som en kommande grund för regeringens insatser för att nå jämställdhetspolitiska framgångar vilket 

kan tänkas gå i linje med den feministiska linjen men också med kulturlinjen i och med att 

betänkandet lyfter ut hedersrelaterat våld och förtryck som en särskild del av mäns våld mot 

kvinnor som om vore det av annan karaktär. Med grund i ovanstående torde det finnas fog att anta 

att det skett förändringar i hedersdiskursen sedan år 2002. Linjerna har till synes stått i tydlig 

polemik tidigare, ett förhållande som alltså kan ha förändrats i ett samhälle där såväl feminismen 

som nationalismen stärkts. Beroende på huruvida feminism och nationalism är förenligt eller 

varandras motpoler kan det förändrade samhällsläget eventuellt ha fört linjerna närmare eller 

tvärtemot än längre bort från varandra. 

 Att undersöka diskurser är av intresse av flertalet skäl. Ett visst sätt att tala om något kan förmodas 

påverka vilka insatser som tillsätts, eftersom de åtgärder som presenteras är avhängiga sättet att 

formulera problemet på (Bacchi 2009:1). Hur ett problem presenteras styr alltså de lösningar som 

lanseras. Det är därför av vikt att vara medveten om att diskurser också medför konsekvenser, 

exempelvis för att undgå att åtgärder blir missriktade. Förevarande studie ämnar dock inte att 

konkret undersöka vilka dessa brottspreventiva åtgärder är eller dess effekter. Vilken diskurs som är 

tongivande sätter vidare ramarna för såväl vilka samhällets grundläggande värderingar kan sägas 

vara, som hur de ska upprätthållas (se avsnitt 5.4). Studien undersöker de diskurser som 

förekommer i medialt material, vilket har en stor inverkan på den politiska agenda som förs (se t.ex. 

Gruber 2007). Lagstiftning och media är således ömsesidigt påverkade av varandra och bidrar till 

att forma samhället. Därför är det av vikt att båda instanser skärskådar sina respektive 

förhållningssätt till heder, inte minst för att öka förutsättningarna för att nå effektiva strategier för 

att hantera de som faller offer för hedersmotiverade gärningar (Larsson & Englund, 2004:11). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Som ovan redogjort för finns det skäl att anta att diskurser kring heder, och dess förhållningssätt till 

varandra, kan ha kommit att förändrats sedan debatten efter mordet på Fadime. Förevarande studies 

övergripande syfte är att undersöka huruvida debatten fortsatt är polariserad mellan de tidigare två 

huvudsakliga förklaringsmodellerna till heder eller om debatten nyanserats eller uppluckrats sedan 

den så kallade hedersdebatten år 2002.  

Med detta syfte som utgångspunkt genomförs en diskursanalys, med hjälp av Laclau & Mouffe 

samt Bacchi, för att undersöka hur diskurser kring heder kommer till uttryck idag i Sveriges fyra 

största tidningar på nätet.  
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1.4 Definition ”heder” 

Förevarande studies uppkomst vilar på utgångspunkten att uppfattningen om innebörden av 

begreppet heder varit omtvistad. Studien har ingen ambition att fastställa en innebörd, men för 

läsaren kan det dock finnas ett värde i att få en uppfattning om vilken typ av heder som åsyftas 

(ordet i sig kan exempelvis ha en helt annan betydelse, se avsnitt 4.2). Enligt FN kännetecknar 

följande ett hedersmord: 

- mordet åsyftar att tvätta bort familjens skam 

- genom att offra en älskads blod tvättas skammen bort 

- personen som mördas är oftast en kvinna eller flicka 

- vanligen är det en manlig släkting som är mördaren  

- gärningsmannen betraktas som en hjälte (United Nations, 2002). 

Även om hedersmord är den yttersta formen av hedersrelaterat våld och förtryck vill vi mena att 

denna definition karaktäriserar den typ av heder som ämnas studeras.  

1.5 Disposition 

I studiens första kapitel introduceras läsaren till ämnet samt studiens huvudsakliga syfte. I kapitel 2 

företas en redogörelse för tidigare forskning som har relevans för studien. I kapitel 3 presenteras 

studiens teoretiska bakgrund och metodologiska redskap, vilka är tätt sammanflätade. Såväl Laclau 

& Mouffe och Bacchi lyfts fram. Här belyses även styrkor och svagheter med både teorin och 

metoden och de diskursanalytiska redskap studien fortsatt använder sig av beskrivs och förklaras. I 

kapitel 4 framgår studiens praktiska genomförande och materialet, urvalet och tillvägagångssättet 

motiveras. Vidare diskuteras forskarens roll vid genomförandet av en studie i allmänhet samtidigt 

som studiens validitet och reliabilitet diskuteras i synnerhet. I kapitel 5 presenteras analys och 

resultat tillsammans, eftersom att tolkningen av resultatet enligt diskursanalysen också utmynnar i 

studiens resultat. Sista kapitlet innefattar en mer sammanfattande diskussion kring studiens resultat.  

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Introduktion 

Det finns ett antal forskare som har undersökt begreppet heder och dess ursprung, konsekvenser och 

förutsättningar. Även om vissa liknande slutsatser kan dras från flera håll inom forskningen, 

uppdagas även skillnader. Fokus i förevarande studie är, som tidigare nämnt, inte att fastställa en 

definition av heder, utan istället att belysa de diskurser som verkar finnas och huruvida det skett en 
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förändring sedan år 2002. Mycket befintligt material som har en annan frågeställning kan ändå 

beaktas. Tidigare forskning kan användas för att belysa att en debatt kring heder är pågående samt 

användas för att argumentera för att vissa konsekvenser följer av en viss diskurs. Vidare kan 

tidigare forskning beaktas för att bilda en uppfattning om vilka föreställningar som ligger bakom 

forskningens resultat angående hederns orsaker och uppkomst. Det bör dock noteras att, varken 

tidigare forskning eller vår egen, utgör en sanning eller på något sätt innehar förmågan att framhålla 

“verkligheten” på ett objektivt sätt. Detta hänger samman med det socialkonstruktivistiska grundval 

som diskursteorin vilar på, vilken i korthet innebär att våra sätt att tala på inte speglar vår omvärld, 

utan istället spelar en aktiv roll i att skapa och förändra den (se avsnitt 3.2). 

De studier som haft en textanalytisk utgångspunkt, eller allra helst ett diskursanalytiskt 

angreppssätt, har varit av störst intresse för förevarande studie. Befintlig forskning tar 

huvudsakligen avstamp i politiskt material medan följande studie analyserar medialt material. Båda 

typer av studier har inkluderats i kommande framställning. Av den tidigare forskningen kan två 

huvudsakliga argumentationslinjer utstakas, varav kulturlinjen utgör den ena och feministiska linjen 

utgör den andra. Det är dock viktigt att skilja på å ena sidan resultatet av forskarens undersökning 

och å andra sidan forskarens reflektioner kring undersökningens resultat. Den tidigare forskning 

som nedan berörs, tyder på att kulturorienterade förklaringsmodeller är tongivande i forskarens 

undersökta material. Detta tycks vara detsamma oavsett det material som forskaren studerat och 

skulle kunna tyda på att liknande diskurser existerar både inom myndighetsutövande praktik 

(Schlytter 2004), politiskt material (Carbin 2010) och medialt material (Englund 2002). När 

forskaren i sina slutsatser diskuterar konsekvenser av att den kulturorienterade linjen verkar vara 

dominerande, görs detta främst på ett kritiskt sätt. De flesta forskare menar att en feministisk 

förklaringsmodell kan adressera problemet på ett bättre sätt och ställer sig kritisk till att den 

kulturorienterade förklaringsmodellen får mest utrymme i forskarens undersökta material. 

Framställningen nedan har således sin utgångspunkt i att forskaren menar att den kulturorienterade 

förklaringsmodellen är tongivande, och den forskning som tydligast förespråkar en feministisk 

förklaringsmodell presenteras först, medan den forskning som i lägre utsträckning problematiserar 

kulturlinjens dominans presenteras sist. 

2.2 Konstruktion och problematisering av de två förklaringsmodellerna  

Den kulturorienterade linjen, vilken såväl har dominerat debatten 2002 samt varit främsta föremål 

för tidigare forskning, har menats vara grovt förenklad och generaliserande. Detta då våld mot 

kvinnor sker överallt, så även i Sverige (Englund:2004:46) utan att vara avhängigt särskilda 

kulturella seder (Englund 2004:55). Wikan (2005:65, 104) menar att mordet på Fadime bäst förstås 

ur ett perspektiv där heder framhålls som något icke-västerländskt. Hon ställer sig dock kritisk till 
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kulturella eller religiösa förklaringsmodeller och betonar vikten av att se Fadime, och varje annat 

offer, i sin specifika kontext. I denna kategori hamnar även forskning av Englund (2002), Brune 

(2002), De los Reyes (2003), Larsson & Englund (2004), Reimers (2005), Gruber (2007) och 

Carbin (2010). Bland andra Gruber (2007) menar att forskningen vid tidpunkten för mordet på 

Fadime i hög grad kännetecknas av betoning på kulturskillnader. Vidare beskriver hon sig som en 

kritisk etnicitetsforskare och menar sig se att samhället vid den tiden ägnade sig åt kulturrasism 

(eller kulturalisering), dvs idéer om att samhälleliga skillnader i exempelvis arbetslöshet mellan 

invandrade personer och etniskt svenska legitimeras och förklaras utifrån kulturella faktorer. 

Englund (2002) bör också lyftas fram specifikt då hon undersökt diskursen kring hedersvåld i just 

media (dock ej med Laclau & Mouffe eller Bacchis diskursanalytiska redskap). Englunds slutsats är 

att media i tiden vid Fadimes död huvudsakligen gav utrymme för en kulturbaserad förklaring till 

våldets uppkomst med en övergripande känsla av att hedersvåld inte existerar i västvärlden. Hon 

beskriver vidare hur medias skildring användes av främlingsfientliga partier där främst hedersmord 

nyttjades för att beskriva invandrade personer som våldsamma och sexistiska som en del i att 

bedriva en restriktiv invandringspolitik. På samma tema återfinns Carbin (2010), som behandlar 

hedersdebatten i svensk offentlig politik och undersöker svenskhetens gränssättande. Hon menar att 

mordet på Fadime utlöste en intensiv debatt kring kultur, jämställdhet, våld, heder och invandring. 

Med avsikt att studera hur det som skedde har kategoriserats och benämnts presenteras fyra 

diskurser inom vilka våldet förklaras, och Carbin menar dels att en diskurs där starkt patriarkala 

familjer, heder och kultur framhålls som orsak till våld uppnår den hegemoniska positionen i 

statliga satsningar mot våldet. Därtill att en sådan förklaringsmodell reducerar bilden av både offer 

och förövare till stereotypa föreställningar vilka inte tar hänsyn till den mångfald som kan finnas 

inom respektive kategori. Även Keskinen (2009) bör framhållas särskilt, som utfört studier kring 

heder i en nordisk kontext. Keskinen menar att en kulturell hållning förminskar förståelsen för 

problematiken, men att den samtidigt är nödvändig för att bygga och stärka en nordisk identitet. 

Keskinen framhåller att nordiska länder har en bild av sig själva som homogena samhällen där 

likhet är den icke-ifrågasatta normen, vilken ogärna utmanas till den grad att vissa skillnader oss 

emellan hellre ignoreras än belyses. Vidare är bilden av landets egna jämlikhetstänk en bidragande 

orsak till en diskurs kring jämlikhetsmajoriteten kontra patriarkala minoriteter, där hedersdebatten 

kan användas för att upprätthålla bilden av det nordiska landet som det mer jämställda. Kurikala 

(2003), som fokuserade på talet om Fadime i svensk press och Schlytter (2004), som mer specifikt 

forskade på socialtjänstens hantering i ärenden som rör flickors utsatthet för kontroll, hot och våld, 

har även han genom sin forskning dragit slutsatsen att hedersrelaterat våld anses vara ett 

kulturspecifikt uttryck. Dessa sistnämnda forskare problematiserar emellertid inte en eventuell 
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stigmatisering av vissa grupper och framhåller inte patriarkatet såsom en lika stark drivkraft bakom 

fenomenet heder, som tidigare nämnda forskare gjort. Eldén (2003) intar vad som kan uppfattas 

som en mellanposition i förhållande till sin forskning, där hon framhåller att hedersrelaterad 

brottslighet förvisso ses som en del av en patriarkal struktur, men även som någonting ”annat”.  

“Annat” kan i sammanhanget antas vara ett uttryck för kulturella förklaringar, vilka inte 

huvudsakligen problematiseras av Eldén. 

Nämnda exempel belyser att heder i huvudsak relateras till en kultur som står i motsättning till en 

svensk eller nordisk kultur, vilken i sin tur beskrivs som jämställd och homogen. Även om en 

kulturorienterad förklaringsmodell framhålls i det material som studierna undersöker, framgår en 

skepsis från forskaren mot just en sådan förklaringsmodell. Samtliga forskare som nämnts ovan, 

inkluderar kritik mot en kulturorienterad förklaring i sina studier och framhåller att en sådan 

hållning kan bidra till flertalet negativa konsekvenser. Forskarna belyser en uppdelning mellan 

“svenskt” och “icke-svenskt” våld där det “icke-svenska” våldet förklaras ske i linje med vad som 

förväntas av en specifik kultur, medan det svenska våldet snarare ses som en avvikande företeelse i 

en (föreställd) jämställdhetskultur. Förklaringen skulle istället ligga i patriarkala strukturer överlag. 

Denna feministiska linje har problematiserats med att det måste erkännas att det i Mellanöstern, 

Nordafrika och kurdiska samhällen är accepterat att en man bestämmer över en kvinna och att 

kvinnor blir mördade på grund av förlorad heder (Twana 2004:69). Kritiker till den feministiska 

linjen poängterar att även om hedersetik anses vara förlegat i de flesta kulturer, fortlever det alltjämt 

i dessa nämnda områden. Hedersmord bör således visserligen betraktas som patriarkalt våld, men 

det bör tillstås vara sanktionerat av en kulturspecifik etik (Ahmedi 2004:59). Därtill hävdas det 

emellanåt från anhängare av kulturlinjen att mordet på Fadime inte kan likställas med mäns våld 

mot kvinnor i allmänhet, då mordet främjats av såväl släkt och familj som vänner i den närmst 

stående kretsen (Larsson 2004:102).  

Inledningsvis nämnda forskare kan alltså anses vara motståndare till en kulturalisering av 

fenomenet heder och de har främst stärkt förevarande studies argumentation kring risker och 

problematik med att härleda heder/-sbrott till en specifik kultur, religion eller etnicitet. Som 

förklaring framhålls istället patriarkala strukturer i led med den feministiska linjen. Resultaten är 

relevanta att relatera till förevarande studie som görs i en samhällskontext där viljan att stänga 

landsgränserna tagit sig uttryck och nationalistiska partier fått fäste (Regeringen 2017, Dagens 

Nyheter 2017 samt SVT 2015), samtidigt som feminismen kan sägas ha stärkt sin position 

(Socialdemokraterna 2017, Aftonbladet 2017). 
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2.3 Sammanfattande slutsatser 

Av ovanstående forskning kan flera slutsatser dras, en är att forskarna på ett eller annat sätt förhåller 

sig till både feministiska och kulturorienterade förklaringsmodeller. Samtliga forskare menar att 

kulturorienterade förklaringsmodeller dominerar i deras undersökta material. Forskarna framhåller 

dock i olika hög utsträckning problem med den visade dominansen, men samtliga noterar 

existensen av den typen av diskurs och kommenterar den. Detta i sig kan sägas vara en reproduktion 

och bekräftelse av att en linje dominerar, men samtidigt innehålla en kritisk hållning till det 

faktumet. Främst menar forskarna att en kulturorienterad förklaringsmodell inte är optimal, då det 

bidrar till negativa konsekvenser för en viss grupp av människor och att lösningen istället går att 

finna om man fokuserar på patriarkala strukturer.  

 

 3 Teoretiska utgångspunkter och analysmetod 

3.1 Diskurs och diskursanalys 

En diskurs kan sägas vara ett visst perspektiv eller ett synsätt utifrån vilket man talar om någonting 

(Bergström & Boréus 2012:355). Diskursen går att beskriva som ett regelsystem som legitimerar 

viss typ av kunskap, pekar ut vilka som med auktoritet kan uttala sig om ett givet ämne och ur 

vilken position detta kan ske. Samtidigt exkluderar diskursen andra möjliga sätt att se på ett visst 

fenomen eller en viss typ av kunskap (Bergström & Boréus 2012:358, 362). Med en sådan 

beskrivning inrymmer diskursen i sig en dubbelhet: samtidigt som diskursen öppnar upp för ett visst 

tal begränsar det samtidigt ett annat (Carbin 2010:159). Vid studerandet av ett visst 

samhällsfenomen, såsom en debatt eller förändringar i synsätt över en viss tid, är diskursanalys ett 

användbart redskap. Utgångspunkten är att språket blottlägger sociala relationer och genom att 

studera vad som sägs och hur det sägs, kan de föreställningar som en viss diskussion utgår ifrån 

lyftas fram (Bergström & Boréus 2012:410 samt Bacchi 2009:33). En sådan analys kan således 

även blottlägga maktrelationer (Bergström & Boréus 2012:408. Se även Santesson-Wilson (2003)). 

Det är emellertid inte bara språkliga handlingar såsom skrift eller tal som inkluderas i en diskurs, 

även om mer lingvistiska inriktningar hävdar det (2012:356). I användandet av diskursanalys som 

metod innebär det också att texten som studeras ska kopplas till det sammanhang vilket den är en 

del av (Bergström & Boréus 2012:356). Själva analysobjektet är dock i vårt fall enbart textmaterial, 

men det innebär alltså inte att det är uteslutet att diskursen även innehåller all annan typ av social 

praktik.  
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3.2 Diskursanalysens teoretiska rötter 

Diskursanalytiska angreppssätt utgår från vissa premisser, både ontologiska, epistemologiska och 

metodologiska sådana, vilka inte kan frångås vid genomförandet av en diskursanalys. Vad som 

således är speciellt med diskursanalysen är att metod och teori är sammanlänkade, och diskursteorin 

(så som Laclau och Mouffe förstår den) kommer därför att vara både vår metodologiska 

utgångspunkt och vår teori (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). Diskursanalysen vilar på en 

socialkonstruktivistisk grund. Det är vanskligt att formulera en generell beskrivning av social-

konstruktivism, men Burr (1995:1 f.) menar att det är en teoretisk orientering som betonar en kritisk 

inställning till de utgångspunkter som framstår som självklara kring hur vi förstår oss själva och 

världen. Genom en sådan positionering står socialkonstruktivismen i opposition till de positivistiska 

och empiristiska epistemologierna vilka ju vidhåller att kunskap och sanning erhålls genom 

objektiva observationer av världen (Burr 1995:2 f. samt Sohlberg & Sohlberg 2013:21 f.). 

Socialkonstruktivismen å sin sida inbjuder till att utmana den bild av verkligheten som presenteras 

för oss och de kategoriseringar vi annars tar för givet. Angreppssättet tillåter därför forskaren att 

luckra upp föreställningar och upptäcka gråzoner. Kunskap produceras i interaktionen mellan 

människor och är således ingenting som existerar utanför oss eller som kan ”upptäckas”. Med en 

sådan epistemologisk hållning spelar språk en avgörande roll såsom det främsta redskap vi 

använder för att kommunicera med varandra. Även maktaspekter blir intressanta, eftersom vår 

(tillfälliga) konstruktion av verkligheten uppställer de ramar inom vilka en person kan agera utan att 

bli ifrågasatt (Burr 1995:4, 14). Emellanåt framförs kritik mot en sådan flytande och relativistisk 

världsuppfattning, se avsnitt 3.5 för vidare läsning. Socialkonstruktivismens kulturella och 

intellektuella bakgrund finner vi i postmodernismen, vilken brukar sammanfattas i ett ifrågasättande 

av, och avståndstagande från upplysningstidens positivistiska vetenskapssyn och istället markeras 

som en dekonstruktiv inriktning vilken påvisar problem med att måla upp världen på ett enhetligt 

sätt (Sohlberg & Sohlberg 2013:22, Burr 1995:12). Laclau och Mouffes definition av diskursteori 

har sin grund i den poststrukturalistiska (ett begrepp som används synonymt med postmodernism, 

se Burr 1995:13) traditionen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13). 

3.3 Diskursteori enligt Laclau & Mouffe 

Det finns flera inriktningar inom diskursanalysen, varav diskursteorin utgör en. Förevarande studie 

tar avstamp i Laclau & Mouffes uppfattning av diskursteorin, vilken menar att den sociala världen 

konstrueras efter diskursen och att diskursen är föränderlig. Diskursen är intressant eftersom 

diskursanalytiska angreppssätt överlag, i enlighet med den poststrukturalistiska språkfilosofin, 

menar att verkligheten alltid nås genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). Med den 

starka förankring diskursteorin har i sina vetenskapsteoretiska premisser innebär det också att 
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diskurserna inte är en spegling av någon faktisk verklighet, utan istället är vad som formar 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:26 och Bergström & Boréus 2012:354, 368). 

Språket är således det som skapar verkligheten och genom diskurser får världen sin betydelse, 

vilken dock aldrig slutgiltigt kan låsas på grund av språkets inneboende instabilitet (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000:15). Det kommer således alltid pågå en diskursiv kamp där varje diskurs 

har bestämda sätt att definiera och tala om den sociala världen på och vill låsa betydelsen på det sätt 

som den egna diskursen föreslår, det vill säga att uppnå hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:13). 

Vad som särskiljer Laclau & Mouffes diskursteori från andra diskursanalytiska angreppssätt är 

sättet de definierar själva diskursen på. De menar att så gott som alla sociala fenomen är diskursiva 

och således kan angripas med diskursanalytiska verktyg (Bergström & Boréus 364 samt 357). Detta 

breda angreppssätt skiljer sig från exempelvis Foucaults tanke om att världen kan delas upp i 

diskurs och icke-diskurs, eller Faircloughs definition av kritisk diskursanalys där diskursen snarare 

ses som en förmedlande länk i en maktkedja, där vissa delar av den tänkta kedjan tillhör en icke-

diskursiv sfär (Bergström & Boréus s 364, 356 f. samt Winther Jørgensen & Phillips 2000:135). 

Enligt Laclau & Mouffe, tillsammans med andra företrädare såsom Howarth och Torfing, begränsas 

diskurserna inte till att omfatta enbart en del av ett socialt system (Bergström & Boréus 2012:357). 

3.4 Diskursanalytiska redskap 

3.4.1 Kombination av Laclau & Mouffe och Bacchi 

Laclau & Mouffe har lanserat ett antal redskap varav ett urval av dem används i förevarande analys. 

Fokus ligger på de redskap som anses vara mest användbara i relation till vår studie (se Bergström 

& Boréus 2012:365 samt Winther Jørgensen & Phillips 2000:57 ff. för en fullständig redogörelse). 

Tillsammans med Laclau & Mouffe används även delvis Bacchis redskap för att se till hur orsaken 

till heder kan avläsas i de åtgärder som presenteras. Diskursteorin inkluderar visserligen allt i det 

diskursiva och därmed även politiska lösningar. Förevarande studie hade således enbart med Laclau 

& Mouffe som utgångspunkt kunnat behandla hur lösningar och problemframställningar är 

sammanflätande. Vi finner dock nytta i Bacchis konkreta analysverktyg som är avsedda för just 

detta ändamål och kombinerar därför dessa med Laclau & Mouffes diskursanalys. Vidare resonerar 

Bergström & Boréus (2012:388) att analysverktyg som ser till problem, orsak och lösning (som 

bl.a. Bacchi) kan vara användbara för att komma åt föreställningar i en diskurs. Detta då politik i 

hög grad handlar om att formulera mål vilket innefattar att också peka ut vad som uppfattas vara ett 

problem (Bergström & Boréus 2012:388).  
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3.4.2 Nodalpunkt, ekvivalenskedja och flytande signifikant 

Enligt Laclau & Mouffe saknar en term eller ett uttryck ett förutbestämt innehåll, och de använder 

ordet tecken för kombinationen av beteckningen av någonting samt innebörden av densamma 

(tecken är ett ord initialt lånat av Saussure, Bergström & Boréus 2012:365). Diskursanalysen 

intresserar sig just för processen då tecknen fylls med mening och innehåll och det pågår en ständig 

kamp mellan diskurser om att fylla tecknen med sitt exakta innehåll. Diskurs är således namnet på 

den enskilda, entydiga, betydelsefixeringen medan resterande, alternativa betydelser, utgör det 

diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:64). Det är i relation till det diskursiva fältet 

som den rådande diskursen också tillåts skapas. Diskursen i sig etableras genom att betydelse 

utkristalliseras kring en eller flera nodalpunkter, vilket kan förstås som ett privilegierat tecken som 

har kopplingar till alla andra tecken: ett slags nav i diskursen. I det yttersta hade det kunnat påstås 

att diskursen inte hade förmått uppstå utan förekomsten av en viss nodalpunkt (Borgström och 

Boréus 2012:367 samt Winther Jørgensen & Phillips 2000:35). I förevarande studie används 

begreppet heder som nodalpunkt, vilket motiveras och problematiseras i avsnitt 5.2. Vidare kan 

diskursen systematiseras genom att skapa så kallade ekvivalenskedjor. Genom ett system av 

distinktioner kan ett tecken få betydelse, och detta system (eller kedjor) består både av sådant som 

förknippas med- och inte hör samman med begreppet. En diskurs kan således inte förstås utan att 

sättas i relation till vad den inte är (Borgström och Boréus 2012:367 samt Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:50). Ekvivalenskedjorna ter sig olika i respektive diskurs – vissa tecken (såsom 

kontroll, begränsningar, kollektivism och tvångsäktenskap) kan förvisso ingå i flera 

ekvivalenskedjor men tecken kan också distingera de olika diskurserna, beroende av huruvida den 

koppling som görs är positiv eller negativ. På så vis hjälper ekvivalenskedjorna oss att ringa in en 

diskurs. De tecken som i hög utsträckning är extra utsatta för att tillskrivas olika betydelser kallas 

flytande signifikanter. Att en signifikant är flytande innebär att en diskurs inte lyckats fylla tecknet 

med ett bestämt innehåll och således kan fungera som indikator på att flera diskurser strider i det 

valda ämnesfältet. Flytande signifikanter utgörs av begrepp som används i varje identifierad 

diskurs, men förefaller innebära olika beroende på sammanhanget som begreppet lyfts i. De 

flytande signifikanserna hjälper således till att distingera den kamp som pågår mellan diskurser, 

eller såsom redskapet används av oss: kamper inom en viss diskurs. Vi tolkar begreppet svenskhet 

som extra känsligt för tillskrivning av mening i förevarande studie, vilket utvecklas ytterligare i 

avsnitt 5.3 (Winther Jørgensen & Phillips 2000:35). Genom att använda oss av våra 

diskursanalytiska verktyg nodalpunkt, ekvivalenskedjor och flytande signifikant kan vi således 

enklare navigera oss i materialet och på ett transparent sätt tolka huruvida undersökningens material 

kan sägas innehålla flera diskurser och hur dessa i så fall tar sig uttryck.  
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3.4.3 Bacchis analysverktyg 

Bacchi har utvecklat en metod ursprungligen för att analysera styre. Metodens utgångspunkt är att 

politik skapas utifrån en viss problemformulering (2009:25, 31). Bacchis teori vilar även den på en 

socialkonstruktivistisk och poststrukturalistisk tradition (Bacchi 2009:33 f) och har sin grund i tre 

pelare. Den första utgår ifrån att individer styrs genom problematiseringar, det vill säga hur frågor 

och handlingar konstrueras till att bli problem. Utifrån dessa problem skapas de politiska 

handlingsprogram som Bacchi menar styr våra liv. Likt Laclau & Mouffe behandlar Bacchi 

maktaspekter och menar med bakgrund av ovan nämnt sålunda att det är de som besitter makt i 

samhället som påverkar vad vi definierar vara problem och därmed vår uppfattning om omvärlden 

(2009:25, 32. Jfr även Santesson-Wilson 2003:90 som menar att problemdefinitioner kan användas 

som taktiska redskap vilka blockerar vissa (politiska) åtgärder och främjar andra). Detta synsätt på 

makthavare som problemskapare utmanar således betraktandet av dem som problemlösare (Bacchi 

2009:2 ff.). Den andra pelaren i Bacchis teori utgår ifrån att fokus ska riktas på problematiseringar 

snarare än på vad som i och med dem formuleras vara problem. Diskurser, menar Bacchi (2009:32 

ff.), konstruerar och upprätthåller problem genom dess gränsdragande för vad som är accepterat att 

såväl tänka som uttrycka. Vi bör därför intressera oss för de premisser som problemformuleringen 

vilar på. Sammanfattningsvis kan vi alltså i vår analys, i linje med Bacchis teori, klargöra hur ett 

problem framställs i en text och sedan urskilja de antaganden som problemformuleringen vilar på 

för att blottlägga vad som implicit förmedlas vara orsaken till heder. Slutligen vilar Bacchis sista 

pelare på att se till de diskursiva följder som en problemformulering kan medföra (Bacchi 2009:39 

ff.). 

 

3.5 Kritisk reflektion över diskursanalys som metod och teori 

Även om det finns en mängd olika syn på makt inom diskursanalysen (exempelvis Faircloughs 

fokus på maktkonstituerande regler i diskurser i förhållande till Laclau & Mouffes utgångspunkt i 

kampen om meningsskapande) har de gemensamt att makt är ett givet och vanligt 

forskningsproblem. Detta i och med att diskursanalysen som bekant sedan ovan vilar på en 

medvetenhet om att språkliga uttryck innehar en tvingande karaktär (Bergström & Boréus, 

2012:400). Den radikalt konstruktivistiska typ av diskursanalys som förevarande studie utgår ifrån, 

har kritiserats för att, genom att ta ställning mot att reducera frågor om identitet till den materiella 

nivån, själv hamna i en idealistisk position (se Bergström & Boréus 2012:400). Om synsättet håller 

som utgångspunkt att allt kan betraktas som diskurs försvåras också föreställningar av att historien 

kan ses i termer av kausalitet. Man kan således ställa sig frågandes till vad som gör att särskilda 
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diskursiva konstruktioner formas: “verkligheten” kan ju enligt synsättet inte orsaka detta eftersom 

att den i sig själv är en konstruktion (se Bergström & Boréus 2012:401 samt Hacking 2010 för en 

genomgripande redogörelse av kritiken mot socialkonstruktivismen som sådan). Ytterligare en 

kritik av diskursanalysen är att den, med undantag för den kritiska traditionen, är relativistisk, det 

vill säga att den håller som ståndpunkt att det inte finns en absolut sanning. Diskursanalys ämnar 

inte “komma bakom” diskurser för att nå en sanning utan istället att studera diskurser i sig. En 

sådan inriktning på meningsskapande kan uppfattas vara ensidig då den bortser från “fakta” och 

menar att allt är en konstruktion. Utifrån denna hållning menar kritiker att det blir problematiskt att 

behandla frågor om exempelvis förintelsen eller den franska revolutionen. Historiken Ginzburg har 

bland annat ifrågasatt att om sättet att läsa avgör vad som är “sant” och den mest “effektiva” 

tolkningen blir den som hålls för sann blir således “effektiviteten” ett sanningskriterium. En 

diskursanalytisk försvarare kan i detta avseende hävda att vi inte saknar möjlighet att avgöra vad 

som är sant eller falskt inom en given diskurs bara för att ett objekts vara och mening måste ses 

diskursivt (Bergström & Boréus 2012:402).  Därtill besvaras kritiken genom att framhålla att de 

konkreta situationer som uppstår ändå har så pass snäva ramar för de sätt en individ kan handla på 

och världen uppfattas på, vilket resulterar i att situationer överlag är förhållandevist låsta (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:12).  

Det finns flera sätt att tillgå för att samla in empiriskt material i diskursanalys (intervjuer, 

deltagande observation och olika söktekniker för representativt urval för att nämna några). För 

analys måste denna empiriska data överföras till text för att sedan låta den teoretiska ansatsen 

förbindas med analysobjektet. Dessa flertalet steg kan innebära en risk i att forskaren avstår från att 

redovisa för tillvägagångssättet i någon del av studien (Bergström & Boréus 1999:403). Därför 

betonas tydliga analysverktyg och genomgående transparens, läs mer om detta i avsnitt 4.4. 

Diskursanalysen saknar också en teori om enskilda människor som individer eller grupper i 

samhällen. Således innehar diskursanalysen ingen möjlighet att belysa agenter eller subjekt i 

egenskaper av fysiska människor. Detta kan avläsas i förevarande studie genom att vi inte har 

fokuserat på skribenterna av de artiklar som utgör materialet, utan koncentrationen vilar istället på 

den diskurs som förmedlas.  

3.6 Medias roll och makt 

Media kan sägas sätta agendan för samhället som helhet (se t.ex. Englund 2002:2, Bacchi (2009:19) 

och Wächter 1974:102 f., 119). Kampen om makten i samhället innebär i stor utsträckning en kamp 

om uppmärksamhet, där möjligheten att nå ut med sina budskap i media spelar en viktig roll 

(Jacobson 1993:9). Mediernas betydelse för konstruktionen av sociala problem och brott och därtill 

samspelet mellan kriminalpolitik och media, har varit ett angeläget ämne för många forskare 
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(Sarnecki 2014:328). Pollack (2001:329) menar att man i och med studerandet av det institutionella 

samspelet mellan kriminalpolitik och medier bättre kan förstå kriminalpolitiska förändringar. 

Santesson-Wilson (2003:89 f) menar att ett politiskt problem alltid, direkt eller indirekt, innebär att 

tillståndet i förlängningen bryter eller hotar ett erkänt gemensamt intresse, såsom rättvisa eller 

frihet. Det praktiska politiska inflytandet är emellertid inte jämnt fördelat, utan vem som har kraft 

nog att beskriva problemet spelar således en roll. Att studera medialt material med ett 

diskursanalytiskt angreppssätt förefaller därför givande, eftersom blottläggande av maktrelationer 

som tidigare nämnt också är en viktig del av diskursteorin (se t.ex. Winther Jørgensen & Phillips 

2000:45 samt Bergström & Boréus 2012:381). En aspekt av nämnda samspel är så kallade 

moralpaniker. De uppstår i och drivs av media i och med att ett extremt brott eller hot (såväl 

faktiska som inbillade) uppmärksammas och får stort massmedialt utrymme. Dessa paniker har en 

stor betydelse för kriminalpolitiska beslut då de påtvingar politikerna att se över åtgärder för att inte 

ifrågasättas för bristande handlingskraft (Pollack 2001:329). Mediepanikerna kan dock också 

resultera i vad som brukar refereras till som symbolpolitiska åtgärder som syftar till att politiska 

beslut ofta kan bestå i vad beslutet symboliserar, snarare än vad det konkret åstadkommer 

(Santesson-Wilson 2003:26 f.). Medialt material, i synnerhet de tidningar som vi analyserar då de är 

de största på nätet i Sverige, kan alltså argumenteras vara representativt för den allmänna opinionen 

då de påverkar såväl samhällsagendan som kriminalpolitiska beslut. 

 

 4 Tillvägagångssätt 

4.1 Materialbeskrivning och urval 

Förevarande studies analysmaterial består av 22 artiklar från Sveriges två största kvällstidningar på 

nätet; Aftonbladet och Expressen, samt de två största dagstidningarna på nätet; Dagens Nyheter 

samt Svenska Dagbladet (Dagens Analys 2016, Nationalencyklopedin). Studien består av så kallat 

målinriktat eller målstyrt urval (Bryman 2011:350). Detta innebär att enheter, såsom dokument eller 

individer, som har direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats väljs ut. Forskaren 

gör således urvalet med ambitionen att nå material som är relevant för problemformuleringen. Det 

målstyrda urvalet kan också kombineras med kedjeurval. Ett sådant typ av kedjeurval innebär att 

forskaren initialt får kontakt med en (i vårt fall) text som är relevant för undersökningens tema och 

använder texten för att få kontakt med ytterligare material (Bryman 2011:196, 434). Den kvalitativa 

forskaren kan ställas inför problemet att det på förhand är svårt att avgöra en lämplig urvalsstorlek 

för att nå teoretisk mättnad (Bryman 2011:346). I förevarande studie baseras urvalet på en sådan 

mängd material som krävs för att få en tillförlitlig känsla av att temat är uttömt och tillräckligt 
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varierat (så kallad datamättnad, se exempelvis Guest m.fl. i Bryman 2011:436). Denna punkt 

inträffade i förevarande studie vid läsning av 17–18 artiklar, men vi valde att fortsätta ytterligare av 

flera skäl. Dels är det vanligt att fortsätta bara för säkerhets skull, men vi hade även vårt material 

sorterade i kronologisk ordning och ville därför inte heller riskera att gå miste om en händelse som 

inträffade under en tidsperiod som vi ännu inte hunnit gå igenom på grund av materialets sortering 

(Bryman 2011:436). 

Samtliga fyra nyhetstidningar som vi insamlat texter ifrån beskriver sig som politiskt obundna, men 

att de artiklar som publiceras på tidningens ledarsida kan ha viss ideologisk färgning. Aftonbladet 

kallar sin ledarsida för ”obunden socialdemokratisk” (Aftonbladet 1). Expressen benämner sig som 

liberal (Expressen 1). Dagens Nyheter har en oberoende liberal ställning på sina ledarsidor men 

betonar även att de inte är partibundna (Dagens Nyheter 2008). Slutligen beskriver sig Svenska 

Dagbladet i helhet som politiskt obunden men ledarsidan såsom ”obunden moderat” (Svenska 

Dagbladet 1). Vårt material innehåller enbart en ledare, från SvD, men om flera hade påträffats 

hade frågan väckts huruvida tre av fyra tidningars likartade politiska hållning hade kunnat påverka 

de argumentationslinjer som framträder och eventuellt snedvrida våra resultat. Urvalet skapades 

genom att genomföra en sökning på sökmotorn Retriever med fritexten ”heder* Fadime” (utan 

citationstecken) och resultatet gav 3 artiklar från Aftonbladet, 12 från Expressen, 5 från Dagens 

Nyheter och 2 från Svenska Dagbladet. Sökresultatet bestod av ytterligare 2 artiklar från Dagens 

Nyheter och 2 från Expressen, men dessa exkluderades då de inte behandlade heder som ämne i 

texten, utan hade ett annat tema i fokus medan heder nämns ytterst flyktigt. En text från Dagens 

Nyheter adderades (inräknad i ovan presenterade framställning), då en sökträff i sin tur hänvisade 

till nämnda text och den föreföll givande i förhållande till studiens syfte. 

Vidare begränsade vi sökningen till material publicerat på webben, vilket motiveras dels med att 

webben är mer tillgänglig än tidning i fysiskt format, att mer material har möjlighet att publiceras 

på webben samt att en sökning som tog hänsyn till både tryckt material och material på webben i 

huvudsak enbart resulterade i att samma text gav två sökträffar, detta i och med att det som trycks 

också publiceras på webb. Sökningen begränsades i tid och utgörs av artiklar som publicerats 

mellan den 12 oktober 2016 och 12 april 2017. Valet av tidsperiod motiveras med att studien ämnar 

undersöka den diskurs som kan sägas råda 15 år efter mordet på Fadime, och mordet skedde den 21 

januari 2002. Tidsspannet hänför sig till de tre månaderna innan 15-årsdagen och de tre månaderna 

efter, med en viss justering till förmån för månaderna innan i syfte att avsätta tillräckligt med tid för 

att analysera materialet. 
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4.2 Sökmotor och sökord 

Vi använde oss av sökmotorn Retriever vilken är Nordens största digitala nyhetsarkiv (Institutionen 

för mediestudier 1) för att genomföra sökningen enligt ovan nämnda sökord ”heder* Fadime”. 

Asterisken inkluderades för att tillåta ord där heder agerar prefix, såsom “hedersmord”. Enbart 

sökordet ”heder*” gav dock ett ofantligt stort urval och texter kring annan typ av heder 

inkluderades i stor utsträckning, exempelvis ”hedervärd räddning av fotbollsmålvakten”. Ordet 

Fadime adderades för att återföra fokus till den typ av heder förevarande studie undersöker. Att 

Fadime utgjorde någon form av startskott på hedersdebatten i Sverige torde stå klart, och den 

utgångspunkten underbyggs även i kapitel 1 och 2.  Det finns dock en risk att inkluderandet av 

sökordet Fadime skapar en viss snedvridning i vårt material, främst av två skäl. Dels exkluderas de 

typer av texter som inte menar att Fadime är relevant för att diskutera heder och kanske till och med 

inte tycker att heder i sig är ett fruktbart begrepp. Det skulle vara den feministiska linjen som antar 

den hållningen, vilken menar att beteendet faller under begreppet mäns våld mot kvinnor alternativt 

våld i nära relationer. Dels finns en förening med namnet “Glöm Aldrig Pela och Fadime” (GAPF), 

vilka uttalat ställer sig kritiska mot en feministisk förklaringsmodell, som också får möjlighet att 

förekomma i större utsträckning på grund av sitt namn. Emellertid ser vi tendenser av att även 

motståndare till förekommande begreppsanvändning relaterar till den, om än på ett kritiskt sätt. Det 

finns självfallet en risk att material som hade varit av vikt för studien kan ha gått om intet genom 

begränsningar av både sökperiod, källor och sökord. Denna risk går aldrig att helt exkludera vid 

kvalitativ forskning eftersom en avgränsning måste göras.  Emellertid fanns redan innan vi 

påbörjade vår sökning en idé kring vilka typer av diskurser som skulle kunna visa sig i materialet, 

eftersom vi läst in oss på tidigare forskning och skapat oss en uppfattning. Som nämnt innebär dock 

den socialkonstruktivistiska hållningen som diskursanalysen alltjämt härrör ifrån, att varken tidigare 

forskning, eller ens vår egen, representerar någon form av absolut sanning.  

 4.3 Forskarens roll 

4.3.1 Etiska överväganden 

I förevarande studie medverkar inga deltagare aktivt och inga personuppgifter hämtas, inte ens från 

existerande myndighetsregister. I studien bör det tas hänsyn till eventuella konsekvenser för de 

berörda vad gäller det faktum att information kan betraktas vara utebliven eller istället indirekt 

framförd, exempelvis via massmedia (Vetenskapsrådet 2002:7). De skribenter till de texter som 

utgör materialurvalet bör betraktas ha en medvetenhet och ett medgivande av att deras texter kan 

komma att bli föremål för tolkning och analys i och med att dem låtit publiceras i någon utav 

Sveriges främsta nyhetstidningar. Vidare bör detta även avse de som samtyckt att medverka i 
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texten, exempelvis genom intervju. Vi har till viss del tagit hänsyn till dem i och med att vi inte 

fokuserar på dem som aktörer utan snarare på vad texten förmedlar. Vetenskapsrådet framhåller 

också rätten att komma till tals och bli utforskad (Vetenskapsrådet, 2002:5). Våra tankar förs 

givetvis till bl.a. Fadime som är avliden vid tiden för publiceringarna. I detta avseende bör främsta 

ansvar ligga hos tidningen och den pressetik som där råder. Vi utgår också ifrån att skribenterna vid 

Sveriges främsta tidningar reflekterat över etiska överväganden i deras material. 

4.3.2 Förförståelse 

Det är inte möjligt, ej heller en diskursanalys syfte, att forskaren förmår rekonstruera exakt vad 

författaren av en text har haft för avsikt vid förmedlingen. Forskaren själv är en mottagare, färgad 

av såväl individuella uppfattningar som upplevelser av världen. Det är heller inte forskarens uppgift 

att som uttolkare återskapa en avsändarens mening. Istället ska forskaren använda sin samtida 

kunskap i mötet med den ursprungliga texten (Bergström & Boréus 2012:25). Det kan därför vara 

av vikt att skapa medvetenhet om sin egen förförståelse och att förförståelsen ofrånkomligt sätter 

sin prägel på den tolkning som görs i princip alla typer av textanalyser (Bergström & Boréus 

2012:31). Vi som har författat denna studie besitter exempelvis en särskild förförståelse då vi som 

kriminologstudenter är förhållandevis insatta i tidigare forskning. Det bör dock understrykas att 

förevarande studie med sin socialkonstruktivistiska hållning menar att denna förförståelse inte 

hämmar möjligheten att nå en “sanning bakom” tolkningen, då en sådan överhuvudtaget inte antas 

finnas (Bergström & Boréus 2012:402). 

 4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

4.4.1 Reliabilitet 

Enligt empiristisk vetenskapssyn är förutsättningarna för god reliabilitet att forskaren är noggrann i 

sina mätningar och beräkningar. Reliabilitet som begrepp kan dock vidgas och bli relevant även för 

de studier som inte avser att räkna eller mäta. I kvalitativt hänseende är förutsättningarna för god 

reliabilitet att forskaren i allmänhet är noggrann i alla led och att felkällor elimineras i görligaste 

mån (Bergström & Boréus 2012:42). Exempelvis har vi i förevarande studie eliminerat de artiklar 

som behandlar begreppet heder på ett annat sätt än vad vi ämnar mäta, se avsnitt 4.2. Förevarande 

studie analyserar artiklar som publicerats i svensk webb. Bryman (2011:141) resonerar kring hur 

internet skapat nya dimensioner vad gäller samhällsvetenskaplig forskning och etiska beslut. Även 

om materialet i förevarande studie inte utgör interna chatt- eller diskussionsgrupper är det ändå av 

vikt att understryka att samtliga artiklar arkiverats på ett offentligt sätt och är lättillgängliga att ta 

del av (se exempelvis Pace & Livingston i Bryman 2011:142). Beträffande reliabilitet är detta en 

fördel med förevarande studie då andra kan ta del av materialet i förhållande till forskarens resultat, 
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något som hade varit svåruppnåeligt vid exempelvis en deltagande observation (som exempelvis är 

en teknik för att studera den diskursiva praktiken i Faircloughs analysmodell för kritisk 

diskursanalys, se Bergström & Boréus 2012:376). 

4.4.2 Generaliserbarhet 

Att nå den generaliserbarhet som avses i objektivistisk mening är underordnat förevarande studies 

utgångspunkt i diskursanalysen, däri generalisering inte är ett mål (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:28 f). Förevarande studie ämnar inte etablera eller nå en allmängiltig “sanning” utan snarare 

bidra till många “sanningar” att ta del av. Det finns dock så kallad analytisk generaliserbarhet som 

är tillämpbar för diskursanalys. Detta avser att forskarens tolkning harmonierar med den teori som 

valts samt att resultatet kan ge vägledning i andra situationer (Kvale 1997:209 ff.). Ibland refereras 

detta till extern reliabilitet eller god intersubjektivitet, vilken hänför sig till frågan om huruvida 

andra forskare skulle kunna upptäcka samma fenomen i samma eller liknande sammanhang som 

den aktuella studien (Bergström & Boréus 2012:405, 406). Den interna reliabiliteten hänför sig 

istället till frågan i vilken utsträckning andra forskare skulle sammankoppla undersökningens 

material med de begreppsbeskrivningar som forskaren genererat i studien. Det avser alltså att 

garantera konsekvensen i forskarens bedömningar och tolkningar av materialet. Detta kan vara svårt 

vid kvalitativa studier då tolkningen, som vid diskursanalyser, utgör en stor del av forskningens 

resultat. Det kan också menas vara ett ouppnåeligt ideal då det utgår ifrån att alla har ett neutralt 

observationsspråk (Winther Jørgensen & Phillips 2000:36). Därför läggs istället stor vikt dels vid 

att framställa tydliga analysverktyg och att studien genomsyras av genomskinlighet. Därtill vid att 

forskaren argumenterar väl för sina slutsatser och är tydlig med hur materialval och tolkning 

genomförts (Bergström & Boréus 2012:36 f.) då noggranna förklaringar av tillvägagångssättet 

underlättar för andra forskare att nå samma resultat. Att tolkningen som görs är förankrad kan med 

fördel styrkas med citat från materialet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:123) vilket görs i hög 

grad i förevarande studie. Därtill kan de diskurser och den begreppsanvändning som framkommer i 

förevarande studies material bekräftas genom att se hur de artiklar som analyseras relaterar till 

varandra och till tidigare forskning, något som refereras till som intertextualitet (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:77 f.). En annan sida av reliabiliteten är intrasubjektivitet. Med detta avses att 

samma person får samma resultat vid samma analys av samma material vid olika tidpunkter 

(Bergström & Boréus 2012:43). Vad gäller förevarande studie har vi med hänsyn till detta 

avsiktligen återgått till materialet vid olika tillfällen för att bekräfta att vår ursprungliga tolkning 

fortsatt gäller. Vi är också två som genomfört denna studie och då vi har arbetat med materialet på 

varsitt håll och sedan sett att våra tolkningar av det samstämmer, talar det för god intersubjektivitet. 

Innan tolkningen genomfördes hade vi också utformat en tydlig tolkningsram för att vi skulle vara 
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överens om hur materialet ska tolkas (se avsnitt 4.3). 

4.4.3 Validitet 

Validitet i kvalitativa studier handlar främst om huruvida den eller de frågeställningar som 

forskaren ämnar besvara verkligen besvaras (Bergström & Boréus, 2012:41, May 2001:118). 

Validitet i förhållande till en konstruktivistisk syn har varit föremål för diskussion. Om 

vetenskapssynen utgår ifrån att forskaren inte kan förbise sin förförståelse har det argumenterats att 

även forskaren och dess historiskt och socialt präglade förförståelse bör beaktas. För att nå god 

validitet i en textanalys kan forskaren därför till att börja med lära sig mer om den sociala kontext i 

vilken studien äger rum. Validiteten måste alltså bedömas separat i varje specifik undersökning som 

företas (Bergström & Boréus 2012:405). Sammanhanget kan beaktas genom att de påståenden som 

framhålls ska ge diskursen någon form av sammanhang; om forskarens argument inte passar in i 

sammanhanget förefaller en större risk för att forskningen inte framstår som legitim (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:123). Utöver detta kan forskaren för god validitet öka förståelsen för 

både sin förförståelse och vetenskapskultur (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:42).  

 

5 Resultat och analys 

5.1 Inledande kommentarer 

Syftet med studien är att undersöka huruvida den mediala debatten fortsatt är polariserad mellan de 

tidigare två huvudsakliga förklaringsmodellerna till heder, eller om debatten nyanserats eller 

uppluckrats sedan år 2002. Den tidigare forskning som vi funnit relevant har påvisat kampen mellan 

de två förklaringsmodellerna där den kulturorienterade linjen framhållits som dominerande i 

forskarens undersökta material. Vad vi kan framhålla som gemensamt för den tidigare forskning 

som vi berör, är ett fokus på orsakerna bakom heder. Emellertid visar vår studie på att diskursen 

idag inte längre har ett lika tydligt fokus på orsaksförklaringar, utan istället presenteras lösningar 

och åtgärdsplaner på ett problem som inte tydligt formuleras. Med stöd av Bacchi (2009) finns det 

dock en möjlighet att utröna en problemformulering utifrån de lösningar som presenteras och på så 

sätt även härleda hederns orsaker. Det är i sig intressant att denna förskjutning uppenbarat sig och 

avslutningsvis kommer våra tankar om nämnda tendens kommenteras och problematiseras. Initialt 

följer dock en redogörelse för vår tolkning av materialet, vilken vi företagit med stöd av Laclau & 

Mouffes analytiska redskap nodalpunkt, ekvivalenskedjor och flytande signifikant. 

5.2 Nodalpunkt 

Vår utgångspunkt är som redogjort för att det finns en polemik i debatten, bestående av 
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kulturorienterade förklaringsmodeller respektive feministiska förklaringsmodeller. Förhållnings-

sätten kan belysas med exempel ur vårt material, där följande får ge uttryck för den kulturbaserade 

förklaringsmodellen: 

Det här var det första hedersmordet som kom till rättslig prövning i Sverige. Tingsrätten i 

Lindesberg tog hänsyn till mannens kulturella bakgrund och dömde honom för dråp i stället 

för mord. Vad skulle Sara ha gjort i dag om hon hade levt? När jag på nytt läser brevet från 

Saras mamma blir jag påmind om hur svårt det var att få det svenska samhället att förstå det 

hedersförtryck som drabbade många tjejer med rötter i Mellanöstern och Nordafrika. (text 4) 

 

Den feministiska förklaringsmodellen kan exemplifieras med följande citat som tar avstånd från att 

heder har med kultur, religion eller nationalitet att göra: 

I stället hänfaller man åt att generalisera och kopplar "heder" som en "kulturell" norm eller 

värdering till en viss nationalitet eller religion. (text 17) 

 

Ytterligare ett exempel kan belysa hur en text, som inte förmedlar en idé om patriarkala strukturer 

som orsak till heder, ändock tar spjärn mot ett sådant synsätt och på så sätt bidrar till att bekräfta 

dess relevans: 

Det fanns andra som ville förneka problemet. Vissa debattörer och politiker, inte minst från 

vänstern, förnekade att hedersförtryck och hedersmord existerade. De hävdade att det 

svenska samhället minsann inte heller är jämställt och att även många svenska kvinnor 

mördas av närstående män. Eftersom hedersförtrycket kunde användas i rasisternas 

propaganda ville de inte se skillnaden mellan att en ung kvinna förtrycks av sin egen familj 

och att en relation mellan två vuxna människor spårar ur. (text 4) 

 

Vad båda ovanstående citat vidare kan belysa, är det vi menar utgör diskursens nodalpunkt, 

begreppet heder. Nodalpunkten är det begrepp kring vilket en diskurs sluter sig. Det har tidigare 

framhållits att nodalpunkten ska ses som en typ av nav i diskursen, och kanske till ses på så vis att 

diskursen inte hade varit möjlig utan den specifika nodalpunkten (Bergström & Boréus 2012:367 

samt Winther Jørgensen & Phillips 2000:50). För att utröna nodalpunkten i förevarande material, 

noterade vi de begrepp som återkom i materialet oavsett vilken hållning texten i övrigt intog. Det 

var förvisso många begrepp som återkom, exempelvis begreppen jämställdhet, frihet, kontroll och 

svenskhet. Vad de alla hade gemensamt var ju dock hur de relaterades till ordet heder, och på så vis 

är det motiverat att tänka sig begreppet heder som nodalpunkt – alltså det tecknet som har 

kopplingar till alla andra tecken i diskursen. 

Det är dock på intet sätt en självklarhet att begreppet heder alltid utgör en nodalpunkt, utan likt 

diskursteorins alla redskap finns de till för att hjälpa forskaren att navigera i sitt material. Det går 

således att tänka sig att ett annat urval hade funnit att diskursen egentligen rör någonting annat än 
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just heder. Förevarande urval är dock format så att begreppet inte så överraskande får en vital roll, 

exempelvis genom sökkravet på att ordet heder skulle finnas med. Även Fadime hade på samma 

sätt kunnat utgöra en nodalpunkt, men vi menar att hennes namn inte är nödvändigt för att föra 

denna typ av debatt. Annorlunda uttryckt: det går att debattera heder utan att nämna Fadime, 

jämställdhet, svenskhet, frihet eller kontroll, men det går inte att debattera heder utan att nämna 

heder. Detta är dock ett påstående som kan modifieras. Likt vad förespråkare för den feministiska 

linjen framhåller, behöver inte heder nämnas för att diskutera orsaker och lösningar kring mäns våld 

mot kvinnor, eller patriarkala strukturer överlag. Heder kan således framstå som en onödig 

dimension av ett redan etablerat problem, som varit aktuellt långt innan Fadimemordet inträffade 

(se t.ex. Wikan 2003:64). Vidare visas nedan exempel på hur hedersbegreppet används oberoende 

av inställningen till själva användandet av begreppet, vilket stärker uppfattningen att begreppet är 

centralt, men för den delen inte behöver anses vara fruktbart: 

Att använda lämpliga begrepp för sociala fenomen har en central betydelse för att undvika 

oavsiktliga eller oförutsedda konsekvenser för grupper som berörs av begreppen i fråga. Men 

det är inte alltid lätt att hitta relevanta begrepp som passar bra till sociala fenomen. 

"Hedersrelaterat våld och förtryck" och "hedersmord" är sådana begrepp som alltid öppnat 

för olika tolkningar av händelser och deras konsekvenser för individer, grupper och 

samhällen. (text 17) 

I dag försöker man fånga upp ungdomar i ett tidigt skede, bland annat genom 

resurscentrumet Origo, ett samarbete mot hedersvåld mellan kommunerna i Stockholms län, 

landstinget och Polismyndigheten. (text 18) 

Straffskärpning för brott som begås med hedersmotiv måste införas, "Lex Fadime". 

Permanent skyddad identitet ska kunna ges till de som utsätts för hedersvåld. (text 1) 

Ibland undrar jag om det kommer att krävas en ny Fadime. En symbol vars tragiska öde kan 

samla andras mod och inspirera till förändring. Kanske är det ett ansikte, ett minspel och ett 

namn som många behöver för att förstå allvaret? (text 12). 

Här används begreppet således i situationer med vitt skilda ändamål: för att kritisera begreppet i sig 

(första citatet), för att marknadsföra ett stödcentrum (andra citatet), för att motivera politiska beslut 

(tredje citatet) och för att uppmuntra till reflektion (sista citatet). Kring nodalpunkten kan således 

olika debatter föras, och i det följande visar vi hur vi med hjälp av ytterligare diskursanalytiska 

begrepp navigerar oss vidare för att kunna urskilja både skillnader och likheter i talet som förs kring 

nodalpunkten. 

5.3 Ekvivalenskedjor 

Med en etablerad nodalpunkt använde vi oss av ekvivalenskedjor för att kunna uttala oss om vilken 

linje respektive text skulle kunna förknippas med. Ekvivalenskedjor består av ett antal begrepp som 

tenderar att kopplas ihop med nodalpunkten, och de kan vara både en positiv förknippning, eller en 

negativ sådan. Ekvivalenskedjorna kan på så vis antyda textens explicita och implicita 
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förhållningssätt till nodalpunkten heder. Vi fann ett stort antal begrepp som i upprepad mån 

förekom i texterna, varav fetmarkerade ord eller begrepp exemplifierar ord som senare kommer att 

utvecklas till en ekvivalenskedja: 

Det blev en kulturkrock. Jag levde i ett öppet samhälle på dagarna, men sedan i ett helt annat 

när jag kom hem. (text 19) 

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. (text 11) 

Som liberal vill man som princip inte utöka statens inflytande, men faktum är att på flera 

områden klarar inte staten några av sina grundläggande åtaganden - att upprätthålla 

individens skydd och rättigheter. Liberala principer trängs undan. Rättsstaten och det 

sekulära samhället urholkas. Individen försvagas gentemot kollektivet. (text 1) 

Hederskultur är ett märkligt ord - det är inte särskilt hedersamt att med våld och hot tvinga 

sina döttrar till underkastelse. Eller att tvinga sönerna att kontrollera sina systrar, av rädsla 

att förskjutas av familjen om de vägrar.  (text 2)  

 

Vad ovanstående fetmarkerade ord kan sammanfattas i är att heder förknippas med familjers eller 

släktingars kontroll och begränsningar av främst kvinnor. Det framhålls även stå i opposition till 

någonting annat: nämligen samhället i stort, det öppna, tillåtande och sekulära samhället som 

respekterar individens rättigheter och skydd. Med avstamp i nämnda ekvivalenskedja sorterades 21 

av materialets 22 artiklar i den kategori som representerade kulturellt betingade 

förklaringsmodeller. Detta kommenteras utförligare strax nedan. Den enda texten som istället 

hänfördes till en annan typ av ekvivalenskedja, sorterades under en feministisk förklaringsmodell. 

Det kan således inledningsvis sägas att kulturorienterade förklaringsmodeller i vårt material, i linje 

med vad tidigare forskning resulterat i, är de mest frekvent förekommande. Diskursen utgörs 

således av den kulturorienterade linjen, medan den feministiska linjen utgör det diskursiva fältet. 

Diskurs är namnet på den enskilda, entydiga, betydelsefixeringen medan resterande, alternativa 

betydelser, utgör det diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips 2000:64). Eftersom den 

feministiska linjen konstruerar en alternativ förklaring i förhållande till det huvudsakliga sätt som 

materialet förhåller sig till orsaken till heder, förklaras den feministiska linjen tillhöra det diskursiva 

fältet.  Detta är emellertid inte helt självklart, speciellt inte eftersom vår undersökning kom att visa 

att linjerna i relativt stor utsträckning relaterar till varandra och inte helt kan särskiljas. Det skulle 

därför kunna argumenteras för att diskurserna till och med är en del av samma diskurs. Vi har dock 

valt att förhålla oss på så sätt att de olika förklaringsmodellerna utgör olika diskurser, vilket vi 

också tycker framgår och tydliggörs i förhållande till de ekvivalenskedjor vi strax presenterar. 

Genom att ta avstånd från ett förhållningssätt möjliggörs också en tillhörighet till ett annat – vilket 
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det också finns tydliga tecken på i materialet. Det går således förvisso att argumentera för att den 

feministiska ekvivalenskedjan, vilken redogörs för strax nedan, i mycket begränsad mån 

förekommer i materialet. Den rådande diskursen använder dock den feministiska argumentationen 

som ett sätt att etablera sig själv, och bidrar ju på det viset även till en reproduktion av den 

feministiska förklaringsmodellen. Det finns således flertalet exempel på förekomsten av en 

ytterligare, alternativ, diskurs genom att en text bemöter och/eller positionerar sig i förhållande till 

en annan argumentationslinje. Med detta poängterat medföljer även en viss kritik för den stelhet 

som kan uppkomma i och med kategoriseringen av materialet och trubbigheten i att kvantitativt 

sortera texterna i ettdera facket. Antalet texter som sorteras in under respektive tema kan som 

tidigare nämnt därför inte argumenteras för att säga någonting fruktbart om resultatet, utan 

dimensionen av vår tolkning är av störst vikt. Ekvivalenskedjan i en feministisk linje kan istället 

exemplifieras med följande: 

För 20 år sedan vägrade vänstern inse att hedersförtrycket var ett problem i sig som kunde få 

förödande konsekvenser för de unga människor som drabbades. Vänstern i dag vägrar se 

islamisternas förtryck eftersom de ser den antirasistiska kampen som överordnad. Jag 

hoppas att det inte tar 20 år för vänstern att genomskåda att det islamistiska förtrycket utgår 

ifrån en totalitär högerextremistisk ideologi som inte kommer att försvinna av sig själv med 

ökad integration.” (text 4) 

Vänsterpartiet menade på att det inte existerade några unika jämställdhetsproblem i vissa 

bostadsområden och att det därför inte behövdes några jämställdhetsinsatser i 

integrationspolitiken. Den som hävdade motsatsen stämplades som rasist. (text 3) 

Begreppet "heder" används av förövarna och förtryckarna själva med uppenbara 

förfalskningar och förvrängningar av sociala normer och värderingar. Begreppet "heder" 

kan även bädda för olika stereotyper och stämpling av vissa folkgrupper utifrån 

generaliserande "kulturella" betingelser. (text 17) 

Många av de som utövar hedersförtryck kommer från samhällen med en svag eller opålitlig 

stat, där släkten eller klanen blivit säkerheten. Den sexuella kontrollen beror på att männen 

vill ha makten över vem familjens kvinnor skaffar barn med. Det är patriarkala system som 

fanns långt innan både kristendom och islam. (text 18) 

 

Ekvivalenskedjan blir således tydligast om den definieras negativt: heder hör inte ihop med att vara 

ett problem i sig, utan istället en del i något större (mäns våld mot kvinnor, vår anm.), heder hör inte 

ihop med religion eller kultur, heder är inte förbehållet varken en geografisk plats eller 

samhällsgrupp. Vidare märks en motsättning i att vara mot den problematik som benämns vara 

hedersrelaterad, och samtidigt vara antirasist. Att det skulle finnas en motsättning i det, framgår inte 

i texter som förmedlar en kulturorienterad förklaring. Slutligen förknippas nämnda argumentation 

med vänsterpolitik. Som redogjorts för inledningsvis i kapitel 1 kan debattens återuppblossande ha 

viss koppling till kanske främst det partiprogram som (Fi) lanserade, där just begreppen kultur och 

heder inramades med citationstecken och strukturella patriarkala system framhölls som 
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hedersproblematikens kärna. Här uppkommer således frågan om huruvida det egentligen är 

patriarkala strukturer som förklaringsmodell som somliga vill ta avstånd ifrån, eller om det kan 

tänkas vara ett avståndstagande från en politik som bedrivs av ett parti man inte håller med i sak. 

Som kommer diskuteras i det följande, kan man argumentera för att linjerna eventuellt ligger 

närmare varandra än explicit uttryckt: men det finns andra förluster att göra genom att öppet alliera 

sig med politiskt oliktänkande (se Santesson-Wilson 2003:91 samt medias påverkan på politiken, 

avsnitt 3.6). 

5.4 Flytande signifikanter 

En flytande signifikant är ett tecken som är extra utsatt för tillskrivning av betydelser. Den flytande 

signifikanten kan därför påvisa den diskursiva kampen mellan olika diskurser. Vi använder dock 

den flytande signifikanten på ett bredare sätt för att påvisa en kamp som pågår inom en diskurs. 

Som framgått kan tematiseringen kulturlinjen respektive feministiska linjen framstå som något 

snäv. I materialet såg vi exempelvis att religion framhölls som en förklaring, medan andra texter 

förmedlade bilden av att religion och kultur aldrig kan särskiljas. Den viktigaste upptäckten menar 

vi dock är hur debatten förhåller sig till svenskhet. Detta förhållningssätt beror på huruvida heder 

framhålls som någonting som sker i Sverige bland svenskar eller i Sverige med ursprung från annan 

plats, bland andra än svenskar. Svenskheten används på ett sätt som gynnar en viss typ av 

problemlösning och en skiljelinje som uppstår är uppfattningen om huruvida heder kommer 

“inifrån” eller “utifrån”. Efter en exemplifiering av hur begreppet svenskhet används utvidgar vi 

med hjälp av Bacchi vår analys. På ett mer övergripande sätt argumenterar vi för hur vår studie talar 

för att det förvisso kan sägas synas en dominans av kulturorienterade förklaringsmodeller i vårt 

material, men att kulturlinjen i sig innefattar en splittring. Splittringen består i ambivalensen kring 

vad orsaken till problemet kan sägas vara, och tar sig uttryck i att orsaksformuleringar undviks men 

istället kan utläsas genom den lösning som presenteras. 

Nedan visas citat som exemplifierar hur svenskhet också kopplas samman med jämställdhet i 

enlighet med parollen “icke-svensk”=“icke-jämställd” och “svensk”=”jämställd”. Som Keskinen 

(2009) menar, verkar det finnas ett värde i sig i att upprätthålla en bild av en jämställdhetskultur i 

nordiska länder som inte gärna ifrågasätts. Citaten kan också ses som en inkorporering av 

patriarkala förklaringsmodeller, men som av olika skäl inte framhålls. Som ovan visat förknippas 

patriarkala förklaringsmodeller ofta med vänsterpolitik, ibland även som ett sätt att snarare hålla 

förövaren om ryggen än de drabbade (se exempel nedan). Det kan därför antas finnas (politiska?) 

skäl till att undvika positionering. Följande citat insinuerar att heder inte har med svenskhet att 

göra: 
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Mina svenska vänner kunde se problemet utifrån och ansåg att det var oacceptabelt med det 

förtryck som drabbade invandrartjejer. (text 4) 

Jämställdhet ska inte bara gälla svenskar. (text 16) 

 Hennes “brott”: hon ville älska en man som hon själv hade valt. (text 6) 

För att kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs grundläggande kunskaper i svenska 

och om det svenska samhället. Samhällsorienteringen ska vara obligatorisk, förbättras till 

omfång och innehåll och behandla viktiga principer för vårt demokratiska, sekulära och 

jämställda samhälle. (text 1). 

 

Antydanden görs exempelvis genom att sätta citationstecken kring ordet “brott”, för att påvisa 

avstånd från att det skulle vara brottsligt att älska någon man själv valt. Vidare genom att 

positionera svenska tjejer i motstånd till invandrartjejer, uttrycka att jämställdhet för närvarande är 

avsett för svenskar och således inte hedersdrabbade, samt att föreslå program som bygger på 

föreställningen att svenska samhället skiljer sig från andra samhället (och därtill är överordnat). 

Motsättningen mellan svenskhet och heder exemplifieras också genom följande: 

I år är det 15 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Hon hade en svensk pojkvän 

och levde inte enligt familjens traditioner. Innan dess var hedersmord ett relativt okänt 

fenomen i Sverige, men den 26åriga kvinnokämpens död ekade tungt hos beslutsfattare och 

journalister” (text 18) 

Lika sant är att det för 15 år sedan inte gick att ens säga “hedersvåld” utan att alla skrek 

“rasist”. Då var det mycket snyggare att tala i gåtor om “generella maktstrukturer”, alla 

män är djur, även Svenne Banan mördar sin fru. (text 20). 

 

Citaten ovan insinuerar ett avståndstagande från att heder skulle vara sprunget ur svensk kultur: om 

man menar att det var ovanligt med hedersmord innan Fadime år 2002, kan man inte mena att det är 

ett svenskt fenomen. Sverige har ju varit svenskt i alla tider: det torde ha uppdagats fler fall av 

heder under Sveriges historia om utgångspunkten skulle vara att hedersmord tillhör en svensk 

kultur. Sistnämnda citat raljerar över idén att koppla ihop hedersvåld med ”Svenne Banan”: 

”Svenne Banans” våld är inte jämförbart eller förknippat med heder. I vårt material finns även 

flertalet texter som behandlar mordet på Åke, en man vars sambo tidigare varit gift med Fadimes 

kusin. Mordet utfördes av sambons exman, och skildringen av historien påvisar hur texten 

formulerar händelsen i termer av hedersvåld snarare än ett svartsjukedrama. Exmannen refereras 

inte bara till som “exman” utan även som “Fadimes kusin”, vilket kan tänkas vara ämnat att föra 

tankarna till hedersrelaterad brottslighet: 

Åke Persson, 55, höggs ihjäl i en lägenhet i Bollnäs - framför ögonen på flera barn. Hans 

sambos expojkvän - Fadime Sahindals kusin - sitter nu häktad och motivet misstänks vara 

hedersrelaterat.  (text 10) 

- Han älskade att röra sig i skogen och särskilt fiske var en sysselsättning han trivdes med, 
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säger en vän. /.../ För några år sedan träffade han sin nya sambo. Men i bakgrunden fanns 

den nya sambons 45-årige ex-sambo som inte kunde acceptera att kvinnan träffat en ny man. 

2002 var ex-mannen inblandad i det uppmärksammade hedersmordet på Fadime Sahindal, ett 

mord som han falskeligen erkände för att skydda sin farbror. (text 8). 

Samtidigt framställs Åke som någon som inte skulle drabbats om inte han blivit kär i “fel kvinna”: 

Den mördade har bara funnits i kvinnans familj i några år men beskrivs som "världens 

finaste människa". - Hon sa till honom att lämna henne, för hans egen säkerhets skull. Han 

sa: nej jag älskar dig och jag tänker inte vara rädd. Vill han döda mig så får han döda mig, 

berättar en av kvinnans anhöriga.  (text 5) 

Vi älskade honom jättemycket. Men för hans säkerhet bad vi honom flera gånger att lämna 

henne, säger en anhörig till sambon. (text 7). 

 

Det finns dock även exempel på när hedersproblematiken framställs som någonting svenskt, men 

ändock inom ramen för en kulturorienterad linje: 

Jag är glad över att det efter 20 år knappast finns någon som förnekar att hedersförtryck 

existerar i Sverige och att det finns både kunskap och beredskap inom polis, socialtjänst och 

skola. (text 4) 

Om svenskarna helt lämnar den debatten till kurderna så anses ju kurdiska flickor inte 

tillhöra Sverige och inte vara lika skyddsvärda som alla andra. Om alla medborgare ska vara 

lika värda måste alla försvara friheten och rättvisan, oberoende av etnisk bakgrund hos offer 

och förövare. (text 4). 

 

Vidare finns exempel på en viss ambivalens i frågan, här nedan två citat från samma text: 

Att det här skulle vara vardag för svenska ungdomar känns för många verklighetsfrämmande, 

men föreningen Varken hora eller kuvad:s kartläggning av hedersförtrycket i Göteborgs 

utsatta förorter, som kom tidigare i höstas, visade att 78 procent av flickorna upplever sig 

vara hårt kontrollerade i privatlivet. 

Hedersbrott sker inte bara i Sverige, unga svenskar förs också utomlands för att könsstympas 

eller giftas bort. För att kunna bevisa och i bästa fall förhindra brott som begås utomlands 

kan den svenska polisen begära internationell rättshjälp. (text 11). 

I förstnämnda citat pekar man både på att det är ett svenskt problem bland svenska ungdomar, men 

samtidigt att det är verklighetsfrämmande. För vem är det verklighetsfrämmande, kan man ju då 

undra. Möjligtvis “andra” svenskar än de svenskar som kartlagts beröras av heder. Även det 

sistnämnda citatet uttrycker att det rör svenskar, men väcker vidare frågan vart i så fall dessa 

svenskar förs. Citatet insinuerar att heder ursprungligen kommer någon annanstans ifrån, en plats 

dit svenskar sedan (åter)förs för att utföra handlingar i hederns namn. Som ovan påkallats, utvecklas 

och problematiseras nedan den ambivalens, eller mångtydighet, som ovanstående kan sägas vara ett 

uttryck för, med stöd av Bacchis metodologiska redskap (se avsnitt 3.4.3).  
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5.5 Utvidgad analys enligt Bacchi 

I materialet identifierar vi ett uteblivande av tydliga ställningstaganden för vad orsaken till heder är, 

något som återfanns i den så kallade hedersdebatten år 2002. Detta tolkar vi dels vara av anledning 

att inte vilja sticka ut hakan eller uppfattas som kontroversiell i och med en medvetenhet om att 

ämnet som sådant uppfattas omtvistat, kanske inte minst av anledning att 2002 års debatt präglades 

av ett hårt klimat meningsmotståndare emellan. Denna ambivalenta hållning hävdas uttryckligen 

finnas såväl inom polisen, politiker som i samhället i allmänhet: 

Möjligen beror det på den osäkerhet som enskilda tjänstemän känner kring hur de ska agera 

vid misstanke om hedersbrott. Utbildning i hedersfrågor ingår endast i liten omfattning i 

polisers grundutbildning. Kompetenshöjande insatser är sparsamma och endast tillgängliga 

för vissa medarbetare. Om någon av dem vill ta reda på vad som är ett lämpligt arbetssätt 

genom att gå igenom polisens handbok upptäcker de snart att den är från 2007 och i behov av 

uppdatering. Någon specialistutbildning finns över huvud taget inte. (text 11) 

/.../ politiker undviker frågan för att den är komplex, svårlöst och att det är lätt att bli 

stämplad som främlingsfientlig. - Det är enklare att inte låtsas om problemet. Det är väldigt 

stort och det är ingen självklarhet hur man ska lösa det. (text 18) 

Dessvärre är Sverige illa rustat för att hantera den typen av problem. När det uppstår tuffa, 

kulturella konflikter brukar samhället möta dem med undfallenhet snarare än principfasthet. 

Det kan få förödande konsekvenser.  (text 16). 

 

Mot bakgrund av denna ambivalens som menas råda idag kring heder som begrepp och företeelse, 

ser vi alltså att ett flertal artiklar inte uttalat tar ställning för vad orsaken till heder är. Med hjälp av 

Bacchis analysverktyg finner vi dock att förslag till förändringar också representerar synen på 

problemet. Många gånger pendlar texterna mellan både kulturlinjen och den feministiska linjen, till 

skillnad från den så kallade hedersdebatten 2002 där polemiken mellan kulturlinjen och den 

feministiska linjen var förhållandevis tydlig: 

Vi vill att arbetet mot parallellsamhällen ska intensifieras och individens rätt ska stärkas. För 

vissa brott, som hedersrelaterade brott, grova vålds- och sexualbrott samt hatbrott, ska 

domstolar ska vara skyldiga att pröva utvisning. Det innebär i praktiken att fler kommer att 

utvisas. (text 1). 

I citatet framställs problemet vara parallellsamhällen och att individens rätt är för svag. Därtill 

föreslås att domstolar måste pröva utvisning för hedersrelaterade brott. Detta vilar på antagandet att 

förövarna är utländska i och med att svenska medborgare inte kan utvisas (Regeringsformen 

(1974:152) 2 kap. 7 § 1 st.). Utifrån detta förslag som presenteras inom ramen för en ny 

integrationspolitik, kan vi alltså anta att denna text skulle kunna vara en del av kulturlinjen, i och 

med att den argumenterar för att de som begår hedersrelaterade brott är tillräckligt integrerade i 

svensk kultur och svenska värderingar, och att det således går att skilja mellan svenska och andra 

värderingar. I samma text går följande citat att läsa: 
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Mer stöd bör gå till organisationer som arbetar med hedersfrågor och till den 

jämställdhetsrörelse som vuxit fram i utsatta områden. (text 1). 

Lösningen menas här vara att mer stöd ska gå till bl.a. en jämställdhetsrörelse. Detta vilar på 

antagandet att hedersfrågor också är relaterat till jämställdhet vilken ger oss skäl att anta att citatet 

skulle kunna falla inom ramen för den feministiska linjen. Emellertid faller argumentationen 

tillbaka på kulturorienterade föreställningar, då hedersfrågor dels framhålls som en separat fråga 

samt att frågan är relevant i “utsatta områden”. Sistnämnda anspelar på att samhället är uppdelat 

och att frågan har större relevans i vad som kallas “utsatta områden”: 

Dessutom har regeringen avsatt medel för utbildningar till nyanlända, när det gäller både 

jämställdhet och frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige  

(text 14). 

Ovan ter sig problemet vara att nyanlända saknar kunskap i sexuell och reproduktiv hälsa samt i 

Sveriges rättigheter. Åtgärden som presenteras är att nykomna ska utbildas i de värderingar som 

menas råda i Sverige. Således vilar lösningen på antagandet att heder är förenligt med något som är 

främmande för svenskhet vilket för oss till kulturlinjen. I samma mening nämns också ökad 

kunskap i jämställdhet vilket tillika antyder att även den feministiska linjen kan vara aktuell. 

Vänsterpartiet menade på att det inte existerade några unika jämställdhetsproblem i vissa 

bostadsområden och att det därför inte behövdes några jämställdhetsinsatser i 

integrationspolitiken. Den som hävdade motsatsen stämplades som rasist (text 3). 

I ovanstående citat, vilket också användes under avsnitt 5.3, uttrycks en frustration över att (V) inte 

vill införa jämställdhetsinsatser i integrationspolitiken. Åtgärden som således förespråkas vilar på 

antagandet att orsaken till heder dels går att återfinna i “utländska värderingar”. Detta i och med att 

insatserna föreslås inom ramen för integrationspolitik vilket avser att integrera nyanlända genom 

kunskap och förståelse för det svenska samhället (SKL 2017:19). Därtill antas det att orsaken till 

heder också relateras till jämställdhet i och med att det ju är jämställdhetsinsatser som föreslås. 

Detta uttalande kan alltså tänkas omfattas av såväl kulturlinjen som den feministiska linjen. 

En organisation som försökte agera var Rädda Barnen som föreslog konkreta politiska 

åtgärder för att även inkludera jämställdhet i integrationspolitiken. Vänsterpartiet svar på 

dessa förslag var talande. De ansåg att inga specifika jämställdhetskurser behövdes inom 

SFI:n utan föreslog istället raljant att de som skulle erbjudas jämställdhetskurser var de vita 

medelklassmännen i villaförorterna. På så sätt blundade och grumlade Vänsterpartiet 

komplexiteten i jämställdhetsfrågor som rör hedersförtryck (text 3). 

I ovanstående citat talas det i positiva ordalag om den organisation som vill inkludera jämställdhet i 

integrationspolitiken som åtgärd. I och med detta erkänns hedersförtryck (begreppet återfinns i 

texten) vara en jämställdhetsfråga, i kontexten även tydligt i och med mäns våld mot kvinnor. 

Samtidigt ger texten skäl för att anta att hedersförtryck betraktas som något främmande i sig eller 
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utförs av de som betraktas vara “främmande” i förhållande till svenskhet eftersom de som ska 

integreras knappast kan anses redan vara svenskar.  

Jag är däremot mycket bekymrad över islamisternas framgångar i Sverige. Deras 

kvinnoförtryck drabbar inte bara den egna familjen utan hela stadsdelar. (text 4). 

I detta citat framställs problemet vara islamisternas framgångar i Sverige. Meningen som följer 

inleds med orden “deras kvinnoförtryck” vilket också visar på att det vilar på antagandet om att 

kvinnoförtryck inte är förenat med svenskhet i och med att ett “de” rimligen bör konstitueras av ett 

“vi”, vilket av kontexten framgår är landet Sverige. I och med att det också talas om kvinnoförtryck 

kan det även avläsas att citatet håller vid såväl religion som patriarkalism som potentiella orsaker 

till heder. Detta är alltså ett fall av att framhålla två olika linjer, såväl kulturlinjen som den 

feministiska linjen, i en och samma argumentation. 

Det innebär att det krävs ökad beredskap för kulturkollisioner. Den svenska synen på 

jämställdhet kommer gång på gång att krocka med de normer kring kyskhet och heder som 

många bär med sig från Mellanöstern. (text 16). 

I citatet görs en distinktion mellan kultur, syn och normer som är svensk(a) respektive från 

Mellanöstern, detta till den grad att det argumenteras för ökad beredskap för kulturkollisioner. 

Uttalat står också att personer bär med sig normer kring heder från Mellanöstern vilket ger skäl för 

att anta att heder relateras till något som inte är förenligt med svenskhet. Som vi redan sett i citat i 

avsnitt 5.4 har förorter varit föremål för undersökningar kring hedersbrott. Genom att tyda vad 

andra texter relaterar förorter till kan vi eventuellt närma oss en förståelse för varför dessa platser är 

av intresse för en kartläggning: 

/.../ inte minst när feminister höjer sina röster i förorterna, att klanledare och andra religiösa 

ledare kommenterar hur kvinnor ser ut, att de inte har slöja på sig, hur de lever. (text 18). 

Här relateras förorter till religiösa ledare. I och med att de menas kommentera att kvinnor inte har 

slöja på sig kan det också antas att den religion som åsyftas är en annan än kristendomen, vars 

anhängare i regel inte bär slöja i Sverige. 

Det är en integrationsfråga. Många familjer lever isolerat och tar sig inte utanför förorten. 

Det leder till fördomar och rädsla. För att bryta strukturen måste de få träffa nya människor, 

andra delar av samhället. (text 18). 

I detta citat sägs familjer som bor i förorten leva isolerat. I och med att det hävdas vara en integra-

tionsfråga kan det antas att förorten relateras till något som är främmande för svenskhet och att det 

som familjer i förorten är isolerade från är svenskhet.  

I förorterna sker förtryck både hemma och ute. Här ser man även /.../ att felaktiga 

värderingar sprider sig till yngre åldrar. (text 15). 

I ovanstående citat hävdas det att man ser att “felaktiga värderingar” sprider sig i förorten. I och 
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med att det explicit talas om förorten kan det antas att det är värderingar som inte menas 

förekomma utanför förorten. I kontexten av vad som sägs i andra texter kan det alltså antas att 

förorten relateras till värderingar, normer och kulturer som inte är förenliga med svenskhet. I och 

med att kartläggningen av hedersförtryck görs just i Göteborgs utsatta förorter vilar insatsen således 

på antagandet att heder är förenat med något som är främmande för svenskhet vilket ger skäl för att 

anta att citatet faller inom ramen för kulturlinjen. Utifrån detta kapitels redogjorda iakttagelser, 

summeras och diskuteras studiens resultat i nästkommande kapitel. 

 

6 Sammanfattande diskussion 

Förevarande studies syfte var att undersöka huruvida debatten fortsatt är polariserad mellan de 

tidigare två huvudsakliga förklaringsmodellerna till heder, samt om debatten nyanserats eller 

uppluckrats sedan år 2002. Resultaten kan sägas vara flerfaldiga. Genom att skapa ekvivalenskedjor 

kring nodalpunkten heder kunde vi utstaka de två förklaringsmodeller som, i linje med tidigare 

forskning, kan sägas utgöra skiljelinjer i frågan om vad som orsakar heder. Studien har visat att den 

kulturorienterade förklaringsmodellen är tongivande i det material som undersökts. Däremot tog sig 

den feministiska linjen inte i uttryck i någon större grad, dels i förhållande till kulturlinjen samt i 

förhållande till dess tydliga manifestation i debatten år 2002. Vidare använde vi den flytande 

signifikanten svenskhet för att påvisa såväl splittringar mellan linjerna, som inom den 

kulturorienterade linjen. Den noterade splittringen föranledde oss att undersöka den 

kulturorienterade linjen än mer, i syfte att dels belysa de motsättningar som kan existera även inom 

en diskurs, men också för att skapa tydlighet: texterna uttryckte sällan explicit vad orsaken till heder 

är, men desto oftare hur det odefinierade problemet skulle lösas. Med stöd i Bacchi företog vi en 

djupdykning i materialet där vi fokuserade på föreslagna lösningar, vilka i sin tur bygger på en 

(implicit) problemformulering. Att hederns orsaker explicit verkade undvikas formuleras föranledde 

funderingar kring vad det kunde bero på. Som redogjort för menar ju vi att vårt material, som 

förvisso kan tematiseras såsom uttryck för kulturorienterade resonemang, inte sällan därtill 

använder sig av patriarkala förklaringsmodeller “i förbifarten”. Det kan resoneras kring huruvida 

det kan ha sin orsak i att den feministiska linjen i hög grad förknippas med den politiska vänstern. 

Det förhållandet har vi exemplifierat både med citat i vår studie samt förankrat i det faktum att 

debatten tog ny fart i samband med (Fi):s partiprogram år 2015. Detta skulle kunna innebära att 

frågan om heder också blir en partifråga i vilken en förklaringsmodell alltså ter sig uppfattas vara 

tätt sammanflätad med viss politik. Vi kan idag se en rådande debatt kring huruvida man bör kalla 

sig feminist eller inte med anledning av att ordet feminist upplevs vara förknippat med 
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vänsterrörelsen (se Metro 2017). Sålunda väcks frågan huruvida en semantisk förskjutning av 

benämningen feministiska linjen, ett namn vilket ju används i såväl tidigare forskning som i 

redogörelser för debatten 2002, hade kunnat påverka så att fler kände sig manade att ansluta till den 

förklaringsmodellen. Vi menar att linjerna eventuellt är mer överens än vad man av olika skäl vill 

visa och att denna enighet hade kunnat uppstå om man tillåtits mötas i problemformuleringen 

snarare än att opponera sig utifrån språkliga termer. Vidare resonerar vi om hedersdebatten i termer 

av symbolpolitik, där politiska utspel ofta kan bestå i vad politiken symboliserar, snarare än vad den 

faktiskt genererar för resultat. Genom att manipulera eller helt undvika en problemdefinition kan 

man både splittra meningsmotståndare och attrahera väljare till “sin” sida av konflikten (se t.ex. 

Santesson-Wilsson 2003:23, 91). Eftersom det som skrivs i media i hög grad kan antas ha 

inflytande över politiska aktioner, måste studiens resultat också diskuteras i termer av makt. Vi 

reflekterar således kring det låga utfallet av den feministiska linjen. Som redogjort för i avsnitt 4.2 

är det möjligt att den feministiska linjen inte alltid yttras i samband med orden “heder* Fadime”.  I 

och med att den feministiska linjen betraktar heder som en del av patriarkala strukturer i allmänhet 

är det möjligt att de istället uttrycker sig i termer av “mäns våld mot kvinnor”, “våld i nära relation” 

etcetera. Detta hade emellertid varit svårt att fånga i en studie vars brännpunkt är heder, samtidigt 

vore ju det också den feministiska linjens poäng - att heder inte ska betraktas som något särskilt i 

förhållande till annat patriarkalt förtryck. Vad gäller resultatens representativitet utgörs förevarande 

studies urval av Sveriges fyra största tidningar på nätet. Det talar för att de har makten att påverka 

vilken diskurs som är tongivande i samhället, inte minst med dagens teknik där många har ständig 

tillgång till att läsa. Medias möjlighet att påverka beslutsfattare gör också att andra diskurser också 

får svårare att etablera sig. Det är dock av intresse att reflektera över huruvida ett annat urval hade 

genererat ett resultat där den feministiska linjen framträder mer. Möjligen är det så att den 

feministiska linjens opinionsyttring har förflyttat sig och ges uttryck för i forum som inte omfattas 

av vårt urval. 

Vi uppmärksammade också en eventuell ofullständighet i den feministiska linjens argumentation.  

Dess premiss är att gärningar med hedersrelaterade motiv kan likställas med mäns våld mot kvinnor 

i allmänhet. Samtidigt medger röster från den feministiska linjen att kvinnor från andra länder 

många gånger är mer utsatta än kvinnor i Sverige (se bl.a. Englund 2004:55). Detta föranleder 

frågan om vad det är som orsakar att kvinnor är mer utsatta på vissa platser än andra. Om 

kulturlinjens förklaring till detta inte är giltig, vilka är då skälen? Detta skulle vara intressant för 

framtida forskning att utröna. Tidigare forskning har med olika grepp främst undersökt antingen 

hederns orsaker, eller konsekvenser av att en diskurs skulle dominera över en annan. Grovt 

förenklat kan tidigare forskning sägas utmynna i dels att kulturlinjen dominerar debatten, men 
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också att det genererar i huvudsak negativa konsekvenser. Det skapar en diskussion mellan svenskt 

och icke-svenskt, vilket hävdats bädda för rasistiska föreställningar, stigmatisering och 

generalisering av grupper. Det kan även anses vara problematiskt ur ett viktimologiskt perspektiv 

där rollblandning förbises: en gärningsperson kan samtidigt vara offer (Heber 2012:180). Om kultur 

framhålls som orsak, torde det finnas öppningar för att se den människan, i egenskap av en social 

varelse, som offer för den tänkta kulturen. Kulturorienterade förklaringsmodeller menar vi 

dessutom kan innehålla en motsägelse ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, då kulturens 

föränderlighet förbises och snarast framhålls som någonting statiskt. Framöver hade det med grund 

i ovanstående varit intressant att undersöka svenskhetens gränser ytterligare, för att utmana bilden 

av den svenska kulturen som någonting annat än den kultur som “personer som ägnar sig åt heder” 

tillhör. Vidare ser vi gärna att forskningen fortsättningsvis undersöker om de tendenser vi tycker oss 

kunna se även syns i andra sammanhang, exempelvis i politiskt material, i myndighetsutövning eller 

kanske i mer informella kontexter såsom internetforum.  

Vad som sammanfattningsvis bör framhållas som studiens främsta resultat är dels att kultur-

orienterade förklaringsmodeller till heder utifrån vårt material framstår vara vanligast. Därtill att vi 

finner att debatten nyanserats och uppluckrats. Detta i och med ett flertal faktorer: Det har 

eventuellt skett en förskjutning där de två linjerna som tidigare varit polära antingen faktiskt ligger 

närmre varandra idag, eller i vart fall ger sken av att så göra. Detta samt att vårt material visar att 

det förekommer att alternera mellan de två linjerna, samt att det inte görs lika tydliga 

ställningstaganden för vad som är orsaken till heder utan förhållningssättet kan snarare avläsas i de 

åtgärder som presenteras.   
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