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Sammanfattning  
Hedersrelaterat våld är idag ett samhällsproblem som det saknas kunskap om. Problemati-
ken uppmärksammades av media i samband med de hedersmord som skedde under 1990-
talet och framåt. Hedersrelaterat våld handlar om att kontrollera flickan/den unga kvinnans 
sexualitet. Ett vanligt förekommande för att kontrollera henne är att gifta bort flickan/den 
unga kvinnan.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur hedersrelaterat våld konstrueras i tidningen Socio-
nomen. För att uppnå detta syfte har vi valt att göra en innehållsanalys av artiklar från 
Socionomen där hedersrelaterat våld benämns. Vi har gjort en tematisk analys av artiklarna 
och formulerat ett antal återkommande teman. Studiens teoretiska utgångspunkter är social-
konstruktivism, vilken genomsyrar hela uppsatsen, feministisk teori, Foucaults teori om 
makt samt kulturalisering. 
 
Studiens resultat är att flickor/unga kvinnor konstrueras som de utsatta för hedersrelaterat 
våld samt att våldet anses ha med kultur att göra. Författare kulturaliserar våldet i sina tex-
ter vilket leder till en andrafiering av personer med annan kulturell bakgrund än svensk. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 

The concept of honour is neither a new nor a purely Islamic feature; nor is it a charac-
teristic only of ‘backward societies’. Western amnesia may lead to such conclusions, 

but the historical record tells us otherwise. 
(Sen, 2005:61) 

 
Under 1990-talet uppmärksammades flera hedersmord i svensk media. Dessa 
mord ledde till en polariserad debatt, både i media och mellan privatpersoner, 
kring våld mot kvinnor, heder och invandrarkulturer. När det uppmärksammade 
mordet på Fadime skedde år 2002 trappades debatten upp och en sorts moralpa-
nik uppstod (Carbin, 2010:13). Debatterna bidrog till att legitimera hedersrelate-
rat våld som ett samhällsproblem. Begrepp kopplade till heder institutionalisera-
des i samband med de hedersmord som skedde under 1990-talet. Socialtjänsten 
började då aktivt arbeta mot hedersrelaterat våld (Carbin, 2010:119–120). År 
2004 utsattes enligt landets länsstyrelser 2000 unga kvinnor för hedersrelaterat 
våld och/eller förtryck. Femton procent av dessa unga kvinnor var i behov av 
skyddat boende (Regeringens skrivelse 2007/08:39, 13). 
 
Begreppet heder är något vi båda har kommit i kontakt med under vår utbild-
ning. Vi upplevde båda under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att det, 
trots att hedersrelaterat våld institutionaliserats som ett samhällsproblem för 
över 15 år sedan, fanns en okunskap hos professionella. Vi upplevde, precis så 
som regeringens skrivelse nedan påpekar, att okunskapen försvårar arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck för socialsekreterare inom socialtjänsten.  
 
Efter att hedersrelaterat våld institutionaliserades skapade regeringen en hand-
lingsplan för att bekämpa hedersrelaterat våld. I handlingsplanen (regeringens 
skrivelse 2007/08:39, 12) framställs att det är närstående, ofta kvinna eller barn, 
som berörs av hedersrelaterat våld. Kvinnan eller barnet anses ha en stark relat-
ion till förövaren och vara beroende av denne. Våldet beskrivs ha en kollektiv 
karaktär där familjen är central och det kan finnas flera förövare. Detta beskrivs 
göra det svårt att hantera problematiken. Socialtjänstens och samhällets bris-
tande kunskap om hedersrelaterat våld uppfattas vara ett problem, då det krävs 
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specifik kunskap för att tillgodose säkerhet för den utsatta (Regeringskansliet 
2004, faktablad Ju04.171; Stockholms länsstyrelses rapporter, 2009:11). 
 
Vi tror att socionomer hämtar kunskap från sin facktidning Socionomen och där-
för blev vi nyfikna på hur Socionomen genom sina texter konstruerar hedersrela-
terat våld. Precis som Boréus tror vi att: “Texter påverkar samhället. De bidrar 
till att forma människors föreställningar om hur samhället är och borde vara 
beskaffat.” (Boréus, 2011:131). Vi har valt att använda Socionomen som empiri, 
vilken är vår professionstidning som många socionomer runt om i Sverige läser. 
Socionomen ger ut åtta nummer per år innehållande artiklar skrivna av experter, 
forskare och verksamma inom socialt arbete. Tidningen är innehållsmässigt obe-
roende och de publicerar forskningssupplement utifrån internationella riktlinjer. 
Man kan anta att det som skrivs i Socionomen används som kunskapskälla och 
att det har inflytande på det sociala arbetet i Sverige.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka hur hedersrelaterat våld konstrueras i tidningen 
Socionomen. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar:  
 

• Vilka idéer kopplas till hedersrelaterat våld? 
• Hur skrivs begreppet hedersrelaterat våld fram? 
• Vilka förklaringsmodeller skrivs fram till hedersrelaterat våld? 
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2. Tidigare forskning  
Den tidigare forskning vi har valt att använda i denna studie är främst svensk då 
vi ansåg att mycket av internationell forskning som vi hittat ej var relevant uti-
från studiens syfte. Vi har delat in tidigare forskning om hedersrelaterat våld i ett 
historiskt perspektiv och i ett nutida perspektiv. Med historiskt perspektiv menar 
vi 1500-1600-talets Sverige. Med nutida perspektiv syftar vi på 1990-talet och 
fram till idag.  
 
Vidare kommer vi att presentera forskning kring hur hederskulturer kan se ut 
idag. Efter vår rubrik “Forskning om hederskulturer idag” finns rubriken 
“Forskning om heder och tvångsäktenskap”. Under denna rubrik kommer vi pre-
sentera hur forskning om hedersrelaterat våld konstruerar tvångsäktenskap som 
något nära sammankopplat med hedersvåld. Till sist presenteras hur heders-
kulturer enligt forskare andrafieras genom sociala konstruktioner. 
 

2.1 Forskning om hedersrelaterat våld i en historisk 
kontext 
I antologin Hedersmord: tusen år av hederskulturer (Johansson, 2005) samman-
strålar forskare från olika fält för att förklara och förstå hederskulturen i en nor-
disk historia. De relaterar även den historiska kontexten till dagens heders-
kulturer. Vi kommer att ta upp tre författare från boken. Den forskning som 
dessa författare presenterar anser vi är viktig då de presenterar hur heder kon-
struerats historiskt sett. Dessa är: Marie Lindstedt Cronberg (2005:13), filosofie 
doktor vid Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hon jämför dagens he-
dersmord med historiskt våld gentemot kvinnor samt hedersföreställningars be-
tydelse historiskt och i nutid; Rasool Awla (2005:13), journalist och verksam vid 
Göteborgs universitet och han diskuterar om det finns stöd för hedersmord inom 
islam; Kenneth Johansson (2005:12–13), doktorand vid Historiska institutionen 
vid Lunds universitet och han skriver utifrån en historisk syn på män respektive 
kvinnors heder och ära. 
 
Lindstedt Cronberg (2005:189) skriver fram att hedersmord på kvinnor kan tol-
kas som “den ultimata formen av korrigering” (ibid., 189) då hedern kränkts. 
Detta citat illustrerar tydligt att hederskulturer upprätthåller patriarkala makt-
strukturer. Inom dessa hederskulturer existerar enligt Lindstedt Cronberg andra 
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former av patriarkala förtryck, så som kontroll över flickors/kvinnors rörelsefri-
het, sexualitet och val av partner. I dagens samhälle kallas denna typ av kontroll 
över kvinnan för hedersrelaterat våld. Lindstedt Cronberg menar att detta speg-
lar hur hederskulturer ser ut, både historiskt sett och idag. Hon skriver att under 
1600-talet var Sverige ett samhälle vars kultur var starkt hederscentrerad (ibid., 
192). Heder och ära var viktiga sociala kapital vilka konstruerades i offentliga 
rum där kollektivet rörde sig. Den kyrkliga församlingen sågs som en kollektiv 
gemenskap och hederskulturens regler kopplades till Bibelns budskap (ibid., 
193-194). 
 
Lindstedt Cronberg ställer sig kritisk till att förknippa hedersrelaterat våld med 
religioner som islam eller kristendomen. Enligt henne kan heder ej kopplas till 
någon av våra världsreligioners krav. Dock skriver hon att heder tycks nyttja 
komponenter från religioner, så som islam och kristendom (Lindstedt Cronberg, 
2005:194).    
 
Awla resonerar vidare kring det Lindstedt Cronberg skriver om religion och han 
menar att hederskulturer kan förstås ha med religion att göra. Detta då normer, 
lokala seder, religion och patriarkala traditioner vävts samman under åren 
(Awla, 2005:162–163). Han skriver dock vidare att hedersmord inte kan kopplas 
till en specifik religion eller kultur (ibid., 127). Awla (ibid., 150-151) menar att 
heder är en “socialt och kulturellt konstruerad moralisk egenskap” (ibid., 150). 
Med detta menar han att heder eller skammen är ärftlig, där heder, social status 
och privilegier ärvs från pappa till son och skam ärvs från mamma till dotter. 
Det är enligt Awla mödrarna som kontrollerar och bevakar dottern och som an-
svarar för uppfostran och socialisering in i den patriarkala könshierarkin, som 
reproducerar och upprätthåller beteendenormerna (ibid.).   
 
En skillnad mellan dåtidens och nutidens hederskulturer är enligt Johansson 
(2005:80) att individer i 1500-talets Sverige som begått hedersbrott och skadat 
en familjs heder bestraffades enligt lag av tinget. Han poängterar att idag be-
straffas en individ som skadat en familjs heder av familjen och det finns inga ju-
ridiska lagar som stödjer bestraffningen i svensk lag (ibid., 93-94). 
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2.2 Forskning om hederskulturer idag 
I boken En fråga om heder studerar Unni Wikan Fadimefallet, hedersbegreppet i 
allmänhet samt gör en analys av detta. Wikan (2003:92) beskriver att hedersrela-
terat våld anses vara uttryck för kultur, makt och tradition där vissa värderingar 
och idéer existerar. Hon menar att hederskulturer speglas av den ideologi som 
omgivningen har. Därmed ter sig hederskulturer och hedersrelaterat våld på 
olika sätt. Fortsättningsvis framställs hedersnormer vara olika för olika grupper 
och kan därför inte kopplas till en specifik etnicitet, kultur eller land (ibid., 78). 
Enligt Wikans forskning finns en kollektiv moral inom hederskulturer, där det är 
omgivningens uppfattningar som konstruerar heder. Utifrån detta menar hon att 
skvaller och rykten blir avgörande för uppfattningen om gruppens/mannens he-
der. Heder enligt Wikan är kopplat till gruppen eller mannen och den kan förlo-
ras genom handlingar av både män och kvinnor. Mannen är förmyndare över 
kvinnan och ska se till att hon inte gör något som går emot kollektivets he-
derskodex. Hon skriver att “Heder betraktas som något manligt: män har heder, 
kvinnor har skam i kroppen.” (ibid., 70). I hennes bok fastslår hon att det värsta 
en flicka kan göra för att skada hedern är att vara sexuellt aktiv innan äkten-
skapet, eller vara otrogen under det. Wikan påpekar att åtgärden för att återfå he-
dern beror på hur mycket heder som förlorats och omgivningens reaktion på 
vanäran, det går att ignorera händelsen helt om familjen eller omgivningen väl-
jer att göra det (ibid., 69-72).  
 
Enligt Wikan (2003:78) finns det, i samhällen där man i stor utsträckning lever i 
en hederskultur, informella normer som validerar samhället. Purna Sen 
(2005:48) fortsätter i sitt kapitel ‘Crimes of honor’, value and meaning i boken 
‘Honour’ crimes, paradigms, and violence against women på Wikans spår om 
informella normer och beskriver att hedersrelaterat våld reflekteras i dessa län-
ders juridiska lagar och domar, där mördare i vissa fall kan bli frigivna om de 
har hedersmotiv som uppsåt. 
 
Sen skriver i sitt kapitel att heder konstrueras som en tvådelad föreställning av 
manlig heder och kvinnlig skam och att heder således är centralt i den sociala 
konstruktionen av genus. Hon menar att sociala restriktioner reglerar kvinnors 
levnadssätt och beteende på fler nivåer än status, normer och lagar. Sen utveck-
lar detta och menar att kontroll av kvinnors sexualitet och kravet på att vara 
oskuld begränsar inte enbart kvinnans sexuella beteende utan även hur hennes 
kontakt med män utanför närfamiljen ser ut (Sen, 2005:48). Sen skriver att om 
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en individ bryter mot hedersnormen, så förlorar gruppen sin heder. Detta leder 
till ett straff både för gruppen och för den enskilda individen (Sen 2005:51). 
Thörnqvist skriver i sin licentiatavhandling om heder i skolan, och påpekar att 
även pojkar påverkas av heder. Han fastslår att pojkars val och möjligheter, pre-
cis som flickors, styrs av kollektivets vilja. Även pojkar bestraffas om de bryter 
mot normer och får inte gifta sig med vem de vill (Thörnqvist, 2011:47).  
 
Sens forskning är intressant utifrån vårt socialkonstruktivistiska perspektiv, då 
hon tar upp hur heder är centralt i den sociala konstruktionen av genus. Thör-
nqvists uppmärksammande av pojkars utsatthet inom hedersrelaterat våld anser 
vi bidrar till en bredare diskussion då majoriteten av forskare skriver fram 
flickan/den unga kvinnan som utsatt för våldet.  
 
Sens slutsats är att hedersvåld ska förstås i ett spektrum av olika former av våld. 
Hon ställer sig därför kritisk till att använda kultur som orsaksförklaring till he-
dersrelaterat våld. För att förstå våldet menar Sen att man inte enbart ska se på 
“De Andra” som utövare av våldet. Hon menar att man ska använda en kritisk 
syn som erkänner och ifrågasätter våld mot kvinnor. Sen fortsätter argumentet 
med att påpeka att kultur som orsak till våldet sätter de som innehar kulturen un-
der granskning och antyder att deras räddning ligger i att överge denna kultur. 
Konsekvensen blir då att de måste anta en annan kultur (Sen, 2005:61–62).  
 
Paulina de los Reyes har skrivit Integrationsverkets rapport Patriarkala enklaver 
eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige. I denna 
riktar hon kritik mot användandet av begreppet heder då det döljer allvaret inom 
hedersbrott. Hon förklarar att när fokus enbart läggs på hedersmord och heders-
våld osynliggörs andra typer av våld som kvinnor utsätts för (de los Reyes, 
2003:36). De los Reyes konstaterar att genom hederskultur och de övergrepp 
som kopplas till kulturen schabloniseras och kulturaliseras sker en neutralisering 
av våldsutövandet (ibid., 6, 8). Som socialkonstruktivister ställer vi oss kritiska 
mot att använda kultur som primär orsaksförklaring till hedersrelaterat våld, och 
finner därför Sens och de los Reyes forskning betydande för oss.  
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2.3 Forskning om heder och tvångsäktenskap 
Yunas Samad och John Eade skriver i sin forskningsrapport Community Per-
ceptions of Forced Marriage om uppfattningen om och problemen med tvångs-
äktenskap i Pakistanska och Bangladeshiska grupper som lever i Storbritannien. 
I forskningen uppmärksammar de att tvångsäktenskap är ett vanligt förekom-
mande fenomen inom hederskulturer (Samad & Eade, 2002:56). Ett av deras re-
sultat är att en av de främsta anledningarna till tvångsäktenskap är familjens 
misstycke kring ungdomars levnadsvanor i form av deras sexuella och självstän-
diga beteende. De tar upp exempel som när unga kvinnor vill studera på univer-
sitet. Familjen ser en risk i att hon där kan hitta en pojkvän och därför väljer fa-
miljen att gifta bort kvinnan innan hon börjar studera (ibid., 56-57).  
 
Tina Gudrun Jensen med flera har skrivit en rapport som handlar om mål för in-
satser och metoder för västerländska länders arbete mot hedersrelaterat våld. 
Rapporten utgörs dels av tidigare forskning och dels av intervjuer från resursper-
soner i de länder som berörs. I rapporten utvecklas resonemanget kring tvångs-
äktenskap. De ser att konflikter vid ingående av äktenskap och val av äkten-
skapspartner ofta är bakgrunden till att unga utsätts för hedersrelaterat våld (Jen-
sen et al., 2006:40).  
 
Aysan Sev´er och Gökçeçiçek Yurdakul har skrivit en artikel om hedersmord i 
Turkiet, där de analyserar olika sätt att förstå hedersmord. De placerar heders-
mord inom spektrat mäns våld mot kvinnor. I artikeln skriver Sev´er och Yrda-
kul (2001:973) att kvinnan har en specifik sexuell heder som hon måste skydda. 
Kvinnans far och andra män i familjen har rätt att straffa henne om hon skadar 
hennes sexuella heder. När hon är gift övergår denna rättighet till hennes man 
och männen i hans familj.  
  
 

2.4 Hederskultur som social konstruktion 
Statens offentliga utredning (SOU 2005:41) Bortom Vi och Dom. Teoretiska re-
flektioner om makt, integration och strukturell diskriminering kartlägger och 
identifierar orsaker till strukturell diskriminering. I utredningen presenteras hur 
massmedia andrafierar mordet på Fadime. Media målade upp mordet som något 
som utfördes av “De Andra”, vilka representerar “personer från andra kulturer” 
(ibid., 56), och uttrycktes vara skilt från mord på “svenska” kvinnor som enligt 
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media ej har kulturella förklaringar. I SOU:n skrivs fram att massmedia agerar 
som majoritetssamhällets normativa röst. Genom sin rasistiska rapportering me-
nar SOU:ns författare att den strukturella och institutionella diskrimineringen 
och rasismen ökar gentemot individer med annan kulturell bakgrund (ibid., 56). 
Författarna förklarar andrafiering som en uppfattning om “Den Andre”. Enligt 
dem validerar andafieringen rasism, homofobi, sexism, med mera, samtidigt 
skadar och exkluderar andrafiering individer från minoritets- och/eller in-
vandrargrupper från inflytande och makt (ibid., 41). Den sociala konstruktionen 
av “De Andra” naturaliserar enligt författarna “socioekonomiska ojämlikheter i 
samhället och [de] bidrar till att bevara rådande maktstrukturer” (ibid., 17), 
vilka skapas av majoritetssamhället (ibid., 17). 
 
Resonemanget kring att hedersmord utförs av “De Andra” är något som också 
skrivs fram i en senare SOU med fokus på hedersrelaterad problematik i skolan. 
SOU:n tar upp hur hedersvåld och hedersproblematik används i diskurser om in-
vandrare, migration och integration vilket leder till en andrafiering (SOU 
2010:84, 21). Paulina de los Reyes uppmärksammar i sin rapport för Integrat-
ionsverket att likt medias intresse av den kulturella förklaringen bakom heders-
relaterat våld, är forskares intresse för förövarens motiv endast existerande i 
forskning kring mäns våld mot kvinnor när förövaren har utländsk bakgrund (de 
los Reyes, 2003:36). Därmed finns det förutfattade meningar om när förövarens 
motiv är intressantare än mordet i sig både inom massmedia och forskning. 
 
Rupa Reddy (2008:305) skriver i sin artikel Gender, Culture and the Law: Ap-
proaches to ‘Honour Crimes’ in the UK kritik gentemot att använda kultur som 
primär förklaringsmodell till hedersrelaterat våld. Hon berättar att kulturali-
sering1 ignorerar våldets position inom könsvåld. En konsekvens av detta är 
minskat skydd av kvinnors rättigheter inom minoritetsgrupper och ökad stigma-
tisering av dessa grupper. Även de los Reyes (2003:36) är i sin rapport för Integ-
rationsverket kritisk till kulturalisering som förklaring till hedersrelaterat våld. 
Hon skriver att kulturalisering av hedersmord leder till förenklingar och feltolk-
ningar av verkligheten. De los Reyes menar att genom kulturalisering konstrue-
ras en förklaring som kopplar kultur till våldsutövande. En konsekvens av detta 
är att individer med samma kultur som en förövare normaliseras som misshand-
lare.  
 
                                                           
1 För mer om kulturalisering se avsnittet ”3.4 Begreppet kulturalisering” under teori. 
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Sabine Gruber (2011:154-155) förklarar i analysen av hennes publikation Nat-
ionella föreställningar och gränser i skolans insatser mot ‘hedersrelaterat’ våld 
att det som sker vid andrafiering är att det som förknippas till hederskultur och 
svenskkultur separeras från varandra och kopplas till diverse rum på global, lo-
kal och nationell nivå. Våldet konstrueras som något ickesvenskt och främ-
mande, där uttryck av hederskulturer, så som skam, förtryck, heder och kollektiv 
blir dikotoma motpoler till jämställdhet och individualisering. Hon menar att he-
dersrelaterat våld därmed inte anses vara ett “«svenskt» våld, 
utan som ett främmande våld i nationen Sverige.” (Gruber, 2011:155).  
 
Siv-Britt Björktomta skriver i sin rapport Unga kvinnor, frihet och heder. Om 
socialt arbete och hedersrelaterat våld om hur socialtjänsten i Sverige har en 
generationskonflikt som förklaring till hedersrelaterat våld mellan föräldrar och 
ungdom (Björktomta, 2005:23). Yvonne Sjöblom utvecklar detta i sin avhand-
ling På väg ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur socialtjäns-
tens perspektiv. Sjöblom (2002:1) påpekar att när en invandrarungdom rymmer 
hemifrån anser socialtjänsten att det är på grund av kulturkrocken mellan hens 
och föräldrarnas värdesystem. När en svensk ungdom rymmer hemifrån ses det 
istället som ett försök till frigörelse. Det beskrivs att socialtjänsten bemöter ung-
domar olika utifrån deras bakgrund, vilket kan tolkas som att socialtjänsten uti-
från detta bidrar till att konstruera diskursen om “De Andra”.   
 

2.5 Forskning om hedersrelaterat våld utifrån ett femin-
istiskt perspektiv 
En feministisk förklaring på hedersrelaterat våld ser våldet utifrån universella 
könsmaktsstrukturer, vilka precis som annat våld mot kvinnor ses som en del av 
patriarkala strukturer och dess kvinnoförtryck (Eldén, 2003:60, Hydén, 
2013:311, Kurkiala, 2005:178, 187). Åsa Eldén (2003:60) skriver i sin avhand-
ling Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder 
att med feministisk och konstruktivistisk ansats kan hedersrelaterat våld ses som 
mäns våld mot kvinnor. Våldet skrivs fram som en rekonstruktion av redan exi-
sterande kulturella föreställningar om män och kvinnor. Margareta Hydén 
(2013: 311) utvecklar Eldéns resonemang i sitt kapitel Har sociala problem ett 
kön?. Hon skriver att manliga våldshandlingar gentemot kvinnor ses som ett ut-
tryck av patriarkal maktutövning och kulturella föreställningar kring kön. Dessa 
föreställningar både möjliggör, legitimerar och begränsar graden av kontroll och 
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maktutövning. Tolkningen att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för just patri-
arkala könsmaktsstrukturer är enligt Hydén den officiella tesen om kvinnomiss-
handels orsaker. Hon skriver att mäns våld mot kvinnor inte ska ses som något 
onormalt eller främmande, då det enligt feministisk teori är en integrerad del av 
vårt patriarkala samhälle (ibid., 311).  
 
Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (2006:22–23) skriver i 
boken Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige om debatten kring hedersmord. Författarna skriver att den mediala de-
batten har lett till att könsstrukturerat våld och patriarkala strukturer ses som nå-
got som utförs inom andra kulturer. De hävdar att könsförtryck och våld mot 
kvinnor avgränsas som en kulturell handling vilken förknippas med specifika 
kulturer och antas finnas inom specifika nationella gränser. De konstaterar att ut-
ifrån denna konstruktion betraktas kvinnoförtryck i Sverige som något avvi-
kande. Författarna menar att kvinnoförtryck inom andra kulturer därmed ses 
som något berättigat och legitimt, oavsett hur länge individen befunnit sig i Sve-
rige. Föreställningen om att invandrarkvinnor är offer för patriarkala strukturer 
från hemlandet anses enligt författarna vara en ursäkt för rasism och kvinnoför-
tryck gentemot invandrarkvinnor i Sverige. 
 

2.6 Tidigare forsknings relevans för studien 
Med forskningen om den historiska kontexten påvisas att hedersrelaterat våld 
och hederskultur inte är ett nytt fenomen i Sverige och att det inte behöver för-
knippas med invandrarkulturer. Detta tillsammans med resultatet från SOU 
2005:41 visar hur media konstruerar diskurser om hedersrelaterat våld, vilka bi-
drar till en andrafiering. Vi anser att detta är intressant för vår studie då vi under-
söker media. Detta styrker även varför vår studie är viktig då det visar hur soci-
ala konstruktioner i media kan öka stigmatisering och strukturell diskriminering 
av en grupp. 
 
I tidigare forskning konstateras att hedersrelaterat våld konstrueras som något 
vilket utförs av “De Andra”. Genom den andrafiering och kulturalisering, som 
enligt forskning media skapar, osynliggörs hedersrelaterat våld som ett våld mot 
kvinnor. Kvinnans position är underordnad mannens vilket kan förstås utifrån 
patriarkala könsstrukturer och feministiskt perspektiv.  
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Den internationella forskningen tar bland annat upp att tvångsäktenskap kopplas 
till hedersrelaterat våld. Vi anser att denna forskning är relevant för studien då 
det är något som många forskare väljer att benämna. Det är även något som be-
nämns i de artiklar vi har analyserat. 
 
Vi tar avstamp från den tidigare forskning som har ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, då detta är vår ansats i studien. Vi inspireras även av de los Reyes, 
Molina & Mulinaris forskning om hur den mediala debatten konstruerar och 
andrafierar våldet, då de precis som oss studerat konstruktioner kring hedersrela-
terat våld i media.  
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3. Teori 
Vi kommer presentera två teoretiska perspektiv och två teoretiska begrepp som 
vi har valt att använda i denna studie. Vi inleder med en genomgång av ”Social-
konstruktivismen”, vilken är vår ansats i den här studien. Därefter presenteras 
”Feministiskt perspektiv”, Michael Foucaults begrepp ”Makt” samt begreppet 
”Kulturalisering”.  
 

3.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Vivien Burr (2003:2-5) pratar om fyra principer vilka gäller för socialkonstrukt-
ivismen. Den första handlar om att ha en kritisk inställning till det som anses 
självklart. Den världsuppfattning en individ har ska ej ses som en objektiv san-
ning, utan snarare som en subjektiv uppfattning av verkligheten. Princip num-
mer två säger att allt vi uppfattar är historiskt och kulturellt präglat, vilket kan 
förklaras genom att vårt sociala handlande och världsuppfattning är relativ till 
och en produkt av vår historiska och kulturella kontext. En individs förståelse av 
världen är således även präglat av kulturens ekonomiska och sociala ordning i 
den tiden. Den tredje principen är att kunskap upprättas och styrks av sociala 
processer. En individs uppfattning av världen är såldes ej en produkt av indivi-
dens objektiva observation. Istället har uppfattningen skapats genom sociala in-
teraktioner där människor tillsammans konstruerar förståelsen av världen. Fjärde 
och sista principen handlar om att kunskap och social handling har ett sam-
band. Individers konstruktioner av världens beskaffenhet påverkar hur männi-
skor handlar. När ett fenomen ses på ett nytt sätt förändras den sociala hand-
lingen utifrån vad den nya konstruktionen säger. Således är en individs kunskap 
och uppfattning om världen påverkad av individens kulturella, historiska och so-
ciala kontext.    
 
Det finns olika världsbilder och utifrån dessa blir vissa handlingar naturliga och 
accepterade medan andra känns främmande och negativa, beroende på vilken 
världsbild en individ har. Genom att förutsätta att olika världsbilder och sociala 
handlingar är sociala konstruktioner av kunskap och normer kan konsekvenser 
av de olika sociala världsbilderna och uppfattningarna upptäckas (Winther Jør-
gensen & Phillips, 2000:11–12). Genom socialkonstruktivismen och dess kri-
tiska tänkande kan vi belysa hur de artiklar vi undersökt genom sitt språk kon-
struerat hedersrelaterat våld. 
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Vi formas av kulturella och kollektiva konstruktioner. Dessa är kontextuella och 
skapas genom sociala strukturer och maktutövning. Genom att vara medveten 
om vad och hur vi formas kan vår kunskap och värld påverkas och rekonstrue-
ras. När en person i en maktposition pratar om idéer som sanningar i de offent-
liga rummen konstrueras och normaliseras dessa och får som följd att idéerna 
ses som en del av den objektiva verkligheten (Payne, 2008:253–255). Vi kan ut-
röna två saker från detta, att människan bör se kritiskt på sin uppfattning av värl-
den och sig själv (se Burr, 2003:2) samt att språket är en central faktor för vår 
uppfattning av världen. Våra erfarenheter och vilket språk vi använder påverkar 
således hur vi tolkar och uppfattar saker. Det är i samtalet idéer signifieras, för-
klaras, konstrueras och rekonstrueras (Payne, 2008:254). De samtal som sker i 
vardagliga situationer kan tyckas triviala, men det är i dessa arenor som vi ge-
nom språket skapar identiteter och maktrelationer utifrån de olika diskurser vi 
använder (Burr, 2003:115). Språket konstruerar således vår världsuppfattning 
och är en viktig pjäs i förståelsen av hur begrepp uppfattas. 
 
Genom språkliga sociala interaktioner konstrueras kunskap (Thomassen, 
2007:205) och ord tillskrivs mening. Kategorisering av människor, så som man 
och kvinna, tillskrivs sociala och fysiskt förutbestämda beteenden, antaganden 
och egenskaper (Payne, 2008:242). Exempelvis tillskrivs kvinnan egenskaper 
som att föda barn och att vara omsorgsfull. Då vi vill undersöka hur artiklarna 
genom språket konstruerar hedersrelaterat våld är socialkonstruktivismen ett bra 
verktyg och ansats för vår studie. 
 

3.2 Feministiskt perspektiv 
Feministiska teorier finns i många olika perspektiv (Payne, 2008:359–361) och 
vi kommer ej välja ett specifikt perspektiv. Istället kommer vi fokusera på ett 
övergripande feministisk perspektiv med fokus på könsmaktstrukturer. Femin-
ism fokuserar på olika former av patriarkal dominans över kvinnor och deras so-
ciala relationer, så som social, politisk, kulturell, med mera. Patriarkatet är ett 
system av idéer och sociala relationer där män anses vara överordnade kvinnor, 
vilket påverkar relationen mellan könen. Mannen får makt och privilegier samti-
digt som kvinnans makt försämras, hennes rättigheter berövas och erfarenheter 
nedvärderas (Payne, 2008:358). Könsmaktsordningen som patriarkatet innefattar 
kan förklaras genom dikotoma motsatspar så som kvinna och man utgör, vilka 
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konstrueras genom de normativa kulturella föreställningar individer har om kö-
nen. Det uppstår ömsesidigt uteslutande kontraster mellan de dikotoma paren, 
där det som ses som kvinnligt ej kan vara manligt och tvärt om (Eldén, 2003:58–
59). I kontrasten mellan de båda kategorierna uppstår en hierarki, där den ena 
ses som överordnad den andra.  
 

3.3 Begreppet makt 
Makt är något som uppstår i relationen mellan människor. Det enklaste maktför-
hållandet är det som har sin grund i tvång och våld. Det uppstår mellan två indi-
vider när den ena individen har uppenbar makt över den andra och därför kan 
tvinga hen till att utföra något. Det som i stunden ser ut som ett enkelt maktför-
hållande kan i det stora hela vara komplicerat. När man ser till helheten kan 
makten en individ har egentligen handla om maktlöshet. Exempel på detta är när 
en pappa ger sin son utegångsförbud. Omgivningen och sonen upplever att pap-
pan har makt, men pappan känner egentligen maktlöshet då han egentligen inte 
vill straffa sin son men upplever att han måste (Börjesson & Rehn, 2009:19–20).  
 
En djupgående maktteknik är språklig makt, vilket innebär att en individ kan de-
finiera begrepp och således kontrollera språkets användning. Vid social katego-
risering tillskrivs innehåll till begreppet, både stereotypa handlingsmönster och 
kulturellt ordnade innehåll så som livsstilar (Börjesson & Rehn, 2009:82–83, 
85). Genom att kategorisera skapas således skillnader, ofta i form av binära mot-
satspar så som tidigare nämnda begreppen svensk/invandrare och man/kvinna. 
Dessa ord har redan bestämda innebörder, vilka konstrueras och rekonstrueras i 
sociala samspel. Med makt i våra glasögon kan vi undersöka om och hur makt 
används i Socionomen kopplat till den sociala konstruktionen av hedersrelaterat 
våld. För att förklara detta vill vi använda Foucaults teori om begreppet makt. 
 
Foucaults maktteori kan appliceras på hedersrelaterat våld. Han beskriver att en 
grupp blir så effektiv som möjligt när varje individ är väl tränad för att kunna 
hantera sin förutbestämda uppgift. (Foucault, 2008:210–211). Individerna/krop-
parna ska disciplineras och befallas för att resultatet ska bli så optimalt som möj-
ligt. Dessa befallningar behöver inte utgöras av ord, så länge befallningen leder 
till den önskade handlingen (Foucault, 1987:165–167). För att kunna upprätt-
hålla disciplineringen används en maktteknik innefattande en hierarkisk ordning. 
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I denna hierarkiska ordning finns förutbestämt vem i gruppen som har vilken po-
sition och vem som har vilken uppgift (Foucault, 2008:210–211). Med Foucaults 
förståelse av makt kan vi analysera hur hedersrelaterat våld och hederskultur 
skapar hierarkier inom gruppen och använder dessa för att effektivt kontrollera 
och disciplinera kollektivets individer.  
 
Makt är något som finns i olika former och generellt betyder makt dominans och 
lokala underordningar. Varje lokal maktform har ett eget tillvägagångssätt och 
sin egen teknik. Enligt Foucault kan man alltså inte prata om makten i bestämd 
form när man gör en maktanalys, utan man måste se till de olika makternas egen 
historia och bakgrund. I vårt samhälle finns en hierarki av olika makter som 
rangordnas och samordnas. De olika lokala makternas funktion är att skapa an-
vändbarhet (Foucault, 2008:209–210). Dessa olika funktioner och tekniker på 
makt kan vi koppla till socialkonstruktivismen och se som socialt konstruerade. 
 

3.4 Begreppet kulturalisering 
Kulturalisering sker när problem, diskriminering och ojämlikhet ses som en di-
rekt verkan av en kultur. Den annorlunda kulturen ses på grund av kulturali-
seringen som den primära orsaken till problem som är förknippade med invand-
rare och minoriteter (Åhlund, 1997:12; 2002:295). Kulturalisering grundas på 
essentialistiska idéer, där kultur ses som ett statiskt och oföränderligt arv, där 
kulturens kärna är definierbart (Eldén, 2003:92–93; Åhlund, 2002:295). Utifrån 
en socialkonstruktivistisk syn på kultur förklaras den istället som en heterogen 
helhet som har normerande men icke styrande värderingar (Eldén 2003:92–93). 
Kulturalisering kan förstås ha en homogen och statisk syn på kultur i praktiken 
men som förklaringsmodell konstrueras kulturen vara orsaken till problemet. Så-
ledes kan kulturalisering anses vara socialkonstruktivistiskt och den är även en 
använd förklaringsmodell av forskare inom fältet hedersrelaterat våld (SOU 
2010:84, 31). Vi kan använda kulturalisering för att analysera hur artiklarna 
konstruerar hedersrelaterat våld som något kulturellt.  
 
Konsekvenser av kulturalisering är bland annat en andrafiering, diskriminering 
på arbetsmarknaden, bostadssegregation, kulturell marginalisering samt att soci-
ala problem och strukturell diskriminering osynliggörs. Kulturalisering och kul-
turmöten mellan invandrare och svenskar är enligt Åhlund den nya rasismen. 
Hon menar att “De Andra” tillskrivs egenskaper som primitiva och traditionella 
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jämfört med de civiliserade och moderna och genom detta nedvärderas (Åhlund, 
1997:12; 2002:295). 
 
Forskare som ansluter sig till kulturalisering talar även om rasifiering. Precis 
som kulturalisering skapar rasifiering motsatsförhållanden och används som för-
klaringsmodell (Åhlund, 2002:296). Rasifiering är när vissa biologiska, ofta 
arvsanlag, kulturella särdrag eller etnicitet tillskrivs social innebörd och de indi-
vider som har dessa ses som en kollektiv grupp. De kulturella, etniska eller bio-
logiska olikheterna mellan olika grupper konstrueras alltså som naturgivna för 
specifika egenskaper för gruppen (Miles, 1989:74). Rasifiering ses både som ett 
samhällskonstruerande system, där samhället organiserats hierarkiskt utifrån 
idéer kring rasskillnader och som en process där människor i sig rasifieras (SOU 
2005:41, 97). Den sociala konstruktionen av ras definieras och regleras utifrån 
styrande organisationer, marknader och institutioner (ibid., 103). Andrafiering 
och rasifiering är båda något som konstrueras fram utifrån idéer och 
social/språklig interaktion. Genom att analysera våra texter utifrån vad de kon-
struerar kan vi koppla resultaten till andrafiering och rasifiering. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras vår analysmetod innehållsanalys; urval; genomförande 
av analys, där vi går igenom hur vi använt analysmetoden i flera steg; etiska 
överväganden, där vi diskuterar relevanta etiska aspekter för genomförandet av 
studien; och slutligen en metoddiskussion, i vilken vi presenterar för- och nack-
delar med metoden samt studiens transparens. 

 

4.1 Innehållsanalys 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalyser är 
vanligen kvantitativa, där fokus ligger på att räkna, exempelvis specifika ord, 
och koda materialet (Bryman, 2011:528). Kvalitativ innehållsanalys kallas även 
för tematisk analys (Wilkinson, 2011:173) vilket innebär att forskaren efter nog-
grann läsning identifierar återkommande motiv i texterna (Bryman, 2011:528). 
Dessa teman utrönas genom att läsaren under flera genomläsningar letar efter re-
petitioner, lokala topologier (det vill säga uttryck som är obekanta eller används 
på ovanliga sätt), kategorier, metaforer och analogier, likheter och skillnader, 
språkliga kopplingar, övergångar, teorier och ofullständigt data (Ryan & Ber-
nard, 2003:89–93). Då vi vill undersöka hur artikelförfattarna konstruerar he-
dersrelaterat våld är en kvalitativ innehållsanalys mer användbar än en kvantita-
tiv innehållsanalys.  
 

4.2 Urval 
Vi letade efter ordet “heder” i samtliga Socionomen-tidningar från år 2005-2014. 
Vi valde att endast titta på de tidningar som publicerats från år 2005 fram till 
2014 då dessa fanns tillgängliga på Campus Norrköping Bibliotek, Linköpings 
Universitet. För att avgränsa oss valde vi att endast använda de artiklar där ordet 
heder stod utskrivet i relation till artikeln enligt innehållsförteckning. Med i re-
lation till menar vi att hedersbegreppet alltså kunde stå både som tema, återkom-
mande rubrik, underrubrik och titel i innehållsförteckningen. Vi har valt att pre-
sentera under vilka rubriker texterna fanns för att påvisa att det är olika sorters 
texter, vilket ger oss ett varierat urval. Vi fann totalt tio stycken: en utan rubrik, 
två under temat “hedersrelaterat våld”, två under rubriken “fokus”, tre under ru-
briken “debatt”, samt en under rubriken “nyheter/reportage” och en under 
“Bästa C-uppsats” (för tydligare förklaring av artiklarna se bilaga 1).  
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4.3 Genomförande av analys 
Vi har gjort en tematisk analys i flera steg med hjälp av metoden innehållsana-
lys. Vi började med att läsa igenom varje artikel flera gånger och leta efter repe-
titioner, kategorier, likheter och skillnader i det empiriska materialet. De åter-
kommande begrepp, kategorier, likheter och skillnader som hittades i texten 
markerades. Med repetitioner menar vi återkommande begrepp och vi fann be-
grepp så som “hedersrelaterat våld”, “kvinnor”, “invandrare”, “problem”, “kun-
skap”, “ekonomi” och “tvångsäktenskap”, med mera. Vi fann även skillnader i 
artiklarna, exempelvis utskrivna förklaringar till hedersrelaterat våld. Vissa för-
fattare skrev ut att fenomenet orsakades av en kulturkrock och andra författare 
förklara fenomenet med postkolonialism.  
 
I steg nummer två sammanställde vi våra markerade begrepp och identifierade 
teman utifrån dessa artikel för artikel. Sedan jämfördes och färgmarkerades te-
mana i de olika artiklarna med varandra för att kunna identifiera återkommande 
artikelöverskridande teman. Under steg tre reducerades och redigerades våra 
överskridande teman till en hanterbar mängd utifrån om det var intressanta för 
studiens syfte.  
 
I steg fyra ställde vi frågor till det empiriska materialet utifrån den socialkon-
struktivistiska ansatsen. Detta för att titta på vad det som skrivits fram konstrue-
rar för teman. Vi läste artiklarna med frågor som “hur benämns våldet?”, “vilka 
orsaksförklaringar ges till hedersrelaterat våld?” och “vilka frågor kopplas till 
hedersrelaterat våld?”.  
 
I steg fem identifierades ett antal kärnteman utifrån de teman som sammanställts 
i steg nummer tre samt steg nummer fyra. Den analytiska tematiseringens slut-
produkt blev: kultur, flicka/ung kvinna, “invandrare”, problem, kunskap och 
okunskap (hos professionella) samt sexualitet. Dessa kärnteman har vi i ”Resul-
tat och Analys” valt att komprimera till fyra rubriker.  
 

4.4 Etiska överväganden 
Det är viktigt att reflektera över varför man gör studier om en stigmatiserad 
grupp (Andersson & Swärd, 2008:237). Vi har valt att studera hedersrelaterat 
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våld då vi upplevt att det är ett socialt problem som det saknas kunskap om. Vi 
vill med studien kunna bidra med kunskap om hur hedersrelaterat våld konstrue-
ras. Genom att studera hur hedersrelaterat våld konstrueras i Socionomen stude-
ras publicerad text.   
 
Då vår empiri utgörs av artiklar i en offentligt utgiven tidskrift så anser vi att vi 
inte berörs av kravet om anonymitet och konfidentialitet, vilka syftar till att 
skydda informanters identitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2011:1:67–68). Vi 
berörs ej heller av informations- och samtyckeskravet, vilka syftar till att infor-
mera informanten om studien samt få informanters godkännande gällande med-
verkan i studien (ibid., 43). Vi anser att vi inte berörs av detta då empirin ej ut-
görs av subjekt utan av objekt.  
 
Som forskare har man makt över vilka benämningar och kategoriseringar man 
väljer att använda. Alla de kategoriseringar, benämningar och begrepp som vi 
valt att använda i denna studie grundar sig i ett ställningstagande av oss som för-
fattare. Det är viktigt att föra en diskussion om vilka begrepp man väljer att an-
vända samt vara medveten om vad de olika begreppen kan tillskrivas för inne-
börd utifrån hur vi använt begreppen (Andersson & Swärd, 2008:242). Vi har 
under arbetets gång ständigt diskuterat vilka begrepp vi vill och inte vill använda 
i vår studie för att inte vara delaktig till stigmatisering av en viss grupp. Vi har 
dock valt att inte ha en begreppsredovisning eller begreppsdiskussion i denna 
studie då de begrepp vi använder främst är tagna från de artiklar vi studerat. Vi 
anser att det är ej heller relevant med en begreppsgenomgång då studien fokuse-
rar på hur något konstrueras, inte hur något är. Det är också viktigt att vara med-
veten om majoritetssamhällets åsikt om den grupp man studerar. Samhällets 
åsikter, bland annat genom media, schabloniserar begreppspar om normalt och 
onormalt, där minoritetsgruppen anses vara onormal (ibid., 243). Vi som är en 
del av samhället socialiseras in i vad som är normalt och onormalt och därför 
krävs en medvetenhet om samhällets åsikter och därmed våra åsikter. Att vara 
medveten om våra och andras åsikter samt ständigt reflektera över dessa under 
arbetets gång anser vi har varit viktigt för att inte vara en del av stigmatiseringen 
av minoritetsgruppen. 
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4.5 Metoddiskussion 
Vi valde att använda innehållsanalys som en metod då den kan användas för att 
analysera texter på ett systematiskt vis, samt att den går att applicera på flera 
olika typer av dokument (Bryman, 2009:190).  
 
Vi funderade på att använda diskursanalys som metod, då den undersöker hur 
delar av samhället, händelser eller verkligheten produceras och konstrueras i 
olika diskurser (Potter, 1997:146). Dock har vi valt att ej använda diskursanalys 
då vi anser att innehållsanalys passar bättre utifrån studiens syfte. Hade vi valt 
att använda diskursanalys hade syftet och frågeställningarna sett annorlunda ut 
då vi istället för att undersöka hur hedersrelaterat våld konstrueras hade under-
sökt vilka diskurser som användes för att konstruera hedersrelaterat våld.  
 
En styrka med innehållsanalys är att den ses som en icke-reaktiv metod då fors-
karens närvaro ej påverkar det som studeras. En svårighet med innehållsanalys 
är att det praktiskt taget är omöjligt att göra en tematisk analys helt utan tolkning 
från forskarens sida (Bryman, 2009:203–204). Vi menar att en tematisk analys 
aldrig är helt opåverkad av forskarens egna motiv och förförståelse. Det är enligt 
oss praktiskt taget omöjligt att som forskare inte påverka analysen av vad man 
har för åsikter och inställning till ämnet man analyserar. En annan är att man ej 
kan få svar på varför-frågor (ibid., 204), vilket dock inte påverkar vår studie då 
vi ej har den typen av frågeställningar.  
 
Det är viktigt att forskning är trovärdig för att den ska få något genomslag, både 
i forskningsvärlden och i samhället. Det finns tre viktiga aspekter att ta hänsyn 
till vad det gäller trovärdigheten för en kvalitativ studie. Dessa tre är transpa-
rens, triangulering och återkoppling till fältet (Svensson & Ahrne 2011:26–27). 
För denna studie är det transparens särskilt viktigt. Transparens handlar om 
huruvida det finns möjlighet till kritik och diskussion kring och om forskningen. 
Om det finns utrymme för kritik och diskussion så anses forskningen ha hög 
transparens. Detta då man som författare har varit tydlig i framskrivningen av 
metod och genomförande (ibid., 27). Vi anser att studien har en hög transparens 
då tillvägagångssättet i studien presenteras och diskuteras. Exempel på detta är 
när artiklarna som undersökts presenteras i form av fotnoter i Resultat och Ana-
lys, samt i bilaga 1. Då metoden och resultatet är tydligt redovisat så anser vi att 
det finns utrymme för läsaren att vara kritisk och diskutera det som presenteras i 
studien.  
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En annan viktig aspekt för forskningens kvalitet är om studien är generaliserbar 
eller inte. En studie kan vara generaliserbar på flera sätt, exempelvis huruvida 
resultatet går att applicera i andra miljöer, på andra grupper, på andra verksam-
heter eller i en annan tid (Ahrne & Svensson 2011:28–30). Vi anser att resultatet 
är svårt att generalisera då vi studerat en specifik grupp. Dock menar vi att detta 
inte påverkar studiens kvalitet, i och med att syftet är att undersöka just den spe-
cifika gruppen i en specifik tidning.  
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5. Resultat och Analys 
Inledningsvis presenteras en kort sammanställning av empirin. I artiklarna finns 
vissa citat som illustrerar flera analytiska poänger. Vi har valt att använda dessa 
flera gånger för att de är går att använda utifrån olika perspektiv och kan kopplas 
till flera teorier. Vi har valt att använda begreppet “invandrare” i resultat och 
analys-avsnittet då det är ett återkommande begrepp i de artiklar vi har analyse-
rat. Valet av begrepp ligger hos artikelförfattarna och vi har valt att skriva be-
greppet inom citattecken för att påvisa att det ej är vårt ordval. Kortare citat 
kommer att skrivas ut kursiverat och med citattecken i texten. Längre citat kom-
mer stå fristående och i en mindre teckenstorlek. 
 
Vi kommer att presentera resultatet under fyra rubriker. Dessa är formulerade ut-
ifrån den analytiska tematisering vi gjort. Under varje rubrik presenteras resulta-
tet av vad de artiklar vi analyserat skrivit fram. Vi använder tidigare forskning 
samt teori utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen för att underbygga och 
jämföra resultaten. Rubrikerna är följande: kvinnor som utsatta; hedersrelaterat 
våld som samhällsproblem; hierarkiska strukturer; kultur och kulturalisering.  
 
Innehållet i empirin utgörs av tio artiklar från tidningen Socionomen. Majorite-
ten av artiklarna hävdar att hedersrelaterat våld är något som förekommer bland 
“invandrare”. En artikel tar upp att hedersrelaterat våld även förekommer i 
svenska familjer med barn/ungdomar som har annan sexuell läggning än hetero-
sexuell. Majoriteten av artiklar tar även sin utgångspunkt i den mediala anstorm-
ning som skedde efter mordet på Fadime.  
 
Bland artiklarna2 förekommer en debatt där debattörerna har olika perspektiv på 
hedersrelaterat våld. Den första argumenterar för att hedersrelaterat våld är ett 
hot mot mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati. Debattören förklarar 
hur hedersrelaterat våld kan te sig i praktiken samt påpekar brister hos profess-
ionella i arbetet mot problematiken. Motdebattören har ett mer teoretiskt per-
spektiv och menar att hedersrelaterat våld måste förstås som en konsekvens av 
postkolonialismen och dess polarisering mellan samhällen.  
 
                                                           
2 Hagberg, Maria Dags att komma tillrätta med hedersrelaterat våld och förtryck. 6/2009 
s.87-89.; Akob, Maher replik på “dags att komma tillrätta med hedersrelaterat våld och för-
tryck”, nr6/2009: Konflikthanteringen kräver också kulturkunskap och förståelse. 1/2010 
s.53-54.; Hagberg, Maria Maria Hagberg svarar:. 1/2010 s.55-56. 
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Hälften av artiklarna3 fokuserar på hur samhället, verksamheter och profession-
ella arbetar med hjälp av olika metoder gentemot problematiken hedersrelaterat 
våld. Ett centralt budskap i dessa artiklar är att det finns stora kunskapsbrister 
kring hedersrelaterat våld och att det främst är frivilligorganisationer som arbe-
tar aktivt med problematiken. 
 
Några av artiklarna4 strävar efter att förklara vad hedersrelaterat våld är och hur 
det uttrycks samt påverkar de utsatta. Artikelförfattarna skriver fram förklaring 
till varför hedersrelaterat våld förekommer samt att barn- och tvångsäktenskap 
är en vanlig företeelse för barn/ungdomar som lever i en kontext med hedersre-
laterat våld. En av artiklarna tar även upp att ungdomar som lever med heders-
våldsproblematiken behöver ökat stöd och skydd under sommarlovet då ungdo-
men i större utsträckning riskerar att bli bort gift. 
 

5.1 Kvinnor som utsatta 
Under denna rubrik presenteras hur artikelförfattarna skriver fram att 
flickor/unga kvinnor anses vara de som drabbas av hedersrelaterat våld.  
 
Artiklarna gör anspråk på vad hedersrelaterat våld kan anses vara. Framförallt 
skrivs det fram att hedersrelaterat våld handlar om att kontrollera kvinnan och då 
huvudsakligen kvinnans sexualitet. Detta innebär också att flickan ska vara 
oskuld fram till äktenskapet. Detta kan illustreras med hjälp av följande citat 
vilka är skrivna av artikelförfattarna för att exemplifiera vikten av att flickan/den 
unga kvinnan är oskuld. 
 

Vi måste få ett oskuldsintyg på vår dotter.  (Carlsson-Bergdahl, 2005/1:50) 

Min familj dödar mig, om de upptäcker att jag inte är oskuld. (ibid.) 

                                                           
3 Nilsson, Stina & Stenhammar, Indra Kreativa lösningar - polisanmälan hedersrelaterat våld 
inom socialtjänsten. 2/2010 s. 38-41.; Carlsson-Bergdahl, Annica Nu har personalen en för-
djupad kunskap om problem kring hedersrelaterat våld. 1/2005 s.50-53.; Blomstedt, Åsa Som 
att lägga pussel. 7/2005 s. 4-7.; Engelmark, Lena, Kvinnojourer ansvarar för hedersvåldsut-
satta. 8/2011 s.60.; Rosell, Sven Socialtjänsten måste öka sin kunskap om homosexuella ung-
domars problem. 1/2006 s. 33-35. 
4 Karlsson, P. A. Hans, Sol, sommar, heder och våld. 4/2014 s.8-11.; Karlsson, P. A. Hans 
Hedersvåld. 2/2010 s.6-8. 
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Som oskuld är hon extremt ärbar, förlorar hon sin oskuld är hon extremt 
syndig. (Karlsson, 2012/2:7). 

 
Att ej vara oskuld vid äktenskapet anses vara, som det sista citatet visar på, ex-
tremt syndigt och ses som en skam för familjen/gruppen. I tidigare forskning har 
det uppmärksammats att straff så som tvångsgifte av flickan/kvinnan sker när 
hedern har förlorats eller riskeras att förloras (Wikan, 2003:69–72). Det värsta 
en flicka anses kunna göra för att skada familjens heder är att vara sexuellt aktiv 
innan äktenskapet eller att hon är otrogen mot sin man (ibid.; Sen, 2005:48). 
 
Enligt artiklarna kontrolleras kvinnan och hennes sexualitet bland annat genom 
hot, fysisk och psykisk misshandel, barn- och tvångsgifte, kidnappning, våldtäkt 
och ibland mord. I en av artiklarna beskrivs hur en 16-årig flicka blir bortgift till 
en okänd man som visar sig vara hennes kusin. Att hon redan första natten som 
gift kvinna blir våldtagen av sin man och hennes liv fortsätter med ständig miss-
handel och hot. Flickan lyckas fly hem till sin familj men blir då tillbakaskickad 
till sin man, där hon blir fortsatt misshandlad och sexuellt utnyttjad: “Det var 
misshandel och våldtäkter, han skar mig med knivar och kastade en glasflaska 
som träffade mitt huvud så jag hamnade i koma i två veckor” (Karlsson, 
2014/4:11). Detta citat är från flickan själv och ges som exempel på hur tvångs-
äktenskap i värsta fall kan se ut.  
 
Majoriteten av artiklarna pratar om att flickor/unga kvinnor är de som är utsatta 
inom hederskulturer. Det skrivs fram bland annat genom citatet: “Jag har träffat 
flickor som vill att deras ålder ska stoppas, de vet vad som väntar efter grund-
skolan, begränsningar och ett äktenskap i hemlandet.” (Karlsson, 2012/2:8). Ett 
annat citat som också påvisar flickor/unga kvinnors utsatthet är: 
 

En ung kvinna blir överfallen av två män som ristar in “hora” på hennes 
arm. En annan flicka blir bortrövad från sitt familjehem av beväpnade män, 
där hon blivit placerad efter att hennes far slagit henne (ibid., 7).  

 
I citaten framkommer det att det är flickan/den unga kvinnan artikelförfattarna 
anser vara den utsatta. Vi tycker det är intressant av författarna att välja att an-
vända ordet flicka då det konstruerar en bild av att det är just hon som blir offer 
för hederskulturer. 
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Vi kan se att regeringens skrivelse (2007/08:13), som vi tidigare refererat till, 
fastslår att det ofta är just en flicka/ung kvinna i familjen som utsätts för våld el-
ler hot om våld. Därmed konstrueras flicka/unga kvinna som en utsatt. Ett fåtal 
artikelförfattare skriver att det inte endast är flickor/unga kvinnor som är utsatta 
när det gäller hedersrelaterat våld. De uppmärksammar att även unga pojkar och 
HBT-personer kan falla offer för problematiken. Män är precis som kvinnorna 
styrda av den kollektiva hedersnormen och kan även de bli straffade i hederns 
namn (Thörnqvist, 2011:47).  
 
Vi har valt att använda makt som en teori att applicera på vårt resultat. I resulta-
tet framkommer att hedersrelaterat våld grundar sig i kontrollen av den unga 
kvinnans sexualitet och att detta görs genom att utöva makt över kvinnan. Detta 
påvisas genom citatet “de unga vittnar om makt utövad både av pappor och av 
mammor” (Rosell 2006/1:33). Makten över den unga kvinnan uppstår i relat-
ionen mellan kvinnan och hennes anhöriga och den grundar sig i det våld som 
kvinnan utsätts för (Börjesson & Rehn, 2009:19–20). Maktförhållanden kan se 
olika ut utifrån vilken kontext de befinner sig, då makt är något som är obestämt 
och skapas i en kontext (Foucault, 2008:209–2010). Upplevelsen om att mannen 
har makt är således socialt konstruerad. 
 
Enligt Foucaults (2008:165–167, 210–211) teori om disciplinering ska individer 
kunna uppfatta befallningar. Genom disciplineringen skapas en hierarkisk ord-
ning där gruppens positioner är förutbestämda. Applicerat på individer som le-
ver i en hederskontext utgörs signaler och befallningar av de normer och lagar 
under vilka individerna rättar sig. Misslyckas de att lyda dessa regler bestraffas 
de utav den individ som är ovan i hierarkin. I vårt resultat har vi nämnt en flicka 
som flyr från sin man hem till sin familj. Flickan anses ha brutit mot normerna 
genom att lämna sin man och skickas därför tillbaka till honom. När hon åter-
vänder blir hon misshandlad och våldtagen som straff (se sida 23). 
 
Genom språkets makt tillskrivs hedersrelaterat våld ett visst innehåll. Vi hävdar 
att begreppet hedersrelaterat våld konstrueras av artikelförfattarnas språk att 
handla om straff, så som tvångsäktenskap och hedersmord, då det ofta nämns i 
relation till varandra. Flickor/unga kvinnor konstrueras som de utsatta offren för 
problematiken. Således skapas en bild av och tillhörande innehåll för hedersrela-
terat våld genom de språk artiklarna använder.  
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5.2 Hedersrelaterat våld som samhällsproblem 
Under denna rubrik tar vi upp hur artikelförfattarna ser hedersrelaterat våld som 
ett samhällsproblem och att de anser att det saknas kunskaper kring problemati-
ken hos professionella. Vi anser att det är intressant att författarna skriver fram 
hedersrelaterat våld som ett samhällsproblem då problematiken legitimerades 
som ett samhällsproblem under 1990-talet (se Carbin, 2010:119–120).  
 
Många av artiklarna skriver fram hedersrelaterat våld som ett samhällsproblem 
vilket behöver tas hand om, exempelvis genom att artikelförfattarna skriver att 
det ses som ett samhällsproblem man arbetar och behöver “komma till rätta 
med” (Hagberg, 2009/6:87). Det skrivs fram att det krävs utbildning och kun-
skap, ekonomiska satsningar och samverkan mellan verksamheter för att sam-
hället ska kunna erbjuda skydd och stöd för de våldsutsatta. Detta kan illustreras 
genom citatet: “nu har personalen en fördjupad kunskap om problem kring he-
dersrelaterat våld” (Carlsson-Bergdahl, 2005/1:50). I artikeln hade de profess-
ionella fått specifik utbildning för att kunna bemöta och skapa metoder för arbe-
tet med de utsatta. Även om inte alla artiklar tydligt skriver att hedersrelaterat 
våld är ett problem uppfattas det av oss som har läst artiklarna, då hedersrelate-
rat våld konstrueras genom de ordval och meningsstrukturer lika de ovan an-
vända citaten som ett samhällsproblem.  
 
I flera artiklar benämns hedersrelaterat våld i samband med begreppen integrat-
ion och invandring. Hedersrelaterat våld formuleras som en effekt av att “in-
vandrare” inte integreras i samhället. En av författarna menar att det uppstår en 
kulturkrock mellan olika samhällen när individer från industriella samhällen in-
vandrar till avancerade industriella samhällen (Akob, 2010/1:54). En annan för-
fattare skriver i sin artikel att gruppens sammanhållning är viktig i samhällen där 
staten är svag.  
 

... helt nödvändig för överlevnaden och det finns vanligen en strikt arbets-
fördelning mellan män och kvinnor [där] kvinnor är hemma, män är offent-
liga, kvinnor ska föda barn [och] män ska skydda familjen (Karlsson, 
2012/2:7)  
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Detta citat visar på hur stor skillnad författarna menar att det kan vara mellan 
olika typer av samhällen, så som industriella och avancerade industriella sam-
hällen. Akob skriver att det genom skillnaderna finns utrymme för kulturkrock 
när människor från olika samhällen möts. Akobs syn på skillnaden mellan sam-
hällen och deras kulturer kan vi koppla till det Åhlund (1997:12; 2002:295) skri-
ver under begreppet kulturalisering om den nya rasismen. Denna uppstår när 
“De Andra” ges nedvärderande primitiva egenskaper, så som Akob gör när han 
skiljer mellan “invandrare” och svenskar på grund av att kulturerna är från olika 
typer av avancerade samhällen. Genom sin text konstruerar Akob att hedersrela-
terat våld är något som utförs av ”De Andra”.  
 
I artiklarna finns citat så som “hur gör ni för att nå invandrarungdomar” (Carls-
son-Bergdahl, 2005/1:51) och “var tredje ungdom med utlandsfödda föräldrar 
befinner sig i en hedersrelaterad kontext” (Karlsson 2012/2:7) citaten tar upp 
antingen “invandrare” eller utlandsfödda föräldrar i samma mening som heders-
relaterat våld. Användandet av dessa begrepp konstruerar en andrafiering då ar-
tiklarna kopplar hedersrelaterat våld med “invandrare”, utlandsfödda och integ-
ration, vilket gör att det skapas en uppfattning om att hedersrelaterat våld är nå-
got som utförs av “invandrare” eller personer som är i integrationsprocessen (se 
även SOU 2005:41, 21). Då hedersrelaterat våld enligt tidigare forskning och 
empiri ses som något icke-svenskt uppfattas hedersrelaterat våld endast utföras 
av “De Andra”.  
 
Akob fortsätter sitt resonemang om att en kulturkrock kan vara orsak till heders-
relaterat våld. Han skriver i sin artikel att den icke-integrerade gruppens “interna 
assimilationspolitik” (Akob, 2010/1:53) kan orsaka våldet. Med ”intern assimi-
lationspolitik” menar Akob att en relation med en utomstående kan upplevas 
vara ett hot gentemot gruppens överlevnad. Han fortsätter resonemanget med att 
kollektivet på grund av detta kontrollerar medlemmarna för att de inte ska av-
vika från gruppen och dess kultur. 
 
Vi kan dra paralleller mellan andrafieringen och det som skrivs i artiklarna gäl-
lande kulturkrocken. I artiklarna ses hedersrelaterat våld som en effekt av att 
“invandrare” inte integreras och gruppens interna assimilationspolitik. Vi upp-
fattar att författarna menar att gruppens sammanhållning blir extra viktig vid 
brister i integrationen i det nya samhället. Vi kan därmed anta att det blir grup-
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peringar mellan “invandrare” och övriga samhället och att detta främjar andrafi-
eringen. Kopplat till teorier om språklig makt konstruerar författarna dikotoma 
motsatspar när de använder ord som “invandrare” i motsats till svensk. Begrep-
pet “invandrare” tillskrivs en viss livsstil och innebörd, i detta fall hederskultur. 
Artikelförfattarna kan därmed anses konstruera en diskurs i vilken “invandrare” 
förstås ha att göra med hedersrelaterat våld.  
 

5.3 Hierarkiska strukturer  
Under rubriken visas hur olika författare och forskare presenterar och skriver 
fram hur olika hierarkiska strukturer kan anses vara en orsak till hedersrelaterat 
våld. De olika hierarkiska strukturer som presenteras är familje-, kön- och makt-
strukturer.  
 
När det kommer till utskrivna förklaringar kring varför hedersrelaterat våld exi-
sterar finns det olika orsaksförklaringar i artiklarna. Blomstedts artikel tar upp 
att Siv-Britt Björktomta definierat fem orsaker till hedersrelaterat våld. Dessa är:  
 

… integrationssvårigheter, generationskonflikter, norm- och värderingkon-
flikter, mäns makt över kvinnor samt problem som är specifika för varje 
flicka och familj. (Blomstedt, 2005/7:4) 

 
Även författaren Maher Akob (2010/1:53) nämner att hedersrelaterat våld kan 
handla om en konflikt mellan familjen och den unga där den unga genomgår en 
frigörelseprocess vilken familjen ej kan hantera. I våra texter framgår att gene-
rationskonflikten kan orsaka hedersrelaterat våld, vare sig det har att göra med 
en frigörelseprocess eller förtryck och misshandel. Citatet “De unga kvinnorna 
måste vara försiktiga och inte provocera sina föräldrar” (Carlsson-Bergdahl, 
2005/1:51–52) säger en professionell som förklarar hur unga flickor skapar stra-
tegier för hur hon ska arbeta med sin familj för att dölja att hon brutit mot famil-
jens regler. Författarna konstruerar med citatet ovan att våldet uppstår på grund 
av konflikten mellan ungdomen och hennes föräldrar.  
 
I Hagbergs (2010/1:55–56) svarsdebatt poängterar hon att hedersrelaterat våld är 
ett könsbaserat våld, som grundas i kultur där religion och tradition ingår. I en 
av artiklarna skrivs att familjens heder är beroende av “kvinnans lojalitet och 
mannens förmåga att kontrollera sina kvinnor” (Karlsson, 2012/2:7) då hedern 
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kan förloras om kvinnan gör något som strider mot hederskodex. Feministisk te-
ori som innefattar patriarkatet och dess könsstrukturer menar att patriarkala 
strukturer och dess kvinnoförtryck är starka i samhällen där heder förekommer 
(Eldén, 2003:60; Hydén, 2013:311; Kurkiala, 2005:178, 187). Den könssegrege-
ring artikeln talar om, med en könsfokuserad arbetsfördelning, det könsbaserade 
våldet och mäns makt över kvinnor, associerar vi till feministisk teori om den 
patriarkala könsordningen. Det Foucault skriver om i sin förståelse av makt och 
hierarki uppfattar vi existerar i hederskulturer, då mannens uppgift är att kontrol-
lera kvinnan. Kvinnans uppgift är således att lyda bestraffningen, alltså låta sig 
kontrolleras (Wikan, 2003:70). Familjer inom hederskulturer konstrueras således 
av artikelförfattarna som hierarkiskt uppbyggda utifrån patriarkala strukturer.  
 
En av artiklarna förklarar att hedersrelaterat våld har och fortsätter upprätthålla 
ett “könssegregerat samhälle med heterosexuella förhållanden” (Hagberg, 
2009/6:89) vilket belyses av en annan artikel som skriver att “kvinnor är 
hemma, män är offentliga, kvinnor ska föda barn [och] män ska skydda famil-
jen” (Karlsson, 2012/2:7). Detta citat visar på den patriarkala familjestruktur 
som Hagberg skriver om i sin artikel. Vidare belyser Hagberg hur strukturen re-
konstrueras med citatet: “I tidig ålder inpräntas i flickornas medvetande att de 
ska underordna sig” (Hagberg, 2009/6:89). Då ungdomar socialiseras in i struk-
turen vid ung ålder upprätthålls de patriarkala könsstrukturerna. Förklarat med 
ett feministiskt socialkonstruktivistiskt perspektiv ses kvinnan som underordnad 
mannen och det strukturella könsbaserade våldet neutraliseras och ses som en 
del av kulturen (de los Reyes, 2003:6, 8, 36).   
 
Vi kan koppla resonemanget ovan till Foucaults maktteori om en hierarkisk ord-
ning inom en grupp (Foucault, 2008:210–211). Vi menar att de patriarkala köns-
strukturerna i sig innefattar en hierarki inom familjen, där disciplin används som 
en maktteknik för att bevara ordningen och familjens heder.   
 
Vi vill även koppla Foucaults maktteori till en annan artikel som talar om att 
ungdomar är fast i flera olika kulturer. Detta illustreras genom citatet: 
 

I tonåren inträder en medvetenhet hos de unga att de lever i tre kulturer. Till 
exempel, den kurdiska, den svenska och ungdomskulturen. (Carlsson-Berg-
dahl, 2005/1:51). 
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Författaren förklarar att dessa kulturer ska integreras i ungdomens liv och balan-
seras. Foucault menar att det finns olika former av makt och lokala underord-
ningar och hierarkier inom dessa. Varje form av makt har sin egen maktteknik 
och tillvägagångssätt (Foucault, 2008:209–201). Vi väljer att se dessa olika kul-
turer och deras regler som olika maktstrukturer som ungdomen slits emellan.  
 

5.4 Kultur och kulturalisering 
Under denna rubrik presenteras hur vi som författare har uppfattat att texterna 
konstruera hedersrelaterat våld till att ha med kultur att göra. Detta kopplar vi 
sedan till teori om kulturalisering.  
 
En av artiklarna tar upp att socialsekreterare har svårt att se till barnets bästa när 
de handlägger ärenden som berörs av hedersrelaterat våld. Detta på grund av att 
kollegor enligt författarna stigmatiserar vissa grupper på grund av kunskapsbrist 
om hedersrelaterat våld, vilket leder till att “handläggarna missar att ta hänsyn 
till kulturella skillnader” (Nilsson & Stenhammar, 2010/2:40). Även om det inte 
skrivs ut uppfattar vi att författarna förknippar hedersrelaterat våld med kultur. 
Detta då artikelförfattarna påpekar att om handläggarna skulle ta hänsyn till kul-
turella skillnader så skulle de inte stigmatisera de utsatta grupperna. Således 
uppfattar vi att artikelförfattarna associerar hedersrelaterat våld till kultur. Ett 
annat citat som illustrerar denna association är “Hedersvåld mot kvinnor från 
andra kulturer…” (Rosell 2006/1:33). Citatet illustrerar att författaren konstrue-
rar hedersvåld som ett våld vilket har med kultur att göra och då främst annan 
kultur än den svenska. Vi menar att kulturalisering leder till ökad stigmatisering 
av utsatta grupper, då hedersvåld utifrån ett kulturperspektiv ignorerar våldets 
position inom könsvåld, vilket leder till minskat skydd av kvinnors rättigheter 
(se även Reddy, 2008:305).  
 
En av debattartiklarna skriver att varje kultur har “ett mönster av beteenden, en 
uppsättning värderingar och en rad lagar för att hantera konflikter” (Akob, 
2010/1:54). Då det enligt författaren finns skillnader inom och mellan kulturer 
menar han att hedersrelaterat våld inte tillhör en specifik kultur eller etnicitet, 
vilket även Wikan talar om i avsnittet “Hederskulturer idag”. Författaren ut-
vecklar sitt resonemang med att skriva fram att en orsak till hedersrelaterat våld 
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är den kultur- och värderingskrock som uppstår när individer från olika sam-
hällen och kulturer möts. Vi tolkar detta som att författaren ser kulturer som or-
sak till hedersrelaterat våld och därmed kulturaliserar våldet. 
 
I tidigare forskning kan vi se att forskare ställer sig kritiska till kulturalisering 
som förklaring till hedersrelaterat våld. De los Reyes (2003:36) menar att kul-
turalisering gör att man kopplar våldsutövandet med en specifik kultur, vilket le-
der till att individer från denna kultur ses som våldsutövare. Även Åhlund 
(1997:12; 2002:295) är kritisk till kulturalisering som förklaringsmodell. Hon 
menar att kulturalisering leder till ett rasistiskt “Vi och Dom”-tänk, vars konse-
kvens innefattar bostadssegregation, kulturell marginalisering och diskrimine-
ring på arbetsmarknaden. Utifrån detta resonemang menar vi att artikelförfat-
tarna konstruerar att hedersrelaterat våld är något som utförs av ”De Andra” och 
därmed bidrar till den kulturella marginaliseringen och diskrimineringen. 
 
Majoriteten av författarna kulturaliserar hedersrelaterat våld då de skriver fram 
kultur som den primära orsaken till våldet. Som skrivits i tidigare forskning 
schabloniseras och neutraliseras våldet när hedersrelaterat våld kulturaliseras (de 
los Reyes, 2003). Kulturaliseringen konstruerar att kultur anses vara den enda 
anledningen till samhällsproblem som har med “invandrare” och minoriteter att 
göra. Detta konstruerar i sin tur andrafiering och diskriminering, samt att sociala 
problems reella orsak blir osynlig. Kulturalisering leder även till rasism och rasi-
fiering. Kortfattat handlar rasifiering om att kulturella eller biologiska särdrag 
ses som naturliga och statiska egenskaper till en kollektiv grupp. Dessa kopp-
lingar används sedan för att påvisa olikheter mellan grupper (Åhlund, 1997:12). 
Vi menar att författarna som kulturaliserar även förklarar våldet utifrån rasifie-
ring, då de tillskriver kultur en rasistisk skiljande funktion genom att ange kultur 
som en orsaksförklaring för mord gjorda av “De Andra”. I och med denna rasifi-
ering och tillskrivning av egenskaper till kultur menar vi att även en andrafiering 
sker. Således uppfattar vi att majoriteten av författarna genom sina artiklar kopp-
lar hedersrelaterat våld till kultur och därmed konstruerar diskurser kring heders-
relaterat våld inom vilka “invandrare” stigmatiseras och andrafieras. Dessa dis-
kurser kan tolkas ha en rasistisk karaktär utifrån teorin om rasifiering.  
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6. Avslutande diskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur hedersrelaterat våld konstrueras i tid-
ningen Socionomen. För att uppnå detta har vi använt oss av frågeställningarna: 
“vilka idéer kopplas till hedersrelaterat våld?”, “hur skrivs begreppet hedersrela-
terat våld fram?” och “Vilka förklaringsmodeller skrivs fram till hedersrelaterat 
våld?”. De artiklar vi har undersökt har vi valt att förstå utifrån socialkonstruk-
tivistiskt och feministiskt perspektiv samt med de teoretiska begreppen makt och 
kulturalisering.  
 
Ett av studiens resultat visar på att flickor/unga kvinnor konstrueras som de ut-
satta av hedersrelaterat våld. I majoriteten av de artiklar vi har studerat ses 
flickor/unga kvinnor som offer. Detta är något vi också sett sker i tidigare forsk-
ning. Denna konstruering av offer osynliggör andra som är utsatta för problema-
tiken, så som pojkar/unga män. En del av tidigare forskning benämner att även 
pojkar/unga män utsätts för hedersrelaterat våld, men i den media vi undersökt 
har pojkar/unga mäns utsatthet knappt uppmärksammats. Med tanke på medias 
konstruktion av att flickor/unga kvinnor är de enda utsatta av hedersrelaterat 
våld får vi förståelse för att det finns bristande kunskaper om ämnet. Detta då 
konstruktionen osynliggör andra som berörs och utsätts av problematiken he-
dersrelaterat våld. 
 
Att flickor/unga kvinnor konstrueras att vara offer för problematiken kopplar vi 
till idéer om makt och hierarki. Vi menar att flickan/den unga kvinnan ingår i en 
hierarki där makt utövas för att kontrollera flickan/den unga kvinnan. 
 
Ett annat resultat är att majoriteten av de artiklar vi studerat väljer att kulturali-
sera våldet. Med detta menas att hedersrelaterat våld förknippas med vissa kul-
turer och således tillskrivs särskilda egenskaper, samt ser kultur som en orsak till 
hedersrelaterat våld. Författarna använder även diskurser om “invandrare”, mi-
gration, integration och utlandsfödda när de skriver om vilka som utövar och ut-
sätts för hedersrelaterat våld. Dessa diskurser konstruerar hedersrelaterat våld 
som något som utförs av “De Andra”, en socialt konstruerad grupp som till-
skrivs vissa egenskaper. När författarna benämner hedersrelaterat våld med “in-
vandrare”, integration, utlandsfödda och migration menar vi att idéer om diskri-
minering, andrafiering och rasifiering väcks. Individer som anses tillhöra den so-
cialt konstruerade gruppen anser vi blir andrafierade och rasifierade av artikel-
författarna.  
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Något som analysen pekar på och framkommit under arbetet är att diskurser om 
“invandrare”, migration, integration och utlandsfödda kopplat till hedersrelaterat 
våld konstrueras i Socionomens artiklar, tidigare forskning och annan media. 
Som sagts innan är massmedia majoritetssamhällets normativa röst, alltså är det 
majoritetssamhället som väljer att använda och konstruera diskursen. Diskurser-
nas andrafiering, kulturalisering och rasifiering anser vi bidrar till att bevara de 
rådande maktstrukturer som skapas av majoritetssamhället och den styrande 
klassen (se SOU:41, 17). Således vill vi ifrågasätta vem som egentligen konstru-
erar diskurser om hedersrelaterat våld. Är det författarna till de artiklar vi har 
studerat eller är det majoritetssamhället? 
 
Med tanke på att Socionomen är socionomers professionstidning tror vi att soci-
alarbetare tar intryck av det som skrivs i tidningen. Vi antar att det som skrivs 
fram i Socionomen blir viktig kunskap för professionella och påverkar deras so-
ciala handlingar. Detta då tidningen är en akademisk tidning och därmed kan an-
ses vara en kunskapskälla. De olika konstruktioner av hedersrelaterat våld som 
framkommer i Socionomens artiklar skapar en uppfattning om vad hedersrelate-
rat våld är och hur det uttrycks. Läsare av tidskriften kan tänkas ta tills sig dessa 
konstruktioner av verkligheten som sanningar. Konstruktionerna skapar en scha-
bloniserad och stereotyp uppfattning av exempelvis gruppen “invandrare”, vilket 
kan påverka det praktiska arbetet. Således kan de konstruktioner av hedersrelate-
rat våld som artiklarna i Socionomen skapar påverka den professionelle läsarens 
arbete.  
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7. Förslag till vidare forskning 
Med vår studie avser vi att bidra med kunskap om hur hedersrelaterat våld kon-
strueras i socionomernas facktidning Socionomen. Vi har under arbetets gång 
uppmärksammat att det finns mycket forskning på flickor/unga kvinnors utsatt-
het inom problematiken samt att media konstruerar att det är just flickan som är 
utsatt. Däremot, som några av de artiklar vi analyserat belyser, syns ej poj-
kar/unga män som utsätts för hedersrelaterat våld och det finns heller knappt nå-
gon forskning kring detta. Vi anser att det vore intressant med mer forskning om 
hur denna grupp påverkas av hedersrelaterat våld och hur de upplever att leva i 
en hederskultur. 
 
Vi har valt att använda teori kring makt i analysen av hur hedersrelaterat våld 
konstrueras i Socionomen. Vi tycker att det vore intressant att se hur man kan 
applicera teori om makt och hierarki på män som är utsatta för hedersrelaterat 
våld då vår studie främst tar upp hur flickan/den unga kvinnan är hierarkiskt un-
derordnad och anses vara utan makt.  
 
I vår studie har vi noterat att det saknas kunskap om samhällsproblemet heders-
relaterat våld. Vi tycker det vore viktigt med forskning kring hur socialsekrete-
rare ser på problematiken då det arbete en individ utför färgas av hens uppfatt-
ningar och värderingar.  
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9. Bilaga 
9.1 Bilaga 1 - Artiklar från Socionomen 
 

Utan rubrik 

Nr: 1/2005 s.50-53 "Nu har personalen en fördjupad kunskap om problem kring 
hedersrelaterat våld" - Annica Carlsson-Bergdahl 
Artikeln handlar om hur personalen på ungdomsmottagningen Nordost i Göte-
borg arbetar kring hedersrelaterat våld. Det skrivs om vad mottagningen har för 
insatser att erbjuda. Det är fokus kring kvinnors oskuldshetskrav.  
 

Hedersrelaterat våld 

Nr: 7/2005 s.4-7 "Som att lägga pussel" - Åsa Blomstedt 
Artikeln handlar om hur man ska kunna arbeta mer förebyggande mot hedersre-
laterat våld istället för att arbeta akut kring problematiken. Det tas upp hur kom-
plext problemet är vilket gör det svårare att arbeta förebyggande. Artikeln tar 
även upp hur okunskap hos professionella bidrar till att det blir med akuta insat-
ser än förebyggande insatser vad det gäller hedersrelaterat våld. 
 
Nr: 1/2006 s.33-35 "Socialtjänsten måste öka sin kunskap om homosexuella 
ungdomars problem" - Sven Rosell 
Artikeln tar upp hur homosexuella individer blir utsatta för hedersrelaterat våld 
utan att samhället ser det. Artikeln grundar sig i en kartläggning av hedersrelate-
rat hot och våld i Skåne där det bland annat efterfrågades kring ungdomars sexu-
ella läggning. Det diskuteras hur arbetet kring homosexuella ungdomar kan för-
bättras genom ökad kunskap kring HBT-personer. Artikeln tar också upp hur en 
intervjuperson som är homosexuell upplever den hjälp han fick från socialtjäns-
ten gällande hedersrelaterat våld.  
 

Fokus 

Nr: 2/2012 s.6-8 "Hedersvåld" - Hans P. A. Karlsson  
Artikeln talar kring hedersrelaterat våld, kontrollen av kvinnans oskuld samt 
barn- och tvångsäktenskap. 
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Nr: 4/2014 s.8-11 "Sol, sommar, heder och våld" - Hans P. A. Karlsson 
Artikeln fokuserar på sommarlovet och dess innebörd för ungdomar som lever i 
en hederskontext. Den poängterar att mängden utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck ökar under sommaren och kopplar till tvångsäktenskap, misshandel, 
våldtäkter och lagstiftning. 
 

Debatt  

Nr: 6/2009 s.87-89 "Dags att komma tillrätta med hedersrelaterat våld och för-
tryck” - Maria Hagberg  
Hagberg debatterar för att hedersrelaterat våld är ett hot mot mänskliga rättig-
heter, jämställdhet och demokrati genom en praktisk förklaring av problemati-
ken med hedersrelaterat våld. Hagberg noterar brister hos myndigheter och på-
pekar vad för hjälp som behövs.  
 
Nr: 1/2010 s.53-56 replik på "dags att komma tillrätta med hedersrelaterat våld 
och förtryck", nr 6/2009: Konflikthanteringen kräver också kulturkunskap och 
förståelse - Maher Akob 
Akob har ett postkolonialt perspektiv i sitt debattinlägg på hedersrelaterat våld 
och ser på historia, samt socioekonomiska och interkulturella skillnader. Han fo-
kuserar på polariseringen mellan samhällen, skillnader i värderingar, identitet 
och konfliktlösning samt ser assimilering och frigörelseprocesser som möjliga 
förklaringar till hedersrelaterat våld.  
 
Nr: 1/2010 s. 55-56 “Maria Hagberg svarar:” - Maria Hagberg 
Hagberg svarar på Akobs replik i debatten. Hon motsätter sig Akob och hävdar 
att hedersrelaterat våld är könsbaserat våld, med grund i religion och tradition, 
inte kolonialismen. 
 

Nyheter/Reportage  

Nr: 8/2011 s.60 "Kvinnojourer ansvarar för hedersvåldsutsatta" - Lena Engel-
mark   
Artikeln skriver om hur det främst är kvinnojourer som hjälper och bemöter 
kvinnor och kvinnor med barn som söker skydd mot hedersrelaterat våld. Den 
påpekar att socialtjänsten ej ser till hela situationen och ej erbjuder stöd för kvin-
nan eller gör en utredning om barnets behov.  
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Bästa C-uppsats 

Nr: 2/2010 s.38-41 "Kreativa lösningar - polisanmälan hedersrelaterat våld 
inom socialtjänsten" - Stina Nilsson och Indra Stenhammar   
Artikeln är en kortare version av en c-uppsats. C-uppsatsens syfte är att ta reda 
på socialtjänstens inställning till polisanmälan gällande hedersrelaterat våld mot 
barn. I artikeln får man reda på uppsatsens metod och resultat. Det finns även 
definitioner på psykisk och fysisk barnmisshandel.  
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