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Pedagogiska meddelanden är en serie av publikationer 
där uppmärksammade arbeten som berör pedagogik, praktik och 
vår utbildningsverksamhet i stort ges en bredare spridning. Denna 
breddambition gör det rimligt att vi också då och då använder 
bra studentuppsatser som anknyter till för utbildningen och för 
socialt arbete viktiga frågor. Maria Wilhelmssons c-uppsats om så 
kallat hedersvåld passar defintivt bra in i ett sådant resonemang. 
Den är värd att läsas och diskuteras av såväl verksamma inom det 
praktiska sociala arbetet som forskare inom ämnet.

Maria Wilhelmsson sammanfattar sitt arbete på följande sätt:
Debatten om det så kallade hedersrelaterade våldet som blommade upp då 
Rahmi Sahindal mördade sin dotter för sex år sedan har medfört ett intensivt 
sökande efter svaret på frågan hur det här brottet kunde ske. Regeringen gav 2007 
tre myndigheter, Länsstyrelserna, Ungdomsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, i 
uppdrag att sprida information om det ”hedersrelaterade” våldet samt att utbilda 
människor som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med flickor och pojkar som 
utsatts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Syftet med studien är att utifrån 
kritisk diskursanalys som metod granska utbildningsmaterialet. I materialet 
återfinns vid upprepade tillfällen ett tydligt skillnadstänkande gällande synen på 
”hedersrelaterat” våld och synen på ”svenska” mäns våld mot kvinnor. Den bild 
av ”hedersförtryck” som materialet förmedlar kan leda till ökad diskriminering 
av den grupp människor som genom samhällets hegemoniska diskurs utpekats 
som förövare, det vill säga ”invandrarmännen”, och av de som utpekats som 
offer, det vill säga ”invandrarkvinnorna”.  De delar av utbildningsmaterialet 
som fokuserar på skillnader mellan människor kan således leda till att materialet 
motverkar sitt syfte, vilket är att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna. 
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Förord
Pedagogiska meddelanden är en serie av publikationer där uppmärksammade 
arbeten som berör pedagogik, praktik och vår utbildningsverksamhet i stort ges 
en bredare spridning. Denna breddambition gör det rimligt att vi också då och då 
använder bra studentuppsatser som anknyter till för utbildningen och för socialt 
arbete viktiga frågor. Maria Wilhelmssons c-uppsats om så kallat hedersvåld passar 
defintivt bra in i ett sådant resonemang. Den är värd att läsas och diskuteras av såväl 
verksamma inom det praktiska sociala arbetet som forskare inom ämnet.

Kritiska granskningar av offentligt material som på ett eller annat sätt medverkar 
till att skapa idéer och förklaringar till sociala problem eller företeelser är förstås 
viktiga inslag i en socionomutbildning. Högskolelagen föreskriver också - med all 
rätt - att utbildning på grundnivå ska medverka till att ”utveckla studenternas förmåga 
att göra självständiga och kritiska bedömningar ”(Kap. 1 § 8). 

Socialt arbetes praktik har ibland beskyllts för att vara dåligt förankrad i forskning 
och att bland annat därför vara känslig för trender och kraftfull marknadsföring av olika 
synsätt och behandlingsmodeller. Det kritiska tänkandet inom utbildningsväsendet 
å sin sida utsätts på olika sätt för risker att ge vika för olika intressegruppers behov 
av vetenskapliggörandet av sin dagliga verksamhet. Ett sätt att motverka detta är att 
uppmuntra studenter att skriva uppsatser som vågar utmana gängse föreställningar 
och officiella förhållningssätt samt att ge de bästa av dessa arbeten vidare spridning. 
Maria Wilhelmssons uppsats representerar en sådan utmaning.

Masoud Kamali och Magnus Ottelid
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”Sanning” och konsekvens
En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat 
hedersrelaterat våld

Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys som metod granska 
utbildningsmaterial som används för att öka kunskapen hos personal inom 
polis, skola, socialtjänst och sjukvård om det så kallade hedersrelaterade våldet. I 
analysen framkommer att det i materialet finns ett skillnadstänkande som ställer 
”hedersförtryck” och ”hedersvåld” som kontrast mot det ”vanliga” familjevåldet, 
det vill säga ”svenska” mäns våld mot kvinnor.  Resultatet av ett sådant 
tankemönster kan bli att oskyldiga människor pekas ut som förövare samt att de som 
utbildningsmaterialet avser att hjälpa kan få ett ineffektivt bemötande.   

Inledning
För sex år sedan fördes en livlig debatt om det så kallade hedersrelaterade våldet. 
Orsaken till att debatten om det ”hedersrelaterade” våldet då fick stort utrymme i 
media var att Fadime Sahindal mördades av sin far och att det svenska samhället 
skrek efter svar på frågan hur detta kunde ske. Vissa debattörer förklarade brottet 
genom att hänvisa till Rahmi Sahindals kultur, eller snarare ”invandrares” kultur, 
medan andra betraktade brottet som en del av mäns makt över och förtryck mot 
kvinnor som finns över hela världen (Larsson, 2004). Behovet av att hitta förklaringar, 
i religion, i integrationspolitikens misslyckande1, i ”invandrares” kultur, var stort. 
Varför var behovet av att förklara det här brottet, som jag redan här vill förtydliga att 
jag anser vara en fruktansvärd handling, så stort? Varför känner de flesta människor 
till de tre namnen Fadime, Pela och Sara2 och inte namnen på de mellan femton och 
tjugo ”svenska” kvinnor som mördas varje år av en nära anhörig? Behovet av att 
fokusera på skillnader mellan människor efter attentatet den elfte september 2001 och 
efter det att ”hedersmord” lyfts fram i mediedebatten tycks blivit större. 
Människor har ett behov av att kategorisera för att förstå världen. Sällan eller aldrig 
sker dock en kategorisering utan att ett positivt eller negativt värde tillskrivs den 
kategoriserade gruppen. I många fall bygger de här värderingarna på fördomar 
som kan få negativa konsekvenser då de resulterar i att en människa bemöter 
eller handlar nedlåtande eller förtryckande gentemot en annan på grund av att 
förtryckaren, medvetet eller omedvetet, anser den individ som utsätts för förtrycket 
vara ”lägre stående”. Förtryck behöver inte vara ”stora” händelser i juridisk mening, 
som misshandel, dråp eller mord, utan det kan vara små subtila uttryck som hur en 
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människa bemöts av ett affärsbiträde eller på arbetsförmedlingen (jmf Peralta, 2005). 
Sverige har en lång historia av förtryck mot människor som betraktas som 
annorlunda eller avvikande. På 1700-talet verkade Carl von Linné, den man som var 
den förste att dela in människor i fyra raser. Människor tillskrevs genom den här 
indelningen positiva eller negativa egenskaper där den vita rasen stod högst och den 
svarta rasen lägst. På 1800-talet hade Sverige en egen slavkoloni i Västindien, Saint 
Barthélemy (SOU 2005:56) och på 1900-talet, närmare bestämt 1921, var Sverige det 
första land som genom riksdagsbeslut inrättade ett rasbiologiskt institut (Svanberg 
& Tydén, 1992) . Det här är delar av Sveriges historia som idag finns med och formar 
regeringens integrationspolitik och som bidrar till att människor som betraktas som 
annorlunda den normerande svenskheten stigmatiseras och diskrimineras (de los 
Reyes & Kamali, 2005). Ett förflutet som kommer upp till ytan när ”hedersrelaterat” 
våld och förtryck diskuteras. 
Jag vill från början klargöra varför jag väljer att benämna det som vanligtvis i debatten 
går under benämningen hedersrelaterat våld för så kallat hedersrelaterat våld eller 
att sätta begreppet inom citationstecken. För det första kan det vara en fara att 
överhuvudtaget diskutera våldsbrott i termer av orsak och verkan. Det kan medföra 
att våld legitimeras genom att förklara brottet utifrån missbruk, svartsjuka eller 
kränkt ”heder”. Majoriteten av alla människor kan känna svartsjuka eller uppleva sig 
kränkta utan att för den delen begå ett brott (jmf de los Reyes, 2003) . För det andra 
ifrågasätter jag begreppsanvändningen heder, då det i den här kontexten beskrivs som 
att mannens heder är beroende av kvinnans beteende och främst då ett beteende som 
är kopplat till kvinnans sexualitet. Heder utgår därmed ifrån förövarens beskrivning 
av brottet. Ett exempel på hur vissa grupper valt att ta avstånd från begreppet är en 
kvinnogrupp i Pakistan som valt att benämna brott av denna karaktär för crimes of 
dishonour (Welchman & Hossain, 2005).3 

Bakgrund och syfte
Den femtonde november 2007 beslutade regeringen om en handlingsplan för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, ”hedersrelaterat” våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer. Tre myndigheter har fått i uppdrag att öka kunskapen om 
våld i de former som nämnts ovan bland tjänstemän och myndighetspersoner runt 
om i landet. De tre myndigheterna är Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen och 
Länsstyrelserna (skr 2007/08:39).  Länsstyrelsen Östergötland har för 2008 fått fem 
miljoner kronor för insatser mot ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Två miljoner 
kronor ska användas inom länet och tre miljoner för utbildning på nationell nivå (http://
www.hedersfortryck.se/). Bakgrunden till utbildningen kring ”hedersrelaterat” våld 
och förtryck är, enligt det utbildningsmaterial som Länsstyrelsen Östergötland har 
gett ut, att tjänstemän inom polis, skola, sjukvård och socialtjänst saknat kompetens 
och metoder för att bemöta och hantera den här i Sverige relativt nya formen av 
förtryck (Länsstyrelsen Östergötland, 2004). 

Syftet med min studie är att utifrån kritisk diskursanalys som metod granska 
utbildningsmaterial om så kallat hedersrelaterat våld. I studien har jag utgått ifrån 
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ett kritiskt samhällsvetenskapligt perspektiv där kunskap ifrågasätts och dess 
relation till makt tydliggörs (Alvesson & Deetz, 2000). Med utgångspunkt i den nära 
relationen mellan kunskap och makt anser jag det vara av stor vikt att granska den 
text som tusentals människor i Sverige tar del av och vars syfte är att ge kunskap om 
vad ”hedersrelaterat” våld är och därmed även svara på frågan om hur en far, på det 
sätt som Rahmi Sahindal gjorde, kan mörda sin dotter. 

Jag har inte för syfte att göra avslöjanden eller att fördöma enskilda människors 
kamp för att bekämpa brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag anser dock att texter, 
som har ett tydligt kunskapsanspråk, måste granskas, då kunskap ofta betraktas 
som sanning och att felaktig kunskap kan leda till att människor får sina mänskliga 
rättigheter kränkta.

Diskursanalys som teori och metod
Diskurs är olika sätt att konstruera och resonera om världen med hjälp av ett särskilt språk 
(Alvesson & Deetz, s. 11). I varje sammanhang kan det existera flera olika diskurser, 
som exempelvis i en politikers tal eller i en tidningsartikel. Ofta finns det dock en 
diskurs, den hegemoniska diskursen, som har större inflytande än de andra i en viss 
kontext. Diskursanalys är en analys av språket, tal eller skrift, som lyfter fram vad 
som sägs, varför det sägs och vad det som sägs kan få för konsekvenser. Således har 
diskursanalys en dubbel funktion, det är ett metodologiskt förhållningssätt för att 
genomföra en textanalys samtidigt som det är en teori om språkets och samhällets 
ömsesidiga påverkan (jmf Winter Jorgensen & Philips, 2000). Det finns olika former 
av diskursanalys varav jag i min läsning och analys av den empiri som ligger till 
grund för uppsatsen inspirerats av Faircloughs (1992, 2003) kritiska diskursanalys 
samt av Van Dijks (1993) diskursteori. Orsaken till att jag utgår från Faircloughs 
och Van Dijks teorier är att de lyfter fram diskursens maktpotential, det vill säga 
diskursens påverkan på samhället. Van Dijk (1993) menar exempelvis att det finns 
olika former av rasistiska handlingar men att den rasistiska diskursen kan betraktas som 
roten till de flesta fall av rasistiska övergrepp och förtryck (ibid.). Båda författarna har 
ett tydligt syfte med att använda sig av diskursanalys i forskning, vilket är att verka 
för social förändring och social rättvisa. Det här menar jag bör vara en grundläggande 
utgångspunkt för att bedriva forskning i sociala frågor.

 Fairclough (1992, 2003) betonar vikten av att se till i vilket sammanhang en 
text återfinns, det vill säga att i analysen kombinera mikronivån med makronivån. 
Genom att textanalysen placeras in i textens specifika kontext får den ett större djup 
och högre trovärdighet (ibid.). I det konkreta arbetet med en text inom den kritiska 
diskursanalysen kontextualiseras materialet genom att analysen delas in i tre nivåer. 
Den första nivån är tolkningen av den faktiska texten (vokabulär, grammatik och 
sammanhang mellan satserna). Den andra nivån benämns diskursiv praktik 
(produktion och konsumtion4) och den tredje nivån för social praktik, det vill säga hur 
exempelvis ekonomiska och institutionella strukturer påverkar en text. Det centrala 
målet med kritisk diskursanalys är att upptäcka sambandet mellan språkbruk och 
social praktik, det vill säga hur språket/diskursen både konstruerar och konstrueras 
av den omgivande verkligheten (ibid.). 
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Material och tillvägagångssätt
I min studie har jag analyserat informations- och utbildningsmaterial från 
Länsstyrelserna i Östergötland, Västmanlands län och Skåne län, utbildningsmaterial 
från Rikspolisstyrelsen samt en transkriberad föreläsning med Juno Blom, 
utvecklingssamordnare på Länsstyrelsen i Östergötland. Jag har även tagit del av 
regeringens och andra myndigheters riktlinjer och handlingsplaner för att motverka 
”hedersrelaterat” våld och förtryck5 samt artiklar som publicerats i media. Syftet 
med att ta del av ett större material än vad som analyseras i studien är att sätta 
den kommunikativa händelsen, det vill säga utbildningsmaterialet i sitt sociala 
sammanhang (Winter Jorgensen & Philips, 2000). Materialet som jag granskar i 
studien är dels de handböcker som finns att ladda ner i pdf-format eller att beställa 
från webbsidan Hedersrelaterat förtryck och våld (http://www.hedersfortryck.
se/), som finns som länk från Länsstyrelsen Östergötlands hemsida  (http://
www.e.lst.se/e/) samt Rikspolisstyrelsens handbok som finns att ladda ned från 
Rikspolisstyrelsens hemsida (http://www.polisen.se/)6. Det material som analyserats 
i studien är följande: Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa 
utsatta flickor och kvinnor (Länsstyrelsen Östergötland, 2004), Jag! Om flickors 
livsutrymme (Länsstyrelsen Östergötland, 2005), Om våld i hederns namn och om 
skyldigheten att se och hjälpa utsatta (Länsstyrelsen Östergötland, 2008), Förtryck 
och våld i hederns namn (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2006), Hedersnormer 
och hedersrelaterat förtryck (Rikspolisstyrelsen, 2006) och Hedersrelaterat våld och 
förtryck - ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården (Länsstyrelsen i Skåne län, 
2007).  I fortsättningen kommer utbildningsmaterialet att benämnas med ansvarig 
utgivare och årtal. 

Valet av material har jag gjort utifrån att regeringen tilldelat Länsstyrelsen 
Östergötland, Rikspolisstyrelsen och Ungdomsstyrelsen extra medel för att sprida 
kunskap om ”hedersrelaterat våld” (Skr 2007/08:39). Ungdomsstyrelsen har inte 
själva gett ut utbildningsmaterial utan använder sig av material från bland annat 
Länsstyrelsen Östergötland på sina utbildningstillfällen (Ungdomsstyrelsen, 2007:1). 
På den webbsida som Länsstyrelsen Östergötland skapat för att sprida information 
om ”hedersrelaterat” våld, finns även handböcker där Länsstyrelsen Västmanland 
län respektive Länsstyrelsen i Skåne län är ansvarig utgivare. De handböckerna 
analyseras därför också i studien. I handböckerna står beskrivet hur de har gått 
tillväga då materialet framställdes, vilket i de flesta fall varit att föra en dialog med 
personer som arbetar med flickor som utsatts för så kallat hedersrelaterat våld. 
Materialet som finns att hämta ned eller är länkat från myndigheternas hemsida 
når en stor grupp människor. Som exempel kan nämnas att Hedersrelaterat våld och 
förtryck - ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården enligt information på webbsidan 
Hedersrelaterat förtryck och våld har publicerats i över 20 000 exemplar.

Den 17 april 2008 var jag åhörare på en föreläsning med Juno Blom, 
utvecklingssamordnare, och Louise Härdelin, utbildningsplanerare, från 
Länsstyrelsen Östergötland. Jag har spelat in och transkriberat föreläsningen med 
Juno Blom och har använt mig av den texten i analysen7. Genom att inkludera en 
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transkriberad föreläsning i analysen vill jag belysa skillnaden mellan den muntliga 
och den skriftliga diskursen samt få en större bredd i studiens empiri. Fairclough 
(1992) menar att diskursens kontext påverkar tolkningen av den samma (ibid.). Här 
kan mitt möte med utvecklingssamordnaren Juno Blom, vars namn jag kommit i 
kontakt med på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida, i utbildningsmaterialet samt i 
tidningsartiklar, tjäna som exempel. Att träffa Juno Blom och höra hennes föreläsning 
gjorde att jag påverkades på ett annat sätt än då jag enbart studerade det material hon 
använder på sina utbildningstillfällen. Jag påverkades i mötet av hennes sätt att prata, 
hennes utseende och hennes sätt att bemöta mig. Den muntliga diskursen påverkade 
mig på ett annat sätt än den skriftliga.  Det är det här Fairclough (1992) vill poängtera 
med att betona att tolkningen av en diskurs beror på i vilken kontext den återfinns 
(ibid.). 

Det konkreta arbetet med texterna har gått till så att jag studerat handböckerna 
vid ett flertal tillfällen samtidigt som jag tagit del av litteratur och forskning om 
”hedersrelaterat” våld samt litteratur om diskursanalys. Genom tidigare kurser 
under min utbildning har jag studerat hur begreppsanvändning som förefaller 
”oskyldig” kan få negativa konsekvenser. Det här kan jämföras med Faircloughs 
(1992) syn på ideologi och makt. Han menar att ideologi är en integrerad del av 
den diskursiva praktiken som i sin tur producerar, reproducerar eller omskapar 
maktrelationer samt att det mest effektiva sättet att reproducera maktförhållanden är 
att i diskursen tala till människors ”sunda förnuft” (ibid.). Med det här vill jag belysa 
att en hegemonisk diskurs, det vill säga den diskurs som har störst inflytande inom 
en viss kontext, påverkar människor i den grad att diskursen upplevs som ”sanning”. 
Hur en viss förklaringsmodell eller orsaksbeskrivning av ett brott som exempelvis 
”hedersrelaterat” våld i media framställs som ”objektiv” och ”sann” kunskap kan 
tjäna som exempel.

Att förmedla ”kunskap” påverkar på ett eller annat sätt människor som tar del 
av den och är därför en form av maktutövande (Alvesson & Deetz, 2000). Som 
artikelförfattare utgör jag en del av kunskapsproduktionen och utövar på det här 
sättet en form av makt över textens läsare. Då jag är medveten om den här företeelsen 
och för en reflekterande diskussion där läsaren kan följa mina tankegångar, tror jag att 
läsaren har större möjlighet att själv reflektera kring vad som sägs än om jag skriver 
en text och kallar den för sanning. Jag menar att en forskare blir mer trovärdig då det 
finns transparens och öppenhet i texten.

Jag har i handböckerna studerat vilka orsaksbeskrivningar det finns till förekomsten 
av så kallat hedersrelaterat våld samt hur det särskiljs från mäns våld mot kvinnor i 
allmänhet.  Jag vill slutligen betona att jag gör min tolkning av texten och lyfter fram 
och diskuterar delar som jag ställer mig frågande inför. Den ideologiska påverkan, 
eller med andra ord vilken effekt en viss text har på dess läsare, beror självfallet på 
läsarnas tolkning av texten. Jag kan naturligtvis inte säga hur läsarna kommer att 
tolka det utbildningsmaterial som diskuteras i min uppsats, men ska utifrån min 
förståelse av hur Fairclough (1992, 2003) och Van Dijk (1993) ser på sambandet mellan 
text, ideologi och makt diskutera utbildningsmaterialets potentiella påverkan på dess 
läsare.



12 |”Sanning” och konsekvens

Analys och resultat
Sen (2005) beskriver hur en dokumentär om ”hedersrelaterat våld”, som visats 
internationellt samt på en FN-konferens, börjar med bilden av en moské till ljudet 
av böneutrop. Hon menar att redan där, i filmens absoluta början, har tusentals 
människor skapat en association mellan islam och ”hedersrelaterat” våld (ibid.). 
Gardell (2005) visar hur våldsbrott, grundade i islamofobiska föreställningar, drabbar 
människor som ”passar in” i den stereotypa bilden av hur en muslim ser ut, vilket 
innebär att även människor med annan religionstillhörighet drabbas (ibid.). Jag vill 
med de här två exemplen visa på faran med att peka ut en viss geografisk plats eller en 
viss etnisk grupp som platsen eller gruppen där en viss form av förtryck förkommer. 

Sverige har, som jag exemplifierat i inledningen, en kolonial historia trots att 
landet inte varit en kolonialmakt (Mc Eachrane & Faye, 2001). Forskning visar att 
diskriminering av ”invandrare” är vanligt förekommande inom alla områden, 
såsom arbetsmarknad, skola, socialtjänst, polis (Kamali, 2005b) och statistik visar 
att våldsbrott mot muslimer ökat efter attentatet den elfte september 2001 (Gardell, 
2005). Utifrån den här bakgrunden har jag studerat utbildningsmaterialet. 

Nedan följer en analys av studiens empiri. Genom att under tre rubriker lyfta fram 
citat från texterna, diskuteras delar av utbildningsmaterialet som motverkar sitt syfte, 
vilket är att försvara mänskliga rättigheter.

Skillnader mellan kulturer
Länsstyrelsen Västmanlands län (2006) uttrycker i sin handbok att de inspirerades 
av Länsstyrelsen Östergötlands och Länsstyrelsen Södermanlands handböcker då de 
sammanställde materialet till sin handbok. Länsstyrelsen Västmanland läns (2006) och 
Länsstyrelsen Östergötlands (2004) handböcker uppvisar därför stora likheter varav 
delar av materialet är identiska. I Socialstyrelsens meddelandeblad (Nr 6/02), som 
gavs ut tidigare än de handböcker kring ”hedersrelaterat” våld som står i fokus för min 
analys, används den fras som jag senare återfinner med viss variation i Länsstyrelsen 
Östergötlands (2004, 2008) och Länsstyrelsen Västmanlands läns (2006) handböcker. 
Den första versionen som presenteras nedan är från Socialstyrelsen meddelandeblad 
som i sin tur refererar till skriften Individinriktade insatser i invandrarfamiljer från 19868. 
Det här är ett tydligt exempel på hur en diskurs reproduceras.

Skillnader mellan kulturer ställs på sin spets - behovet av att bevara identiteten är stark och 
kan stå i motsättning till de krav på anpassning som omgivningen ställer (Socialstyrelsens 
Meddelandeblad Nr 6/02, s. 25).

Skillnaden mellan kulturer ställs på sin spets när den till Sverige inflyttade - patriarkalt 
uppbyggda - familjen ska förhålla sig till de krav på anpassning som omgivningen ställer. 
Behovet av att bevara den egna identiteten är vanligtvis stark men ju längre familjen lever i 
Sverige desto svårare blir det att upprätthålla en patriarkalisk maktstruktur (Länsstyrelsen 
Östergötland, 2004, s. 6).
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Uttrycket skillnaden ställs på sin spets visar hur den svenska kulturen och den 
kultur som den inflyttade patriarkalt uppbyggda familjen representerar, framställs 
som varandras motsatser. Implicit uttrycks att den svenska kulturen inte är en 
patriarkal maktstruktur. I större delen av Länsstyrelsernas utbildningsmaterial 
framstår begreppet kultur9 representera ett helt land eller ibland en otalig mängd 
människor, de så kallade ”invandrarna”. Den moderna formen av rasism har blivit 
kulturaliserad, det vill säga att de egenskaper och karaktärsdrag som tidigare 
förklarades utifrån ras idag beskrivs bero på gruppens kultur (Van Dijk, 1993). Mattson 
(2001) betonar att kultur är föränderligt men att begreppet i diskursen om ”svenskar” 
och ”invandrare” betraktas som statiskt. ”Invandrare” tillskrivs ofta negativa 
egenskaper och karaktärsdrag som framställs ha sin grund i ursprungslandets 
kultur. Utifrån ovanstående resonemang beskriver Mattson den påverkan begreppet 
”invandrare” har på individen som en diskursiv tvångströja (Mattson, 2001, s. 260).

 Eldén (2003) benämner den dikotoma beskrivningen av ”svenskar” och 
”invandrare” för kontrast. En kontrast, ”svensk” och ”invandrare”, kan förstärkas 
genom att tillföra en ytterligare kontrast som exempelvis ”man” och ”kvinna”.  
Det här blir ofta fallet då media målar upp ”den svenska jämställda mannen” som 
kontrast till ”förtryckta flickor i patriarkala familjer” (ibid.). Juno Blom (personlig 
kommunikation, 17 april, 2008) uttrycker under sin föreläsning att ”alla”, vilket jag 
tolkar som ”alla svenskar”, skulle ta avstånd från och reagera negativt om de såg en 
manlig bekant misshandla sin fru.

/…/ om man kommer hem till nån och där står mannen och slår på sin fru. Då tror jag att 
alla skulle reagera väldigt instinktivt i att det här är fel. Sen kan vi ju se att väldigt många 
gånger så upplever man ju att man inte vill tro att det kan vara sant. Att man inte fördömer 
det på det viset /…/ 

Här framställs, enligt mitt sätt att utläsa citatet, den ”svenska självbilden” där alla har 
en inneboende moral, känner vad som är ”rätt” och ”fel” och handlar därefter (jmf 
Mattsson, 2005). I det fall som beskrivs ovan utmålas reaktionen, då någon begår ett 
brott som ”går emot” den ”svenska självbilden”, som att man inte vill tro att det kan vara 
sant. Ytterligare ett exempel på bilden av ”det jämställda Sverige”, där ”de andra” får 
funktionen som kontrast, är från Länsstyrelsen Östergötlands (2004) handbok. Där 
finns fyra punkter omnämnda som representerar fyra omständigheter vilka uppges 
göra att hedersproblematiken förstärks. Den tredje lyder som följer: 

Hedersdominerade familjer är satta under press från släktingar och vänner i hemlandet. 
Där finns ingen förståelse för att flickors och kvinnors rättigheter i Sverige är annorlunda 
och bygger på en jämlik och jämställd relation mellan kvinnor och män (Länsstyrelsen 
Östergötland, 2004, s. 7) 



14 |”Sanning” och konsekvens

Även här fastställs bilden av Sverige som ett jämställt land. Sen (2005) menar att det i 
de skandinaviska länderna är vanligt förekommande att betrakta förtryck som något 
som finns bland ”de andra” (ibid.). Eldén (2003) visar i sin studie hur kvinnor som 
varit utsatta för ”hedersrelaterat” våld likställer ”svenskhet” med frihet. Hon menar 
att det är bilden av Sverige, den nationella symbol som staten Sverige har skapat (jmf 
Azar, 2006), som gör att ”svenskhet” likställs med frihet (ibid.). Det jämställda idealet 
och tanken om ”svensken” som jämlik och from går emot den verklighet som visar 
hur vanligt förekommande misshandel i nära relationer är. 2007 anmäldes 19 409 fall 
av misshandel mot en kvinna där förövaren var bekant med offret (http://www.bra.
se/).10 

Larsson (2004) jämför mordet på Fadime Sahindal med mordet på Melissa 
Nordell, en ung ”svensk” kvinna som mördades vid ungefär samma tidpunkt som 
Fadime Sahindal. Mördaren var ”svensk” och hade en ”svensk” medbrottsling som 
hjälpte honom att stycka och göra sig av med kroppen. Detta ”broderskap” fick dock 
obetydlig uppmärksamhet i media (ibid.). Fruktansvärda våldsbrott är bevisligen 
inte något som endast äger rum bland ”de andra”. 

”Dom”- ett kollektiv, ”vi”- individer
Genomgående i det granskade utbildningsmaterialet framställs den största skillnaden 
mellan ”svenska” mäns våld mot kvinnor och det så kallade hedersrelaterade 
våldet, vara att det sistnämnda har en kollektiv karaktär. Orsaken till att lyfta fram 
den här skillnaden är enligt materialet att tjänstemän som polis, socialsekreterare, 
sjukvårdspersonal och skolpersonal ska lära sig att bemöta de som utsätts för den 
här formen av förtryck på ett korrekt sätt. Det problematiska med att beskriva 
”invandrare” som tillhörande en kollektiv kultur är att ”de” blir en homogen 
massa som likställs med varandra i tanke och handling. De los Reyes (2003) menar 
att beskrivningen av ”invandrarfamiljer” som en kategori där flickor och kvinnor 
beskrivs som offer, ofta leder till att tjänstemän skapar schabloner och bemöter flickor 
som är utsatta för förtryck enligt en förutbestämd mall (ibid.). Hossain (2005) betonar 
att synen på ett problem som tillhörande ”de andra” ofta leder till demonisering av 
en grupp som helhet, vilket, när det gäller det så kallade hedersrelaterade förtrycket, 
främst drabbar männen (ibid.) Svensk forskning visar att ”invandrarmän” utsätts för 
diskriminering och rasistiska brott i större utsträckning än ”invandrarkvinnor” (de 
los Reyes, Molina och Mulinari, 2006). 

I Rikspolisstyrelsens utbildningsmaterial, Hedersnormer och hedersrelaterat förtryck 
(2006), som sammanställts av Stiftelsen kvinnoforum, poängteras vid upprepade 
tillfällen att hedersrelaterat våld inte kan tillskrivas en speciell kultur eller etnisk 
grupp. Förtryck beskrivs utifrån ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att den 
extrema form av maktutövning som förtryck och våld är inte kan beskrivas utifrån 
enbart en aspekt. Makt måste enligt ett intersektionellt perspektiv istället betraktas 
utifrån flera faktorer såsom kön, etnicitet, klass etcetera (de los Reyes, Molina & 
Mulinari, 2006). I Rikspolisstyrelsens utbildningsmaterial framkommer att det i 
debatten om ”hedersrelaterat” våld finns stora risker för grova generaliseringar. De 
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betonar att ”hedersrelaterat” våld inte kan kopplas till ett specifikt land eller till en 
specifik religion. ”Hedersförtryckets” relation till etnicitet diskuteras som följer:

Hedersrelaterat våld är inte direkt kopplat till en viss etnicitet, då det inom varje etnisk 
grupp kan finnas individer som helt stödjer våldet och individer som tar avstånd ifrån det 
(Rikspolisstyrelsen, 2006, s. 11)

I skriften finns dock en modell som under olika rubriker påvisar generella skillnader 
mellan ”vanligt” familjevåld och hedersrelaterat våld. Modellen motsäger sig 
diskussionen om att så kallat hedersrelaterat våld inte kan tillskrivas en viss kultur, 
som författarna tidigare försökt slå fast i sin text.  En av rubrikerna i modellen är 
Ånger? Under ”vanligt” familjevåld, det vill säga där förövarna är ”svenska” män, 
står följande: Vanligtvis känner gärningsmannen ånger. Ändrar akut sitt beteende efter 
våldsutövning (Rikspolisstyrelsen, 2006, s. 25). Gällande ånger bland gärningsmän 
som begått brott i ”hederns namn” uttrycks att: Gärningsmännen känner stolthet. 
Gärningen ger respekt i den etniska gruppen (ibid.). Beskrivningen talar emot den 
forskning om misshandelsfall där förövaren varit en närstående, det som ovan 
benämnts som ”vanligt” familjevåld, som Brottsförebyggande rådet presenterat (Brå 
2001:3). Brottsförebyggande rådets rapport visar att omkring hälften av de kvinnor 
som gör en polisanmälan uppger att det inte är första gången de misshandlas. En 
tredjedel av kvinnorna som misshandlats av sina närstående gör en ny polisanmälan 
inom 12 månader (ibid.). Att gärningsmännen för ”hedersbrotten” känner stolthet 
är vidare grovt generaliserande och jag frågar mig om det finns forskning som 
visar på att alla ”hedersmördare” känner stolthet för brotten. Slutligen är den sista 
meningen, Gärningen ger respekt i den etniska gruppen, ett rasistiskt påstående där alla 
människor i den etniska grupp som förövaren identifierar sig med, betraktas som en 
homogen massa som stödjer våld och förtryck då motivet till brottet är ”heder”. Det 
här är ett exempel på hur olika diskurser eller förklaringsmodeller till det så kallade 
hedersrelaterade våldets karaktär kan återfinnas i samma text. 

”Kulturen” i de patriarkala samhällssystem där ”hedersrelaterat” våld och 
förtryck återfinns, framställs ha så stor påverkan på individer som lever i samhället 
att de kan betraktas som offer. I Länsstyrelsen Östergötlands (2004, s. 4, & 2005, 
s. 4) och Länsstyrelsen Västmanlands läns (2006, s. 8) handböckers definition av 
”hedersrelaterat” förtryck och våld återfinns frasen ”Systemet gör även förövarna till 
offer”.

Genom att framställa förövarna som offer sker ytterligare en kränkning av de 
flickor eller pojkar som utsatts för våldet. Eldén (2003) beskriver i sin avhandling hur 
det första ”hedersmordet” som uppmärksammades i media, mordet på Sara 1996, lät 
förövarna få ett lägre straff för att domstolen tog hänsyn till ”deras kultur”. Likaledes 
tycks mig beskrivningen av förövarna som offer i ovan nämnda handböcker låta 
de som kränker mänskliga rättigheter och begår våldsbrott ”komma undan”. Att 
definieras som ”offer för sin kultur” medför, som i den förmildrande domen mot 
Saras mördare, att förövaren avskrivs personligt ansvar för sina handlingar. 
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Människor påverkas och formas av det omgivande samhället (Durkheim, 1984) 
men liksom Fairclough (2003) menar jag att samhällets strukturer är normerande och 
inte determinerande. Att betrakta förövare för ”hedersrelaterade” brott som offer11 visar 
hur ”de andra” betraktas som ”lägre stående” och utgör en del av den andrafiering 
som befäster bilden av ”oss” som civiliserade, humanistiska och rationella (Kamali, 
2005a). 

Att motverka förtryck av mänskliga rättigheter
I utbildningsmaterialet, där det återfinns information om ”hedersförtryck” 
och konkreta metoder som riktar sig till personal inom skolan (Länsstyrelsen 
Östergötland, 2004, 2005 & 2008; Länsstyrelsen Västmanlands län, 2006), betonas 
att skolan spelar en viktig roll för att främja de mänskliga rättigheterna och för att 
motverka diskriminering. Den kunskap som förmedlas, och vad som anses viktigt att 
få kunskap om, kan dock ifrågasättas. I Länsstyrelsen Östergötlands handbok (2004, 
s. 16) står uttryckt att:

Skolan behöver även särskild kunskap inom vilka etniska grupper som 
hedersförtryck ofta förekommer. 

Det framkommer även i Länsstyrelsen Västmanlands läns handbok (2006) att 
kunskap om kultur, tradition och religion är något som efterfrågats av den personal 
på skolor, flyktingmottagningar, kvinnojourer och ungdomsmottagningar runt om 
i Sverige, som svarat på enkäter eller intervjuats av Länsstyrelsen Västmanland län 
inför att handboken skulle sammanställas. Welchman & Hossain (2005) menar att 
det så kallade hedersrelaterade våldet varken är bundet till religion eller kultur, 
utan snarare till traditioner grundade i en patriarkal maktstruktur (ibid.). Meetoo 
& Mirza (2007) betonar vidare att kulturella förklaringar till våldsbrott endast 
används när diskussionen berör etniska eller religiösa minoriteter (ibid.). Genom att 
skolpersonal lär sig om, eller snarare får vissa etniska grupper utpekade som grupper 
där ”hedersförtryck” förekommer, är sannolikheten stor att diskriminering av de här 
utpekade grupperna förstärks. 

I Länsstyrelsen Östergötlands (2004) handbok redogörs både för i vilka etniska 
grupper ”hedersproblematiken” kan finnas representerad (s. 7) och för i vilka länder 
”hedersmord” förekommer. Direkt därefter återfinns en tabell över statistik gällande 
utrikes födda och födda i Sverige med minst en förälder född utomlands (s. 8) i 
kommunerna Linköping, Norrköping och Motala. För det första ifrågasätter jag, vilket 
jag diskuterat i föregående stycke, att överhuvudtaget fokusera på i vilka etniska 
grupper ”hedersförtryck” förekommer. I fallet ovan menar jag dessutom att textens 
disposition, med upprepning av vilka nationaliteter som kan tillskrivas förtrycket, 
och statistik över ”invandrare” och ”andra generationens invandrare” i tre av länets 
kommuner, kan leda till associationen ”så här många potentiella hedersmördare bor 
just i din kommun”. Det här är ett exempel på det Fairclough (2003) menar med att hur 
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en text är uppbyggd, det vill säga textens struktur och disposition, påverkar läsarens 
tolkning (ibid.). Ytterligare ett exempel på hur handbokens struktur kan ifrågasättas 
återfinns i Länsstyrelsen Västmanlands läns (2006) handbok. I handboken återges en 
intervju12 med en kvinna som utsatts för så kallat hedersrelaterat förtryck.  Här får 
kvinnan berätta om sina erfarenheter av att utsättas för våld både av sin första man i 
Iran och senare av sin andra man, som har iranskt ursprung och bor i Sverige. Kvinnan 
gifter sig med mannen i Sverige för att komma bort från sin svåra livssituation i Iran. 
Ett stycke av intervjun lyder som följer:

”Jag förstår inte att män från Iran och andra länder får fortsätta ta hit kvinnor för att 
gifta sig. De ser kvinnorna som sina slavar som ska lyda mannens minsta vink. De har foten 
här men huvudet i Iran. Kvinnorna har inget värde i deras ögon.” Pervane anser att 90 
procent av de kvinnor som kommer hit för giftermål drabbas av hot och våld. (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2006, s. 14)

Jag ifrågasätter inte på något sätt kvinnans berättelse och anser att det är av stor 
vikt att människor som utsätts för våld och förtryck får göra sina röster hörda. Jag 
ifrågasätter dock att intervjun med Pervane placeras i en handbok som har syftet 
att öka kunskapen (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2006, s. 3) om ”hedersrelaterat” 
våld. Det är en väldigt stark berättelse som påverkar mig som läsare och troligtvis 
de flesta som tar del av hur Pervane i sina två äktenskap utsatts för grov misshandel. 
Hon uttalar i citatet ovan starkt negativa åsikter mot män från Iran, vilket jag menar, 
med stor sannolikhet kommer att påverka läsarnas syn på iranska män. ”De iranska 
männen” beskrivs som en grupp som betraktar kvinnor som slavar. Den här formen 
av kategorisering kan påverka människor i de yrkesgrupper som materialet riktar sig 
till och möjligen deras framtida bemötande av män från Iran. 

Ett tredje exempel på hur textens disposition kan komma att påverka tolkningen 
är från Länsstyrelsen Skåne läns (2007) handbok. Då det i utbildningsmaterialet 
på en sida kommer en text som talar om att: /…/ en försiktig uppräkning (om var 
”hedersrelaterat” förtryck förekommer - mitt förtydligande) skulle kunna omfatta 
den arabiska kultursfären /…/ (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007, s. 20) för att elva sidor 
längre fram betona att ”hedersförtryck” inte kan tillskrivas en specifik religion, så 
menar jag att det sistnämnda konstaterandet får svårt att inta platsen som ”sanning” 
i människors medvetande. För att förtydliga resonemanget vill jag uppmärksamma 
det Fairclough (1992) benämner social praktik. Fairclough (1992) menar, vilket jag 
diskuterat tidigare, att en text både konstrueras av och konstruerar den omgivande 
verkligheten (ibid.). Därför är det viktigt att exempelvis se till hur ”invandrare” 
framställs i media (jmf Brune, 2006 & Bredström, 2006), för att tolkningen av 
utbildningsmaterialet och den potentiella effekt det kommer att ha på läsarna ska 
komma i sitt rätta ljus. Mediebilden av ”invandrare” påverkar med största sannolikhet 
personers tolkning av utbildningsmaterialet och därmed även uppfattningen om vad 
som orsakar det ”hedersrelaterade” våldet. Då den hegemoniska diskursen intagit 
”huvudrollen” i människors medvetande, räcker de tre orden den arabiska kultursfären 
för att ”sanningen” ska reproduceras. 
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Länsstyrelsen Östergötlands handbok ändrade namn, då den reviderades 2008, 
från Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta flickor och kvinnor 
(2004) till Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta (2008). 
Redan i titeln framkommer att fokus förändrats. Från att tidigare lyft fram flickor 
och kvinnor som våldsoffer diskuteras i den reviderade upplagan att även pojkar 
och homosexuella kan drabbas av det ”hedersrelaterade” våldet. I den reviderade 
upplagan har de flesta av de citat och definitioner från 2004 års upplaga som jag har 
diskuterat ovan tagits bort. Fokus ligger istället på vilka konventioner och lagar som 
finns för att garantera att individens rättigheter inte kränks. 

Det finns ingen anledning att ställa olika typer av våld mot varandra. Låt oss istället ha de 
mänskliga rättigheterna som utgångspunkt för vad varje människa borde ha rätt till och skydd 
ifrån (Länsstyrelsen Östergötland, 2008, s. 7).

Trots att fokus nu förändrats finns citatet Skillnader mellan kulturer/…/  som diskuteras 
ovan med i den reviderade upplagan, Länsstyrelsen Östergötland (2008), vilket jag 
menar, då begreppet kultur i de flesta fall kopplas till en nation eller etnisk grupp, 
leder till att ”svenska” mäns våld mot kvinnor och det så kallade hedersrelaterade 
våldet, framställs som skilda fenomen (Jmf Eldén, 2003).

 Under föreläsningen med Juno Blom (personlig kommunikation, 17 april, 2008) 
framhåller hon att fokus för att komma åt det ”hedersrelaterade våldet bör vara att 
åberopa lagstiftning som garanterar att mänskliga rättigheter inte kränks (ibid.). 
Meetoo och Mirza (2007) betonar vikten av att i bemötandet av ”hedersförtryck” gå 
bortom kulturella förklaringsmodeller och istället fokusera på mänskliga rättigheter. 
Författarna menar att det är vanligt att kvinnor, som utsätts för ”hedersrelaterat” 
våld, blir dubbelt utsatta genom att de både utsätts för övergrepp av personer 
i sin närhet samt av förtryck ifrån samhället sida.  I ”mångkulturalismens” namn 
har förtryckande seder och traditioner accepterats och de som utsatts för förtryck 
har därför inte fått samma hjälp som individer där orsaken till våldet av samhället 
betraktats som ”individuellt” istället för ”kollektivt/kulturellt”. Utifrån de mänskliga 
rättigheterna kan våld och förtryck aldrig legitimeras, varken från staten eller från 
individen, oavsett vad aktören för förtrycket åberopar som motiv (ibid.). 

Diskussion
I uppsatsen har jag uppmärksammat hur det i utbildningsmaterial som publicerats av 
Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen i Skåne 
län samt Rikspolisstyrelsen finns en diskurs som kan få motsatt effekt mot det som är 
handböckernas syfte, det vill säga att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Två av handböckerna lyfter fram vikten av att de yrkesverksamma som materialet 
riktar sig till får kunskap om kultur, religion och tradition. I tre av de fem granskade 
handböcker beskrivs gärningsmännen som offer för sin kultur, vilket jag har visat ovan 
både låter förövarna gå ”fria från ansvar” (jmf Eldén, 2003) samt implicit ger uttryck 
för en i det svenska samhället levande kolonial anda som betraktar ”invandrare” 
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som grupp som ”primitiva”13 och styrda av sin kultur. Tre av fem handböcker 
lyfter fram skillnaden mellan den ”svenska familjens” kultur och den ”patriarkala 
invandrarfamiljens” kultur. Genom att fokusera på kategoriska skillnader slår texten 
fast en föreställning om det jämställda svenska samhället. Tyvärr är ”det jämställda 
Sverige” en myt som kan motbevisas på många plan. Löneskillnader mellan kvinnor 
och män, kvinnor som tar huvudansvaret för hem och barn samtidigt som de gör 
karriär och slutligen det utbredda våldet är några exempel som talar emot bilden 
av ”det jämställda Sverige”. I Lundgrens (2001) omfångsundersökning framkommer 
att nästan varannan kvinna, 46 %, har blivit utsatt för våld av någon man efter sin 
15-årsdag (ibid.). 

Självfallet finns det skillnader mellan olika former av förtryck. Flertalet 
maktfaktorer samverkar i en komplex process och gör att förtryck av kvinnor tar sig 
olika uttryck, men jag menar, liksom Sen (2005), att konsten är att se det gemensamma 
samt det specifika i förtryck utan att hamna i den koloniala förklaringsramen (ibid.). 
I studiens analys och resultat framkommer att det granskade utbildningsmaterialet 
i flera fall använder sig av diskriminerande förklaringsmodeller, det vill säga att 
kategorisering och generaliseringar av människor framställer ”svenskheten” som 
motsats till den förtryckande ”kultur” som återfinns hos ”de andra”. 

Jag tänker mig det informationsflöde som människor i sin vardag tar del av som 
en flod av ”sanningar”. Genom bland annat skolans undervisning, där västvärlden 
beskrivs som civilisationens krona och där Kristoffer Columbus ”upptäcker” 
Amerika (en fin omskrivning av verben mördar, plundrar och erövrar) och genom en 
”invandringspolitik”, som varit uppbyggd kring assimilationstanken (SOU 2006:79), 
har ”sanningen” om ”de andra” skapats. Medias framställning av ”invandrare”, som 
hot eller offer, terrorister, hedersmördare eller förtryckta flickor/kvinnor, har stort 
inflytande då ”sanningen” formas (Bredström, 2006; Brune, 2006).  Den diskurs som 
återfinns i det granskade utbildningsmaterialet där skillnaden mellan kulturer och 
skillnader mellan människor lyfts fram, menar jag utifrån ovanstående resonemang, 
kan leda till ökad diskriminering och ökat förtryck. Båda former av skillnadsförståelse, 
den som tar hänsyn till ”kulturen” och låter förtryck och våld pågå i ”kulturens 
namn” samt den som tar avstånd ifrån och demoniserar grupper som i relation till 
majoritetsbefolkningen betraktas som ”kulturellt avvikande”, kan leda till brott 
mot de mänskliga rättigheterna.  För att komma ur den här fällan vill jag ta hjälp 
av Mohantys (1996) syn på kamp och motstånd. Genom att utgå från en föreställd 
gemenskap som är politisk och inte essentialistisk kan människor sluta sig samman 
oberoende av hudfärg, klass och kön (ibid.). Det avgörande för att gå samman i en 
kampgemenskap är således inte om jag är kvinna eller man, hindu, muslim, eller 
kristen, det avgörande är hur jag tänker kring kön, klass och etnicitet. 

Den satsning regeringen gör för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i 
samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck utgår enligt mig ifrån 
ett skillnadstänkande. Att våldshandlingar är brott och att våldshandlingar har 
olika karaktär är en självklarhet, men när förövare utmålas som väsenskilda och 
kategoriseras i stereotyper utifrån en rasistisk ideologi, blir resultatet av den diskurs 
som etableras negativ för ”invandrare” och leder möjligtvis även till att de flickor och 
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pojkar som är avsedda att få hjälp påverkas negativt. Att bekämpa ”hedersrelaterat” 
våld som en egen kategori kan vara ett sätt att inte se det förtryck som ”svenska” män 
varje dag utövar mot ”svenska” kvinnor. Sverige blir ett land som plötsligt drabbats av 
Förtrycket. I utbildningsmaterialet formuleras det som följer: Hedersrelaterat våld finns 
numera mitt ibland oss. Det går inte längre att blunda för (Länsstyrelsen Västmanlands 
län, 2006, s. 15).  Mina tankar går till uttrycket Fienden finns mitt ibland oss. Diskursen 
om det ”hedersrelaterade” våldet, initiativet som har lett till att det inom kort ska 
starta en högskoleutbildning om det så kallade hedersrelaterade våldet, gör det även 
möjligt att blunda för ”vanligt” familjevåld, då det finns ett Förtryck som är större, ett 
Förtryck som inte har något med ”oss” att göra. Det är utifrån den här bakgrunden 
som jag vill ta stöd av Mohantys (2003) begrepp motståndsgemenskap och förespråka 
en allians grundad i konventioner och lagar som går bortom en kulturaliserad 
skillnadsförståelse. I den andan tror jag att möjligheterna att bekämpa alla former av 
förtryck, såväl diskriminering som våld i nära relationer, är störst. 
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Fotnoter
1. De los Reyes studie (2003) visar att förövarna som begått ”hederrelateratade” 

brott inte stämmer in i den mediala bilden av ”hedersmördarna”, det vill säga 
nyanlända ”invandrare” som inte kommit in i det svenska samhället. 

2. Jag förhåller mig kritisk till att de här kvinnorna oftast omnämns enbart med 
förnamnet och ser det som en del av samhällets patriarkala maktstruktur. 
Deras fullständiga namn är Fadime Sahindal och Pela Atroshi. Saras efternamn 
har jag, trots sökande i avhandlingar och artiklar, inte funnit. Skulle ett mord 
som uppmärksammas i media där offret är en man endast benämnas med sitt 
förnamn? Jmf Larsson, 2004

3. Fairclough (1992) menar att det kan vara lämpligt att i en motståndsdiskurs 
använda sig av ”nya” begrepp i förhållande till den diskurs som kritiseras 
(ibid.). Jag har dock inte funnit ett begrepp som jag ansåg passande och 
använder därför så kallat hedersmord, hedersvåld, hedersförtryck eller sätter 
begreppen inom citationstecken. 

4. Konsumtion innebär här hur läsaren mottar och tolkar en text.
5. Exempelvis handboken från Länsstyrelsen Blekinge (2005) och 

Ungdomsstyrelsens skrifter (2007:1). 
6. http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/Hedersrelaterat_vald.

pdf
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7. Jag fick i samband med föreläsningen tillstånd av Juno Blom att citera henne 
i min artikel. Orsaken till att jag endast transkriberat och citerat Juno Bloms 
del av föreläsningen och inte Louise Härdelins del är att Juno Blom i större 
utsträckning berörde det som jag fokuserar på i min analys.

8. Jag har själv inte läst Individinriktade insatser i invandrarfamiljer och kan 
därför inte säga om de citat som här presenteras är exakta kopior från den 
refererade källan. Skriften finns att beställa på: http://www.socialstyrelsen.se/
Publicerat/1986/4959/1986-70-2.htm (2008-04-29).

9. Juno Blom talade under sin föreläsning (J. Blom, personlig kommunikation, 
17 april, 2008) om mikrokulturer. Med det menade hon att individens 
närmaste omgivning har större påverkan på individen än vad samhället, 
”makrokulturen”, har (ibid.).

10. http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=4
40&statsType=100&statsCounty=La&Year=2007&type=1

11. Att betrakta hur ”invandrare” i förhållande till ”svenska” gärningsmän 
framställs i media då brott begåtts exemplifierar hur ”kulturen” beskrivs 
som orsak till kriminalitet (Bredström, 2005) . ”Invandrare” får även hårdare 
straff och blir i det här sammanhanget ”offer” för sin kultur genom att det 
svenska samhället dömer ”kulturellt annorlunda” individer till hårdare straff 
(Sarnecki, 2006).

12. Intervjuns titel är Från hot och våld i Iran till nytt förtryck i Sverige (Länsstyrelsen 
Västmanlands län, 2006, s. 11).

13. Rahmi Sahindal var enligt den rättspsykiatriska utredningen inte psykiskt sjuk 
när han mördade sin dotter, men han beskrevs av psykiatern som primitiv och 
naiv (Wikan, 2004).
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