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Abstract 

Sweden's gender equality work has historically been a success in many ways, but honour-based 

violence and oppression is not debated or identified as a Swedish social problem. What is the 

effect of differentiating between different social problems that fall into the same category? The 

present thesis aims to deepen the understanding of how men's violence against women is 

understood at a time when Sweden is considered to be in the forefront of gender equality policy 

issues. The present thesis therefore examines how honour-based violence and oppression is 

defined in Sweden, and how Swedish authorities work to prevent and combat the violence. By 

examining the image of victims of honour-based violence, on which the definition and the work 

are based, power dynamics within the discourse are also made visible. 

By using critical discourse analysis as a method and by using theoretical concepts, two 

government reports on honour-based violence and oppression in Sweden, and a handbook 

aimed at professionals in the school system are analyzed. The present thesis shows that the 

Swedish authorities' definition makes a distinction between honour-based violence and 

oppression, and men's violence against women. It is mainly explained as a problem based on 

culture, unlike men's violence against women, which is described as a social problem. This is 

made visible by Swedish authorities through a focus on foreigners in the work of preventing 

and combating honour-based violence. The definition and the work analyzed in the present 

thesis contribute to making it more difficult for victims of honour-based violence to identify 

themselves as "Swedish". Throughout the texts there is a stereotypical image of both victims 

and perpetrators of violence as being foreigners: people with dark colored hair and dark colored 

eyes. It is important to analyze and problematize how Swedish authorities choose to express 

themselves but also how they choose not to. In this way, we can critically examine how 

authorities contribute to the construction of a social reality and also reproduce unequal power 

dynamics in society. 
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Sammanfattning 

Historiskt är Sveriges jämställdhetsarbete en framgångssaga på många sätt, men i debatten 

identifieras inte hedersrelaterat våld och förtryck som ett svenskt samhällsproblem. Vad bidrar 

ett särskiljande av olika samhällsproblem som faller under samma kategori till? Denna uppsats 

ämnar att  fördjupa förståelsen av hur mäns våld mot kvinnor förstås i en tid när Sverige anses 

framstående inom jämställdhetspolitiska frågor. Uppsatsen undersöker därför hur 

hedersrelaterat våld och förtryck definieras samt hur svenska myndigheter arbetar för att 

förebygga och bekämpa våldet. Genom att undersöka bilden av den hedersutsatta, som 

definitionen och arbetet bygger på, synliggörs även maktförhållanden inom diskursen. 

 

Med kritisk diskursanalys som metod samt med hjälp av teoretiska begrepp analyseras två 

myndighetsrapporter om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige samt en handbok som riktar 

sig till yrkesverksamma inom skolväsendet. Studien visar att svenska myndigheters definition 

gör ett särskiljande mellan hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor, då det 

främst förklaras som ett problem baserat på kultur till skillnad från mäns våld mot kvinnor som 

beskrivs som ett socialt problem. Detta synliggörs av svenska myndigheter via ett fokus på 

utländska personer inom arbetet av förebyggande och bekämpande av hedersvåld. Definitionen 

och arbetet som analyserades i uppsatsen bidrar till att försvåra möjligheter för hedersutsatta att 

identifiera sig som “svensk”. Genomgående i texterna finns en stereotypisk bild av både 

våldsutsatta och våldsförövare som utländska, personer som inte har blont hår och blå ögon. 

Det är viktigt att analysera och problematisera hur svenska myndigheters väljer att uttrycka sig 

men också hur de väljer att inte uttrycka sig. På så sätt kan vi kritiskt granska hur myndigheter 

bidrar till att konstruera en social verklighet och även reproducera ojämlika maktrelationer i 

samhället. 

 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor, kultur, stigmatisering, 

svenska myndighetsrapporter, stereotyper. 
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1. Inledning  
I december 2021 höll Regeringskansliet en pressbriefing för att beskriva hur strategin inom 

arbetet mot hedersvåld och hedersförtryck var planerat inför 2022. Arbetet innebär ett särskilt 

fokus på utrikesfödda kvinnor. Målet med arbetet är att skapa ekonomiska förutsättningar för 

kvinnor som lever i relationer där hedersförtryck och hedersvåld förekommer. En stabil 

ekonomi förväntas göra det lättare för kvinnor som är utsatta att lämna relationen med en fortsatt 

ekonomisk trygghet att förlita sig på. En ytterligare viktig del inom arbetet är att sprida kunskap 

om hedersvåld med fokus på skolor och fritidsverksamheter, bland annat, finns det förhoppning 

om att ökad kunskap ska bidra till att problemet identifieras tidigare samt att hjälp och stöttning 

erbjuds i ett tidigt skede. Regeringen poängterar även att ett stort problem inom hedersrelaterat 

våld och förtryck är kvinnor och barn som blir bortförda till utlandet och hålls kvar mot sin 

egen vilja. Detta ska motverkas via att personer med erfarenhet av hedersförtryck och 

hedersvåld som skett i utlandet ska sprida kunskap så att Sverige på bästa sätt kan arbeta för att 

stoppa våldet.1 

 

Arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck var inte nytt när 

Regeringskansliets pressbriefing släpptes 2021, inte heller okontroversiellt. År 2013 släppte 

polisen, i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, en nationell kampanjfilm om 

hedersvåld. Filmen heter “Kontrollerad, övervakad, bortgift - om hedersrelaterat våld och 

förtryck”.2 Syftet med filmen var att utbilda myndigheter, speciellt skolor, i motverkande av 

hedersvåld. Kampanjfilmen skulle sprida kunskap om varningstecken och hur lärare och 

kuratorer kunde reagera på tecken som visade att en ungdom var utsatt för hedersförtryck och 

hedersvåld. I filmen får vi se en ung tjej med mörkt hår och mörka ögon bli nekad av sina 

föräldrar att vara med på simlektionen i skolan och att gå på fest med vänner. Vi får även se 

manliga familjemedlemmar med hårda ord tillrättavisa den unga tjejen.3 Filmen kritiserades av 

både forskare och debattörer som menar att filmen är för generaliserande. I en krönika skriven 

av juristen Cherin Awad kritiseras kampanjfilmen och dess generalisering av utländska 

 
1 Regeringskansliet, ”Eva Nordmark vill prioritera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck”, 21 januari 2022, 
Pressbriefing, https://www.regeringen.se/4b0498/contentassets/972dcb12b8364e9ca1db152707cf48ff/atgardsprogram-
for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf 
2 Hedersförtryck.se, ”Kontrollerad, övervakad, bortgift – en film om hedersrelaterat våld och förtryck”, Länsstyrelsen i 
Östergötland, hämtad 27 mars, 2022, https://www.hedersfortryck.se/publikationer/kontrollerad-overvakad-bortgift-en-
film-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 

3Länsstyrelsen i Östergötland, ”Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck”, 6 maj 2013, 
YouTube-Video, https://www.youtube.com/watch?v=pAqtz-e3D3Q  
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familjer. Awad lyfter i sin kritik frågan om lärare skulle reagera lika starkt på om det hade varit 

en tjej med blont hår och blåa ögon som inte fick gå på simlektion eller fest. Skulle en lärare ha 

reagerat lika starkt eller är det endast för att flickan har utländsk bakgrund? Hon menar att syftet 

med filmen är god men att den endast visar en okunskap om hedersvåldet då filmen inte gör 

någon skillnad mellan barn som inte får gå på fest och barn som blir bortgifta mot sin vilja.4 I 

en artikel från SVT, 2013, intervjuas Stefan Jonsson, professor inom etnicitet, från Linköpings 

universitet. Jonsson kritiserar kampanjfilmen då han menar att den reproducerar en stereotypisk 

bild av hedersvåld. Han menar att sedan mordet på Fadime Sahindal, 2002, har stereotypen om 

den våldsutsatta kvinnan varit stark i Sverige och att detta måste tas i beaktning när en 

kampanjfilm likt denna skapas. Även bilden av vem det är som utövar kvinnoförtryck inom 

hedersvåld får en stark stereotypisk bild, då det i filmen endast visar bilden av män från 

mellanöstern som utövar våldet.5 Regeringskansliets pressbriefing blir ett exempel av detta fast 

det utspelar sig i nutid. Fadime Sahindal nämns nämligen i inledningen av pressbriefingen i 

öppningstalet av jämställdhetsminister Eva Nordmark: 

 
Just idag är det 20 år sedan som Fadime Sahindal mördades av sin far. Två månader 

tidigare talade Fadime i riksdagen, hon uppmanade att se alla dom tjejer som förnekas att 

välja sitt liv i hederns namn. Fadime sa: Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni 

inte blundar för dom.6  

 

Eva Nordmark startar med att nämna Fadime Sahindals mord år 2002 för att sedan presentera 

den strategiska planen för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2021. Jonsson visar i 

hans kritik hur den stereotypiska utsatta flickan porträtteras i en kampanjfilm från polisen år 

2013. Det blir därför värt att notera när en kvinna med mörkt hår och mörka ögon blir bilden 

som öppnar presentationen om förebyggandet av hedersrelaterat våld och förtryck år 2021.   

 

Diskussionen om hedersrelaterat våld och förtryck kan också sättas in i ett längre historiskt 

sammanhang. I början av 1800-talet i Sverige behandlades kvinnan i praktiken som mannens 

egendom. En kvinna blev aldrig myndig, hon var hennes fars ansvar innan hon gifte sig och när 

hon gift sig blev hon makens ansvar. Hennes uppgift var att ta hand om hemmet och det var 

 
4 Awad, Cherin, ”Polisens okunskap blir tydlig i kampanjfilmen mot hedersvåld”, Ajour, 5 juni, 2013, hämtad 27 mars, 2022, 
https://www.ajour.se/kronika-polisens-okunskap-blir-tydlig-i-kampanjen-mot-hedersvald/  
5 Söderwall, Jeanette: ”Det får ett rasistiskt bakslag”, SVT Nyheter, 6 december 2013, hämtad 27 mars, 2022, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/det-far-ett-rasistiskt-bakslag 
6 Regeringskansliet. ”Eva Nordmark vill prioritera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck”. 
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inte ovanligt att våld användes i hemmet utav mannen mot kvinnan för att “hålla ordning”. År 

1863 fick den ogifta kvinnan möjlighet att ansöka om att bli myndig och så sent som 1921 blev 

även gifta kvinnor myndiga, vilket NE beskriver som starten för ett jämställt äktenskap.7 Under 

efterkrigstiden formades en bild av Sverige som en modern stat långt fram i moderniseringen. 

Svenska män har sedan 1960-talet framställts som förebilder i diverse sammanhang. I och med 

föräldralagen och bidragandet till mäns närvaro i familjen lyfts svenska män som förebilder, en 

modern och jämställd manlighet. Sveriges jämställdhetspolitik som bidragit till delaktighet hos 

män inom barn och omsorg har även diskuterats i negativa syften, att den svenska mannens 

maskulinitet har försvunnit och i takt med jämställdhetens framväxt har “riktiga män” suddats 

ut.8 

I början av 1990-talet identifierades Sverige av andra länder som det mest jämställda landet 

tillsammans med sina nordiska grannländer baserat på sina utvecklade institutioner och att 

landets regering bidrog med demokratiska och rättvisa lösningar till kollektiva problem 

(exempelvis föräldraledighetslagen). Detta ledde i sin tur till höga förväntningar på Sverige från 

andra länder inom Europa, i synnerhet efter 1995 i och med Sveriges inträde i Europeiska 

Unionen (EU), där Sverige förväntades visa ett högt engagemang inom jämställdhetsfrågor. 

Jämställdhetsfrågorna inom EU blev tillslut identifierade som ”svenska frågor” av 

medlemsländer.9 Studier har gjorts för att avgöra om Sverige är så jämställt som självbilden 

talar för, vilket har gett positiva resultat. Däremot använder många av dessa studier den 

heterosexuella medelklassmannens uttag av föräldraförsäkring som det främsta kriteriet.10Av 

flera olika anledningar kan det anses problematiskt då det historiskt sett är kvinnor som kämpat 

sig fram i samhället för att få sina fri- och rättigheter erkända. För bara ca 100 år sedan (1921) 

fick kvinnor för första gången rösta i ett riksdagsval vilket innebar att de kunde påverka sin 

egna ställning i samhället. Kvinnor blev välkomnade, inte helt självklart, på arbetsmarknaden 

under början av 1900-talet och kunde på så vis få möjlighet att slå sig fria från ekonomisk 

beroendeställning till män.11 Så sent som 1965 kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet12 

 
7 NE.se, ”Kvinnans historia”, NE, hämtad 26 april, 2022, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia  
8 Hill, Helena: ”Jag försökte vara en ’justa pelle…’ ”, i: Arnberg Klara, Lasker Pia, Sundevall Fia (red): Sexualpolitiska 
nyckeltexter – Sociala frågor och processer, Leopard Förlag, Stockholm, 2015. 
9 Towns, Ann: ”Paradoxes of (In)Equality: Something is Rotten in the Gender Equal State of Sweden”, Cooperation and 
Conflict, 37:2, 2002, doi:10.1177/0010836702037002975, 163-164. 
10 Hill, “Jag försökte vara en ‘justa pelle…’ “, 489. 
11 NE.se, “Kvinnans historia”. 
12 Hedersförtryck.se, ”Hedersrelaterat våld och könsstympning”, Länsstyrelsen i Östergötland, hämtad 26 april, 2022, 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2018/05/Hedersrelaterat-v%C3%A5ld-och-
k%C3%B6nsstympning-180508.pdf  
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och år 2018 kom den så kallade samtyckeslagen som bygger på ett ansvar på bägge parter att 

försäkra sig om att sex ska vara frivilligt.13 Denna historiebeskrivning vill visa hur Sverige kan 

ha format sin självbild av att vara framstående inom jämställdhetsfrågor vilket i sin tur kan ha 

skapat bilden av jämställdhetsfrågor som kulturellt ”svenska” värden. Det som dock vill 

problematiseras i kommande läsning är hur Sverige ställer sig till samhällsproblematiken mäns 

våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck i relation till landets framgång inom 

jämställdhet. 

Värt att notera är att fokus ligger på utrikesfödda kvinnor och bortförandet av kvinnor och barn 

till utlandet i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I Regeringens strategiska plan för 

arbetet uttrycks det vara en stor del av hedersproblematiken. Historien om kvinnors rättigheter 

är en framgångshistoria i Sverige men hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras som ett 

”invandrat” problem, ett problem som inte finns med i den svenska självbilden eller i den 

svenska historieskrivningen. Vad bidrar detta särskiljande till för arbetet mot hedersrelaterat 

våld och förtryck? Dikotomin mellan vad som är ett “svenskt” problem och ett “invandrat” 

problem borde försvåra bekämpandet och förebyggandet av problematiken. Hur arbetar svenska 

myndigheter för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck utan att denna distans ska ta sig 

i uttryck i arbetet? Med grund i Sveriges jämställdhetsutveckling och landets självbild borde 

definition av hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras mer. Är det så att mäns våld mot 

kvinnor  anses vara ett “svenskt” problem men hedersrelaterat våld och förtryck inte är det? 

Kan det vara så att Sverige själva inte vill identifiera problemet som ”svenskt” då det skulle 

betyda ett steg tillbaka i jämställdhetsutvecklingen, för att hedersrelaterat våld och förtryck 

anses vara symboliskt för strukturella könsnormer och kontroll av det kvinnliga könet? Skapar 

arbetet en trygghet för dom utsatta eller bidrar det till att cementera bilden av utländska kvinnor 

som en utsatt och maktlös grupp och invandrarmän som kontrollerande våldsförövare? 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av hur mäns våld mot kvinnor förstås i en 

tid när Sverige anses framstående inom jämställdhetspolitiska frågor. Hedersrelaterat våld och 

förtryck kommer därför undersökas närmare. Hur hedersrelaterat våld och förtryck definieras 

samt hur svenska myndigheter arbetar för att förebygga och bekämpa våldet. Genom att 

undersöka bilden av den hedersutsatta, som definitionen och arbetet bygger på, kan även 

maktförhållanden inom diskursen synliggöras. Det är viktigt att undersöka då särskiljandet av 

 
13 Engström, Annika “Istanbulkonventionen”, Nationellt centrum för kvinnofrid - Uppsala universitet, hämtad 25 april 2022, 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/mans-vald-mot-kvinnor-ett-globalt-perspektiv/istanbulkonventionen  
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vad som är ett “svenskt” respektive ett “invandrat” problem kan påverka de åtgärder som vidtas 

för att motverka och förebygga problematiken. Det kan även stigmatisera redan utsatta grupper 

via skildringen av vad som är “svenskt” och inte genom hur det uttrycks och porträtteras i det 

offentliga. För att ta reda på detta kommer jag att anta en socialkonstruktivistisk ansats och en 

kritisk diskursanalys när jag analyserar två rapporter och en handbok. Myndighetsrapporterna 

från Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten innefattar en översikt från olika institutioner 

och en nationell kartläggning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken 

skriven av Länsstyrelsen i Östergötland riktar sig mot yrkesverksamma inom skolväsendet för 

att ge vägledning inom arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

1.2 Frågeställningar  

- Hur definierar svenska myndigheter hedersrelaterat våld och förtryck? 

- Hur påverkar definitionen svenska myndigheters arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck?  

- Vilken uttalad eller underförstådd bild av hedersutsatta framträder i materialet? 

1.3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som presenteras i detta avsnitt avser ge en inblick över det tidigare 

forskningsfältet och kunskapsläget. Många studier har utförts där debatten om hedersrelaterat 

våld och förtryck står i centrum på ett eller annat sätt. Zenia Hellgren och Barbara Hobson 

publicerade “Cultural dialogues in the good society” år 2008. Artikeln diskuterar Sverige som 

ett mångkulturellt samhälle och distansen mellan majoritet- och minoritetsgrupper. Artikeln 

lyfter de spänningar inom värdekonflikten som finns i många mångkulturella samhällen. 

Hedersrelaterat våld och förtryck används i studien för att identifiera “invandraren” och en 

framgångsrik jämställdhetspolitik används för att identifiera “svensken”. Den mediala 

uppmärksamhet hedersrelaterat våld och förtryck har fått bidrar till, enligt resultatet, en 

möjlighet för främlingsfientliga grupper att vinna politiska erkännanden.14 Aleksandra Ålund 

och Minoo Alinia diskuterar det mångkulturella samhället i sin artikeln från 2011, “I skuggan 

av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer 

i Sverige”. Författarna ifrågasätter och kritiserar hur kulturstereotyper påverkar förutsättningar 

för kulturanalys, bland annat diskuteras svenska debatten om kulturella skillnader med 

hedersrelaterat våld och förtryck i spetsen. Debatten analyseras med hjälp av Georg Simmels 

 
14 Hellgren, Zenia, Hobson, Barbara: "Cultural dialogues in the good society: The case of honour killings in Sweden”, 
Ethnicities, 8:3, doi:10.1177/1468796808092449.  
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samt Erving Goffmans teori om främling och konstruktionen av främlingskap.15 Det har även 

gjorts studier som visar på vad hedersrelaterat våld och förtryck är och hur det tar sig i uttryck 

i Sverige. Siv-Britt Björktomta publicerade år 2019 “Honor-Based Violence in Sweden – 

Norms of Honor and Chastity”. Artikeln presenterar intervjuer med unga kvinnor med utländsk 

härkomst som har erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att ta reda på vilken 

grund våldet har och hur det tar sig i uttryck.16 

Nedan presenteras två artiklar mer ingående. Artiklarna är baserade på kvalitativt empiriskt 

material samt kvantitativt material i en jämförelsestudie. Den första artikeln som presenteras är 

författad av Sabine Gruber ”In the name of actions honour-related violence” och är publicerad 

2011.17 Den andra artikeln som presenteras är författad av Sofia Strid, Rúna í Baianstovu och 

Jan-Magnus Enelo ”Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of 

honour-based violence among girls and boys in metropolitan Sweden” och är publicerad år 

2021.18 Grubers studie är baserat på intervjuer med skolpersonal, observationer under 

utbildningsdagar för lärare inom ämnet hedersvåld samt dokumenterade studier. Grubers studie 

presenteras mer ingående då det är intervjuer med yrkesverksamma inom skola, vilket även de 

dokument som analyseras senare i denna uppsats fokuserar på. Strids et al. studie är baserad på 

självrapporterade upplevelser från en kvantitativ jämförelsestudie med svar från 6002 stycken 

15-åringar och kvalitativa intervjuer med 239 experter och utsatta/överlevare av hedersrelaterat 

våld och förtryck. Strid et al. studie presenteras mer ingående då den ger en god överblick inom 

normer och värderingar hos yrkesverksamma, utsatta och även arbetssätt samt metoder som 

också denna uppsats ämnar upplysa.  

1.3.1	In	the	name	of	actions	honour-related	violence	

Sabine Grubers forskning är baserad på intervjuer med skolpersonal, observationer under 

utbildningsdagar för lärare inom ämnet hedersvåld samt dokumenterade studier. Studiens syfte 

var att undersöka hur skolpersonal förstår och definierar hedersrelaterat våld och förtryck samt 

 
15 Ålund, Aleksandra, Alinia, Minoo: ”I skuggan av kulturella stereotyper: perspektiv på forskning om genus, jämställdhet 
och etniska relationer i Sverige”. Sociologisk Forskning, 48:2, 2011, doi:10.37062/sf.48.18426. 
16 Björktomta, Siv-Britt: ”Honor-Based Violence in Sweden – Norms of Honor and Chastity”, Journal of Family Violence, 34:5, 
2019, https://doi.org/10.1007/s10896-019-00039-1.  
17 Gruber, Sabine: ”In the name of action against “Hounour-Related” Violence”, National nations, gender, and boundaries in 
the Swedish school’s ambitions to combat violence and oppression", 1:3, 2011, doi:10.2478/v10202-011-0018-9.  
18 Strid, Sofia, Baianstovu, Rúna, Enelo, Jan-Magnus: “Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of 
honour-based violence among girls and boys in metropolitan Sweden”, Elsevier Enhanced Reader, 2021, hämtad, 21 
februari, 2022, 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0277539521000820?token=48FA6845CF2B4E30D42AFF6A378282ACD79B2F5F
D5E511EE85F727126A699CA2643626A7487700A39291285456BACF20&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20220221142622  
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hur personalen hanterar hedersvåld. Eftersom skolgång är en grundläggande rättighet i Sverige 

spenderar barn och ungdomar majoriteten av sin dag där. Detta gör att de yrkesverksamma inom 

skolan blir viktiga aktörer i att identifiera hedersrelaterat våld och förtryck. Det är skolans 

uppgift att utbilda demokratiska medborgare i Sverige och det Gruber vill undersöka i studien 

är hur läroplanens “svenskhet” står i relation till hedersproblematiken. Gruber beskriver i sin 

artikel att under intervjuer och observationer fick hon varierande reaktioner av 

yrkesverksamma. Vissa ursäktade sig själva med att inte ha kommit längre inom 

våldsförebyggande arbete och andra menade att de inte haft ett “klockrent” eller “typiskt” fall 

inom hedersrelaterat våld och förtryck ännu. I studien analyserar Gruber Länsstyrelsen i 

Östergötlands publicerade handbok (Gruber analyserar den första utgåvan och jag analyserar 

den omarbetade tredje versionen av handboken). I Grubers artikel beskriver hon hur handboken 

presenterar hedersrelaterat våld som ett “patriarkalt socialt system, hedern för män förlitar sig 

på kvinnors beteenden”. Likt hur handboken beskriver problematiken upplever Gruber att 

utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck för yrkesverksamma också beskriver 

fenomenet. Utbildningsansvarig startar med att beskriva hedersrelaterat våld och förtryck som 

“ett patriarkalt familjesystem där flickor inte får bestämma över sina egna liv” det beskrivs även 

som “ett kulturellt fenomen som nyligen kommit till Sverige”. Gruber diskuterar detta och 

menar att det finns en tydlig distinktion mellan “vi” och “dom” när hedersrelaterat våld och 

förtryck beskrivs i dessa miljöer. Det finns ett problem inom att det inte identifieras som 

“svenskt” utan som ett importerat våldsproblem. Hon menar att det inte bara är problematiskt 

för icke-etnisk svenska flickor som stereotypiseras och kategoriseras som en och samma, utan 

även pojkar med icke-etniskt ursprung förklaras som provokativa individer som slår deras 

systrar och har dåligt inflytande på “svenska” pojkar.19  

Studien visar att hedersrelaterat våld inte är formulerat som ett allmänt problem för studenter 

utan istället ett problem för en viss etnisk grupp. Problematiken är hanterad på olika sätt 

beroende på föräldrarnas etniska ursprung. Projektet som skulle förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld har även lett till att försvara “svenska” värderingar, vilket dock Gruber 

poängterar går i linje med skolans plikt att utbilda goda nationella demokratiska medborgare. 

Det blir dock problematiskt när våldsförebyggande arbete istället blir ett verktyg för att 

 
19 Gruber, ”In the name of action against “Hounour-Related” Violence”, National nations, gender, and boundaries in the 
Swedish school’s ambitions to combat violence and oppression", 127–132. 
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kategorisera, inkludera och exkludera studenter vilket istället bidrar till reproduktionen av “vi” 

och “dom”.20  

1.3.2	Inequalities,	isolation,	and	intersectionality	

Sofia Strid, Rúna í Baianstovu och Jan-Magnus Enelos studie baseras på självrapporterade 

upplevelser från en kvantitativ jämförelsestudie med svar från 6002 stycken 15-åringar, 

kvalitativa intervjuer med 239 experter och utsatta/överlevare av hedersrelaterat våld och 

förtryck. I inledningen till artikeln ges en definition av hedersrelaterat våld och förtryck. Här 

beskriver författarna att hedersbaserat våld är våld, förtryck och hot som utförs för att skydda 

eller försvara kulturella övertygelser eller familjens heder. Fysiskt våld och övergrepp, psykisk 

misshandel, sexuellt våld, tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap, övergivande och 

dödsfall är inkluderat i denna definition men poängterat att det inte är begränsat endast till dessa 

former. Hedersrelaterat våld kan ta sig uttryck i andra skadliga metoder. Det beskrivs även att 

diskursen om problematiken innefattar en beskrivning av farligt våld som är kopplat till 

religion, migration och kulturella specifika föreställningar om heder. Syftet med studien är att 

ge en mer nyanserad bild av hedersrelaterat våld då Strid et al. beskriver att diskursen om 

problematiken endast hanteras med två tillvägagångssätt, antingen som om de migrerar med 

migranter eller som att våldet är detsamma på båda sidor om gränserna. Med hjälp av 

självrapporterade erfarenheter analyserar forskarna hedersrelaterat våld och förtryck bland 

ungdomar och i vilken utsträckning ungdomarna som lever under förtrycket utsätts för högre 

nivåer av alla former av våld jämfört med ungdomar som inte lever under förtryck. Studien 

undersöker även hur kön, socioekonomisk status och andra ojämlika förhållandet formar 

mönster hos de utsatta.21  

Studien visar att grupper som lever efter hedersrelaterade normer i högre utsträckning riskerar 

att bli utsatta för våld, jämfört med grupper som inte gör det. Det innebär att alla pojkar och 

flickor som lever under dessa normer riskerar att bli utsatta för alla typer av våld. Studien visar 

också att flickor lever under större risk än pojkar att bli utsatta för våld. Resultatet visar också 

att hedersrelaterat våld och förtryck egentligen inte syftar till våldet i sig utan isoleringen av 

individen, vilket utgör den största skillnaden om man jämför risken för våld mot ungdomar som 

inte lever under hedersnormer. Detta synliggörs då sexuellt våld mot flickor visade sig vara lika 

stor risk oavsett om du lever under hedersnormer eller inte. Det som dock var 

 
20 Ibid. 134. 
21 Strid, Baianstovu, Enelo, “Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of honour-based violence 
among girls and boys in metropolitan Sweden”, 1–2. 
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uppseendeväckande i studiens resultat är att pojkar som lever under hedersnormer hade större 

sannolikhet blivit utsatta för sexuellt våld (våldtäkt och trakasserier) av familjemedlemmar än 

flickor som lever under hedersnormer. Strid et al. menar att detta är av intresse då denna 

information är i motsats till den forskning som visar att flickor löper större risk för alla former 

av våld i hederssystem. Studien visar även vikten av en intersektionell analys då det finns starka 

korrelationer mellan strukturella och socioekonomiska isoleringsformer med utsatthet för våld. 

Resultatet visar även att nivåerna av våld är högre i samhällsgrupper som lever med stark 

religiositet, hög arbetslöshet bland mödrar, låg utbildningsnivå bland fäder och ungdomar som 

har migrerat till Sverige från Europa.22  

Sammanfattningsvis belyser studien att hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext 

fenomen som påverkas av olika korsningar som kön, ålder, sexualitet, religion och migration 

etc. Övergripande resultat visar konsekvent högre nivåer av både våld och isolering för 

hedersgrupper än för grupper som inte lever under hedersnormer.23  

1.3.3	Uppsatsens	bidrag		

Studierna som presenterats i tidigare avsnitt diskuterar antingen hedersrelaterat våld och 

förtryck i relationer till “svenska” normer eller kultur. De diskuterar även empiriskt material i 

form av observationer och intervjuer för att beskriva upplevelser av hedersrelaterat våld och 

förtryck. Denna uppsats kommer att diskutera normer, värderingar och även kultur men 

uppsatsen ämnar inte att tydliggöra vad hedersrelaterat våld är eller hur det tar sig i uttryck. 

Uppsatsen ämnar istället att synliggöra och analysera svenska myndigheters offentliga tal om 

hedersrelaterat våld och förtryck via utvalda publicerade myndighetsdokument. Tidigare 

studier har fokuserat på att analysera tidigare diskurser i samhället ur ett sociologiskt perspektiv 

eller använt sig av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder. Denna uppsats kommer kritiskt 

granska myndighetsrapporter ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att diskutera hur 

myndigheter uttrycker sig och hur dom väljer att inte uttrycka sig, detta för att visa hur 

myndigheter kan bidra till att konstruera en social verklighet och även reproducera ojämlika 

maktrelationer i samhället. 

1.4 Avgränsning  
För att svara på uppsatsens frågeställningar kommer två olika rapporter samt en handbok om 

hedersrelaterat våld och förtryck som riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skola 

 
22Strid, Baianstovu, Enelo, “Inequalities, isolation, and intersectionality: A quantitative study of honour-based violence among 
girls and boys in metropolitan Sweden”,. 6–7. 
23 Ibid. 8. 
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analyseras. Dessa är publicerade av Socialstyrelsen, 2019, Länsstyrelsen i Östergötland, 2020 

och Jämställdhetsmyndigheten, 2021. Länsstyrelsen i Östergötland har sedan år 2005 på 

uppdrag av regeringen ansvarat för Sveriges förebyggande och bekämpande av hedersrelaterat 

våld och förtryck. En beskrivning av materialet och en mer ingående motivering till varför dessa 

rapporter samt handbok har valts, presenteras i avsnitt 3.3, material och urval. Jag är medveten 

om att fler rapporter från både andra myndigheter men även från de ovan nämnda kan vara 

relevanta för uppsatsens syfte. Genom att avgränsa antalet till endast tre myndighetsdokument 

tillåter det en mer djupgående läsning vilket kommer bidra till mer välarbetad analys. För att få 

en bredare överblick av hur svenska myndigheter definierar hedersrelaterat våld och förtryck 

och hur det både påverkar arbetet och bilden av den utsatte har jag därför valt att utgå från 

dokument av tre olika myndigheter och inte en och samma. Om syftet med studien istället var 

att få en djupare inblick i hur en av dessa myndigheter arbetade hade istället endast rapporter 

från en och samma myndighet analyserats. Jag har även valt att avgränsa tidsaspekten till en 

relativ närtid (2017-2021), som nämnt i inledningen kan hedersproblematiken synliggöra även 

historiskt vilket också hade varit intressant att analysera. Denna tidsperiod är vald då mycket 

har hänt under de senaste 20 åren inom jämställdhet, samtycke och debatter kring 

mångkulturella samhällsproblem, vilket gör det intressant att avgränsa uppsatsen till 

myndighetsdokument publicerade i närtid.  

1.5 Disposition  

Efter det inledande avsnittet följer avsnitt 2 som presenterar uppsatsens bakgrund. Avsnitt 2 

presenterar Istanbulkonventionen och svenska myndigheters definition av hedersrelaterat våld 

och förtryck som uppsatsen ämnar att undersöka. Avsnittet avslutas med en presentation av 

regeringens Nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 

förtryck samt Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I avsnitt 

3 presenteras studien metodologiska ansats, en redogörelse för uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och begrepp som kommer användas i analysen som verktyg för att svara på 

uppsatsens frågeställningar samt material och urval. För att tydliggöra uppsatsens analys 

kommer den vara uppdelad i två avsnitt, 4 och 5. Avsnitt 4 kommer analysera materialets text 

och dess subjektiva samt objektiva modalitet och i avsnitt 5 analyseras materialets text med 

hjälp av det teoretiska ramverket. Avslutningsvis följer slutsats och diskussion i avsnitt 6.  
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt kommer presentera Istanbulkonventionen då konventionen är en stor grund till 

Sveriges fokus inom arbetet mot att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Även svenska myndigheters offentliga definition av hedersrelaterat våld och förtryck som 

uppsatsen ämnar att undersöka och diskutera kommer att presenteras. Slutligen kommer 

Sveriges åtgärdsprogram inom perioden för den Nationella strategin för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck kortfattat presenteras. 

Dessa delar är av relevans då de myndighetsdokument som analyseras och diskuteras i avsnitt 

4 och 5 tar hänsyn till och grundar sitt arbete utifrån dessa dokument.  

2.1 Istanbulkonventionen  

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet även kallad Istanbulkonventionen ingick och undertecknades år 2011 i Istanbul24 och 

Sverige ratificerade konventionen år 2014. Konventionen syftar till att skydda kvinnor och 

flickor som är utsatta för våld, inklusive hedersvåld. Konventionen är det första juridiskt 

bindande instrumentet och mest omfattande i sitt område.25 Enligt art. 1(1) i 

Istanbulkonventionen syftar den bland annat till:  

a) Att skydda kvinnor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra 

och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.  

c) Att utarbeta ett omfattande system, principer och åtgärder för att skydda 

och hjälpa alla kvinnor som utsätts för våld och alla som utsätts för våld i 

hemmet.  

e) Att organisationer och brottsbekämpande myndigheter ska få stöd och 

hjälp så att de kan samarbeta effektivt och ta ett helhetsgrepp för att få ett 

slut på våldet mot kvinnor och våldet i hemmet.26 

 
24 Stenevi, Märta et al., ”Istanbulkonventionen 10 år: Varje kvinna och flcika har rätt att leva utan att behöva utsättas för 
våld”, Arbetsarknadsdepartementet, 11 maj, 2021, hämtad 22 februari, 2022, 
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2021/05/istanbulkonventionen-10-ar/  
25 Jämställdmyndigheten, ”Istanbulkonventionen – Europeiskt avtal om våld mot kvinnor”, Jämställdhetsmyndigheten, 
hämtad 22 februari, 2022, https://jamstalldhetsmyndigheten.se/fakta-om-jamstalldhet/istanbulkonventionen-europeiskt-
avtal-om-vald-mot-kvinnor  
26 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Europarådets 
fördragsserie, nr. 210, 2011.  
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Enligt art. 1(2) inrättas en särskild övervakningsmekanism för att säkerställa att parterna 

effektivt tillämpar dessa bestämmelser.27 År 2019 mottog Sverige 41 rekommendationer av 

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against 

Women and Domestic Violence) som är konventionens granskningsorgan. I GREVIOs första 

rapport framkom det att Sverige har gjort vissa framsteg inom arbetet mot våld mot kvinnor, att 

våld i nära relationer mot kvinnor är med inom debatter i den politiska miljön och jämställdhet 

lyfts som ett positivt tecken. Även samtyckeslagen beröms i rapporten. Det som dock pekas ut 

som bristande är att våldsutsatta kvinnors stöd kan vara begränsat beroende på vart i landet du 

befinner dig. Rapporten påpekar även bristande samarbete mellan relevanta myndigheter och 

verksamheter som arbetar för att förebygga och motverka våld mot kvinnor. Även den långa 

väntetiden inom ärendehantering när det kommer till våldsbrott mot kvinnor påpekas måste blir 

bättre och mer effektiv.28 Sverige förväntas i år, 2022,  rapportera hur dessa ska hanteras.29  

Regeringskansliet uppger att sedan konventionen trädde i kraft år 2014 kan man se att den 

påtagligt har bidragit till att höja medvetenheten om könsrelaterat våld och även medverkat till 

att höja ambitionsnivån vad gäller lagstiftnings- och policystandarder inom nationell 

lagstiftning.30 

2.2 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Svenska myndigheters offentliga definition av hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig på 

FN:s generalförsamlings resolution om avskaffandet av brott mot kvinnor i hederns namn. Efter 

uppmaning från bland annat FN:s generalförsamling om att stater ska utveckla och 

implementera lagstiftning för att motverka skadliga traditioner har den svenska regeringen 

sedan år 2005 arbetat för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Definitionen som kommer att presenteras i detta avsnitt är därför sammanfattad från nationella 

kompetensteamets arbete mot hedersrelaterat våld.31 Sedan år 2005 har Länsstyrelsen i 

Östergötland på uppdrag från regeringen ansvarat för att förebygga och motverka 

hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. År 2013 fick Länsstyrelsen i Östergötland också 

uppdrag av regeringen att forma ett nationellt kompetensteam för att utveckla arbetet baserat 

på de erfarenheter som länsstyrelsen har samlat på sig i nästan 10 år. Kompetensteamet ska 

 
27 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Europarådets 
fördragsserie,  
28 Engström, “Istanbulkonventionen”. 
29 Jämställdhetsmyndigheten, ”Istanbulkonventionen – Europeiskt avtal om våld mot kvinnor”. 
30 Stenevi, et al., ”Istanbulkonventionen 10 år: Varje kvinna och flcika har rätt att leva utan att behöva utsättas för våld”. 
31 Hedersförtryck.se, ”Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?”, Länsstyrelsen i Östergötland, hämtad 25 april, 2022, 
https://www.hedersfortryck.se/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/  
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kunna bistå med kunskap till övriga myndigheter och verksamheter som arbetar mot samma 

målsättningar. Det nationella kompetensteamet består av utredare, strateger och sakkunniga 

inom hedersrelaterat våld, poliser, socionomer, jurister och forskare.32  

Även Jämställdhetsmyndigheten har en viktig roll inom hedersrelaterat våld och förtryck. På 

uppdrag av regeringen är det jämställdhetsmyndighetens arbete att följa upp genomförandet av 

den nationella strategin. Från och med januari 2022 har uppdraget avancerats och 

jämställdhetsmyndigheten har fått direktiv att vartannat år utföra en fördjupad uppföljning av 

de delmål som strategin innehåller. Detta ska bidra till större möjligheter att arbeta mer effektivt 

och att samarbetet mellan myndigheter granskas och utvecklas.33  

Arbetet som Länsstyrelsen i Östergötland har utfört har även lagt grunden till den nationella 

strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Definitionen som 

presenteras nedan är, som ovan nämnt, en sammanfattning från dokument av det nationella 

kompetensteamet men även åtgärdsprogrammet som regeringen presenterat som ingår i den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som gäller för 

perioden 2021-2023. Först följer en diskussion om skillnaden mellan mäns våld mot kvinnor 

och hedersrelaterat våld och förtryck.  

2.2.1	Skillnad	mellan	mäns	våld	mot	kvinnor	och	hedersrelaterat	våld	och	förtryck	

Definitionen Hedersrelaterat våld och förtryck ska bidra till ett större perspektiv där det inte 

endast behöver handla om fysiskt våld utan ett förtryck som kan ta sig uttryck genom att 

begränsa någon annans liv eller pressa någon att utföra bestraffningar och hot. Mäns våld mot 

kvinnor fungerar som ett paraplybegrepp för olika typer av våld. Begreppet innefattar ett större 

perspektiv än exempelvis våld i nära relationer. Terminologin vill fånga våld i hemmet, på 

arbetsplatsen, på skolan, på krogen osv. inte endast i familjerelationer eller nära relationer. 

Begreppet har syfte att skydda kvinnor från våldet i en större omfattning.34 Båda begreppen 

inkluderas i regeringens nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck vilket gör det viktigt att diskutera hur begreppen 

förhåller sig till varandra. Det finns en skillnad mellan mäns våld mot kvinnor och 

 
32 Hedersförtryck.se, ”Nationella kompetensteamet”, Länsstyrelsen i Östergötland, hämtad 8 mars, 2022, 
https://www.hedersfortryck.se/om-oss/nationella-kompetensteamet/  
33 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023. Stockholm: 
Regeringen, 2021. 
https://www.regeringen.se/4b0498/contentassets/972dcb12b8364e9ca1db152707cf48ff/atgardsprogram-for-att-
forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf  (hämtad 23 februari, 2022)  
34 Statens offentliga utredningar 2015:55: Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck.  
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hedersrelaterat våld och förtryck. Mäns våld mot kvinnor refereras ofta till enskildas handlingar 

medan hedersrelaterat våld och förtryck utövas av kollektivet, med påtryckningar från familj 

och släkt, av både män och kvinnor. Det är viktigt att poängtera att båda fenomenen är orsakade 

av ojämställdhet och könsmaktsordning samt att alla, flickor/kvinnor, pojkar/män, är 

bidragande till upprätthållandet av den patriarkala maktordningen. Båda fenomenen grundar sig 

i kön, makt och sexualitet men definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck har en mer 

explicit förklaring av kontrollerande av flickor och kvinnors sexualitet. Kontrollen av sexualitet 

är på grund av att det även speglar familjens rykte och prestige (heder).35 Familjens värderingar 

är rotade i patriarkala och heteronormativa ideal, vilket innebär att om någon i familjen inte 

återspeglar dessa kan personen riskera att bli utsatt för hedersförtryck eller hedersvåld.36  

2.2.2	Definitionen	av	hedersrelaterat	våld	och	förtryck	

I slutbetänkanden av Utredning som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor 

,2015, stadgas en definition av våld. Definitionen är formulerad av psykologen Per Isdal som 

har lång erfarenhet inom studier av mäns våld. Definitionen klargör att våld är en handling riktat 

från en person mot en annan med avsikt att skada, smärta, skrämma eller kränka. Handlingen 

kan också ha i avsikt att få en person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något 

den vill.37 Definitionen ses som ganska generell när det kommer till en våldshandling från en 

person till en annan men definitionen kan även ses som snäv. Den är formulerad inom ett 

slutbetänkande som även la grunden till den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor, 

vilket innebär att det kan tolkas som en uppfattning av hur våld ska ta sig uttryck för att 

uppmärksammas eller hamna inom ramen för våldsbrott. Definition beskriver våld som 

enskilda handlingar, men definitionen är väldigt lik hur hedersrelaterat våld och förtryck också 

tar sig uttryck. I dokumentet Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor 2021-2023 finner vi en definition av hedersrelaterat våld och förtryck: 

Hedersvåld och förtryck innebär att människor, främst flickor och kvinnor men även 

pojkar och män samt HBTQI-personer, begränsar sina liv och utsätts för påtryckningar 

och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individer.38  

 
35 SOU 2015:55, 52.  
36 Socialdepartementet. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Stockholm: Regeringen, 
2016. https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/makt-
mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf (hämtad 23 februari, 2022)  
37 SOU 2015:55, 46. 
38 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023, 5.  
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Citatet ovan beskriver att kvinnor och flickor är mest utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck men att det även kan drabba pojkar, män och HBTQI-personer. Åtgärdsprogrammet 

beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck innebär brott som är kopplade till kön, sexuell 

läggning och sexualitet samt missbruk och beroende. Brotten är vanligast förekommande inom 

mer segregerade områden där ungdomar med arbetslösa föräldrar, särskilt arbetslösa mammor, 

befinner sig och inom familjer som lever med oskuldsnormer och våldsnormer.39 Värt att notera 

att beskrivningen utelämnar andra definitioner, exempelvis framkommer det varken vad en 

“våldsnorm” är eller vad ett “segregerat” området innebär. I denna mening förknippas det 

endast med arbetslösa föräldrar vilket inte förklarar relationen till våld. I slutbetänkandet 

beskrivs inte hedersrelaterat våld och förtryck som enskilda handlingar, vilket vi har kommit 

fram till att hedersrelaterat våld och förtryck inte innebär, men den beskrivs i ännu mer detalj 

att det ofta handlar om kvinnors utsatthet. Oavsett om definitionen påpekar pojkar och unga 

mäns utsatthet sorteras hedersrelaterat våld och förtryck in under mäns våld mot kvinnor. 

I Statens offentliga utredningar Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs även pojkar och mäns roll inom hedersproblematik. 

Det framläggs, dock i en begränsad grad, att dem kan vara både offer och förövare. Det 

framkommer även att pojkar och män ofta blir ansvariga för att dela ut straff  mot systrar, 

kusiner och/eller mamma om de inte agerar efter hedersrelaterade normer och värderingar. Om 

pojken eller mannen inte vill utföra dessa bestraffningar kan han utsättas för olika former av 

påverkansförsök och hot att skickas till föräldrarnas hemland. Det framkommer även att pojkar 

själva kan bli utsatta för både våld och förtryck. Det kan ta sig uttryck att de blir bortgifta eller 

att de pressas att utföra straff mot kvinnliga släktingar.40 Eftersom att den nationella strategin 

beskriver förebyggandet och bekämpandet av såväl mäns våld mot kvinnor som hedersrelaterat 

våld och förtryck blir dessa fenomen i väldigt nära relation till varandra. Målsättningar inom 

arbetet för mäns våld mot kvinnor kan likväl vara målsättningar inom hedersrelaterat våld och 

förtryck men det poängteras även att pojkar och män kan vara utsatta. Det framkommer också 

att män får utstå våld från kvinnor i nära relationer men att det inte rapporteras i lika hög 

utsträckning som mäns våld mot kvinnor.41 Det framkommer dock inte om resultatet även 

inkluderar män inom kategorin hedersproblematik. Det finns väldigt lite forskning inom 

 
39 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023, 5.  
40 SOU 2015:55, 46. 
41 Ibid. 94.  
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området vilket också är förklaringen till varför män inte inkluderas i regeringens nationella 

strategi mot hedersrelaterat våld och förtryck.42  

2.3 Regeringens nationella strategi och åtgärdsprogram  

I dokumentet Åtgärdsprogrammet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

2021-2023 listas den nationella strategins målsättningar: 

 
·   Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 

·   Förbättrat upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn 

·   Effektivare brottsbekämpning 

·   Förbättrad kunskap och metodutveckling 

 

Åtgärdsprogrammet identifierar att problematiken inom hedersvåld och förtryck innebär 

särskilda utmaningar. Kunskapen behöver breddas hos yrkesverksamma, för tillfället är 

exempelvis insatserna utformade för att stötta flickor och kvinnor vilket gör det svårt för pojkar, 

män och HBTQI-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexuella) 

att söka hjälp. Det beskrivs även att hedersvåld eller förtryck ofta uppmärksammas efter att en 

konflikt med föräldrar har brutit ut, men i själva verket kan flickor och kvinnor ha levt under 

hedersrelaterat våld eller förtryck under en lång tid innan konflikten synliggörs mer offentligt. 

Det är därför viktigt att fånga problematiken tidigt och då behövs ett välfungerande samarbete 

mellan ansvariga myndigheter. De åtgärder som redan har gjorts inom området är att flera 

kunskapssatsningar inom utvecklingsarbete som riktar sig till skola samt vård och omsorg med 

fokus hedersrelaterat våld har tillsatts. Under 2018 tillsattes även en handlingsplan för att 

förebygga och bekämpa könsstympning av flickor.43 Åtgärdsprogrammet innehåller en mer 

ingående beskrivning av vilka kommande åtgärder som beslutats tillsättas för att förebygga 

mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. I följande text presenteras en 

kortfattad sammanfattning av de punkter som framläggs vara viktiga inför kommande 

utvecklingsarbete inom bekämpandet av hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

De nationella kompetenscentrum blir nu en permanent verksamhet och ska stödja kommuner 

och regioner att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom att utveckla kunskapsarbetet. 

 
42 SOU 2015:55, 94.  
43 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023, 6-8. 
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Centret kommer också ha i uppdrag att regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat 

våld och förtryck i Sverige.44  

 

Länsstyrelserna har en viktig roll inom den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ska bidra till genomförandet av regionala 

sektorsövergripande strategier och handlingsplaner. Länsstyrelserna ska även stödja samarbetet 

på lokal, regional och nationell nivå, vilket innefattar utvecklat stöd till Sveriges kommuner 

och regioner.45  

 

Från och med år 2021 har regeringen utvecklat ett särskilt fokus på asylsökande och 

bidragandet med samhällsinformation. Detta ska generera i att personer som söker asyl i Sverige 

tidigt ska få information om det svenska samhället inom viktiga frågor som demokrati, 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt jämställdhet, barns rättigheter och hedersrelaterat 

våld och förtryck.46  

 

Från och med 2022 kommer satsningen inom jourer för våldsutsatta fortsätta. Detta gäller 

kvinnor och tjejjourer, brottsofferjouren och jourer som vänder sig till HBTQ-personer. Bidrag 

utdelas till verksamheter för att utveckla insatser som samtalsstöd, rådgivning, 

informationsinsatser och stöd till kvinnor och tjejer i kontakt med myndigheter. Vanligast 

förekommande är verksamheter riktade till kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och 

kvinnor och tjejer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.47 

 

Hösten 2022 ska läroplanerna innehålla förstärkta skrivningar om hedersrelaterat våld och 

förtryck för att på ett mer effektivt sätt bidra med våldsförebyggande arbete mot pojkar och 

unga män. Detta arbete kommer speciellt rikta sig mot skola och fritidsverksamheter för 

ungdomar.48  

 

 
44 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023, 20-21 
45 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023, 23. 
46 Ibid. 40.  
47 Ibid. 53. 
48 Ibid. 28. 
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År 2023 ska utvecklingsarbete för föräldrastöd börja fördelas mellan myndigheter. Syftet med 

arbetet är att förändra normer och värderingar inom familjekontexter där hedersrelaterat våld 

och förtryck existerar.49  

 

Kunskap och metodutveckling är ett genomgående fokus i hela åtgärdsprogrammet. Regeringen 

avser med detta arbete att fokusera på åtgärder som bidrar till ökad implementering och 

utvärdera metoder och arbetssätt som används. Detta för att kunna sprida kunskap om 

framgångsrika metoder och främja samarbetet mellan myndigheter.50  

 

Ovan är en kort sammanfattad lista med olika åtgärder som förväntas tillsättas och utvecklas 

under perioden 2021-2023. Åtgärdsprogrammet innehåller många fler åtgärder som inkluderar 

förebyggande och bekämpande av mäns våld mot kvinnor, de som är nämnda är specifikt riktat 

mot hedersrelaterat våld och förtryck. Likt de olika begreppsdefinitionerna var det även i denna 

rapport svårt att avgöra vilka metoder som tillhörde vilken problematik. Som sagt, båda 

fenomenen sammanflätas och berör många gånger samma problematik men texten formuleras 

generellt i vissa stycken och i andra specifikt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
49 Regeringskansliet. Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023, 33. 
50Ibid. 66. 
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3. Metod och Teori 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens forskningsansats och metod samt teorier och begrepp som 

kommer användas i analysen. Avsnittet börjar med att diskutera metodologiska utgångspunkter 

som kommer användas som verktyg för att analysera de två olika myndighetsrapporterna samt 

handboken. De teoretiska utgångspunkter som presenteras kommer innehålla begrepp som 

diskuteras i förhållande till varandra samt två artiklar om hedersrelaterat våld och förtryck som 

antar en socialkonstruktivistisk ansats för att få ett mer ingående perspektiv inom 

kunskapsläget. Slutligen presenteras myndighetsdokument som uppsatsen analyserar mer 

ingående samt val av material och urval kommer att motiveras. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av hur mäns våld mot kvinnor förstås i en 

tid när Sverige anses framstående inom jämställdhetspolitiska frågor. Detta görs genom att 

undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck definieras samt hur svenska myndigheter 

arbetar för att förebygga och bekämpa våldet. Genom att undersöka bilden av den hedersutsatta, 

som definitionen och arbetet bygger på, kan även maktförhållanden synliggöras och 

problematiseras. Uppsatsen kommer använda sig av kritisk diskursanalys som metod för att 

svara på frågeställningarna. Metoden är inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella 

modell. Nedan följer en mer ingående presentation av forskningsansats och metod.  

3.1.1	Socialkonstruktivism		

Socialkonstruktivism kan beskrivas som en rad teorier om kultur och samhälle och innebär att 

vi människor konstruerar vår verklighet.51 Socialkonstruktivismen verkar genom att avmaskera 

det omedelbara och visa bakomliggande strukturer till direkta fenomen. Socialkonstruktivism 

menar att handlingar inte är självbestämmande utan handlingar är socialt konstruerade och 

påverkas av vår omgivning. Även hur vi uppfattar handlingar och situationer är socialt 

konstruerat och kan påverka hur vi uppfattar och agerar i olika situationer. Den sociala 

konstruktionen påbörjas när vi föds och är en ständig pågående process,52  exempelvis namnges 

barn med namn som “passar” för tjejer respektive killar. Barn blir även klädda på ett visst sätt 

efter kön exempelvis klänning till flickor och shorts till pojkar. Den sociala konstruktionen 

fortsätter att reproduceras och förändras beroende på vilken omgivning vi befinner oss i. Detta 

är också varför socialkonstruktivismen inte vill att vi ska ta något för givet, det vi uppfattar som 

vanligt och naturligt ska vi istället ifrågasätta och utforska. I olika miljöer hittar vi också olika 

 
51 Winther Jørgensen, Marianne, Philips, Louise: Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, Lund, 2000, 11.  
52 Barlebo Wenneberg, Søren: Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv .Liber AB, 2010, 10-11. 
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världsuppfattningar som baseras på subjektiva sanningar, dessa är historiskt och kulturellt 

präglade. Det vi lär oss från vår omgivning via interaktion kategoriserar vi utifrån vår sociala 

sanning. Då vår världsuppfattning präglas av vår kultur och historia kan också handlingar och 

beteenden uppfattas kulturellt skrivna. Därför är också vissa handlingar naturliga för somliga 

och för andra helt otänkbara, vilket leder till att lika handlingar kan få olika konsekvenser.53  

Kunskapen som vi människor besitter har vi bland annat lärt oss via språket, via interaktioner, 

och gör så att vi kan ta in nya intryck från text och sociala interageranden. Språket vi lär oss 

baseras på erfarenheter som vi i sociala praktiker har agerat och handlat i. Vår uppfattning om 

verkligheten är därför individuell och påverkas av vår omgivning likt vi själva kan påverka vår 

omgivning. Vår omgivning spelar en stor roll i vad vi lär oss då vi använder språket i interaktion 

med andra, för att skapa reaktioner och för att dela med oss av erfarenheter osv. Därför 

poängterar socialkonstruktivismen vikten i att ifrågasätta hur kunskap vi får till oss har format 

sig. Med ett kritiskt förhållningssätt och ifrågasättande till kunskap vi får till oss kan vi också 

identifiera bakomliggande strukturer till våra uppfattningar och vårt handlande.54 

3.1.2	Kritisk	diskursanalys		

Då uppsatsen har en socialkonstruktivistisk ansats är diskursanalys en lämplig metod att 

använda. Diskursanalys som metod synliggör sociala fenomen som en diskursiv konstruktion 

som kan analyseras med diskursanalytiska verktyg.55 Eftersom uppsatsen ämnar att diskutera 

och analysera svenska myndigheters definition av hedersrelaterat våld och förtryck för att förstå 

hur definitionen påverkar arbetsmetoder samt bilden av den hedersutsatte väljer jag även att 

tillämpa kritisk diskursanalys som används för att problematisera och empiriskt undersöka 

relationen mellan diskursiv praktik, social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang56. Genom att använda mig av verktyg tillhörande kritiska diskursanalys kan jag 

anta ett mer kritiskt förhållningssätt till de rapporter som analyseras och på så sätt förhålla mig 

närmre till uppsatsens forskningsfrågor. Studien ämnar att undersöka hur svenska myndigheters 

definition och formuleringar kan konstruera uppfattningar om den sociala praktiken vilket 

denna metod tillåter att diskutera på ett nyanserat och djupgående sätt.  

Det finns olika arbetssätt inom kritisk diskursanalys som metod, jag väljer att inspireras och 

använda mig av några verktyg som Norman Fairclough har skapat i sin tredimensionella modell. 

 
53 Wenneberg, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 12-13.  
54 Ibid. 29-30.  
55 Winther Jørgensen, Philips, Diskursanalys som teori och metod, 31.  
56 Ibid. 66. 
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Faircloughs teori om kritisk diskursanalys baseras på en uppfattning om social struktur och 

sociala relationer vilket består av både diskursiva och icke-diskursiva delar. Han menar att 

analysen blir otillräcklig om man inte antar ett tvärvetenskapligt perspektiv där man kombinerar 

textanalys och social analys.57 I Faircloughs tredimensionella modell urskiljs tre olika element 

som analyseras var för sig, diskursiv praktik, text och social praktik. Varje element har en viktig 

del för att förklara hur diskursen kan analyseras, ifrågasättas och kritiseras för att resultatet ska 

bidra till ett synliggörande av olika maktförhållanden.58 I uppsatsens analys kommer jag att 

använda mig av verktygen text och social praktik. Diskursiv praktik kommer inte användas i 

uppsatsen då det verktyget används för att diskutera hur texten är producerad och hur den 

konsumeras för att på så sätt bidra till olika hypoteser. Med tanke på uppsatsens begränsade 

utrymme ligger denna dimension utanför vad jag bedömer möjligt att utföra. Nedan följer en 

presentation av de två verktyg från Faircloughs modell som kommer användas i kommande 

analysavsnitt.  

3.1.2.1 Text  

Med verktyget text letar forskaren efter textens olika egenskaper för att kartlägga hur diskurser 

förverkligas textuellt, vilket också lägger grunden för tolkning och förståelse. Verktyget text 

innefattar två olika komponenter som kan användas: transitivitet och modalitet. Fairclough 

menar att när man analyserar textens transitivitet ser man närmare på hur processer och 

händelser förbinds med subjekt och objekt. Intresset är då att analysera hur olika framställningar 

av tal och text kan bidra till olika ideologiska konsekvenser. När textens modalitet analyseras 

tydliggörs textens olika sätt att uttrycka påståenden. Olika uttryck skapar olika förbindelser med 

sina egna påståenden och hypoteser. Vilken modalitet som väljs bidrar till olika tolkningar och 

konsekvenser för diskursens konstruktion, både av sociala relationer och kunskap- och 

betydelsesystem. Fairclough beskriver att texten uttrycker olika slags modaliteter och beroende 

på vilken modalitet som uttrycks sätter denna sig i olika positioner. Olika diskurser består av 

olika modaliteter vilket som sagt kan ge konsekvenser för hur diskurser tolkas och analyseras. 

Texten kan ha objektiv modalitet, vilket innebär att texten kan uppfattas som fakta och en 

bestämd sanning. Texten kan också formuleras i subjektiv modalitet, läsaren får då större 

utrymme för egen tolkning och uppfattning. Inom analysen av transitivitet kommer vi använda 

oss av begreppen nominalisering och passivering. Nominalisering analyseras när författaren 

byter ut verb och adjektiv till substantiv för att beskriva en händelse, det tar således bort 

 
57 Winther Jørgensen, Philips, Diskursanalys som teori och metod, 72. 
58 Ibid. 83,85. 
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personerna från processen och ger situationen en annan betydelse. Passivering innebär att 

deltagarna språkligt utelämnas, texten skapar en distans mellan verb och agent. Passivering 

används också för att jämföra empirins text mot andra möjliga framställningar av text.59 

3.1.2.2 Social praktik  

Enligt Faircloughs tredimensionella modell innehåller det sista verktyget social praktik. Denna 

del analyseras tillsammans med text. I uppsatsen kommer social praktik analyseras tillsammans 

med text och teoretiska begrepp samt i ljuset av tidigare forskning. Detta verktyg, menar 

Fairclough, är det viktigaste för att närma sig de ideologiska konsekvenser en diskurs 

innehåller. Det är resultatet av denna analys som synliggör bakomliggande strukturer och 

maktförhållanden som bidrar till social förändring. Fairclough betonar även annan relevant teori 

för att analysera textens sociala praktik.60 Verktyg social praktik ska alltså enlig Fairclough 

synliggöra relationen mellan språkbruk och social praktik. För att göra detta går det inte att 

analysera dokumentets innehåll med endast verktyget text. Social praktik ska således vara 

verktyget i den tredimensionella modellen som visar på relationen till verkligheten och hur text 

kan konstruera en social verklighet. I uppsatsen kommer därför teorier som utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv appliceras tillsammans med social praktik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Winther Jørgensen, Philips, Diskursanalys som teori och metod, 87-88. 
60 Ibid. 90.  
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3.2 Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som i ljuset av myndighetsrapporterna samt 

handboken analyseras och användas som verktyg inom dimensionen social praktik. Som 

komplement till den diskursanalytiska metoden kommer även vissa begrepp grundade i 

forskning kring feminism, jämställdhet och postkoloniala relationer användas och presenteras i 

detta avsnitt.  

Nedan presenteras Minoo Alinia och hennes diskussion om vit ignorans samt Ann Towns 

diskussion om Sveriges jämställdhetspolitik samt den nationella självbilden.  Chandra Talpade 

Mohanty och hennes begrepp kategorisering, kodifiering och upprätthållandet presenteras. 

Även Karin Mattssons begrepp vit rasism och kulturrasism samt Philomena Esseds begrepp 

vardagsrasism och kulturell kloning presenteras. Dessa perspektiv och begrepp kommer att 

diskuteras i förhållande till varandra och kulturell reproduktion samt universalism är de 

områden som diskuteras mer ingående. Avsnittet har ett fokus på rasism och strukturell rasism 

vilket inte syftar till rasism i den form av hatbrott där “vita hatar svarta” utan en reproduktion 

av ojämlika maktförhållanden och en ovilja att inte se bortom denna obalans. Däremot 

diskuteras begreppet kultur i relation till kroppsliga utseenden däremot för att synliggöra hur 

kroppsliga utseenden kan bli förknippat med olika kulturer och på så sätt påverkade i olika 

maktförhållanden. 

3.2.1	Västerländskt	tolkningsföreträde		

Sociologen Minoo Alinia betraktar, till skillnad från hur det används i vardagsspråket, okunskap 

eller ignorans som en aktiv handling. I artikeln “White ignorance, race, and feminist politics in 

Sweden”, beskriver Alinia två typer av ignorans.  Den ena genom en “vald” ignorans som 

innebär att individen aktivt inte väljer att handla men är införstådd med den eventuella 

problematiken som finns. Den andra via en slags “pågående konstruktion” innebär en vald 

kunskapsbrist som inte fylls med medvetenhet och på så sätt reproduceras de maktrelationer 

som redan existerar.  I hela artikeln följer denna förklaring av ignorans i olika exempel. Alinia 

beskriver i diskursen om Sverige och hedersrelaterat våld och förtryck att Sverige uttrycker en 

vald ignorans när de inte förknippar hedersproblematiken som “svensk”. Istället diskuteras 

hedersrelaterat våld och förtryck som något kulturellt som har kommit till Sverige på senare 

tid.61 Den valda ignoransen synliggörs via ett aktivt val att inte granska det som konstruerar 

“dom andra” utan istället förklara det som är icke normativt eller identifieras som annorlunda. 

 
61 Alinia, Minoo: “White ignorance, race, and feminist politics in Sweden”, Ethnic and Racial Studies, 43:16, 2020, doi: 
10.1080/01419870.2020.1775861, 251-253.  
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Att inte granska sitt eget eller andras ansvar i konstuktionen bidrar till att upprätthålla 

maktrelationer, vilket är vanligt om du besitter maktrelationen högt upp i hierarkin. Vit ignorans 

innebär det vita privilegiet, att se bort ifrån hur ens egen maktposition påverkar grupper som 

enligt norm är längre ned. Ann Towns beskriver den svenska självbilden i artikeln “Paradoxes 

of (In)Equality Something is Rotten in the Gender Equal State of Sweden” och hur Sverige 

under tidigt 90-tal blev framstående inom jämställdhetsfrågor jämfört med resten av världen. 

Sverige blev hyllat för sin jämställdhetspolitik från både EU och andra länder vilket i sin tur 

ledde till att Sverige fick dela med sig av sin kunskap och strategi.62 Med tanke på att Sverige 

tidigt fått lovord för hur långt landet har kommit inom jämställdhet samt att dessa framsteg 

identifierades som “svenska” bidrar det också till den svenska självbilden, att 

jämställdhetspolitik är kulturellt förknippat vilket bidrar till ett västerländskt tolkningsföreträde 

inom jämställdhet.  

Chandra Talpade Mohanty diskuterar det västerländska tolkningsföreträdet inom 

jämställdhetsdiskursen när hon tolkar feministiska vetenskapliga texter i boken Feminism utan 

gränser och kritiserar dessa ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Mohanty beskriver att 

texterna kategoriserar kvinnor från “tredje världen” (kvinnor som inte kategoriseras som 

västerländska) som en homogen grupp. Hon menar att diskurserna kodifierar kvinnorna som 

icke västerländska och därmed ger författaren sig själv en position som västerländsk. Att 

kategorisera kvinnor från “tredje  världen” till en och samma visar dels på en okunskap inom 

mänskliga individuella egenskaper och dels ett västerländskt tolkningsföreträde, där kvinnor 

från väst använder sin maktposition till att förklara andra kvinnors position som ett kollektiv. 

Kodifieringen sker via särskilda analyskategorier genom att utgå från västerländsk definition 

av feminism vilket innebär att kvinnor från “tredje världen” porträtteras som ett kollektiv med 

liknande egenskaper oavsett klass, kultur, intressen och så vidare. I texterna blir alla kvinnor 

från “tredje världen” även beskrivna som maktlösa, exploaterade och undergivna män.63  

Västerländskt tolkningsföreträde kan även diskuteras tillsammans med Katarina Mattsson 

begrepp om vit rasism.  Mattsson beskriver i sitt kapitel “Vit rasism”  i boken Rasismer i Europa  

att vit rasism baseras på en förgivettagen norm av vithet och även föreställda gemenskaper som 

västerländska. När begreppet vit rasism används är det inte i syfte att kategorisera via utseende 

utan istället synliggöra maktrelationer och hur människor positionerar sig i dessa relationer. Vit 

 
62 Towns, ”Paradoxes of (In)Equality: Something is Rotten in the Gender Equal State of Sweden”, 163-164. 
63 Talpade Mohanty, Chandra, Brunelius, Anders, Söderlind, Oskar: Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad 
solidaritet, Tankekraft, Hägersten, 2007, 34-39.  
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rasism menar Mattsson, har uppkommit i samband med moderniteten och har skapat en 

självbild hos västerlänningar av vithet som norm.64 Likt Mohanty tar Mattsson upp 

problematiken av “den andre”. Dock beskriver Mattsson det som att när ideologier upprättar en 

relation mellan “vi” och “dom” är det ofta fokus på “den andre”. Detta leder i sin tur till 

reproduktion av rasism då fokus istället borde blicka åt konstruktionen “vi”.65 

Philomena Essed beskriver i sitt kapitel “Rasism och preferens för sammahet: om kulturell 

kloning i vardagslivet”  i boken Rasismer i Europa om fenomenet vardagsrasism och hur det 

tar sig i uttryck i olika former. Essed beskriver att vardagsrasismen inte är enskilda situationer 

utan pågår i mikrohändelser i vår vardag. Det kan uppstå varje dag, flera gånger i olika 

situationer och utan varning. Det är svårt att precisera och uppmärksamma när det händer då 

det kan vara pågående hela tiden, Det är även präglat av vita och västerländska moraliska och 

kulturella överlägsenhet gentemot “resten”.66 Den ojämlika maktbalansen i vardagen synliggörs 

inom det västerländska tolkningsföreträdet, när någon förgivet tar västerländska definitioner 

och världsuppfattningar som önskvärda eller eftersträvansvärt grundar det sig i omedvetenhet 

och brist på kunskap.  

3.2.2	Kulturell	reproduktion		

Denna omedvetenhet som bidrar till vardagsrasism baseras på stereotypiska föreställningar om 

kulturella skillnaderna. Mattsson beskriver även detta som kulturrasism, via avgränsningar och 

beskrivningar av folkgrupper uppkommer ojämlika maktförhållanden i  samhället. Detta skapar 

i sin tur kategorisering av olika grupper som baseras på kulturella föreställningar. Mattsson 

diskuterar även i samband med begreppet kulturrasism problematiken inom att diskutera rasism 

som kulturella föreställningar. Rasism måste få ta plats inom kulturella föreställningar som 

reproducerar ojämlika maktförhållanden utan att det blir ifrågasatt, men det får inte gälla allt tal 

om kultur eller kulturella skillnader. Hon ställer sig frågande till när ett fenomen anses vara en 

kulturanalys och var gränsen går när de blir kulturrasism.67 Mattsson avslutar med att beskriva 

begreppet kulturrasism tillhörande den drivkraft som finns i Europa att skapa och förvara vita 

privilegier, den vita maktpositionen. Kulturrasismen är sammankopplat med vit rasism, som 

 
64 Balibar, Étienne, Mattsson, Katarina, Lindberg, Ingemar: Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring: rapport från 
forskarseminariet 5 november 2003. Agora, Stockholm, 2004, 109, 122.  
65 Balibar, Mattsson, Lindberg, Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring: rapport från forskarseminariet 5 november 
2003, 129.  
66 Essed, Philomena. ”Rasism och preferens för sammahet: om kulturell kloning i vardagslivet”, i: Balibar, Étienne, Mattsson, 
Katarina, Lindberg, Ingemar (red): Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring : rapport från forskarseminariet 5 
november 2003, Agora, Stockholm, 2004, 83-86.  
67 Balibar, Mattsson, Lindberg, Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring: rapport från forskarseminariet 5 november 
2003, 110-114.  
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Matsson även talar om, och hon menar även att kultur som begrepp används dagligen i den 

svenska debatten och har direkta eller indirekta kopplingar till föreställningar om kroppsliga 

utseenden.68 Det kan också förklara hur begreppet kultur lätt blir ett skenande begrepp och en 

samhällsdebatt om vad som är okej att säga eller inte, fokusskiftet kan även anses vara ett skydd 

för att förvara det vita privilegiet. Essed beskriver även reproducering av det vita privilegiet när 

hon använder sig av begreppet kulturell kloning. Kulturell kloning är ett uttryck som visar på 

ett syfte att bevara maktpositioner men också sökandet efter sammahet, något som är 

igenkännbart och identifieras inom samma kategori avseende genus, ras, etnicitet och social 

status. Essed beskriver att kulturell kloning baseras på historiska idealtyper som ska stämma 

med normbilden.69 Båda begreppen, kulturrasism och kulturell kloning visar på ett 

upprätthållande av kulturella föreställningar genom tider, generationer och historia. Begreppen 

kompletterar varandra då kulturrasism förklarar fenomenet i hur föreställningar kan vara starkt 

knutna till kultur. De är också olika på det sättet då kulturell kloning söker något att ta fasta på, 

något som händer i processen av reproduktionen inom kulturell kategorisering. Kulturrasism 

vill istället visa olika typer av ojämlika maktrelationer inom ett samlingsbegrepp och kan därför 

bli kritiserat för att vara för brett. 

Mohanty beskriver upprätthållandet av ojämlika maktrelationer som två sidor av ett mynt, det 

ena överlever inte utan den andre. Mattsson och Essed beskriver reproduktionen av ojämlikhet 

som en vilja av att vara samma medan Mohanty menar att den ena möjliggör upprätthållandet 

av den andra. Likt Matsson och Essed talar Mohanty om stereotypa bilder och kulturell 

kategorisering, men dessa bilder av kvinnan från den tredje världen förutsätter antagandet av 

den västerländska kvinna. Utan en självständig västerländsk kvinna som referenspunkt finns 

det inte en ”kvinna från tredje världen” som är undergiven.70 Då alla tre författare har en 

socialkonstruktivistisk ansats menar också alla tre att föreställningarna av egen identitet och 

föreställningar av andra är skapat över tid. Dock menar Mattsson och Essed att föreställningar 

är skapade via en självbild genom generationer och ett upprätthållande av social status medan 

Mohanty talar mer om en växelverkan inom upprätthållandet. Jag menar att dessa två går att 

använda som förklaring till de maktförhållanden som finns i samhället. Den ena klarar sig inte 

undan den andra, men upprätthållandet präglas även av en vilja av att ha kvar dessa 

statuspositioner och sker ofta med hjälp av en sorts blindhet och omedvetenhet. Towns 

 
68 Balibar, Mattsson, Lindberg, Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring: rapport från forskarseminariet 5 november 
2003, 137.  
69 Essed, ”Rasism och preferens för sammahet: om kulturell kloning i vardagslivet”, 93-98.  
70 Talpade Mohanty, Brunelius, Söderlind, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 57. 
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beskriver stadsidentitet på liknande sätt. Hon menar att statens identitetsarbetet går utanför 

nationella gränser och i en differentieringsprocess formas även landets självbild. Genom eget 

identitetsarbete och jämförande till andra staters agerande, politik och praktiker skapas en 

självbild som mer utvecklad eller andra länder som mindre utvecklade.71  

3.2.3	Universalism		

Towns betonar att Sveriges jämställdhetspolitik har skapats med goda historiska 

förutsättningar. Sverige har ingen historia inom krig förstörelse eller andra faktorer som kan ha 

bromsat utvecklingen vilket har bidragit till framförallt ekonomiska förutsättningar inom 

utvecklingsarbetet. Sveriges arbete har därför bidragit till både strategier och mål internationellt 

att arbeta efter. Town exemplifierar detta med ett reportage som publicerades i Svenska 

Dagbladet år 2000. En journalist har intervjuat migranter boendes i Hallonbergen, Stockholm. 

I reportaget beskrivs svenska män som framstående inom jämställdhetsfrågor och sm förebilder 

inom jämställdhet. Dock beskrivs de även som förvirrade i deras maskulinitet. Med detta 

exempel vill Towns poängtera att det svenska jämställdhetsarbetet skapar en distans mellan att 

vara immigrant och att vara “svensk”, en person kan inte vara båda delar samtidigt.72 

Mattsson berör också denna distans när hon, med hjälp av David Delaney’s begrepp 

rasformering, beskriver vithet som norm som ett globalt och universellt perspektiv. Vithet som 

norm kan vi finna i fler delar än endast vardagsrasismen. Vi ser det bland annat inom 

segregation och inom nationellt identitetsskapande. Detta innebär att vithet som norm anses 

även vara en global maktposition, det placerar människors positioner i det lokala samhället.73 

Det nationella identitetsskapandet bidrar till vad en människa känner igen sig i och vilka miljöer 

och sammanhang som en person inte känner sig hemma i. Mohanty diskuterar också 

problematiken inom det västerländska tolkningsföreträdet. Hon menar att det är de begrepp som 

används inom den västerländska jämställdhetsdiskursen som även används universellt som en 

normativ ideologi. Hon menar att de begrepp som används inom den västerländska 

jämställdhetsdiskursen inte är möjliga att tillämpa i andra kontexter och innefatta samma 

betydelse.74 Detta är ett problem då vithet som norm har blivit ett globalt fenomen och det vita 

tolkningsföreträdet genomsyrar fler debatter än endast de som berör sin egna nationella 

identitet. Mohanty avslutar med att betona att situationer kan bära en ytlig likhet men kan ha 

 
71 Towns, ”Paradoxes of (In)Equality: Something is Rotten in the Gender Equal State of Sweden”, 160. 
72 Ibid. 158,161. 
73 Balibar, Mattsson, Lindberg, Rasismer i Europa: kontinuitet och förändring: rapport från forskarseminariet 5 november 
2003, 123. 
74 Talpade Mohanty, Brunelius, Söderlind, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 50. 
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radikalt olika historiska specifika förklaringar och att dessa då inte ska behandlas som 

identiska.75 

3.3 Material och urval 
Nedan presenteras rapporterna samt handboken, som sedan kommer analyseras kritiskt i 

analysavsnittet. Detta avsnitt kommer ge en övergripande presentation av innehållet och dess 

generella syfte, även urvalsprocessen kommer diskuteras och motiveras. Ett mer detaljerat 

utdrag av innehållet från rapporterna samt handboken presenteras och analyseras i avsnitt 4, 

analys: text.  

3.3.1	Socialstyrelsen		

Socialstyrelsen fick år 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga det nationella arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet blev rapporten Ett liv utan våld och förtryck som 

publicerades 2019. Rapporten innefattar sammanställningar av befintlig statistik och uppgifter 

från myndigheter, kommuner och verksamheter. Socialstyrelsen har i rapporten samlat 

erfarenheter och uppfattningar från både yrkesverksamma och personer som blivit utsatt för 

hedersvåld och utför en intervjuanalys.76 Den första delen av rapporten är ett bakgrundskapitel 

som visar statistik och rapporter från kommuner, organisationer och verksamheter runt om i 

landet. Den andra delen av rapporten, som jag kommer fokusera på, är uppdragets huvuddel, 

Socialstyrelsens intervjuanalys av insamlade intervjuer och erfarenheter med personer som 

varit utsatta eller har erfarenhet som yrkesverksamma. 

3.3.2	Länsstyrelsen	i	Östergötland		

Länsstyrelsen i Östergötland publicerade en handbok som riktar sig till tjänstemän och 

arbetsgivare inom skolan, socialtjänsten och polisen som publicerades år 2004. Handboken jag 

kommer analysera är en tredje omarbetad och reviderad version som publicerades 2020. 

Handboken diskuterar även förhållningssätt till hedersrelaterat våld inom olika organisationer 

och utgör ett stöd i det praktiska arbetet både i organisationer och samarbetet mellan 

myndigheter och olika verksamheter.77 

 
75 Talpade Mohanty, Brunelius, Söderlind, Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, 50. 
76 Socialstyrelsen, Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck, Socialstyrelsen, 2019, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-17.pdf (hämtad 3 februari, 2022) 7-8.  
77 Länsstyrelsen i Östergötland: Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta. Länsstyrelsen, Linköping, 2021. 
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3.3.3	Jämställdhetsmyndigheten		

Jämställdhetsmyndigheten framställde rapporten Förebyggande arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck- riktat till pojkar och unga män i Sverige år 2021. Syftet med rapporten var 

att presentera svensk utvärderingsforskning om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld 

och förtryck riktat mot pojkar och unga män. Rapporten presenterar olika strategier, med fokus 

på arbetssätt och metoder, som finns för att förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersvåld.78  

3.3.4	Urval		

Rapporterna samt handboken som presenteras ovan är noga utvalda av relevans för 

uppsatsämnet samt till uppsatsens syfte och frågeställningar. Rapporterna och handboken är 

publicerade på Hedersförtryck.se, en hemsida skapad av Länsstyrelsen i Östergötland vars syfte 

är att sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt nå ut till utsatta.  

Socialstyrelsen är ansvarig för samarbetet mellan myndigheter och verksamheter samt 

kommuner och regioner i Sverige i arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

och hedersrelaterat våld och förtryck. Rapporten innefattar som sagt intervjuer från 

yrkesverksamma och utsatta vilket bidrar till uppsatsens ändamål då syftet är att förstå hur 

definitionen inom hedersproblematik påverkar arbetssätt och metoder.  

Som tidigare nämnt har Länsstyrelsen i Östergötland arbetat för att förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck på uppdrag av regeringen sedan 2005. Handboken som 

analyseras i denna uppsats är skapad efter flera års erfarenhet inom arbetet och vittnesmål av 

yrkesverksamma och utsatta, vilket gör detta material högst relevant för uppsatsens ämne.  

Jämställdhetsmyndigheten, som nämnts tidigare, under uppdrag av regeringen ska granska de 

arbeten som utförs i Sverige mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck 

vilket gör det särskilt intressant att analyser myndighetens definition av hedersrelaterat våld och 

förtryck samt de material de väljer att presentera. Rapporten riktat sig även specifikt till arbete 

för pojkar och unga män vilket ska bidra med ett bredare perspektiv till uppsatsen analys.  

Analysen av dessa tre rapporter kommer ge inblick i hur yrkesverksamma får rådgivning inom 

arbetet och hur dessa råd tar sig i uttryck, vi får även inblick i erfarenheter från både utsatta och 

yrkesverksamma samt hur insatser för pojkar och unga män inom hedersproblematik arbetar. 

Innehållet bidrar till ett brett perspektiv där vi fångar flera inblandade aktörer och kan analysera 

 
78 Jämställdmyndigheten, Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riktat till unga pojkar och män i 
Sverige – utvärderingsforskning och praktik, Jämställdmyndigheten, 2021, https://www.hedersfortryck.se/wp-
content/uploads/Forebyggande-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck.pdf (hämtad 22 februari, 2022). 
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med ett nyanserat förhållningssätt. Genom att välja begränsat antal material, men som innefattar 

en bredd inom ämnet, möjliggörs en fördjupad textanalys. 
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4. Analys: Text  
Analysen kommer vara uppdelad i två olika avsnitt: text och social praktik. Text analyseras i 

detta avsnitt och social praktik i avsnitt 5, analys: social praktik. Båda analysavsnitten innefattar 

underrubriker, under detta analysavsnitt kommer underrubrikerna “svensk” och “invandrare” 

samt “kvinnor vs. män”. Avsnittet “‘svensk’ och ‘invandrare’” problematiserar och analyserar 

de glapp som finns mellan hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor. 

Avsnittet “kvinnor vs. män” diskuterar och analyserar bilden av den utsatte inom hedersrelaterat 

våld och förtryck och hur denne framställs i rapporterna samt handboken. Analysen kommer 

använda sig av verktygen modalitet, transitivitet, nominalisering och passivering inspirerat av 

Faircloughs modell inom kritisk diskursanalys. 

4.1 “Svensk” och “invandrare” 
Det krävs en stark kollektiv kontroll för att förhindra att någon familje-medlem drar skam 

och vanära över sin familj. Eftersom skammen drabbar hela familjen kontrollerar 

familjemedlemmar aktivt varandras beteende. Både männen och kvinnorna i familjen, och 

även syskon kan därför aktivt delta i utövandet av våld och förtryck. Många gånger får 

pojkarna en central roll i att kontrollera sina systrars och kvinnliga kusiners beteende.79 

Citatet ovan är hämtat ur Länsstyrelsen i Östergötlands tredje utgåva av en handbok riktad till 

yrkesverksamma inom skola. Texten framställs som fakta och ska både handleda och ge  

rådgivning till yrkesverksamma inom hedersrelaterat våld och förtryck. Citatet visar en 

formulerad text med objektiv modalitet, texten framställs som fakta och vill ge läsaren en bild 

av hur hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck. Majoriteten av texten i handboken 

framställs på liknande sätt. Redan vid titel av materialet Hedersrelaterat våld och förtryck. 

Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta ges ett 

förtroendeingivande och auktoritativt intryck. Jämställdhetmyndighetens rapport förmedlar text 

med både objektiv och subjektiv modalitet. Sammanställningar av studier presenteras som 

tolkningsbara och även många uttryck i analyserna, exempelvis uttrycker texten att resultatet 

från tidigare studier ger tydliga indikationer på vilket visar på subjektiv modalitet då ordet 

indikationer visar på en tolkningsfrihet av resultatet. När jämställdhetsmyndigheten utvärderar 

arbetet från de olika aktörerna framkommer dock en objektiv modalitet när texten uttrycker 

detta försvagar möjligheterna att och sammantaget utgör programinsatserna…Båda uttrycken 

är i bestämd form och presenterar resultaten som fakta och inte som upplevd tolkning. I 

 
79 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 13.  
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rapporten från Jämställdhetsmyndigheten poängteras skolans viktiga roll i arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. I rapporten uttrycks vikten av skolors aktiva handlingar för 

att motverka problematiken, som att integrera samtal om hedersvåld i relaterade ämnen som 

sex och samlevnad, samhällskunskap, historia och religion.80 Delar av rapporten är som sagt 

skriven med objektiv modalitet och formuleras som en strategi för hur och vad Sverige behöver 

utveckla för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Länsstyrelsen i Östergötlands handbok och jämställdhetsmyndighetens rapport nämner 

inledningsvis risken med att diskutera hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att forska 

och studera hedersproblematik medför olika risker. Det kan bidra till stereotypa bilder av 

hedersutsatta samt reproducera diskriminering och stigma mot redan utsatta grupper.81 Syftet 

med att nämna riskerna är att göra läsaren medveten om att diskurser i samhället kan bidra till 

föreställningar om grupper och uppfattningar som inte alltid stämmer. Det blir dock förvirrande 

när vi tidigt i jämställdhetmyndighetens rapport under rubriken “Vad är hedersvåld och 

förtryck” uttrycker vilken grupp hedersrelaterat våld och förtryck förekommer hos. Rapporten 

beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck inte är förknippat med en viss etnicitet och 

uppstår av olika anledningar, men det poängteras att hederskultur är mest förekommande hos 

människor med ursprung från de regioner som ligger i Nordafrika, Mellanöstern, Centralasien 

och indiska subkontinenten.82 Med ordvalet förekommande kan vi utläsa att texten framställs 

med subjektiv modalitet, påståendet är tolkningsbart. Det kan förekomma hos andra grupper 

med annat ursprung också. Det kan också ge en bild av vem personen är som läsaren kommer 

ha i åtanke när hedersrelaterat våld och förtryck diskuteras i rapporten. En svensk rapport från 

en svensk myndighet som beskriver tidigt att våldet förekommer och har sitt ursprung från andra 

regioner som inte är Sverige, skapar en distans till hur relaterbart problemet är för läsaren 

beroende på var du kommer ifrån. Texten upplevs motsägelsefull då stycket börjar med att 

beskriva att det inte finns något enkelt sätt att identifiera hedersproblematik men ger läsaren en 

underförstådd uppfattning om att oavsett hur vanligt problemet växer sig till att bli i Sverige är 

det ett problem som kommer utifrån. 

 
80 Jämställdmyndigheten, Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riktat till unga pojkar och män i Sverige 
– utvärderingsforskning och praktik, 53.  
81 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 10, & Jämställdmyndigheten, Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riktat till unga 
pojkar och män i Sverige – utvärderingsforskning och praktik, 6.  
82 Jämställdmyndigheten, Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riktat till unga pojkar och män i Sverige 
– utvärderingsforskning och praktik, 10.  
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Intervjuanalysen i Socialstyrelsens rapport består främst av subjektiv modalitet då texten 

återberättar erfarenheter och upplevelser från andra. Texten uttrycker tydligt att det är 

upplevelser och andras erfarenheter som beskrivs, det är sällan i denna del läsaren får intryck 

av att Socialstyrelsen förmedlar fast fakta och en objektiv sanning inom ämnet. 

Intervjuanalysen sammanfattar berättelser och upplevelser från yrkesverksamma och personer 

som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Texten är ofta formulerad med ord och 

meningar likt av intervjuerna framgår det att…, på så sätt visar texten exempel på 

nominalisering, författaren markerar en distans från själva agenten och upplevelserna. Det som 

är formulerat i texten är öppet för tolkning och författaren bistår inte med någon bekräftelse 

eller grund av att påståenden kan eller ska uppfattas som en objektiv sanning. Rapporten 

innehåller även delar i intervjuanalysen där objektiv modalitet framhävs. I delar där 

intervjupersoner lyfter negativa upplevelser av yrkesverksamma inom hedersrelaterat våld och 

förtryck följs det upp med problematisering och förklaring av okunskap samt bristande 

erfarenhet hos myndigheter inom problematiken. Av förklaringen okunskap kan texten tolkas 

som ett passivt förhållningssätt till intervjupersonens upplevelse, bristen på kunskap distanserar 

upplevelsen med ansvaret som ligger hos myndigheter. Under rubriken “Vad behövs”? 

sammanfattas tolkningar från intervjupersonernas uppfattningar om vad som behöver 

förbättras. I avsnittet beskrivs och diskuteras endast bristen av kunskap inom hedersrelaterat 

våld och förtryck som kulturella skillnader. En intervjuperson berättar att HBTQ-personer inte 

har någonstans att vända sig för stöttning och hjälp i en utsatt situation, där kränkningar och 

förtryck tilldelas på grund av sin sexualitet. Citatet följs upp med ett förtydligande av 

Socialstyrelsen med ordet utlandsfödda hbtq-personer.83 Det som beskrivs efter förklarar inte 

varför informationen utlandsfödda är viktigt, det framgår inte heller om det var ett tidigare citat 

av intervjupersonen. Istället tolkas det som att intervjupersonen är utlandsfödd och att 

beskrivningen ska förstärka påståendet vilket även bidrar till uppfattningen av hedersrelaterat 

våld och förtryck som ett invandrat problem. Förtydligandet om personens ursprung skapar 

också en förskjutning av vad som är “svenskt” och inte.  

Då problematiken hedersrelaterat våld och förtryck betonas vara ett problem som kommer 

utifrån kodas även de uttryck som används i bland annat handboken som “invandrat”. 

Exempelvis under rubriken “Föräldrabalken” beskrivs att föräldraskap kan vara en grund till 

hedersproblematiken och bidragande till normer och värderingar som skiljer sig mycket från 

 
83 Socialstyrelsen, Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck, 50.  
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svensk lagstiftning. Rapporten listar även tre punkter som visar att problemen kan uppstå från 

olika aspekter:  

● Behovet av att bevara den egna gruppens identitet, ett behov som dessutom 

kan förstärkas i mötet med det som är nytt och främmande.  

● Barnen kan ha lättare än de vuxna att hitta sin plats i det nya samhället /…/ 

● Föräldrarna kan uppleva att de förlorar kontrollen över sina barn, och kan då 

se det som nödvändigt att införa begränsningar som kanske inte ens var 

aktuella i det tidigare hemlandet /…/84 

Dessa punkter är bidragande till den distans som skapas mellan vad som är “svenskt” och inte 

via att uttrycka hedersrelaterat våld och förtryck som ett problem som uppstår när föräldrar 

möter en miljö som är ny och främmande. Att föräldrar kan uppleva förlorad kontroll i nya 

miljöer är rimligt och inte otänkbart, men att handboken inte nämner andra fenomen som kan 

tänkas påverka föräldrar än att vara nyanlända till ett land är bristande. Detta sätt att beskriva 

hedersrelaterat våld och förtryck och problematikens grund skapar en djupare uppfattning av 

samhällsproblemet som en “annan” kultur, det konstruerar tanken av att hedersproblematik inte 

kan anses vara “svensk” problematik. Genom att i tillägg benämna tidigare erfarenheter av 

föräldraskap som trygga i hemlandet bidrar också till svårigheter i var personer ska känna sig 

hemma. Handboken nämner endast svårigheter med att befinna sig i nya miljöer som kan 

upplevas främmande, vilket bidrar till större hinder för personer att finna sin plats i det som 

associeras med något främmande. Genom att uttrycka dessa problem som kulturella och även 

benämna en tidigare trygghet som hemlandet sker en ensidig kulturalisering, förklaringen tar 

inte hänsyn till varken sociala eller ekonomiska grunder till varför hedersproblematik kan 

uppstå.  

I avslutande avsnitt i rapporten från Socialstyrelsens “Vad behövs?” framkommer det att en 

intervjuperson har uttryckt en önskan om att Sverige tydligare borde markera vilka värderingar 

som gäller i landet.85 Framläggningen av detta citat skapar en bild av att intervjupersonen inte 

identifierar sig som “svensk” eller med svenska värderingar. Genom att det inte finns en vidare 

analys av intervjupersonens påstående upplevs texten innefatta objektiv modalitet. Citatet står 

som information under hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

 
84 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 9, 
85 Socialstyrelsen, Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck, 50.  
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bekämpas framåt, det gör informationen viktig. Citatets placering bidrar till uppfattningen om 

att arbetet behöver mer ”svenska” värderingar för att lyckas vilket också bidrar till en distans 

mellan “vi” och “dom”, “svensk” och “invandrare”.  

I Handboken synliggörs också en distans mellan “vi” och “dom” i texten. Under avsnittet 

“Kartläggning av utsatthet” finns olika frågor som ska vara stöd under en utredning. Många av 

frågorna är generellt ställda och formuleras är han/hon utsatt för våld, måste hon/han ljuga för 

familjen etcetera. Men två av frågorna präglas av en stereotypisk bild av den utsatte:  

- Vad ska han/hon göra på sommarlovet? Finns det planer på att åka till hemlandet? 

- Talar han/hon om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår kultur kräver”?86 

 

I dessa formuleringar framkommer det två uttryck som skapar objektiv sanning om vem den 

utsatte är, hemlandet och vår kultur kräver. Även i detta avsnitt får läsarens uppfattning om 

problematiken hedersvåld som knutet till en annan kultur eller ett annat hemland. Som 

diskuterat tidigare, redan vid titeln av handboken ger texten en förtroende auktoritet till 

innehållet. Detta gör det svårt att inte analysera texten som en handbok med kunskap för hela 

fenomenet hedersproblematik. Dels utgör handboken ett ensidigt perspektiv då varningstecken 

inom problematiken endast utgår från att utsatta personer har mörkt hår och mörka ögon, men 

den förkastar även idén om att hedersutsatta kan identifiera sig som “svensk”. Handboken är 

skriven till yrkesverksamma inom skola vilket innebär att det är barn och unga vuxna som 

problemet ska identifieras hos. Det handboken visar är att oavsett om du är född i Sverige eller 

hur många generationer från din familj som är det, om du är utsatt för hedersrelaterat våld och 

förtryck kommer du alltid tillhöra ett hemland som inte är Sverige eller annan kultur som inte 

är svensk. 

4.2 Kvinnor vs. män   

Socialstyrelsens rapport sammanställer intervjuer, upplevelser samt erfarenheter från 

yrkesverksamma och personer som blivit eller är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Berättelserna skildrar kvinnors erfarenhet av både våld, förtryck och bemötande av 

yrkesverksamma. I många av berättelserna framhålls det att det är manliga figurer i kvinnans 

närhet som har utfört våldet. Även i intervjuerna från yrkesverksamma beskrivs våld och hot 

 
86 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 32-33. 
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från manliga släktingar som kvinnorna måste skyddas ifrån. Ett exempel på detta är under 

rubriken “Uppföljning”:  

I intervjuerna framhålls att ingen följer upp kvinnorna när de lämnar det skyddade 

boendet.87 

 

Citatet är av subjektiv modalitet men tar fasta på något när det uttrycks kvinnorna i bestämd 

form. Formuleringen visar att det endast är kvinnors upplevelser rapporten presenterar. I 

handboken uttrycks hedersutsatta som endast kvinnor i objektiv modalitet. Det förstås inte via 

att kvinnan endast är i fokus då handboken även lyfter pojkars utsatthet, men kvinnan som 

underordnad och våldsutsatt synliggörs vid flera olika tillfällen:  

 
Exempel 1: 

Familjens rykte och anseende är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda 

beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. 

Kontrollen av kvinnans oskuld och sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla 

familjens anseende. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella 

övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.88 

 
Exempel 2: 

Många gånger får pojkarna en central roll i att kontrollera sina systrars och kvinnliga 

kusiners beteende. Det är viktigt att se pojkars utsatthet när de tvingas ta en sådan 

kontrollerande roll, en roll som också påverkar deras eget livsutrymme.89 

 

Handboken vänder sig framförallt till verksamma inom skola, som rektorer och 

elevvårdspersonal vid grundskola och gymnasieskolor. Texten poängterar vid några tillfällen 

att detta ska inkludera både flickor och pojkar, det framkommer att personal på skolor ska veta 

hur man både hjälper flickor och pojkar i utsatta situationer. Det kan dock upplevas 

inkonsekvent när vi sedan kommer till avsnitt “Skolans arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck”. Under informationen om att det ska finnas kunskap för att hjälpa och stötta både 

flickor och pojkar upplevs texten inkluderande, flickor och pojkar kan bli utsatta för liknande 

förtryck och kan behöva ha hjälp under liknande omständigheter. I samma avsnitt får vi också 

 
87 Socialstyrelsen, Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck, 63. 
88 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 12. 
89 Ibid. 13.  
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ta del av ett stycke där pojkars kunskap och mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter pekas 

ut som specifikt bristande och skolan måste därför Särskilt påverka pojkars och unga mäns 

attityder och värderingar om mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter.90 

Texten förekommer, återigen, med en objektiv modalitet, Texten förhåller sig inte heller passiv 

utan synliggör deltagarna i diskursen. Om texten istället hade berättat att elever eller fokuserat 

på skolans uppdrag att informera så hade texten skapat större distans till formuleringen som 

fakta. Tydliggörandet om att pojkar och unga mäns attityder och värderingar specifikt måste 

förbättras gör också informationen motsägelsefull, det finns en ambivalens mellan att se pojkar 

och unga män som offer eller förövare. Informationen i handboken berättar att både män och 

kvinnor kan bli utsatta med det finns ett tydligt fokus på kvinnor som offer och män som 

förövare. Jämställdhetsmyndighetens rapport problematiserar även detta ensidiga fokus på 

flickor och kvinnor som utsatta. I rapporten presenteras ett utvecklingsprojekt av 

Linnamottagningen, i Stockholm, för att utbilda pojkar och unga män om deras egna utsatthet 

inom hedersrelaterat våld och förtryck. Det beskrivs att många pojkar och unga män inte själva 

är medvetna om deras utsatthet eller att deras liv begränsas. Pojkar vittnar om att de inte får 

öppna sin post själva, de relaterar endast fysiskt våld inom kategorin hedersrelaterat våld och 

förtryck.91 Via att separera fokus på vem som är offer eller förövare redan hos barn eller unga 

vuxna försvinner också medvetenhet av egen utsatthet hos individer som blir begränsade men 

som inte identifierar sig som stereotypisk hedersutsatt. I detta fall utländsk flicka eller kvinna. 

Om du också som pojke eller ung man har blivit behandlat som en potentiell förövare finns det 

i tillägg svårigheter att identifiera egen utsatthet. Här är det också värt att nämna 

osynliggörandet av pojkar och män som utsatta inom svenska myndigheters definition av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att inkludera hedersproblematiken inom den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor avvisas idén om 

män som offer inom hedersrelaterat våld och förtryck vilket bidrar till denna sortens 

problematik, pojkar och unga mäns omedvetenhet av begränsat liv och rörelsefrihet. 

 

Vidare i handboken så finns det en mer subjektiv modalitet i texten. Det uttrycks vad skolan 

och elevvårdspersonal bör göra och hur de kan göra. Det förekommer även faktarutor där det 

listas exempel för vad yrkesverksamma kan leta efter för tecken och även frågor som kan ställas 

till flickor respektive pojkar. Texten är vid dessa formuleringar mer öppen för tolkning och 

 
90 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 17.  
91 Jämställdmyndigheten, Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riktat till unga pojkar och män i Sverige 
– utvärderingsforskning och praktik, 51. 
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relaterbar för yrkesverksamma att få möjlighet att reflektera över situationer och hur de kan 

likna det som beskrivs i handboken. En formulering som även i detta avsnitt visar ett särskilt 

fokus på flickor är när handboken formulerar hur yrkesverksamma ska agera när en elev i 

riskzon identifieras: 

 
Lyssna på flickans eller pojkens krav och syn på sina egna och sina systrars rättigheter.92  

 

Texten börjar med en generell och inkluderande tolkning när den skriver flickans eller pojkens 

krav för att sen fortsätta att precisera sina systrars rättigheter. Återigen specificeras flickans 

eller kvinnans roll som offer inom hedersvåld. Det är även ett exempel på den ambivalens det 

finns inom pojkars position inom hedersrelaterat våld och förtryck, pojkar inkluderas men 

kvinnliga figurer och dess rättigheter är mer viktiga att lyfta inom dessa frågor.  

 

Det kan även finnas förklaringar till varför betoningen på systrar finns med i handboken. 

Rapporten från Socialstyrelsen framkommer det i en av intervjuerna att kvinnor i familjen där 

hedersvåld förekommer ofta agerar som stöttning för den utsatte. Det berättas om både mödrar 

och systrar som stöttat den utsatte och det förklaras även att männen i familjen och hans 

släktingar är de som utför hot och trakasserier.93 Rapportens subjektiva modalitet lämnar det 

öppet för läsaren att bilda sin egen uppfattning om den objektiva sanningen vilket gör att 

berättelser om familjemedlemmars olika roller endast talar som erfarenheter och individuella 

uppfattningar. På detta sätt kan man tänka sig att Socialstyrelsen inte lägger någon värdering 

vid intervjupersonernas svar eller berättelser, utan svaren presenteras endast som upplevelser av 

hedersvåld. Dock finns det en formulering som anses generalisera upplevelserna i ett bredare 

perspektiv:  

 
Intervjupersonernas skildringar ger värdefulla inblickar i hur hedersrelaterat våld och 

förtryck kan ta sig uttryck samt hur intervjupersonerna beskriver och tolkar våldet.94 

 

Texten är skriven för att motivera varför dessa berättelser presenteras i rapporten, det betonar 

vikten av upplevelser och berättar att det kan vara värdefulla inblickar i hur hedersrelaterat 

 
92 Länsstyrelsen i Östergötland, Hedersrelaterat våld och förtryck. Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se 
och hjälpa utsatta, 25. 
93 Socialstyrelsen, Ett liv utan våld och förtryck. Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck, 45. 
94 Ibid. 76. 
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våld och förtryck kan ta sig i uttryck. När texten betonar dess betydelse så placerar en typ av 

objektiv modalitet. Förstärkningsordet värdefullt gör att Socialstyrelsen inte håller sig helt 

objektiv/distanserad till de intervjuer som har samlats in och presenterats. De visar även på att 

det intervjupersonerna säger kan också anses var en utgångspunkt i definitionen av hedersvåld.  
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5. Analys: Social praktik  
Detta avsnitt är den andra delen av analysen och är inspirerat av Faircloughs dimension social 

praktik. Social praktik används för att få djupare förståelse för hur dessa två 

myndighetsrapporter samt handboken kan bidra till sociala konstruktioner i den sociala 

praktiken. De begrepp och teorier som presenterats i avsnitt 3.2, teoretiskt ramverk, kommer i 

detta avsnitt användas som verktyg och som hjälpmedel för att analysera de ovan presenterade 

materialet. Avsnittet innehåller även underrubriker för att på ett så nyanserat och tydligt sätt 

som möjligt diskutera innehållet i relation till uppsatsens forskningsfrågor. De tre 

underrubrikerna är “Stereotypisk bild av hedersproblematik”, “reproduktion och 

upprätthållande” samt “privilegiet att vara ignorant”.  

5.1 Stereotypisk bild av hedersproblematik 

Svenska myndigheters definition av hedersrelaterat våld och förtryck beskriver att flickor och 

kvinnor är utsatta i större utsträckning än vad pojkar och män är. Hedersrelaterat våld och 

förtryck syftar till att upprätthålla familjens kontroll över familjemedlemmar, pojkar och män 

blir ofta ansvariga för att dela ut straff mot systrar, kusiner och/eller sina mammor om de inte 

agerar efter hedersrelaterade normer och värderingar. Både rapporterna och handboken arbetar 

tydligt efter den offentliga definitionen. Handboken gör ett särskiljande på flickor och pojkar 

och lägger även stort fokus på familjens kontroll. Socialstyrelsen har endast kvinnliga 

intervjupersoner och diskuterar om stöttning för kvinnor och skydd från mannen. 

Jämställdhetsmyndigheten försöker istället visa insatser som i förebyggande syfte arbetar med 

pojkar och unga män inom hedersproblematik. Dock visar resultatet på ett begränsat antal 

insatser och verksamheter samt en omedvetenhet hos pojkar och unga män att deras liv 

begränsas. Definitionen målar på så sätt upp en stereotypisk bild av hur våldet tar sig uttryck, 

hur en person ser ut och var personen kommer ifrån för att det ska kategoriseras som 

hedersrelaterat våld och förtryck. Via att reproducera en stereotypisk bild osynliggörs även det 

som inte faller under det stereotypiska, exempelvis pojkars utsatthet.  

Definitionen beskriver även att våld och förtryck är djupt rotat i kön, sexuell läggning och 

sexualitet samt missbruk och beroende vilket inte synliggörs tydligt i rapporterna och 

handboken. Istället förklaras hedersproblematik som något kulturellt och inte på grund av 

exempelvis missbruk och beroende. Våld förknippas med ett socialt problem eller med 

individuella handlingar som går under kategorin mäns våld mot kvinnor, medan kultur och 

kontroll blir definitionen för hedersproblematiken. Bakom denna diskussion döljer sig den 

obalans som skapas mellan grupper i samhället, via att kategorisera våld och förtryck som 
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kulturellt och inte ett socialt samhällsproblem placeras även detta ansvar på gruppen som 

identifieras ha importerat problemet istället för på de aktörer som faktiskt arbetar mot 

hedersproblematiken.  

Definitionen särskiljer även problemet mellan hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld 

mot kvinnor. Det förklarar att mäns våld mot kvinnor är individuella handlingar och 

hedersrelaterat våld och förtryck anses vara handlingar inom ett kollektiv. Genom att typifiera 

den våldsutsatta kategoriseras även denna in som ett kollektiv. Detta vill jag förklara med hjälp 

av Mohanty som diskuterar denna problematik i boken Feminism utan gränser ,2007. I boken 

granskar hon feministiska vetenskapliga texter och menar att västerländska feminister målar 

upp muslimska kvinnor som förtryckta, som inte besitter egen vilja. Hon beskriver även att 

dessa kvinnor framställs som en homogen grupp, likasinnade och med liknande egenskaper. På 

detta sätt menar jag att definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck saknar nyansering och 

bidrar till en bild av utländska kvinnor och män som en släkt. Oavsett om definitionen av själva 

fenomenet bidrar med olika perspektiv så skulle den behövas skalas upp och ge nya perspektiv. 

Mohanty  kritiserar denna typ av lins som västerlänningar har när de talar om “dom andra” och 

menar att det endast skapar föreställningar av människor som inte har någon grund. Genom att 

identifiera alla muslimska kvinnor som ett kollektiv osynliggörs den egna individen och det 

som återstår är föreställningar om hur “kvinnor i tredje världen” lever. Genom att definitionen 

målar upp hedersrelaterat våld och förtryck samt den utsatte som ett kollektiv, tillskrivs 

problemet en viss grupp i samhället och diskursen om hedersvåld och förtryck får stå för sig 

själv, utan ifrågasättande. Det beskrivs som ett samhällsproblem som utspelar sig i svensk 

kontext men som inte är svenskt.  

På liknande sätt är rapporterna och handboken påverkade. Ett exempel är när handboken 

uttrycker att yrkesverksamma ska utreda flickor och pojkars utsatthet genom att 

uppmärksamma om de talar i termer som “vår kultur kräver” även i ett liknande exempel när 

det påpekas behövas ett större fokus på pojkar och unga mäns attityder och värderingar om 

mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Här riktas problemet till en specifik grupp på 

två olika sätt, pojkar och unga män samt en annan kultur. Texten är även uttryckt med objektiv 

modalitet, som diskuterats i tidigare avsnitt, vilket bidrar till en tydligare förskjutning av 

diskursen som ett icke-svenskt samhällsproblem. Det är även särskilt intressant när även 

definitionen specifikt uttrycker att våld och förtryck inte har ett kulturellt ansikte, men varför 

poängteras det då gång på gång mellan raderna i dessa rapporter vilken kultur/religion som det 

fokuseras på? Detta kan sättas i relation till det Mattsson poängterar i sitt kapitel “Vit rasism” i 
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boken Rasismer i Europa ,2004, när hon problematiserar debatten om kultur i ett mångkulturellt 

samhälle, vart går gränsen mellan kulturrasism och kulturanalys? Genom att reproducera en 

stigmatiserad bild av vem våldsförövare och/eller de våldsutsatta är, kommer det bidra till att 

upprätthålla ojämlika maktrelationer i samhället vilket inte kan motiveras med kulturanalys, det 

är en fråga om kulturrasism.  

I myndigheternas beskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck framkommer det att 

problematiken är mest förekommande hos människor med ursprung från de regioner som ligger 

i Nordafrika, Mellanöstern, Centralasien och indiska subkontinenten. Texten är uttryck med 

subjektiv modalitet, det är tydligt vilket fokus som finns men jag som läsare får ändå bilda min 

egen uppfattning. I boken Islamofobi (2010) skriven av Mattias Gardell ber han läsaren redan i 

sin prolog “blunda och associera till ordet islam och muslim”. Gardell menar att de flesta 

kommer associera orden med bilder på kvinnor i niqab, självmordsbombare, stening, 

kvinnoförtryck och terrorister. Han menar att talet om muslimer är så normaliserat idag att 

många inte ens tänker på att det bygger på ett skillnadstänkande.95 Här tänker jag likadant, efter 

att ha läst definitionen om hedersrelaterat våld och förtryck, blunda och beskriv vem du ser 

framför dig. Jag menar att rapporterna och handboken bidrar med samma bild men via sin text 

och beskrivning av vad hedersrelaterat våld är och vem som blir utsatt. Rapporterna och 

handboken kan inte förklara den stereotypa bilden som en muslimsk man eller kvinna, men är 

det inte ändå det som både definitionen och formuleringen i materialet bidrar till? Reproduktion 

av en redan stereotypisk bild av kvinnor och män med brunt hår och bruna ögon. 

Essed lyfter i sitt kapitel “vardagsrasism” i boken Rasismer i Europa och förklarar 

vardagsrasismens olika uttryck. Det finns inga bestämda former utan det uppstår varje dag, flera 

gånger i olika situationer och baseras på ojämlika maktrelationer i samhället. Hedersrelaterat 

våld och förtryck är sedan lång tid tillbaka ett samhällsproblem, likt mannens patriarkala 

position och kvinnans underordnade och lägre status. I rapporterna finns det en medvetenhet 

kring svårigheterna med att rapportera om ämnet för att inte påverka utsatta gruppers position 

i samhället till det sämre. Både handboken och rapporten från jämställdhetsmyndigheten lyfter 

att det kan bidra till ökad diskriminering och stigmatisering av en redan utsatt grupp. Genom 

att lyfta detta visar det en önskan till att bidra med kunskap om ojämlika maktrelationer och 

den strukturella diskrimineringen som existerar  inom många arbetsmetoder. Men via att 

uttrycka sin okunskap inom området och lyfta alla exempel som innefattar hemlandet, eller som 

 
95 Gardell, Mattias: Islamofobi. Leopard, Stockholm, 2010, 9.  
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tidigare nämnt, vår kultur kräver bidrar det till en stereotypisk bild av var problematiken är 

integrerad ifrån men även vem som är hedersutsatt. Det sker ofiltrerat oavsett om det lyfts en 

medvetenhet av vad det kan skapa. Som beskrivit i avsnitt 4, analys: text, är dessa texter 

formulerade med objektiv modalitet vilket också innebär att texten presenteras som fast fakta. 

Den fakta som sprids påverkar samhällets uppfattning om hur hedersproblematiken ser ut i det 

svenska samhället. Myndigheternas roll är viktig i relation till samhällets uppfattningar om 

individer som beskrivs härstamma från ett annat hemland. Genom att inte vara mer försiktig i 

vilken stereotypisk bild som skapas, reproduceras en typ av, vad Essed beskriver som, 

vardagsrasism. Det lämnar ett avtryck i vår samhällsuppfattning, där redan minoritetsgrupper 

eller segregerade områden har en stigmatiserad uppfattning från majoritetssamhället. Det leder 

även till att personer med utländsk bakgrund kan uppleva en distans till identifikationen som 

“svensk” och ett utanförskap.  

Ytterligare ett exempel finns i rapporten från Socialstyrelsen, där en intervjuperson upplever att 

Sverige borde vara tydligare med sina värderingar för att motverka våldet och förtrycket. 

Uttalandet kommer inte helt oprovocerat. Då svenska myndigheters definition beskriver att 

hedersrelaterat våld och förtryck ligger i familjens värderingar och normer kring vad som är 

rätt och fel. Citatet visar på en distinktion mellan “vi” och “dom” och det blir viktigt var 

personer väljer att kategorisera sig själva. Detta kan även diskuteras med Minoo Alinias 

beskrivning av den vita ignoransen. Alinia beskriver i sin artikel “White ignorance, race, and 

feminist politics in Sweden” (2020) att svenskar tenderar att inte förknippa hedersrelaterat våld 

och förtryck som “svenskt”, det talas om något som är kulturellt och som är ett invandrat 

problem i Sverige. Den vita ignoransen synliggörs genom att endast se på var problemet 

kommer ifrån och hur det tar sig uttryck, inte som ett samhällsproblem i Sverige. Rapporterna 

uttrycker hur vi ska förändra bemötandet av personer som blivit utsatta eller är i riskzon för att 

bli utsatta, inte hur kunskap kan utvecklas. Kunskap förklaras istället som bristande på grund 

av att det är ett “invandrat” problem, ett problem med andra kulturella värderingar som Sverige 

inte identifierar sig med.  

Diskursen om hedersvåld riskerar att reproducera just den polarisering mellan ett förmodat 

svenskt samhälle och förmodat icke-svenska i Sverige boende grupper som samtidigt pekas ut 

som orsak till hedersvåldet. Med citatet om att Sverige borde vara tydligare med svenska 

värderingar för att motverka våld och förtryck inom heder är det inte endast rapporten som 

reproducerar ett “vi” och “dom”, utan även intervjupersonen. Intervjupersonen har även 

identifierat sig själv med de tillskrivna egenskaper som att inte vara en del av samhällets 
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värderingar och benämner dessa istället som någon annans, vilken kan vara en konsekvens av 

exempelvis uttrycket hemland som förekommer i rapporterna. 

5.2 Reproduktion och upprätthållande 

Viljan att söka gemenskap och likasinnade är ett mänskligt fenomen i frågan om att söka 

trygghet. Detta innefattar inte endast människor som hamnar i nya miljöer eller främmande 

situationer utan kan också synliggöras inom att bevara gamla strukturer. Ordspråket “det var 

bättre förr” indikerar på en rädsla för framtiden och en trygghet till erfarenheter men också ett 

sökande efter igenkännbara situationer eller känsla. Något som är bra eller känns bra finns det 

en vilja att bevara och en längtan att bestå. Ann Towns beskriver i artikeln “Paradoxes of 

(In)Equality Something is Rotten in the Gender Equal State of Sweden” (2002) att Sverige blev 

framstående inom jämställdhetspolitiken och hyllat för sin egen politik i samband med 

föräldralagen som bidrog till mäns närvaro i familjen, vilket i sin tur kan förklara Sveriges 

position i debatten om hedersrelaterat våld och förtryck. Dels ligger Sverige långt fram inom 

arbetet för jämställdhet men även att majorit av invånarna i Sverige lever i ett sekulärt samhälle. 

Dels innebär det att samhället har med tiden gått från ett kollektivt samhälle till ett mer 

individualiserat förhållningssätt till identitet och relationer. Definitionen beskriver 

hedersrelaterat våld och förtryck som kollektiva handlingar och inte enskilda handlingar av 

individer, det går inte ihop med Sveriges självbild. I handboken beskrivs föräldrars påverkan 

på hedersproblematiken och förklaras att det kan eskalera när föräldrar möter något nytt och 

främmande och en kontroll som inte varit aktuell i hemlandet samt att barnen har lättare än de 

vuxna att hitta sin plats i samhället. Förklaringen av föräldrarnas position är ensidig och 

onyanserad, det förklarar endast hur en tydlig konflikt kan se ut i en familj med starka 

maktrelationer. Texten är även presenterad som fakta, och har en objektiv modalitet. 

Formuleringen av utländska föräldrar producerar på så sätt ett upprätthållande av vithetsnormen 

och bidrar till kulturell kloning i sammanhanget. Essed beskriver kulturell kloning som 

sökandet av sammahet, vilket kan sättas i relation till Sveriges vilja att ha kvar en hög status 

inom jämställdhetsfrågor. Sveriges identifierar sig med självständighet, medvetenhet och 

jämställdhet vilket också strävan är, och ska vara, att ha kvar. Mohanty beskriver 

upprätthållande som en växelverkan mellan “vi” och “dom”. Utan en lägre position finns inte 

en högre. Om rapporterna och handboken inte skapar ett jämförande mellan vad som är 

“svenskt” och inte kommer inte hedersrelaterat våld och förtryck gå att tillskriva andra. Genom 

att tillskriva egenskaper och/eller värderingar och normer hos “andra” upprätthålls bilden av 

Sverige som framgångsrika inom jämställdhetsfrågor.  
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Som jag redan har berört är det ett fokus på, i alla rapporter, mannen som våldsförövare och 

kvinnan som offer. I handboken beskrivs en familj med hedersvärderingar att familjens rykte 

och anseende är beroende på flickor och kvinnors faktiska eller påstådda beteende samt att 

många gånger får pojkar en central roll i att kontrollera sina systrar och kvinnliga kusiners 

beteende. I jämställdhetmyndighetens rapport är det beskrivet hur få insatser det finns för att 

hjälpa utsatta pojkar men det har identifierats en omedvetenhet hos pojkar och unga män som 

själva inte vet att de lever under hedersförtryck. Som nämnt tidigare i avsnitt 2.2.2, definition 

av hedersrelaterat våld och förtryck, ingår både hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns 

våld och kvinnor inom samma nationella strategi för att förebygga och bekämpa våldet. Att 

män inte inkluderas inom mäns våld mot kvinnor är av förklarliga skäl men att det inte 

inkluderas inom den strategiska planen för hedersrelaterat våld och förtryck är mer oklart. 

Kvinnor är i större utsträckning utsatta för hedersvåldet men det framgår tydligt att även pojkar 

och unga män också blir utsatta vilket innebär att arbetet borde inkludera även denna grupp. 

Arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck borde inkludera alla 

grupper i samhället, och inte lägga ett fokus på att särskilt påverka pojkars och unga mäns 

attityder och värderingar om mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Denna mening innebär dock mer än endast inkludering eller icke-inkludering inom ämnet 

hedersrelaterat våld och förtryck. Att särskilt lära pojkar och unga män “svenska” värderingar 

är att fördöma andra existerande värderingar, med detta menar jag inte att våld och förtryck är 

något att bevara. Men om hedersrelaterat våld och förtryck stereotypiseras med kultur som 

grund och motarbetas genom att implementera svenska attityder och värderingar är det som att 

erkänna andra kulturers icke-önskvärda existens i det svenska samhället. Gayatri Chakravorty 

Spivak tydliggör denna diskussion när hon menar att förtryck innebär “mening att försvinna”, 

det är en tyst bekräftelse av icke-existens. Det blir även slående när hon förklarar västvärldens 

tolkningsföreträde via att beskriva: vita män försöker rädda bruna kvinnor från bruna män.96 

Ett explicit fokus på endast pojkar och unga mäns värderingar är att markera vem som är 

ansvarig för problematiken, vem som behöver räddas och vem som är räddaren. I 

åtgärdsprogrammet, vars punkter sammanfattas i avsnitt 2.3, regeringens nationella strategi och 

åtgärdsprogram, kan vi även se ett exempel av icke-önskvärd existens. Under 2021 har 

regeringen utvecklat ett fokus på asylsökande som innebär att Sverige tidigt ska få information 

om det svenska samhället inom demokrati, rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt 

jämställdhet, barns rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck. Det beskriver ett 

 
96 Spivak Chakravorty, Gayatri: Can the subaltern speak? Reflections on the history of an idea, Columbia University Press, New 
York, 2010, 61.  
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förtydligande av vad som är icke-önskvärt men också ett förtydligande av var problematiken 

kommer ifrån. 

Mattsson diskuterar begreppet rasformering och beskriver vithet som norm i både globalt och 

universellt perspektiv. Vithet som norm bidrar till att placera människors position i samhället 

vilket innebär att det som inte ingår under normativt i ett samhälle kommer automatiskt hamna 

i en lägre position. Och som nämnt tidigare, utan en lägre position kan heller inte en högre 

position identifieras. Det Sverige gör under asylprocessen innebär alltså inte endast en räddning 

från förtryck utan även ett försök att inte placera människor i olika positioner genom att berätta 

från “start” hur det svenska samhället fungerar. Det som istället synliggörs är vilka positioner 

som redan existerar och vad som är önskvärt och inte, vilket i sin tur upprätthåller dessa 

positioner. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv formas en person av sin omgivning men 

om du inte identifierar dig med, i detta fall, ”svenska” värderingar kommer du inte känna 

gemenskap med omgivningen och anta en annan roll i samhället. Definitionen hedersrelaterat 

våld och förtryck, de två rapporter samt handboken som har analyserats beskriver hur en person 

utsatt för hedersproblematiken är, vilka värderingar som finns och hur våldet tar sig uttryck. 

Definition riskerar på så sätt förstärka uppdelningen mellan grupper samt bidra till att individer 

som inte identifierar sig med “svenska” värderingar upplever svårigheter med att finna en plats 

i det svenska samhället. 

5.3 Privilegiet att vara ignorant 

Alinia diskuterar vit ignorans och dess olika former, den ena är vald ignorans och den andra är 

en omedveten pågående konstruktion. Alinia beskriver även ignorans som en pågående 

konstruktion som en slags kunskapsbrist som inte vill fyllas med medvetenhet och 

ifrågasättande. I myndighetsmaterialet nämns det en kunskapsbrist inom ämnet. Handboken 

från Länsstyrelsen i Östergötland är skapad i syfte att öka kunskapen till yrkesverksamma runt 

om i landet, Socialstyrelsens rapport, vars syfte var att skapa en nationell kartläggning av 

hedersrelaterat våld och förtryck menar att uppdraget inte var genomförbart då kunskapsbristen 

är så hög att arbetsmetoderna varierar stort. Jämställdhetsmyndigheten beskriver också 

kunskapsbrist hos insatser och speciellt insatser som riktar sig mot pojkar och unga män. Det 

är beskrivande hur stor kunskapsbrist av hedersproblematik som råder i landet men ändå har 

debatten pågått sedan mordet på Fadime Sahindal, år 2002. Detta indikerar inte bara på en 

omedveten kunskapsbrist som inte vill utvecklas utan även en vald ignorans att inte förstå mer. 

Detta är ännu ett tecken på att det inte anses vara ett “svenskt” problem. Ett exempel ur 

Socialstyrelsens intervjuanalys på en omedveten ignorans är när förtydligandet av utländska 
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hbtq-personer förekommer. Antingen finns det en vald ignorans av författaren där 

Socialstyrelsen upplever att det är ett nödvändigt förtydligande för att specificera situationen 

men jag väljer att tolka det som en omedveten ignorans (vardagsrasism). Av tidigare analyser 

så framkommer det tydligt var hedersrelaterat våld och förtryck upplevs härstamma ifrån, och 

det är inte Sverige. I rapporterna uttrycks detta bokstavligen, analysen är därför tydligt präglad 

av privilegiet att vara ignorant för vad uttrycket bidrar till. Det som är problematiskt är att 

läsaren inte får bilda sig en egen uppfattning om HBTQI-personers utsatthet både inom 

hedersproblematik men också som en diskriminerad grupp i samhället generellt. Fokus blir 

istället på att personen är utlandsfödd och kan uppfattas beskrivas eller förtydliga som en grund 

till varför denne är utsatt. Det kan inte endast handla om att sexualitet påverkar personers 

rörelsefrihet i samhället utan även etnicitet ska vara grunden till att våldet förekommer. Det blir 

även talande för den vita ignoransen och dess privilegie. Vithet som norm skapar möjligheter 

för den vita ignoransen då kunskap och medvetenhet inte behövs inom problematik som icke-

identifieras eller anses påverka det vita samhället. Genom förtydligandet av utlandsfödd bidrar 

det även till den stereotypiska bild av den utsatte, då utlandsfödd sällan debatteras i Sverige om 

människor födda i Norge eller Tyskland, blir det istället förtydligandet kodord för någon som 

är mörkhårig och mörka ögon. På grund av att debatten inom hedersrelaterat våld och förtryck 

redan bygger på en stereotypisk bild blir den i och med detta förstärkt när en myndighet 

upplever det som viktigt att förtydliga en persons härkomst.  

Mattsson diskuterar problematiken av användningen av begreppet kultur inom svenska debatter 

då det har direkta eller indirekta kopplingar till föreställningar och kroppsliga utseenden. I detta 

fall skapar tillskrivningar av egenskaper eller värderingar även ett ansikte. Via att 

socialstyrelsens rapport påpekar den utländska härkomsten samt att det även förtydligas som 

utlandsfödda bidrar det även till vem som är utsatt. Det är problematiskt inte minst inom hur 

hedersproblematiken ska upptäckas. Om fenomenet synliggörs som rasifierade föreställningar 

kan  barn och ungdomar också hamna i skymundan. Genom att använda begreppet som en 

helhet tillsammans med kultur och värderingar blir det svårt att avgöra om alla flickor och 

kvinnor ska anses vara potentiella offer och alla pojkar och män som potentiella förövare. Även 

Mohanty lyfter problematiken av att använda begrepp inom västerländska 

jämställdhetsdiskurser universellt, då hon menar att det bidrar till ett distansskapande. Begrepp 

som används inom västerländska diskursen har inte samma betydelse i andra kontexter. Detta 

blir relevant då definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck förklarar att det baseras på 

andra kulturella normer och värderingar som inte går i linje med den svenska lagstiftningen, så 
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varför återigen ingår då hedersproblematik inom samma nationella strategi som mäns våld mot 

kvinnor. Den valda ignoransen blir tydlig, en kunskapsbrist som inte vill fyllas med 

medvetenhet. Att inte kunskap är mer utvecklad för att nyansera och ge nya perspektiv av vem 

som är utsatt visar på ojämlika maktrelationer, men också en reproduktion av vithet som norm 

vilket endast gynnar majoritetssamhället.  
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6. Slutsats och Diskussion  

6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att fördjupa förståelsen av hur mäns våld mot kvinnor förstås i en 

tid när Sverige anses framstående inom jämställdhetspolitiska frågor. Detta gjordes genom att 

undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck definieras samt hur svenska myndigheter 

arbetar för att förebygga och bekämpa våldet. Genom att undersöka bilden av den hedersutsatta, 

som definitionen och arbetet bygger på, ämnade uppsatsen att synliggöra maktförhållanden 

inom diskursen. I detta avsnitt presenteras slutsatserna av frågeställningarna som formulerades 

i samband med uppsatsens syfte i avsnitt 1.1 samt 1.2, syfte och frågeställningar. Slutsatserna 

kommer vara uppdelad i tre olika stycken för att tydligare svara på uppsatsens frågeställningar, 

dessa tre delar kommer även innefatta en kort diskussion. 

Uppsatsen ämnade att ta reda på hur svenska myndigheter definierar hedersrelaterat våld och 

förtryck. Definitionen gör ett särskiljande mellan hedersrelaterat våld och förtryck och mäns 

våld mot kvinnor då hedersproblematiken beskrivs som ett kollektivt utförande medan mäns 

våld mot kvinnor beskrivs som individuella handlingar. Kvinnor riskerar i störst utsträckning 

bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck men även pojkar och män blir utsatta. Pojkar 

och män blir även utsatta under former av tvång att utföra straff och kränkningar mot sina 

systrar eller kvinnliga släktingar. Pojkar och män riskerar även att bli hotade med att skickas 

till sitt hemland om de inte utför dessa bestraffningar. Definitionen beskriver hur våldsbrotten 

skiljer sig från brott som är inom kategorin mäns våld mot kvinnor, den beskriver vem som 

riskerar att bli utsatt samt vad som händer om en man inte väljer att utföra dessa brott. Det 

skapas även ett särskiljande inom vad som är ett grundligt svenskt samhällsproblem och vad 

som inte är ett grundligt svenskt samhällsproblem. Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs 

tydligt som ett “invandrat” problem när det förtydligats var problematiken är mest 

förekommande och mäns våld mot kvinnor beskrivs som individuella handlingar. För att 

förtydliga: hedersrelaterat våld och förtryck definieras alltså härstamma från kultur medan mäns 

våld mot kvinnor definieras som ett socialt problem. Detta innebär att definitionen av 

hedersrelaterat våld och förtryck gör en skillnad mellan vad som är ”svenskt” och inte ”svenskt” 

samt tillskriver samhällsproblem till olika samhällsgrupper baserat på om det anses vara 

kulturella eller socialt. 
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Uppsatsen ämnade även att ta reda på hur definitionen påverkar svenska myndigheters arbete 

mot hedersrelaterat våld och förtryck. Båda rapporterna samt handboken har en tydlig 

utgångspunkt från den offentliga definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck. I den 

nationella kartläggningen kunde ett brett fokus på utsatta kvinnor samt ett förtydligande av 

bristen på kunskap om andra kulturer synliggöras. Ordet segregerade områden användes i både 

definitionen och även i socialstyrelsens rapport baserat på var fokus på bekämpande och 

förebyggande arbete ligger. Genom att definitionen bidrar med ett fokus på kvinnors utsatthet 

samt en beskrivning av ett importerat problem fokuserar även dessa rapporter på kvinnor som 

offer samt män som våldsförövare. Genom att handboken återkommande använde orden 

hemland och kultur associeras hedersrelaterat våld och förtryck med män och kvinnor av 

utländsk härkomst. Hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor beskrivs ofta 

i samband med varandra, inte minst i Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta innebär att pojkar och unga män inte ingår som 

hedersutsatta  i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck, vilket kan förklara socialstyrelsens presenterade resultat av bristande institutioner som 

riktar sig mot utsatta pojkar. Att män inte ingår inom strategin för mäns våld mot kvinnor är 

rimligt men att denna grupp blir exkluderade från hedersrelaterat våld och förtryck som 

hedersutsatta är orimligt. Det finns både en utsatthet för våldet men även ett förtryck att tvingas 

utföra våldet, vilket kan vara en stor påverkande faktor till att hedersproblematiken fortsätter.  

Om Hedersrelaterat våld och förtryck inte hade varit så nära sammanflätat tillsammans med 

mäns våld mot kvinnor, hade Sverige skapat denna distinktion mellan vad som är svenskt och 

inte? Det finns två tänkbara svar på detta. Det ena är ja: då hedersrelaterat våld och förtryck 

eventuellt endast hade fått vara det, ett problem för människor att hantera och söka hjälp för 

som inte innebär ett förkläde av en annan kultur tillhörande ett annat hemland. Det andra svaret 

är nej: då Sveriges jämställdhetspolitik också utgår från individualism och de förtryck som varit 

från män tidigare inte definieras som kollektivt, skulle ett särskiljande av dessa begrepp inte 

förtydliga något. Hedersrelaterat våld och förtryck är grundat i värderingar som Sverige inte 

vill erkänna som ett svenskt socialt problem. Det kommer istället fortsätta kulturaliseras, vilket 

leder mig till en sista slutsats inom denna frågeställning. Definitionen, rapporterna och 

handboken beskriver en faktor till att hedersproblematiken fortsätter: individer som har 

svårigheter med att hitta sin plats i samhället. Men om definitionen vägrar erkänna individer 

som har någon generation i familjen som invandrat till Sverige som svenskar via uttrycket 
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hemland, kommer det i praktiken bidra till att skapa det problem som den säger sig vilja 

bekämpa.  

Slutligen syftade uppsatsen till att ta reda på om det finns en underförstådd bild av 

hedersutsatta i svenska myndighetsrapporter. De tidigare frågeställningarna och dess resultat 

beskriver svaret på denna fråga en aning men det finns mer att både synliggöra och förtydliga. 

Två exempel som har varit slående i analysen inom denna kategori är från socialstyrelsen och 

dess förtydligande av utlandsfödd samt det återkommande ordet hemland. Förtydligandet av 

utlandsfödda är ett talande exempel på vad som händer när maktrelationer i samhället 

upprätthålls baserat på en okunskap och ovilja att “veta bättre”. Förtydligandet av utlandsfödda 

genomsyrar synliggörandet av det vita privilegiet. Förtydligandet är inte avsett att skada men 

det är denna omedvetna handling som gömmer och upprätthåller de asymmetriska relationerna 

mellan minoritet- och majoritetssamhället. Genom att specificera ordet hemland innebär det att 

den hedersutsatta personen inte kan identifiera Sverige som hemland vilket också positionerar 

den  hedersutsatta i en kategori som icke-svensk oavsett om denna själv identifierar sig svensk 

eller inte, är född i Sverige eller inte. Båda orden bidrar även till en stereotypisk bild av den 

utsatte som mörkhårig med mörka ögon samt härstammade från ett annat hemland. Detta 

medför inte endast diskriminering till en redan stigmatiserad grupp, utan det osynliggör även 

vilka som bär ansvaret för att motverka och förebygga problematiken. Istället läggs ansvaret på 

grupper som passar in på bilden av att vara hedersutsatt och som även har, enligt Sveriges 

definition, varit ansvarig för att problematiken överhuvudtaget äger rum inom svenska gränser.  

6.2 Avslutande diskussion 

I uppsatsen har svenska myndigheters definition av hedersrelaterat våld och förtryck diskuterats 

gällande hur definitionen påverkar arbetssätt och metoder samt bilden av den utsatte. Det 

teoretiska ramverk som används i uppsatsen har en socialkonstruktivistisk ansats och ett kritiskt 

förhållningssätt till västerländskt tolkningsföreträde, vilket innebär att materialet analyseras 

från enbart ett perspektiv. Om det teoretiska ramverket hade innefattat fler perspektiv, 

exempelvis essentialistiskt perspektiv, hade uppsatsen möjligtvis bidragit till en förståelse för 

individers internaliserade uppfattningar om kulturer, värderingar och normer. Uppsatsen hade 

inte endast utgått från att definitionen konstruerar den utsatta kvinnan eller den aggressiva 

mannen som icke-svensk. Då uppsatsen ämnade att ta reda på om definitionen påverkar 

arbetsmetoder samt konstruerar bilden av den utsatte, var socialkonstruktivistiska begrepp och 

teorier lämpliga för att besvara uppsatsens frågeställningar.  
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Det finns även debatter som jag har avgränsat mig från att diskutera men som jag upplever 

tangerar ämnet. I uppsatsen kritiserar jag exkluderandet av män som utsatta i diskursen 

hedersrelaterat våld och förtryck. Inkluderandet av män är viktig då de är en stor del av 

problematiken. Det som dock blir problematiskt är det fokusskifte från utsatta kvinnor till 

“glömda män”. Det jag vill poängtera är inte ett försök till att göra män mer synliga i kampen 

mot våldsförövare utan problematiken av att stereotypisera utländska män som aggressiva 

kvinnofientliga personer.  Definitionen av mäns våld mot kvinnor bidrar inte till att alla män är 

potentiella våldsförövare, men definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck menar jag 

reproducerar en fientlig föreställning av andra etniciteter och kulturer. Därav ligger ett fokus på 

män i denna uppsats, inte för att strålkastarljuset ska avleda den djupa problematiken inom 

kvinnors position i samhället idag. Inom hedersproblematik så är det fler aktörer, som nämnt 

kan pojkar och unga män bli pressade att straffa och kränka sina släktingar vilket innebär att de 

måste bli inkluderade i arbetet. Poängen är att det måste finnas arbetssätt att utveckla där det 

ena inte utesluter det andra, där förebyggande och bekämpande av en problematik inte behöver 

reproducera ytterligare ett samhällsproblem.  

Tre rapporter har analyserats och alla rapporter var publicerade i relativ nutid, 2019, 2020 och 

2021. Motiveringen till denna tidsperiod finns i avsnitt 1.4, avgränsning. Uppsatsen ämnade att 

ge djupare förståelse av nutida arbetsmetoder, vilket gör rapporterna och handbokens tidsspann 

relevanta för studien. Med tanke på att jag kritiskt förhåller mig till den kunskapsbrist som 

nämns hade även ett jämförande över tid varit intressant. Exempelvis har handboken publicerad 

av Länsstyrelsen i Östergötland reviderats tre gånger, de andra två utgåvorna kan alltså visa på 

hur arbetsmetoder formulerades redan från år 2008 då den första publicerades. För vidare 

forskning hade därför två olika perspektiv varit av intresse. Dels hade det varit intressant att 

avgränsa fokus till endast Länsstyrelsen i Östergötland som myndighet. Myndigheten har 

arbetat under särskilt regeringsuppdrag i över 15 år vilket gör det intressant att undersöka hur 

arbetet har formats över tid i takt med samhället utveckling och nya samhällsdebatter, bland 

annat “metoo”. Det hade även varit av intresse att utveckla tidsspannet, dels för att göra en 

jämförande studie av de olika publikationerna utav handboken men även i ett jämförande syfte 

för att se hur samhällsdebatter förändras över tid i Sverige eller om de sett lika ut över tid. Med 

tanke på uppsatsens resultat och det presenterat resultatet från tidigare forskning indikerar det 

på att attityder kring hedersrelaterat våld och förtryck är aningen oförändrade, men jag tvekar 

inte på att talet om hedersutsatta eller formulering i myndighetsrapporter har utvecklats över tid 

vilket hade varit intressant att undersöka i vilken utsträckning.  
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