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Sammanfattning  

Med denna intervjustudie vill jag lyfta upp hur rasistiska och islamofobiska diskurser kring våld och 

förtyck i hederns namn är påtagliga narrativ som Sverige upprätthåller. Ett sådant debattklimat som 

utgår ifrån ett rasistiskt skillnadstänkande om vissa grupper, rangordnar och bedömer dem olikt 

etniskt svenska majoritetsbefolkningen. Rasim och islamofobi är ett växande problem som tydligt 

påverkar våldsutsatta personers förutsättningar och möjligheter i samhället. Denna uppsats baseras på 

ett empirisk material som består av sju informanter som arbetar med hedersfrågan. Studien granskar 

det rasistiska och islamofobiska debattklimatet och dess aktörskap och konsekvenser för våldsutsatta 

personer. Slutligen undersöker uppsatsen hur man kan göra för att kunna driva ett arbete fritt från 

rasism och islamofobiska tankebanor/bedömningar. Resultatet visar att våld och förtryck i hederns 

namn är starkt förknippat med MENA-regionen och islam samt att offentliga och privata aktörer är 

drivande i diskurserna. Strukturella och psykiska konsekvenser visade sig vara vanliga konsekvenser 

av våldsutsattheten, rasism och islamofobi för våldsutsatta rasifierade personer. Gällande hur man på 

bästa sätt kan minimera rasistiska och islamofobiska tankebanor/bedömningar i arbetet mot våld och 

förtyck fann jag att det intersektionella perspektivet vara avgörande.  

 

 

Nyckelord: Rasism, Islamofobi, antimuslimsk rasism, våld och förtyck i hederns namn, Strukturella 

konsekvenser, psykiska konsekvenser. 
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1. Inledning  

Det har gått 20 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa i hederns namn. Hennes val 

av ett liv i frihet och modet att stå upp för sina rättigheter blev hennes död. Men vad har 

gjorts för hedersrelaterat våld och förtyck i Sverige sedan 2002? De senaste 20 åren har det 

hänt mycket för arbetet mot hedersproblamtiken. Bland annat har våldet fått ett erkännande 

som ett samhälleligt problem och blivit en aktuell fråga i den samhälleliga dagordningen. 

Lagstiftningen har även skärpts i många punkter. Vi ser också en ökad kunskap kring frågan. 

Stöd och hjälp med bättre möjligheter finns idag i en högre utsträckning för utsatta personer. 

Dessa positiva förändringar är viktiga för ett samhälle fritt från våld och förtryck, dock 

återstår vissa svårigheter som svenska staten behöver förändra.1 Ett av problemen som 

Sverige behöver motarbeta är rasism och islamofobi i relation till hur man pratar om 

rasifierade kroppar kopplat till våld och förtryck. 

Debattklimatet kring våld och förtryck i hederns namn i Sverige har sina rötter 1990-talet och 

början av 2000-talet i samband med att tre tjejer, Sara, Pela och Fadime mördades av sina 

familjemedlemmar i hederns namn. Detta gick bortom tvång, våld eller mord på unga tjejer 

och i stället utgjorde en samhällsdebatt (”hedersvåldsdebatten”) som präglades och ännu 

präglas av ett rasistiskt och islamofobiskt debattklimat. På nyheterna, diskussioner i media, 

myndighetsdokument och en del av forskningen kom våldet att polariseras genom 

kategoriseringar av olika mentaliteter och kulturer. Förställningar om västvärldens 

civilisation mot barbariska MENA-regionens kulturer, kristendomen mot islam, ”vi” mot 

”dem”, vilka även kvarstår som centrala i dagens offentliga diskussioner. En sådan 

”kulturell” polarisering skapar en idé om att vita svenskar måste bekämpa den 

kvinnoförtryckande fundamentalismen som påstås ha sina rötter i icke-europeiska stater med 

argument för att man vill skydda individuella fri- och rättigheter.2 Ett annat problem som 

Sverige brister i är att vi inte pratar om segregation, hur den uppkommer, vilka som drabbas 

och hur och varför den ökar risken för ”hedersnormer”. Relationen mellan hedersrelaterat 

våld och förtyck och segregerade ekonomiskt utsatta områden där rasifierade människor bor 

tas för givet i diskurserna. Likaså tillskrivs termer som ”hedersnormer”, ”hederskultur” och 

”hedersvåld” till utomeuropiska grupper, särskilt starkt förknippat med MENA-regionen 

(Mellanöstern och Nordafrika) och islam. Förorter och minoritetsgrupper har i dagens 

 
1 Azam Qarai (Kvinnors nätverk), 2022. Dagens Nyheter. DN Debatt. ”Mycket har hänt – men hedersförtrycket 

frodas än” https://www.dn.se/debatt/mycket-har-hant-men-hedersfortrycket-frodas-an/. Hämtad [2022-01-17] 
2 Ålund, A. & Alinia, M. 2011, "I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, 

jämställdhet och etniska relationer i Sverige", Sociologisk forskning, vol. 48, no. 2. S. 44–45.  

https://www.dn.se/debatt/mycket-har-hant-men-hedersfortrycket-frodas-an/
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Sverige blivit syftemål för rasistiska och islamofobiska diskurser som förknippar de med 

våld, kriminalitet, terrorism och säkerhetsriskzoner. Synen på att vissa samhällsproblem är 

något skapat av minoritetsgrupper på grund av deras religion och kultur är väldigt vanligt 

bland våra makthavare. När detta egentligen samhällsproblem som Sverige behöver hantera 

som en klass- och strukturellfråga.3  

Erfarenheter av rasism och marginalisering i relation till genus och sexualitet bland 

minoritetsgrupper har isolerats enbart till ”hederskultur/hedersvåld”. Enskilda berättelser om 

hedersutsatthet som producerar stereotypiska rasistiska bilder är inte problemet i sig eller är 

osanna, utan dessa berättelser är ofullständiga skildringar som välkomnas. På det sättet 

reproducerar makthavare en markör och en åtskillnad baserat på förställningen om den 

”andre” som bärande av ojämlikheten mellan könen och våld mot kvinnor. De legitimerar 

även en ”vi” och ”dem” känsla genom att normalisera diskriminering av minoritetsgrupper i 

individuella mänskliga rättigheters namn. Våldsutsattas upplevelser av förtryck är inte 

isolerade till könbaserat våld utan sträcker sig längre än så, bland annat till rasdiskriminering 

och klassförakt. Våldsutsattas livssituation i minoritetsgrupper och våldet de utstår kan inte 

förstås och förbyggas om våldet inte sätts i sammanhang till deras olika utsattheter.4 Det är 

viktigt att poängtera att män anses vara förövare och kvinnor offer. En sådan diskurs präglat 

av fokus på ”hedersvåld” mot kvinnor gör att mäns position som utsatta, hbtqi-personernas 

utsatthet, och kvinnors position som förövare inte får ta plats i diskussionerna.   

1.1 Problemformulering  

Det finns en stark rasistisk och antimuslimsk retorik som präglar debattklimatet, samt ökar 

segregationen och klassklyftorna i Sverige. Samhället behöver skapa bättre livsvillkor för 

minoritetsgrupper och utmana hedernormer utan att kategorisera människor utifrån rasistiska 

och antimuslimska tankesätt. Våld och förtryck i hederns namn är inte ett isolerat problem 

som enbart hör hemma i en viss stat, kultur eller religion, utan påverkas av sociala strukturer. 

Även utsatta kvinnor och tjejer med icke-europisk bakgrund för mäns våld mot kvinnor anses 

oftast vara utsatta för hedersrelaterade brott.5 En annan sida av problemet är obalansen som 

existerar kring diskursen, den rasistiska och antimuslimska synsättet i jämförelse med den 

patriarkala perspektivet som ska se våldet i ljuset av mäns våld mot kvinnor, där kulturella 

och religiösa distinktioner ej får förekomma. Detta kan åt ena sidan exkludera ett viktigt 

 
3 Alinia, Minoo. 2020. White ignorance, race, and feminist politics in Sweden. Ethnic and racial studies. Vol. 

43, no. 16. S. 259–260.  
4 Ibid.  
5 Azam Qarai (Kvinnors nätverk), 2022.  



6 
 

perspektiv som behöver uppmärksammas, och andra sidan rentvå vita svenska män som en 

del av problemet.6 Hur kan ett sådant synsätt på våld och förtryck kunna gynna utsatta 

personer, samt hur kan sådana diskurser försvaras genom universella mänskliga, 

demokratiska och jämlika värden? Vad gör en sådan rasistisk och antimuslimsk retorik med 

våldsutsatta personer och vilka konsekvenser skapar det för deras utsatthet?  

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur svenska rasistiska och islamofobiska narrativ kring våld 

och förtyck i hederns namn påverkar våldsutsatta människor. Detta genom att försöka ge en 

bild av hur verksamheter som arbetar med hedersfrågan (och/eller kommer i kontakt med 

personer som lever/levt under hedersnormer) ser på situationen. Jag utgår ifrån att läget är 

rasistiskt baserat på vad tidigare forskning säger. Efter att ha granskat diskurser i media, 

politiken och tidigare forskning blev det tydligt att rasistiska och islamofobiska tankesätt är 

närvarande i det svenska debattklimatet kring våld och förtyck i hederns namn. Sedan lever vi 

i en vit värld full av postkoloniala och rasistiska strukturer som genomsyrar vårt samhälle 

samt vilka rättigheter vi får eller inte får tillgång till. Därför kommer studien att fokusera på 

hur studiens informanter ser på debattklimatet, hur våldsutsatta rasifierade kroppar förhåller 

sig till sin situation, samt hur man kan driva ett arbete fritt från rasism och islamofobi.  

1.3 Frågeställningar 

• Vilka konsekvenser uppfattar verksamheter som arbetar med våld och förtyck i 

hederns namn att det finns för våldsutsatta personer kopplat till rasism och 

islamofobi?  

o Hur menar informanterna att det rasistiska och islamofobiska debattklimatet ser ut 

och vilka aktörer bidrar i så fall till rasistiska och islamofobiska narrativ? 

o Hur menar informanterna att man bör arbeta för att undvika att hamna i ett 

islamofobiskt och rasistiskt arbete?  

1.4 Avgränsningar  

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till våld och förtyck i hederns namn i relation till 

rasism, inklusive antimuslimsk rasism i Sverige. Valet av ämne baseras på viljan att 

undersöka en annan sida av problemet, då faktum är att våldet oftast förbises och ignoreras 

genom användningen av rasistiska och islamofobiska tankesätt. Detta när problematiken 

 
6 Nationellt centrum för kvinnofrid. 2010 'Hedersrelaterat Våld Och Förtryck: En Kunskaps- Och 

Forskningsöversikt', Vol. 2010:1(1. uppl. edn, Uppsala, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).  
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snarare är sammankopplad med maktstrukturernas inflytande och människors omedvetna, 

medvetna och aktiva okunskap kring frågor som inte matchar vithetens, vita mäns och 

Sveriges bild av sig själva. Sedan finns det en gemensam nämnare för vilken kunskapslucka 

som saknas i tidigare forskning, vilket är att man inte kopplar ihop konsekvenser av rasism 

och islamofobi till hedersproblamtiken. Detta även att människor oavsett bakgrund och 

erfarenheter inte reflekterar över maktstrukturernas strukturella, psykiska och fysiska 

konsekvenserna. Något som kan tänkas vara viktigt när man undersöker det här ämnet är 

klassperspektivet som inte kommer analyseras i uppsatsen. Studiens omfång och tidsaspekt 

gjorde att jag valde att enbart granska rasism och islamofobi.  

Våld och förtyck i hederns namn är ett aktuellt och ett brett ämne som har studerats och 

debatteras från olika perspektiv. Mestadels från ett kulturellt, feministiskt och intersektionellt 

angreppsätt. Därför har avgränsningar i teorier skett för att vara lämpliga för uppsatsens 

frågeställningar. Då rasism och islamofobi är en problematik i sig blir det självklart att 

studien inte använder sig av en kulturell utgångspunkt som präglas av stereotypiska bilder av 

vissa grupper, inte heller ett feminsikt perspektiv som enbart fokuserar på mäns våld mot 

kvinnor när våldet drabbar andra sexualiteter och könsidentiteter. Som ovan nämnt existerar 

det en brist på forskning kring rasism och islamofobi om undersöker vilka konsekvenser de 

utgör för våldsutsatta personer. Därför blev det ytterst relevant att avgränsa mig till ett 

empirisk material, vilket blev verksamheter som arbetar med hedersfrågan.  

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i sex olika kapitel. Första kapitalet behandlar inledningen som 

presenterar studiens ämne, problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Kapitel två redogör för tidigare forskning, vilka är flera olika studier kring hedersrelaterat 

våld och förtryck. Kapitel tre fokuserar på studiens semistrukturerade intervjumetod genom 

att redogöra för hur undersökningen har gått till och vilka material som använts för att 

besvara studiens frågeställningar. Kapitel fyra presenterar undersökningens teoriramverk med 

tre olika avsnitt, där den första avsnittet fokuserar på intersektionalitet, den andra fokuserar 

på ras och vithet, och den tredje fokuserar på islamofobi. Kapitel fem redovisar resultat och 

analys av studiens samtalsintervjuer. Kapitel fem kategoriseras utifrån intervjuguiden, vilka 

är fem olika avsnitt, 1. behandlar en beskrivningen av intervjupersonerna, 2. debattklimatet 

och dess karaktär av rasism och islamofobi, 3. strukturella och psykiska konsekvenser och 4. 

ett arbete fritt från rasism och islamofobi 5. en avslutande reflektion. Slutligen i följd av 

kapitel sex som är slutsats.  
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning avser svensk nationell forskning då studien enbart undersöker rasistiska 

och islamofobiska diskurser i Sverige. Här framläggs en översiktlig beskrivning av det 

svenska kunskaps- och forskningsområdet kring hedersfrågan. Ett intersektionellt perspektiv 

och en reflektion av det i relation till det kulturella perspektivet kommer att presenteras.  

2.1 Det svenska Kunskap- och forskningsområdet   

En kartläggning som lyfter upp frågan är Socialstyrelsen rapport Ett liv utan våld och 

förtryck: Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Denna förklarar våldet så här: ”Hedersrelaterat våld och 

förtryck är ett etablerat begrepp som kan ses som ett paraplybegrepp för våld och förtryck 

med syfte att kontrollera familjemedlemmar för att bevara familjens eller släktens anseende. 

Hedersrelaterat våld kan förekomma oavsett födelseland, kultur och religionstillhörighet. Det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket tar sig kollektiva uttryck och såväl kvinnor som män 

kan utsättas”.7 

En annan rapport som även uppmärksammar detta är Det hedersrelaterade våldets och 

förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och 

Stockholm 2017–2018. En kartläggning om det hedersrelaterade våldets fysiska, psykiska, 

ekonomiska, sexuella och materiella konsekvenser. Rapporten visar tydligt att det fysiska 

våldet är vanligt i en hederskontext, dock framkom det att psykiska våldet har en starkare 

närvaro, vilket författarna menar uttrycker sig i begränsningar, kontroll, trakasserier, 

ryktesspridning och hot om våld. Våldet som motiveras genom heder är kollektivt 

sanktionerat och uppstår när en familjemedlem oavsett kön har agerat på ett sätt som anses 

riskera familjens heder. Därav används fysiskt och psykiskt våld som en metod för att 

upprätthålla hedern vid liv genom att bestraffa personen som agerat utanför traditionerna, 

sedvänjorna, vilket anses vara ett sätt för att bevisa för kollektivet att ”ohederliga” beteenden 

inte tolereras.8  

I Nationellt Centrum för kvinnofrids rapport: Hedersrelaterat våld och förtryck – en 

kunskaps- och forskningsöversikt har man framställt en forskningsöversikt avseende våld i 

hederns namn i Sverige. I rapporten urskiljer författarna tre olika angreppsätt som finns inom 

 
7 Socialstyrelsen. 2019. Ett liv utan våld och förtryck: Slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell 

kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck. Stockholm. S. 12.  
8 Baianstovu, R., Strid, S., Cinthio, H., Särnstedt., & Enelo, J. 2018. Det hedersrelaterade våldet och förtryckets 

uttryck och samhällets utmaningar: En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018. Stockholm.  
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den svenska forskningen kring frågan om hur våldet kan förstås och förklaras. De framlägger 

ett kulturantropologiskt perspektiv som menar att det existerar en hedersideologisk 

förklaringsmodell av våldet, ett könsmaktsperspektiv som anser patriarkala strukturer vara 

roten till problemet, samt ett intersektionellt perspektiv som tittar på olika maktordningar och 

hur de påverkar varandra i relation till våldet.9 Våld och förtryck i hederns namn i Sverige har 

under de senaste 22 åren varit föremål för flera forskningsstudier och offentlig debatt i både 

mediala och politiska sfärer. Det finns flera olika förklaringsmodeller till varför detta våld 

uppstår, då forskare inte är eniga i frågan sätter det olika perspektiv mot varandra. 

Forskningen delas i tre dominerande angreppssätt med olika perspektiv. Det kulturella 

perspektivet, det feministiska perspektivet och det intersektionella perspektivet.10 NCK-

rapporten menar att det finns en ambivalens kring språkbruket av begrepp som heder, vilket 

de anser kan undergräva andra bakomliggande sociala, ekonomiska och politiska 

maktfaktorer.11 

2.2 Intersektionellt perspektiv  

”Hedersvåldsdiskursen” har kritiserats av flera forskare som menar att våld som 

kulturbetingat riskerar att diskriminera och stigmatisera vissa minoritetsgrupper. 

Forskningsinriktningen växte fram och utformades i samband med den postkoloniala 

feministiska rörelsen som la grund till den postkoloniala genusforskningen. Detta på grund av 

att det feministiska perspektivet ansågs enbart fokusera på könsmaktsordning och inte 

inrymde ett intersektionellt perspektiv avseende ras, klass och sexualitet. I svensk forskning 

kom det intersektionella angreppsättet att ha en bredare fokus på olika maktstrukturer och hur 

dessa samspelar med varandra gällande hedersfrågan. Intersektionalitet uppkom som kritik 

mot debatten om ”hedersmord” som framfördes i början av 2000-talet. Detta perspektiv går 

bortom den starka uppdelningen mellan kultur och kön som används av de andra 

perspektiven.12 Ekonomhistoriken Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och 

sociologen Diana Mulinari introducerade begreppet för det svenska samhället med syfte till 

att visa hur kön tillsammans med andra maktfaktorer påverkar varandra. Enligt kan inte 

könsdiskriminering förstås utan en analys av sambandet mellan klass eller ras/etnicitet.13  

 
9 Nationellt center för kvinnofrid. 2010.  
10 Nationellt center för kvinnofrid. 2010. S. 18.  
11 Ibid. S. 9.  
12 Ibid. S. 18. 
13 De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana. 2002. Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och 

etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas. & De los Reyes, Paulina &Mulinari, Diana. 2005 

Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. 1. Uppl. Malmö. 
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Paulina de los Reyes tillämpar ett intersektionellt perspektiv på hedersproblematiken i sin 

rapport Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i 

Sverige där hon skriver: ”Som debatten i Sverige visar kan detta antingen leda till att 

könsförtrycket förläggs till andra kulturella/nationella rum eller också till förnekandet av 

specifika former av könsförtryck om det finns en risk att det förstärker fördomar och leder till 

ökad rasism och diskriminering. I ett samhälle där strukturell diskriminering och 

vardagsrasism förekommer är såväl erfarenheter av könsförtryck som förhållningssättet till 

detta förtryck genomsyrade av rasistiska föreställningar och stereotypier. Det är med andra 

ord inte möjligt att förhålla sig till könsförtrycket utan att ta hänsyn till föreställningar om 

etnicitet/ras eller kultur som markörer för över- och underordning.” 14 Hon säger även att 

denna oförmåga att synliggöra andra maktordningar i Sverige gör att utsatta personers 

berättelser om våld förblir ohörda. Med andra ord kategoriserar Sverige kroppar baserat på 

rasistiska uppfattningar om dem och deras underordning som rasifierade personer.15  

De los Reyes säger att samhället generellt bygger på en strukturell diskriminering som 

förstärker föreställningen om de ”andra” som är något ”vi” inte är eller står för. Den rasistiska 

systematiska diskrimineringen som finns i Sverige bidrar till att våldsutsattheten hos kvinnor 

ökar. För henne bör man beakta detta genom intersektionalitet som synliggör olika typer av 

orättvisor och utsattheter som i den meningen har sin grund i könsmaktsordning och 

rasistiska maktstrukturer. De los Reyes använder sig av begreppet etnicitet såsom hon gör 

med genus/klass och menar att dessa är en socialkonstruktion skapat av det hierarkiska 

systemet som ser ena gruppen som norm och de andra grupperna som främlingar/avvikare.16 

Likt De los Reyes gör även sociologen Mehrdad Darvishpour ett resonemang kring 

hedersfrågan kopplat till intersektionalitet i sin avhandling: ”Invandrarflickor” som 

fyrdubbelt förtryckta? En intersektionell analys av generationskonflikter bland 

”invandrarfamiljer” i Sverige. Han anser såväl etnicitet som klass och kön bör beaktas när 

man förklarar olika typer av våld. Darvishpour menar för att kunna förstå och begripliggöra 

 
14 De los Reyes, Paulina. 2003. Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga 

kvinnor i Sverige. Integrationsverket, Norrköping. S. 34.  
15 Ibid.  
16 De los Reyes, Paulina. 2004. ”Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet”. I Lindgren, Magnus, 

Pettersson, Karl-Åke & Hägglund, Bo (red.). 2004. Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm, 2004. S. 33 & 

108. & De los Reyes, Paulina, ”Det problematiska systerskapet – Om svenskhet och invandrarskap inom svensk 

genushistorisk forskning”, I Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige - en 

festskrift till Wuokko Knocke, Ny utg., Atlas, Stockholm. S. 31. 
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olika former av våld och förtyck bör man ha kunskap kring etnicitetens samverkan.17 Både 

De los Reyes och Darvishpour tar avstånd från begreppet ”hederskultur” eftersom de anser 

det skapa en förenklad, schablonmässig och generell uppfattning av ”invandrarfamiljen”. 

Enligt dem skapar denna uppfattning en normalisering av att icke-etniska svenska män är 

våldsutövare och kvinnor/flickor i sin tur reduceras till offer. Vilket de även menar leder till 

att bemötandet av utsatta personer försvåras.18  

Därför förespråkar De los Reyes att våldet i stället måste ses i relation till varje enskilda 

personens specifika situation ”i skärningspunkten mellan könsmässiga och etniska 

hierarkier”.19 Vilket också Darvishpour resonerar kring, han menar att en homogen bild av 

”invandrarfamiljen” skapar brister i våldsarbetet där man missar hur könsaspekten inom både 

individuella icke-etniska och etniska svenska familjer påverkas likadant av faktorer som 

klasstillhörighet, socioekonomisk status och kulturell tillhörighet.20 Han påpekar dessutom att 

definitionen av hedersnormer som kontroll av kvinnas sexualitet är ett fenomen som finns i 

de flesta länderna världen över på olika sätt.21 Därför blir begrepp som hederskultur 

problematiska då det kategoriserar kroppar utifrån etnicitet baserat på en enhetlig uppfattning 

av ”invandrarfamiljen”, vilket även stigmatiserar vissa grupper i Sverige. Dock förnekar 

Darvishpour inte kulturella normer som en del av problemet, men att kön, klass och rasism 

påverkar varandra. Här säger han även att rasismen kan förstärka de patriarkala strukturerna 

hos minoritetsgrupper, även födda i Sverige. Därför menar han att som forskare begår man 

misstag när man väljer att ignorera segregation och diskriminering av minoritetsgrupper.22 

Statsvetaren Maria Carbin har också skrivit en avhandling om hederproblematiken: Mellan 

tystnad och tal – flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik, där hon granskar den 

svenska politiska debattklimatet om hedersmord. Carbin ställer sig kritiskt till det kulturella 

förståelsen som åtskiljer ”svenskar” och ”icke-svenskar” och menar att det är genomsyrat i de 

politiska insatserna mot våldet i hederns namn, där våldet oftast förklaras i termer av 

traditionella kulturella normer som kommer från MENA-regionen. Att måla upp en region 

som problemets ursprung är problematisk menar Carbin, vilket hon anser bidra till att svenska 

 
17 Darvishpour, M. 2006. ”Invandrarflickor som fyrdubbelt förtryckta? En intersektionell analys av 

generationskonflikter bland invandrare i Sverige”. I: Hedetoft, U. & Peterson, B. & Sturfelt, L. (red.). Bortom 

Stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige. Stockholm: Makadam. S. 186.  
18 Darvishpour 2006. S. 184 & De los Reyes 2003. S. 32 & de los Reyes 2004. S. 102.  
19 De los Reyes. 2004. S. 108.  
20 Darvishpour. M. 2006. S. 187. 
21 Ibid. S. 181.  
22 Ibid. S. 196 & 179.  
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staten bortser sitt ansvar. Att starkt koppla en hederskultur med en region på det sättet man 

gör i Sverige skapar åtskillnader mellan svenskt och icke-svenskt, och kategorisering av vissa 

grupper som förövare eller förtyckta. 23 Enligt henne existerar det en svårighet kring hur det 

politiska arbetet kring våld i hederns namn ser ut och uttrycker det så här: ”Svensk politik 

ställs inför en uppgift som rör själva betecknandet av problemet, något som i vid bemärkelse 

kan kallas benämnandets problematik.”24 Carbin skriver att det politiska arbetet kring frågan 

har framför allt handlat om omstridda förståelser och förklaringar av hederproblamtiken. Hon 

visar även hur den politiska debatten är genomsyrad av olika gruppers skilda värderingar, där 

en slags värderingsdiskurs skapas. Detta menar hon är att unga kvinnor med olika etniska 

bakgrunder sågs som förtyckta av män med hederskulturer och patriarkala normer som var 

främmande för det svenska samhället. Carbin säger också att komplexiteten med att finna en 

enhetlig definition av hedersrelaterat våld och förtyck gör att man i stället väljer att luta sig 

mot mordet på Fadime Sahindal.25 

En annan forskare som diskuterar ämnet är sociologen Minoo Alinia. I sin artikel White 

ignorance, race, and feminist politics in Sweden skriver hon att svensk forskning om 

hedersfrågan har fokuserat på ”de andra” och ett ”vi” och ”dem” resonemang. Detta tänkesätt 

säger hon har använts som en legitim kunskap av samhället, inklusive aktivister med en 

annan etnisk bakgrund som har varit utsatta för hedersproblematik. Detta eftersom det 

kulturella perspektivet av svensk hegemonisk vit feminism inte gett utrymme för berättelser 

kring rasdiskriminering. Därav har våldsutsatta personer känt sig tvungna att välja 

könsbaserat våld framför rasifiering som också är en del av deras egna upplevelser av våld 

som rasifierade kvinnor. Även i andra antirasistiska rum och sammanhang finns det en risk 

att utsatta kvinnor känner sig tvingande att överge sina erfarenheter av könsbaserad våld och i 

stället prioritera sina upplevelser av rasism. Vilket Alinia menar är en konsekvens av 

komplexiteten av multidimensionaliteten av ett intersektionellt förtryck och hegemoni av 

orättvisor utifrån maktrelationer.26 Alinia problematiserar även hedersbegreppet och 

diskuterar den kulturella ”hedersvåldsdiskussionen” och hur den har lett till rasism, inklusive 

antimuslimsk rasism. En diskurs som fortsätter reproducera etniska och kulturella åtskillnader 

och uteslutning av ”främlingar”. För Alinia bör vi förstå våld i hederns namn utifrån 

 
23 Ibid. S.  
24 Carbin, Maria. 2010. Mellan tystnad och tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Stockholms 

universitet. S. 11. 
25 Ibid. S. 115.  
26 Alinia, Minoo. 2020. S. 252.  
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sociopolitiska och historiska perspektiv i de konfliktdrabbade områden (krig, militarisering, 

etniska gränsdragningar och fattigdom) som kvinnorna befinner sig i. Detta betyder att våldet 

ska förstås från enskilda kvinnors upplevelser och på samma gång relatera det till den 

patriarkala strukturerna som kännetecknar mäns våld mot kvinnor. Sammandraget menar 

Alinia att enbart se hedersrelaterat våld och förtyck i termer av genus, sexualitet och kultur är 

en förenkling av problamtiken.27 Vidare anser Alinia att definitionen av hedersvåld som en 

del av hederskultur är kontraproduktiv som hon anser bidra till flera olika problem. Att 

härleda mäns våld mot kvinnor till kultur leder till att andra maktstrukturer och orättvisor 

osynliggörs. Här nämns kolonialism som ett faktor till att patriarkala släktskapsklaner 

förstärkts, där etniska strider, våld och förtyck spelat roll.28  

Dessförinnan, mordet på Fadime Sahindal hade svenska samhället en högtolerans för 

mångkulturalism där svenska myndigheter inte agerade tillräckligt när det kom till våld och 

förtyck i familjer med en annan etnisk tillhörighet eftersom man ansåg det vara ett inslag i 

deras kultur. Därefter mordet började denna tolerans att skena, man gick från den 

kulturalistiska synsättet och i stället ersatte det med en svensk white saviorism. Detta innebar 

att man ignorerade våldet och utsatta personer och i stället fick det att handla om att 

”invandrarkvinnor” måste räddas från de farliga ”invandrarmännen” och kollektiven. Detta 

narrativ har en bild av migranter som antingen offer eller förövare. Ett narrativ som även 

präglas av uttalanden om att värderingar som anses finnas hos denna grupp bör ersättas med 

svenska bättre värderingar, där assimilation är i fokus.29 Icke-västerländska kvinnor som 

drabbats av patriarkala strukturer objektifieras som räddningsprojekt och förväntas att välja 

”svenska värderingar” och en ”svensk fri livsstil”. Motsätter man sig detta kan man betraktas 

vara förtyckt. Denna synsätt bottnar i idén om att svensk kultur, identitet och ”värderingar” 

ses som fasta.30 

2.3 En reflektion  

Rúna Baianstovu är en av få forskare som granskar det hedersrelaterade våldet ur ett 

kulturellt och ett intersektionellt synsätt. I hennes bok Heder: hedersrelaterat våld, förtyck 

och socialt arbete rangordnar hon fördelar och nackdelar med dessa två perspektiv. Det 

kulturella angreppsättet anser hon ha fördelen att på ett logiskt sätt förklara hur våldet 

uppkommer. Nackdelen är att våld i hederns namn ofta definieras utifrån en bild av migranter 

 
27 Alinia, Minoo. 2011. S. 43–64.  
28 Alinia, Minoo. 2012. Tio år med ’hederskultur’: dags att tänka om. Kurdish feminists’ tribune.  
29 Alinia, Minoo. 2011. S. 291, 298–302. 
30 Ibid. S. 43–64. 
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från MENA-regionen, vissa delar av Asien och Afrika, samt utgår ifrån hur andra människor 

väljer att definiera våldet. Baianstovu menar att ha en föreställning av att all kvinnoförtryck 

har grunden i ett visst ”hederstänkt”/region skapar missuppfattningar.31 Detta i sin tur leder 

till att felaktiga slutsatser dras snabbt baserat på rasism. Hon skriver också att unga flickor 

och deras familjer med en icke-etnisk svensk bakgrund med stor sannolikhet döms på 

förhand, vilket visar på att de svenska myndigheterna utgått ifrån det kulturella 

perspektivet.32 När det kommer till det intersektionella perspektivet anser Baianstovu att 

fördelen här ligger i att detta synsätt ställer sig kritiskt till de rasistiska stereotyperna det 

kulturella perspektivet producerar. Dock säger hon att nackdelen är att detta perspektiv inte 

riktigt erbjuder någon konkret förklaring eller idéer på förbättring inom området.33 Sedan 

2000-talets början har dessa två perspektiv stått sig kritiska mot varandra. Vilket Banistovu 

säger inte alls behöver vara så med förklaring att våld i hederns namn inte ska reduceras till 

kultur och man ska samtidigt inte förneka att det finns inslag av en ”hedersideologi”.34  

Rasifierade personer i Sverige antas vara ociviliserade och konservativa i sin mentalitet, samt 

vill leva i och följa en patriarkal ordning. När det kommer till etniska svenskar ses de som 

civiliserade, demokratiska och jämställda eftersom de svenska värderingarna och svenska 

kulturen också anses vara det.35 Föreställningar om att våld och förtyck i hederns namn anses 

hända bland kurder med hänvisning till de mest uppmärksammade ”hedersmorden” på Pela, 

Sara och Fadime, vilka hade ett kurdiskt etnicitet. Tidigare forskning säger även att många 

kurder döms på förhand, där kvinnor anses vara förtyckta, fast fallet inte alltid är så.36 Likaså 

döms män som utför våld i nära relationer, där deras våldkapital utreds av socialtjänsten och 

förklaras i basis av deras etniska ursprung, ett ”hedersvåld” påstått vara normaliserat inom 

deras kultur. Etniska svenska män däremot ses i ljuset av andra förklaringsmodeller som 

exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa.37 I flera sammanhang uppfattas utomeuropéer vara 

bärare av det hedersrelaterade våldet även om många européer kan vittna om liknande 

patriarkala och auktoritära familjestrukturer med liknande hedersmekanismer.38 

 
31 Baianstovu, Runa. 2017. Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. Uppl. 1. Lund. S. 11.  
32 Ibid. S. 12.  
33 Ibid.  
34 Ibid. S. 169.  
35 Ibid. S. 87.  
36 Ibid. S. 87-88.  
37 Ibid. S. 89.  
38 Ibid. S. 121.  
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3.Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel kommer studien att stödjas av olika teoretiska perspektiv. Inledningsvis 

presenteras intersektionalitet av Paulina de los Reyes. Därefter Sara Ahmeds teori om vithet 

och rasism, Vithetens fenomenologi. Slutligen kommer Mattias Gardells teori om islamofobi 

och antimuslimsk rasism och dess konsekvenser att redovisas. Utifrån utgångspunkten för 

studien väljer jag dessa teorier, samt utgår ifrån intersektionalitet.  

3.1 Intersektionalitet  

Studien bygger på ett intersektionellt perspektiv eftersom ett stort antal olika maktfaktorer 

och identiteter undersöks och sammankopplas med varandra. Då våldet drabbar olika 

könsidentiteter och sexualiteter samt att det svenska samhället producerar/reproducerar 

rasism/islamofobi och dess tänkta konsekvenser, i form av strukturella konsekvenser, fysiska 

konsekvenser och psykiska konsekvenser är det omöjligt att enbart lägga krut på ett problem i 

taget. Med andra ord att se det hedersrelaterade våldet eller rasism som enskilda problem gör 

mer skada än nytta. Sedan saknas det ett hbtq-perspektiv, ett mansperspektiv, ett icke-binärt 

perspektiv som bortses i samhällsdebatten och forskningen. Som De los Reyes m.fl. skriver är 

intersektionalitet: ”en förståelse av makt som sammansatt, instabil och kontextbaserad och av 

sociala praktiker som en grundläggande komponent i skapandet av skilda gruppidentiteter 

och kategorier”.39 Därav faller det naturligt att ett intersektionellt perspektiv är det mest 

lämpliga att utgå ifrån när jag även behandlar frågan ur ett kritisk synsätt. Men även för att de 

olika verksamheterna jag har intervjuat också arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

Intersektionell teori har sin grund i den feministiska ideologin avseende postkolonial teori i 

samverkan med svart feminism och postmodern feministisk teori. Det intersektionella 

perspektivet har existerat inom den feministiska teoribildningen och forskningen sedan 1800-

talet då kvinnorörelser samarbetade med antislaverirörelsen och bildade en intersektionell 

kritisk ställningstagande av maktstrukturer. Sedan har det också varit aktuellt under 1970-

talets andra vågens kvinnorörelse där man utgick ifrån en socialistisk och marxistisk 

feministisk synsätt som rörde frågor om sambandet mellan klass och kön.40 I Sverige 

presenterades denna teori av Paulina De los Reyes, Diana Mulinari och Irene Molina. Ett 

intersektionellt perspektiv handlar om att människors livsvillkor inte kan granskas ”rättvist” 

 
39 De los Reyes m.fl. 2005. S. 233.  
40 Nina Lykke. 2005. Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter. Kvinnovetenskaplig 

tidskrift årg:26, 2-3.05. S. 9–10. Lykke, Nina (2005). ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och 

möjligheter”. I Kvinnovetenskaplig tidskrift. Vol. 26. Nr. 2–3. S. 9–10.  
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enbart ur en identitetskategori såsom kön, klass, ras, etnicitet, sexualitet eller 

funktionsnedsättning.41 Enligt De los Reyes m.fl. har teorin från början startats som en: 

”antirasistisk kritik till den vita feminismens hegemoni och exkluderande praktik”.42 Detta är 

även något som genomsyrar hennes forskning, speciellt när det kommer till ett 

etnicitetperspektiv. I sin bok Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap beskriver Mulinari och De los Reyes intersektionalitet som: ”Med intersektionalitet 

menar vi att synliggöra och problematisera de sammanlänkningar som är konstitutiva för 

maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten”.43  

De los Reyes menar att ha en intersektionell analys skapar möjligheter att sammankoppla 

olika analysnivåer för att kunna synliggöra hur vissa maktordningar förstärks av andra 

maktstrukturer och normer. Hon skriver även att om ett sådant perspektiv tillämpas på den 

svenska feminismen kommer de hierarkiska tankesätten och diskriminering att 

uppmärksammas. Den hegemoniska feminismen i Sverige är nära till den etablerade politiska 

jämställdhetsdiskursen som kopplar förställningen om jämställdhet till den svenska 

nationaliteten.44 Detta i sin tur innebär att könsdiskriminering och feminismens opposition 

mot det baseras på etnicitet och nations idéer. Vilket i sin tur skapar två läger eller kategorier 

av förtyck och motstånd, en för svenska personer och en för ”invandrare”.45  

3.2 Ras och vithet  

Det som gör Sara Ahmeds fenomenologiska studie, A phenomenology of whitenes, lämplig 

för studien är att hon undersöker och analyserar vithetsnormens närvaro. Men även för att 

hon förklarar hur diskurser, ras, historiedimensioner är viktiga faktorer för att kunna skapa en 

förståelse för hur kroppens orientering verkar i ett rum samt hur rasifierade kroppar orienterar 

sig utefter vithetens mall. Ahmed berikar den klassiska fenomenologiska forskningen 

utgående ifrån Frantz Fanons upplevelser av rasism och erfarenheter av att vara en svart man 

i en vit värld. Detta gör Ahmed genom att utveckla Fanons perspektiv och framkallar en ny 

teori som hon kallar ”vithets fenomenologi” med syfte till att granska vithetsnormens 

närvaro.46 Hennes perspektiv särskiljer sig från den traditionella fenomenologiska 

forskningen då hon utvidgar den genom att analysera hur diskurser, ras- och 

 
41 De los Reyes & Mulinari. 2005. S. 14.  
42 Ibid. S. 15.  
43 Ibid. S. 24.  
44 De los Reyes, m.fl. 2005. S. 79 
45 Ibid. S. 275.  
46 Ahmed, Sara. 2007. 'A Phenomenology of Whiteness'. Feminist Theory. vol. 8/no. 2. Sage Publications, 

London, Los Angeles, New Delhi, and Singapore. S. 150. 
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historiedimensioner är väsentliga komponenter när man studerar kroppens orientering i ett 

rum.47 Ahmed förklarar vithet som en pågående och oavslutad historia, en hierarkisk ordning 

som orienterar kroppar i olika specifika håll, vilket sker genom att bestämma över hur de ”tar 

upp” utrymmen och vad de kan ”göra”. Vithet uppfattas vara en vana, till och med en dålig 

vana som enligt Ahmed är förklaringen till människans sociala gärningar.48 Detta menar hon 

beror på att kroppar likaväl formas av kolonialismens vita arv som utmärker dagens 

samhällen. Detta baseras på den koloniala rasistiska ideologin om ras som en social och 

kroppslig given struktur som människor anammar som historiskt arv. Med andra ord innebär 

det att kroppar redan innan sin ankomst till världen ärver sina förfäders förtyck och historia.49  

Ahmed förstärker sina argument genom att använda sig av begreppet orientering kopplat till 

vithet och förklarar det som subjektets förhållningssätt till världen.50 Hon menar att kroppens 

orientering i ett rum påverkas av vad den kommer i kontakt med eller riktar sig mot. Vad som 

är åtkomligt bestäms av de orienteringarna vi redan gjort eller som är tillgängliga för oss.51 

Kroppens förmåga att göra och sträcka sig efter saker är enligt Ahmed ofrivilliga val 

determinerade av rummets, världens och bekantskapens begräsningar och möjligheter. Om en 

individ känner sig hemma i ett rum menar Ahmed att det beror på att hens handlingar inte 

kräver en eftertanke. Utan att det visar på att personen utgår ifrån en vana, ett privilegium 

som den blivit tilldelad av världen. Detta resonemang gör hon genom att luta sig mot Fanons 

Teori om kroppsschemat som nåbart för en ”kropp som känner sig hemma”. Genom att tolka 

det som att världen är vit och därför blir vita personers behov och intressen prioriterade 

framför rasifierade människors rättigheter. En icke-etnisk svensk person som befinner sig i en 

vit värld avbryter den rasbaserade kroppsschemat, inklusive struktureringen av dess sätt att 

handla i ett rum. Vilket Ahmed menar i sin tur bidrar till att rasifierade människor känner sig 

desorienterade i västvärlden.52 Detta är exakt vad rasifierade personer som utsätt för våld gör, 

de avbryter den vita strukturerade kroppschemat och därav blir ett hot för Sveriges vita 

hegemoni och deras självgoda bild av sig själva.  

Sara Ahmed framlägger ett alternativ modell till vithet och att förklara att västerländska stater 

besitter en hegemonisk ordning som kategoriserar vissa kroppar som främlingar. Rasifierade 

 
47 Ibid. S. 153.  
48 Ibid. S. 149.  
49 Ibid. S. 153–154. 
50 Ibid S. 151. 
51 Ibid. S. 153.  
52 Ibid. S. 153–154.  
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personer blir i denna mening främmande och desorienterade när de känner sig 

”malplacerade” i de institutionaliserade vita rummen, då de avviker sig från majoriteten. 

Inträder rasifierade kroppar vita rum kommer de ses som främlingar, vilket Ahmed säger har 

att göra med att vita kroppar blir ”ställda” och vidare får sin världsbild skakad.53 Främmande 

människans bakgrund är alltid misstänkliggjord, vilket enligt Ahmed är en kvardröjande 

diskriminering som stänger ut främlingen från samhället, samt resulterar i en påtaglig diskurs 

om den ”farliga främlingen”. Eftersom det existerar en tanke av att rasifierade personer är 

farliga uppfattas de skapa en fara för västvärlden. Utomeuropéer sätts därav utanför 

samhällsgemenskapen. Vidare säger Ahmed att detta leder till att politiken som rör rörlighet 

och handlingsutrymme blir begränsad av diskursen kring ”den farliga främlingen”. 54  

På detta sätt underminerar vithet rasifierade kroppar till förmån för vitas hegemoni över 

diskurser kring rasism, islamofobi och våld och förtyck. Synen på vithet som faktum sätter 

rasifierade kroppar i främlingskap, då deras kroppar och utsatthet utmanar strukturer som 

gynnar vita kroppar, vilka kan ses som ett hot mot den vita dominerande makten. Här blir det 

även tydligt att diskursen kring våld och förtyck i hederns namn är starkt infekterad av den 

svenska vita självgoda bilden av sig som jämställda, där våldsutsatthet bland rasifierade 

kroppar anses vara främmande och något skapat av dem. Detta tyder också på att det svenska 

samhället i sin tur slår ifrån sig sitt ansvar, men även besitter en oförmåga att reflektera över 

att hedersmekanismer även existerar i etniska svenska familjer/sekter. Ahmeds teori är bra 

och tydlig och markerar en viktig aspekt avseende vithetsnormens möjligheter och 

begräsningar för vita människor respektive rasifierade människor. Detta blir användbart i 

studien för att begripliggöra och uppmärksamma strukturella problem som kan komma att 

uttalas bland studiens informanter. Ett väsentligt tolkningsverktyg som kan underlätta 

förståelsen av intervjuerna och kritisera vithetsnormens dominans/rasismen kring våld och 

förtyck i hederns namn.  

3.3 Islamofobi  

Våld och förtryck i hederns namn är förekommande i flera olika religioner, kulturer, länder 

och regioner men är mest förknippat med MENA-regionen och islam. Detta är något som är 

väldigt synligt i offentliga debatter, där islam och kulturer i MENA-regionen diskuteras flitigt 

i koppling till begrepp som ”hedersvåld” och ”hedersmord”. Något som på senare år varit 

framträdande är associationen av hedersproblematiken som någon form av muslimsk kultur, 

 
53 Ibid. S. 159.  
54 Ibid. S. 163.  
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med förklaringen att det förekommer i muslimska familjer. Men hur ser islamofobin ut i 

Sverige? Och vad kan antimuslimska tankebanor skapa för konsekvenser? Mattias Gardells 

teori om islamofobi fyller en viktig funktion för uppsatsens analys, då studien berör 

islamofobiska tankesätt rörande frågan om våld och förtryck i hederns namn. Gardell 

granskar den islamofobiska tanketraditionen och analyserar fördomarna om muslimer och 

dess konsekvenser. Det finns en syn på muslimer som våldsbenägna, terrorister, 

kvinnoförtryckare, antisemiter och ett hot för demokratin och yttrandefriheten. Frågan som 

blir aktuell här är hur kan vi ha blivit så vana vid ett sådant debattklimat att vi förbiser att 

denna retorik utgår ifrån ett rasistiskt skillnadstänkande? 

Mattias Gardell definierar islamofobi som en antimuslimsk rasism: ”Socialt reproducerade 

fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt handlingar och praktiker som 

angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de är eller antas vara 

muslimer och associeras med islam”.55 Islamofobi bygger på en retorik som utgår ifrån ett 

rasistiskt skillnadstänkande, där religion och kultur ses som avgränsade monolitiska enheter 

som besitter en överordning över hur personer som antas tillhöra denna kultur eller religion 

tänker och agerar, samt hur de ”är” som människor. Gardell förklarar skillnadstänkandet som 

en sorteringsprincip, ett sätt att kategorisera människor i olika raser som därefter kan 

bedömas, värderas, och rangordnas i ett samhälle för exkludering och upptagning. Det sättet 

att tänka och resonera säger Gardell vara omöjligt när det handlar om den svenska kulturen 

eller religionen. I det här landet är vi medvetna om att svenskar/svenska protestanter inte är 

en enhetlig grupp som tänker och agerat på samma vis. Tvärtemot existerar oändliga möjliga 

sätt att agera som en svensk och protestant. Han menar att vi är välmedvetna om våra val att 

ignorera, åsidosätta, följa eller manipulera ett religiöst påbud i olika kontexter och situationer, 

samt att de flesta av våra handlingar och tankar är påverkade av annat än ”religion”. Med 

denna jämförelse vill Gardell visa hur vår bedömning av ”muslimer” inte alls ser ut på 

samma vis, man lämnar dessa självklara insikter åt sidan till förmån för en oavbruten 

reproduktion av yttranden och förställningar om ”hur muslimer är”.56   

I denna mening betyder det att ”hur muslimer är” avgörs enligt ett skillnadstänkande av 

”islam”, där antimuslimska yttranden framställer islam som ett levande väsen med fasta 

egenskaper och enskild agens. Det är vanligt att islam påstås ”ligga bakom” händelser, krig, 

ingripanden och förtyck medan åt andra sidan kan den upplevas fredlig, rimlig och 

 
55 Gardell, Mattias. 2010. Islamofobi. Stockholm. S.17.   
56 Ibid.  
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dialogpartner. Den allmänna uppfattningen om islam och muslimer som underutvecklade och 

ociviliserade är dock mer förkommande. Islamofobins viktigaste förmåga är att just 

bestämma hur muslimer är och vad de är kapabla till att göra i en negativ bemärkelse. Den 

starka åtskillnaden som görs är antimuslimska diskurser kring “vi” och ”muslimer” och hur 

dessa förhåller sig till ”religion”. ”Vi” blir här fria liberala människor som har tillgång till 

religion på våra villkor i syfte till att använda det som vägledning, tröst eller gemenskap. 

”Muslimer” åt andra sidan är sin religion, där de förblir muslimer oavsett tro eller icke-tro, 

praktiserande/icke-praktiserande, i form av beskrivningar såsom ”religiös muslim”, ”sekulär 

muslim” eller ”ex-muslim”. Detta visar på att islam är starkt förknippat med vissa kulturer, 

länder eller regioner, då allt en muslim/de som antas vara muslimer gör eller inte gör 

förklaras med hänvisning till islam. När det handlar om en muslim bortser man från andra 

förklaringsfaktorer för enligt den islamofobiska tankesättet räcker det med att peka på islam. 

Gardell nämner även att det är viktigt att ha i åtanke att islamofobin inte har något med 

religionskritik, man kan betvivla koranen (inklusive, specifika islamstolkningar som 

misogyna, homofobiska, konservativa etc.) hur mycket man vill utan att vara islamofob. 

Däremot att besitta en skillnadstänkande/fördomar i form av antaganden om att människor 

som kommer från muslimska länder eller har en muslimsk tro delar vissa negativa 

karaktärsdrag och därför bör nekas arbete, asyl, bostad eller hållas i uppsikt under Säpo, 

bränna ner moskéer eller utsätta dem för hatbrott har man passerat gränsen. Då har man även 

diskriminerat, rasifierat, exkluderat och särbehandlat en grupp av människor baserat på deras 

yttre attribut eller religionstillhörighet. Islamskritiken ska ej heller vara ett legitimt diskurs 

som utgör en helhetsbild av islam eller hur muslimer är, skriver Gardell.57 

Likaså diskuterar Mattias Gardell den breda antimuslimska rasismen i Sverige i boken 

Migration och etnicitet: perspektiv på mångfald i Sverige i sitt kapitel ”Islamofobi. 

Antimuslimsk rasism och dess konsekvenser”. Enligt Gardell är islamofobi inte en ”fobi” och 

ska vidare inte begripliggöras i termer av enskilda individers ologiska rädslor eller starka 

äckelkänslor för islam och muslimer. Likt begreppen homofobi och xenofobi används termen 

”fobi” i islamofobi för att synliggöra exkluderande, diskriminerande och orättvisa praktiker 

och strukturer, dvs. kategoriseringar av människor, i detta fall homosexuella, främlingar och 

muslimer. Gardell menar att genom detta kan man uppmärksamma stigmatiseringen av vissa 

grupper, mer explicit ett ifrågasättande av diskriminering och ett sätt att försöka lösa 

 
57 Ibid. S. 18–19.  
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problemet för att kunna garantera lika behandling på lika villkor. Islamofober/islamofobiska 

strukturer antyder att problemet inte är att muslimer inte behandlas lika utan anser muslimer 

vara problemet. Diskrimineringen motiveras genom sådana resonemang som pekar ut 

islamofobi som ett hittepå-begrepp.58 

Likt hans resonemang i boken Islamofobi skriver Gardell här att islamofobi leder till 

antimuslimsk rasism och bör ej reduceras till enskilda personer okunskap, avsikter eller deras 

relativa acceptans, utan att det inkluderar ageranden och fördomar som vidare kan uppfattas 

som en teknologi. Teknologi i denna bemärkelse avser metoder, processer, aktiviteter, 

tekniker, färdigheter, kunskaper, föreställningar och verktyg som formar och förändrar 

sociala relationer. Detta producerar med andra ord, eller som Gardell anger Ursula Franklins 

teknologisk definition: ”det är ett sätt på vilka vi gör saker här”. Detta betyder att rasism 

uppfattats som en teknologi som utgör och upprätthåller en ojämlikfördelning av livsvillkor 

och död bland minoritetsgrupper. En teknologi skapat genom uteslutning och underordning. 

Åt andra sidan skapas en maktordning över gränser, diskurser och resurser som i sin tur utgör 

privilegier för den dominerande makten och dess majoritetsbefolkning.59 Detta menar Gardell 

är allvarliga konsekvenser som sätter muslimer i en utsatt position med mindre möjligheter 

och rättigheter i jämförelse med etniska svenskar.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Gardell, Mattias Islamofobi: Antimuslimsk rasism och dess konsekvenser.  2021. S. 409.  
59 Ibid. S. 410–411.  
60 Ibid. S. 414.  
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4. Metod  

Metoden för uppsatsen är en kvalitativ semistrukturerad samtalsintervjustudie, vilket består 

av sju intervjuer med olika personer som arbetar med denna typ av hedersproblematik. 

Informanterna blir då studieobjekt för undersökningen, vilka ger oss inblick i och förståelse 

för våld och förtyck i hederns namn i relation till studiens syfte och frågeställning.61 Syftet 

med undersökningen är att försöka ge en bild av hur verksamheter som arbetar med våld och 

förtryck i hederns namn ser på situationen gällande debattklimatets islamofobiska och 

rasistiska karaktär, inklusive dess konsekvenser på våldsutsatta personer. Intervjupersonerna 

framhäver ett så kallat ideografiskt perspektiv, där inlevelse, förståelse och tolkning står i 

centrum, vilket skapar mer förståelse och uppfattning av samhällsproblematik för människor 

som de ej besitter kunskap i.62 I detta avseende blir en empirisk studie högaktuell för att 

besvara sådana typer av frågor. Varför en intervjustudie är lämplig för att besvara 

frågeställningarna har att göra med att tidigare forskning inte behandlar ett praktisk 

perspektiv gällande konsekvenser av rasism och islamofobi avseende våld och förtyck i 

hederns namn, man kopplar inte dessa komponenter samman.  

4.1 Val av intervjupersoner och datasamling  

Eftersom studien undersöker våldsutsatta personer i relation till konsekvenserna av det 

svenska rasistiska och islamofobiska debattklimatet kring hedersfrågan är det givit att 

studiens målgrupp är våldsutsatta personer. Dock landade valet på att inte intervjua utsatta 

personer av etiska skäl. På grund av studiens begränsade tidsomfång finns det inte möjlighet 

att inkludera flertals olika intervjupersoner, därav kan generaliseringen och tillförlitligheten i 

det fallet blir vag med tanken på att utsattheten kan se ut på olika sätt. Men också att få 

intervjupersoner som enbart talar utifrån sin situation inte kan ge generella slutsatser. Det 

självklara valet blev därför att vända mig till verksamheter som arbetar med hedersrelaterat 

våld och förtyck, vilka är sakkunniga i frågan. Dessa har flera års erfarenhet av att arbeta med 

hedersproblematik problemet. Detta kan ge en bättre bild av problemet med större 

tillförlitlighet. Dock måste man förstå att generalisering kommer att ske. Det kanske finns en 

risk att informanterna kan ses som talesperson för sin verksamhet, därför är det viktigt att ha 

förståelse för att de inte alltid kan tala för alla inom sin arbetsplats. Därför är det ytters viktigt 

 
61 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Towns A, Wängnerud L, 2017. Metodpraktikan: Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. Femte upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. S. 171.  
62 Teorell, Jan & Svensson, Torsten. 2007. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. 

Stockholm: Liber. S. 41–42.  
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att ha i åtanke att personen jag intervjuar kan komma att utgå ifrån sig själv och sina 

värderingar.  

Att jag valt att utgå ifrån att islamofobi och rasism genomsyrar diskursen kring 

hedersproblematiken behöver ej innebära att dessa personer håller med mig. Sedan finns det 

en variation av var de ställer sig i frågan, vilket ger en bredare perspektiv och ett utrymme för 

mig att reflektera över och sätta i gång med ett kritiskt tänkande kring sättet de pratar om 

frågan. Sökandet efter verksamhetsrepresentanter skedde genom e-mail och telefonsamtal 

genom aningen ett informationsbrev eller en muntligt förfrågan. Informationsbrevet med 

etiska principer kring konfidentialitet, samtycke och frivilligt deltagande har också 

presenterats för informanterna63. Under samtalsintervjuerna har även en checklista64 på etiska 

principer använts för att försäkra informanterna om vilka rättigheter de har. 65 För att stödja 

min studie har debattartiklar, tidigare forskning, vetenskapliga artiklar, rapporter, litteratur 

med mera använts.  

4.2 Genomförande  

Samtalsintervjuerna genomfördes februari och mars månad 2022 genom digitala 

kommunikationsplattformarmarna Zoom och Teams, telefonsamtal, men även fysiskt samtal 

på plats. Dessa var alltifrån 45 minuter upp till två timmar och 15 minuter som spelades in för 

att kunna transkribera svaren och underlätta bearbetningen av materialet. Innan 

samtalsintervjuerna utformades en intervjuguide som informanterna fick svara på. Ett 

utrymme för följdfrågor och motfrågor fanns, vilket i sin tur ledde till uppföljingsfrågor som 

gett varierande svar än vad intervjuguiden66 skulle gett. Syftet med mina samtalsintervjuer 

var att fånga och kartlägga lämpade svar som kan besvara uppsatsens frågeställningar.67 

Studien bygger på sju informanter som genom samtalsintervjuerna besvarade studiens 

intervjufrågor och teamen. Efter första intervjun fick jag reducera och justera intervjuguiden 

en aning. Intervjuguiden byggde på två olika teman med varierande frågor, den första 

kategorin behandlade definitionen av våld och förtyck i hederns namn, medan den andra 

handlade om rasism, islamofobi och dess konsekvenser. Det finns en risk för snedvridning av 

intervjuernas resultat när man använder sig av en kvalitativ intervjumetod. Den nackdelen 

 
63 Kap. 8. Bilagor. Avsnitt. 8.1.  
64 Ibid. Avsnitt. 8.2.  
65 Kvale, S. & Brinkmann. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S. 17–19.  
66 Kap. 8. Bilagor. Avsnitt. 8.3.  
67 Esaiasson m.fl. S. 236–237. 
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kallas för ”intervjueffekten”, vilket innebär att miljön man genomför samtalet i, samt jag som 

intervjuare kan påverka informanternas svar.68  

För att kunna undvika detta utgick jag ifrån svarpersoners önskan om var de ville intervjuas, 

men också genom att ha öppna frågor som inte talar om var jag själv står i frågan. I 

samtalsintervjuerna talade svarspersonerna fritt om deras upplevelser och tankar kring 

problemet och under tiden har jag kommit nära dem, vilket underlättade för intervjufrågorna 

att bli besvarade. Detta i sin tur ledde till att intervjupersonerna kände sig avslappnade 

samtalen fördes som vanliga samtal, vilket är bra om man vill eliminera intervjueffekten. De 

inspelade intervjuerna transkriberades löpnade och kategoriserades i varierande teman, bland 

annat hedersnormer, debattklimatet, rasism och islamofobi, förbyggande arbete, strukturella 

och psykiska konsekvenser. Syftet med denna uppdelning är att underlätta bearbetningen av 

det insamlade materialet när jag skriver resultat- och analyskapitlet. 

4.3 Forskningsetik  

Som tidigare nämn var etiska principer viktiga att ha i åtanke när man har en målgrupp som 

utsätts för våld. Vilket visat sig genom valen av intervjupersoner som verksamhetsanställda i 

stället för utsatta personer. Innan varje samtal fick intervjupersoner ta del av studiens syfte 

och metod. Då detta ämne är komplext och känsligt är det viktigt med ärlighet, öppenhet och 

anonymitet. Varje intervju startades med att göra en checklista69 utgående ifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande.70 Alla intervjupersoner har gett samtycke i början av varje intervju, som även 

återfinns i inspelningen. Information gällande deras rättigheter att när som helst avbryta 

samtalet eller avstå från att vara med i studien innan den publiceras har getts ut. Även en 

försäkring av att den inspelade materialet och transkriberingen raderas när studien är 

färdigställd. De har också erbjudits och lovats anonymitet i enlighet med 

konfidentalitetskravet. Anonymiseringen är något som troget följts under hela 

undersökningen, men främst i resultat och analys, då deras personliga integritet är viktigt att 

skydda hanterades datainsamlingen med stor försiktighet. Namnen på intervjupersonen, 

verksamheten, plats, samt information som kan röja deras identitet har censurerats. Den 

insamlade materialitet har varit otillgängligt till obehöriga personer och kommer att raderas 

 
68 Ibid. S. 243.  
69 Kap. 8. Avsnitt. 8.2.  
70 Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet, Stockholm. 



25 
 

när uppsatsen är klar. Denna försiktiga hantering av datainsamlingen var väldigt viktigt för 

elimineringen av risken för skador som kan sätta dessa personer i fara.71 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarheten  

Avseende validitet, reliabilitet och generaliserbarhet hade dessa riktlinjer i åtanke: mäter 

studien det den avser sig att mäta i relation till frågeställningen och syftet? Är det 

presenterade resultatet tillförlitligt? Går det att generalisera fån urval, dvs studiens målgrupp 

till population? Det är det viktigt att konstatera att resultaten är generaliserbara med tanken på 

att respondenterna besitter en hög kompetens i frågan om hedersrelaterat våld och förtyck. 

Eftersom svarspersonerna har arbetat med frågan under flera års tid (många av dem i över 20 

år) finns det en möjlighet för generalisering. Validitet och reliabilitet är också två viktiga 

villkor för en väl genomförd kvalitativ intervjustudie.  

I kvalitativa intervjustudier har författaren i uppgift att mäta och tolka de sammanställda 

resultaten av samtalsintervjuerna. Detta betyder att jag inte kommer att redovisa några 

mätningar i form av siffror utan fokuserar på att beskriva ett samhällsfenomen baserat på 

induktion, vilket innebär att jag fokuserar på informanternas yttranden i materialet. Mäter 

studien det den avser sig att mäta? Ja, jag är övertygad om att den gör, då undersökningen 

utgår ifrån sakkunniga verksamhetsrepresentanter i frågan finns det möjlighet till detta. Jag 

förlitar mig på deras kompetens som det primära källan för uppsatsen. Med andra ord något 

som validiteten och reliabiliteten också förlitar sig på. Tillförlitligheten avseende validitet och 

reliabilitet har ständigt varit i åtanke, därav var det viktigt att tydligt redovisa varje kapitel av 

undersöknings process. Syftet och frågeställningar har följts och besvarats tydligt och 

trovärdigt för att göra studiens resultat och slutsatser trovärdiga och tillförlitliga. 

Tillgångavägssätt gällande genomförandet av intervjustudien har tydligt presenterats från 

utformning av intervjuguide till hur datainsamlingen gått till, inklusive kodningen och 

analys.72  

 

 

 

 

 
71 Bryman, A, 2018. Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. S. 170.  
72 Esaiasson m.fl. 2017. S. 64–65.  
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel är uppdelat i fyra olika delar utgående ifrån de mest övergripande teman som 

intervjuerna resulterade i. Inledningsvis kommer en beskrivning av intervjupersonerna att 

framföras. Därefter redovisas intervjupersonernas svar rörande rasismens och islamofobins 

roll i debatten kring hedersfrågan. Vidare fokuserar kapitlet på strukturella och psykiska 

konsekvenser. Slutligen redovisas det för hur man kan driva ett arbete fritt från rasism och 

islamofobi, följt av en avslutande reflektion. Jag har också valt att integrera 

resultatredovisningen med min analys utifrån studiens teoretiska ramverk, vilket görs efter 

varje avsnitt.  

5.1 Beskrivning av intervjupersonen och verksamheten  

I detta avsnitt kommer studiens sju informanter att presenteras. Intervjupersonerna har 

anonymiserats för att skydda verksamhetens identitet och deras personliga integritet. Därav 

har valet på anonymiseringen landat i att döpa informanterna för ”V” i nummerordning.  

V1: En organisation som jobbar metodutvecklande, stärkande för att förbättra psykisk 

mående. De arbetar praktiskt i utbildningssyfte att sprida ut information för ett förbyggande 

arbete mot våld. Primära målgruppen är yrkesverksamma som möter barn och unga. 

Intervjupersonen är sakkunnig inom hedersrelaterat våld och förtyck, forskare på en svensk 

universitet och har en roll i en svensk kommun.73  

V2: En organisation som har i uppdrag att hjälpa utsatta människor oavsett kön. En annan 

pelare i deras arbete är opinionsbildning, vilket innebär att de föreläser om hedersrelaterats 

våld och förtyck för polis, politikerna, familjer och ungdomar. Intervjupersonen är grundare 

av och ordförande för verksamheten.74 

V3: Verksamheten är en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk 

härkomst för att hjälpa andra kvinnor med utländsk bakgrund. Förutom opinionsbildning 

arbetar de med att ge stöd till kvinnor som har blivit utsatta olika våldshandlingar genom 

samtalsstöd och juridisk rådgivning. Intervjupersonen är Verksamhetsledare.75  

 
73 V1, intervju 1, 2022-02-17.  
74 V2. Intervju 2. 2022-02-17. 
75 V3. Intervju 3. 2022-02-21.  
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V4: En statlig myndighet som arbetar med målgruppen unga hedersutsatta kvinnor. Denna 

verksamhet har i uppdrag att ta emot akuta och planerade placeringar. Intervjuperson är 

socialsekreterare.76   

V5: En statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med jämställdhet, har i uppdrag av staten 

att förbygga mäns våld mot kvinnor, inklusive våld och förtyck i hederns namn. Deras 

främsta uppgift är att ta fram kartläggningar av våldet för att kunna förbättra det 

förebyggande arbetet gällande värderingar, attityder och förställningar för att sedan 

identifiera metoder och arbetssätt som fungerar mot ett brottsförebyggandearbete. 

Intervjupersonen är utredare och sakkunnig i frågan.77  

V6:  En samtalsmottagning som tar emot enskilda personer som är hbtqia-personer utsatta för 

våld på olika sätt, inklusive hedersrelaterat våld. Gällande hur de just arbetar med 

hedersrelaterat våld och förtyck är att personer som utsätts eller har utsätts för våldet och är 

hbtq personer söker sig till dem och får stödsamtal. Intervjupersonen är kurator.78 

V7: En organisation som erbjuder stöd till unga utsatta för hedersproblematik och arbetar 

förebyggande genom utbildning i form av attitydpåverkande åtgärder, samt ett 

opinionsbildande arbete. De riktar sig främst till unga personer, utbildar yrkesverksamma, 

skolor, myndigheter och övriga aktörer. De skapar även en plattform för unga att diskutera 

dessa frågor. Intervjupersonen är verksamhetsansvarig.79  

5.2 Debattklimatet, Islamofobi och rasism 

För att besvara första delen av frågeställningen Hur menar informanterna att det rasistiska 

och islamofobiska debattklimatet ser ut…? kommer informanternas uppfattning av rasistiska 

och antimuslimska diskurserna i debattklimatet kring hedersrelaterat våld och förtyck i 

Sverige att presenteras.  

Bland studiens svarspersoner finns det en samstämmighet om att islamofobiska och rasistiska 

narrativ är påtagliga diskurser i arbetet mot våld generellt. Detta beskrivs konkret av V1 som 

även ställer frågan är det verkligen så att man drivs av omtanken för utsatta människor, eller 

använder man deras utsatthet för att utöva en agenda präglat av viljan att sparka ut alla? Hen 

förklarar det så här: 

 
76 V4. Intervju 4. 2022-03-07.  
77 V5. Intervju 5. 2022-03-11. 
78 V6. Intervju 6. 2022-03-15. 
79 V7. Intervju 7. 2022-03-29.  
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”En påtaglig diskurs som har blivit starkt senaste åren är sammankopplingen med islam, att man använder den 

här frågan som någon slags positionering som egentligen mycket mer handlar om en migrationspolitisk agenda. 

Att man vill peka ut vissa saker som icke-svenska. Och då är det här ett väldigt bra exempel för det gör folk 

upprörda och man tycker att det är förfärligt, med all rätt. Men då blir det mer ett politisk slagträ i en 

migrationsdebatt snarare än någonting annat. Då kan jag tycka att det är lite intressant för då gömmer man sig 

ofta bakom att man skulle bry sig om personer som utsatta i det här. Man gömmer sig bakom omsorgen… fast 

man i grunden skiter man i de som är utsatta, de vill också ha ut de från Sverige.”80 

Respondenten V2 menar att problemet är tydligt då vi dagligen får tillgång till information 

via mediala plattformar om det hedersrelaterade våldet, samt att vi inte kan dölja problemet 

som drabbar flickor i förorten, vilket hen anser är viktigt att lyfta upp och diskutera. Hen 

menar även att man ska våga ta ställning och göra andra röster hörda för att det finns rädslor, 

då våldsutsatta inte alltid vågar eller får utrymme till det i sådant klimat. V2 menar att 

diskurserna driver en agenda bortom omsorg och omtanke för utsatta människor:  

”Vi har gjort stora misstag som ej går att åtgärda, det ena är att vi har gett hela utrymmen till islamofober, 

nazister, rasister och Sverigedemokrater och alla som är emot invandrare… Ena konsekvensen är att ”kolla 

invandrare är så, invandrare är så där, de dödar sina döttrar, deras söner är ute och skjuter ihjäl varandra, de 

knarkar, de säljer vapen, så här är invandrare, de har attackerat oss, de har tagit över vårt land.”81  

Intervjupersonerna V3, V4 och V6 likt varandra nämner hur diskurserna kring 

hedersproblamtiken är starkt kopplat till specifikt MENA-regionens kulturer och religionen 

islam och dessvärre låtsas att problemet inte finns i vita svenska familjer/grupper. 

V3: “Det finns flera aktörer som driver en debatt som handlar om att man kulturaliserar våldet på ett specifikt 

sätt. Det alltid viktigt att definiera vad man menar med kultur, om man tänker att våldet är kulturellt för mäns 

våldet mot kvinnor finns i alla kulturer. Men det är inte en specifik kultur, det är inte att det är kurderna eller 

araberna som är mer benägna att slå sina fruar än i andra länder… Men varför man slår handlar inte om den 

kulturen eller religionen man kommer ifrån, det finns inte specifika religioner eller kulturer som är mer 

benägna till att vara mer våldsamma.”82  

V4 menar att man tenderar att bortse att det existerar hedermekanismer i andra kontinenter, 

kulturer och religiösa sammanhang:  

“Det väl också att hedersrelaterat våld är kopplat till vissa länder. Att det är mellanöstern, att man inte förstår 

att hedersnormerna kan utspela sig i många olika länder... Man kopplar det väldigt mycket till religion, dels 

islam, att det som blir utsatta oftast är muslimer, ja vissa gånger, men det behöver inte vara så.”83 

 
80 V1, intervju 1, 2022-02-17. 
81 V2. Intervju 2. 2022-02-17.  
82 V3. Intervju 3. 2022-02-21.  
83 V4. Intervju 4. 2022-03-07.  
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När det kommer till V6 så säger hen att problemet är större än så, att debattklimatet är färgat 

av de rasistiska strukturerna som finns i det svenska samhället. Det är något hen menar bidrar 

till att hederproblamtiken blir kopplat till MENA-regionen och islam, att det även i sin tur 

bortser situationen för andra hedersutsatta som inte tillhör dessa kategorier:  

”Det väldigt svårt och säga något generellt för det är ser väldigt olika ut för olika personer i vår målgrupp men 

det är tydligt att vi har personer som kanske kommer från mer fri kyrkliga sammanhang, kristna sammanhang i 

Sverige och det finns inte alls någon koppling till mellanöstern eller till islam överhuvudtaget...Men ser i 

debatten att det finns en tydlig koppling och att man kan se personer med ett ursprung tex i mellanöstern 

förväntas utsätta andra för hedersrelaterat våld när det inte alls behöver vara så. Så det finns jättemycket 

kopplingar till rasistiska och islamofobiska föreställningar.”84 

Informanten V5 likt de ovan nämnda menar att debattklimatet hänger mycket samman med 

politiken och dess vinning, hen menar att man gömmer sig bakom andra termer som i princip 

kan kopplas till white saviourism. V5 säger också att man bör även komma ihåg att vi just nu 

inte har riskfaktorer eller metoder att identifiera vem som är förövaren i en hederskontext, det 

finns inga riskbedömningsinstrument på det sättet som är evidensbaserade. Men ändå väljer 

samhället att definiera våld utifrån rasism och antimuslimsk rasism:  

”Jag tänker den här debatten mellan vänstern och högern, där högern, kanske liberalerna i framkant kritiserar 

vänstern för att ha varit tyst, för att man inte har en tydlig plan om hur man ska omhänderta samhällsproblemet 

och då gör man det ur perspektivet att man vill skydda den här målgruppen men man lyckas samtidigt säga att 

det här är ett importerat problem. Och när vi pratar om importerat problem så är det så att man kan göra vad 

som helst…Och så länge vi definierar förövare i hederskontexter utifrån var de kommer ifrån…Vilket gör att det 

enda man baserar egentligen insatser på är just bilden av vem som är utsatt eller vem som utsätter. Så jag tror 

att politiken har mycket skuld i vilken debattklimat det är, att man hela tiden försöker plocka poäng under 

parollen att: vi ska rädda de här människorna.”85  

Sist har vi V7 som även beskriver ett infekterat debattklimat som inte ser våldet för vad det 

är, hen menar att diskurserna är starkt sammankopplade med rasistiska och islamofobiska 

tankebanor med syfte till att driva en inhuman och rasistisk migrationspolitisk agenda: 

”Man ser denna typ av våld till hemmahörande hos vissa grupper med invandrarbakgrund som utövar det och 

att man då kopplar den starkt till islam. Trots att det flesta kända fall som vi pratar om i Sverige med 

hedersmord har ingen bakgrund i islam, när vi pratar om Fadime, när vi pratar om Pela. Men det är lättare att 

ha ett svart får, och då tänker jag att islam har blivit det, kopplat till heder…Vi behöver någon eller något att 

skylla det här våldet på, vi vill förklara våldet och då väljer man att ta den vägen. Det vi kan säga är att 

 
84 V6. Intervju 6. 2022-03-15.  
85 V5. Intervju 5. 2022-03-11. 
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samhället har skapat en diskurs om islam som har växt under de senaste 20 åren och inte bara angående 

hedersrelaterat våld och förtyck, mäns våld mot kvinnor är också starkt kopplat till migration.”86  

5.2.1 Aktörer 

För att besvara andra delen av frågeställningen …vilka aktörer bidrar i så fall till rasistiska 

och islamofobiska narrativ? kommer jag i detta avsnitt framlägga informanternas svar 

gällande vilka aktörer som bidrar till rasistiska och islamofobiska narrativ i diskurserna om 

hedersrelaterade våld. Det kommer göras en kort redovisning som knyter an svaren för att på 

ett tydligt och kortfattat sätt redogöra för det insamlade materialet som rör frågan.  

Det råder en enighet om vilka aktörer studiens informanter uppfattar bidra till ett rasistiskt 

och islamofobiskt debattklimat i ämnet. Aktörerna som tenderar vara mest omtalade är 

offentliga aktörer såsom politiker, mediala aktörer, forskare, debattörer, samhällsskribenter, 

myndighetspersoner (exempelvis domare, socialsekreterare eller skolpersonal), m.m., men 

även privat personer nämns vara drivande i debattklimatet. Som informant V7 säger:  

”Alla okunniga. Jag tänker alla som, antingen så kan man eller så har man en agenda eller så kan man inte och 

bidrar ändå till det.”87 

Det politiska klimatet nämns av intervjupersonerna som det yttersta problemet och 

sammankopplas mycket till Sverigedemokraterna och migrationspolitiken. Även till hur 

andra politiska partier hoppat på det tåget och snabbt men säkert börjat visa sina åsikter eller 

valt att kompromissa bort minoritetsgruppers rättigheter fast det inte är det de tror på. Allt 

detta för att passa in i den politiska agendan som erbjuds i dagens Sverige. Flera av studiens 

informanter säger att varför man väljer att bidra till en rasistisk och islamofobisk retorik kring 

hedersfrågan beror väldigt mycket på vilken vinning man får utav det. Alla som producerar 

eller reproducerar rasistiska tankesätt har en egen agenda. Ibland kan det handla om 

okunskap, men då handlar det även om en vinning. Som bland annat V1 säger:  

”Ibland finns det en islamofobisk agenda, en rasistiska agenda att någon engagerar sig i det här. Att man 

engagerar sig som politiker, att man engagerar sig som organisation, att man engagerar sig som privat person. 

Så de här strukturerna, ideologerna, sympatierna… blir ingången till att man väljer att hålla på med denna 

fråga. Den är väldigt tacksam, den går och använda på olika sätt… man kan använda problemet i många olika 

syften... då kan man genom islamofobiska och rasistiska diskurser använda problemet för att få fram sin 

poäng.”88  

 
86 V7. Intervju 7. 2022-03-29.  
87 V7. Intervju 7. 2022-03-29. 
88 V1. Intervju 1. 2022-02-17.  
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Islamofobi tenderar vara det mest omtalade problemet som denna fråga rör. Faktumet är att 

rasism klätt i termen kultur kvarstår, det som dock är framstående i debatten är antimuslimsk 

rasism. Något som beskrivs väldigt bra av V4:  

”Sen tycker jag att när man pratar om hur man skyddar tex personer, det finns liksom lag på att alla ska få tro 

på vad de vill, religionen och så, att man ska respektera det, men samtidigt så finns det en man, en vit konstnär 

som får bränna koranen hur som helst och att det polisen någonstans skyddar det. Det visar också på hur vi 

värderar det, det är okej. Man märker att man spelar på olika regler passerat på vart man kommer ifrån, eller 

vad man har för etnicitet. Vad sänder det för tecken?”89 

Som vi såg i kapitlet tidigare forskning90 har det kulturella perspektivet i svensk forskning en 

roll i varför debattklimatet är rasistiskt och islamofobiskt. Något som även tas upp av bland 

annat respondenten V5. För hen är det uppenbart att forskningen är influerad av vad svenska 

samhället ger utrymme till. Detta kopplat till det väldigt smala utrymmet för kritik där andra 

perspektiv inte kommer fram, vilket V5 säger har mycket att göra med vad som välkomnas av 

dessa aktörer:  

”Sen tror jag att forskningen har jättestor påverkan på debattklimatet idag, det finns en handfull forskare inom 

det här området som både producerar och skapar... det kulturella perspektivet har varit ganska dominerade 

inom forskningen, det är inte heller en slump. Forskare söker forskningsmedel som fördelas till en stor del av 

universitet som faktiskt är statliga myndigheter. Statliga myndigheter styrs av staten och politiken, så länge 

politiken vill ha en typ av forskning så kommer det påverka vem som får forskningsmedel. Den forskningen som 

produceras är den som sen aktörer jobbar utifrån och så länge den forskningen är så pass fokuserad på kultur 

som förklaringsmodell så kommer de aktörernas arbete främst att handla om det.”91  

Det andra som nämns av fåtal intervjupersoner och som å andra sidan sticker ut är aktörer 

som i huvudfokus arbetar med våld och förtyck i hederns namn, samt har egna erfarenheter 

av våld och förtryck kan också bidra till dessa rasistiska och antimuslimska diskurserna. Det 

är viktigt att poängtera som även görs tydligt av dessa informanter att skulden ej ska läggas 

på dessa aktörer, då deras berättelser av ett kulturellt och religiöst trauma välkomnas av den 

svenska makten, samhället (offentligt som privat) och det offentliga utrymmet. Eftersom 

antirastiska rum inte ger de utrymme för att prata om sina problem vänder de sig till rum som 

tar emot dem. Detta nämns bland annat av V1: 

”Jag upplever också att den väldigt starka kritiken just mot islam också kommer från hållet personer som själva 

har en bakgrund, inte sällan från Iran, det kan möjligtvis vara från någon annanstans också där man har vuxit 

 
89 V4. Intervju 4. 2022-03- 07.  
90 Kap. 2. Tidigare forskning.  
91 V5. Intervju 5. 2022-03-11. 
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upp eller upplevt religiöst tvång på olika sätt... att ens starka antipati mot islam bottnar i ens egna. Det gör inte 

hos SD och resten, det kanske inte för de själva upplevt det, det kommer någon annanstans ifrån. Sen finns det 

som har självupplevt och har erfarenheter av det här, men det kan också vara att man använder samma 

argument, man driver samma frågor. Jag kan tycka att det är en problematisk sammankoppling, slarv att man 

sätter likhetstecken mellan religion och hederskultur som om det precis är samma sak.”92  

Analys av debattklimatet och aktörskap 

Enligt mina informanter råder det en förenkling av hedersproblematiken. Vilka även menar 

att det är en fråga som tjänar många andra syften, ett politiskt verktyg som driver helt andra 

frågor där diskursen handlar väldigt mycket om svenskhet som positionerar sig mot det som 

anses vara icke-svenskt i relation till MENA-regionen och islam. Detta påpekades specifikt 

av V193: ”...att man använder den här frågan som någon slags positionering som egentligen mycket mer 

handlar om en migrationspolitisk agenda. Att man vill peka ut vissa saker som icke-svenska...”94. Dessa enkla 

beskrivningar samt valet att vara en aktör som utgår ifrån eller anammar ett rasistiskt och 

islamofobiskt narrativ för egen vinning är väldigt vanligt enligt intervjupersonerna. Som V1 

pekade på95 så finns det en rasistisk och islamofobisk agenda till varför någon väljer att 

engagera sig i hedersfrågan.  

Vad studiens respondenter sätter fingret på är något som jag kan knyta an till Ahmeds teori 

om ras och vithet samt Gardells teori om islamofobi.96 Svarspersonerna visar tydligt att 

rasistiska diskurser kring hedersfrågan är starkt förknippade med icke-europiska kulturer, 

islam, och ”icke-vita” kroppar. Likt informanterna beskriver Ahmed och Gardell att Sverige 

besitter en hegemonisk ordning över diskurser och dess kategorisering av vissa kroppar som 

främlingar. Det är även tydligt att de offentliga/privata sfärerna i Sverige ser våldet som ett 

avvikande problem tillhörande hemma hos dessa ”främlingar”, dvs. minoriteter som har sin 

bakgrund i MENA-regionen eller tillhör/antas tillhöra religionen islam. Vilka ses som 

avvikande och främmande varelser jämfört med det goda och jämställda etniska vita 

majoriteten. Detta är en konsekvens som bland annat V5 tar upp97 om hur man ser 

hedersproblematiken som ett importerat problem hörande hemma någon annanstans och 

därav tar man sig friheten att säga och göra vad som helst. Som V5 och de andra 

intervjupersonerna pekar på tyder detta på att rasifierades problem är främmande i den 

 
92 V1. Intervju 1. 2022-02-17.  
93 Se S. 29.  
94 V1, intervju 1, 2022-02-17. 
95 Se S. 30. 
96 Avsnitt 3.2–3.3.  
97 Se S. 31.  
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bemärkelsen av att deras kroppar ”ställer till” det för vita människor. Detta går att se i 

informanternas svar kopplat till diskursernas karaktär som möjliggör för dessa aktörer att 

slippa få sin världsbild skakad. Rasistiska diskurser om de ”farliga främlingarna” är ett 

resultat av det vita västerländska kolonialistiska arvet som än idag upprätthåller ett rasistiskt 

narrativ och kvardröjande rasdiskriminering kring våldet som rör rasifierade personer.  

Att detta våld även kan drabba vita människor är något som Sveriges befolkning ej är beredd 

på att erkänna. Detta går bland annat att se i V6 yttrande98 som understryker hur 

hedersmekanismer också finns inom etniskt svenska familjer, fri kyrkliga och kristna 

sammanhang i Sverige. Eftersom det inte finns kopplingar till MENA-regionen och islam 

som V6 påpekar ser jag tydligt hur man inte vill se problemet som en del av det svenska 

samhället, ett våld som sker någon annanstans. Ett sådant samhälle som gör skillnad på 

kroppar baserat på deras yttre attribut snarare än att fokusera på våldet och dess konsekvenser 

leder till att rasifierade människor blir ganska reducerade till diskursen om ”den farliga 

främlingen”. Det finns tydliga samband mellan V6, andra informanternas svar och Gardells 

resonemang gällande hur debattklimatet rangordnar, värderar och bedömer rasifierade 

kroppar baserat på deras visuella och kroppsliga markörer. Sättet informanterna förklarar 

debattklimatet och dess aktörskap kopplat till rasistiska och islamofobiska diskurser resulterar 

vidare i att rasifierade kroppar tilldelas vissa egenskaper och läggningar som ska matcha 

vithetsnormens hegemoniska position. En maktstruktur som i sin tur utgör medvetna och 

omedvetna rasistiska tankemönster som vita människor har upprätthållit sedan 

kolonialismens tid.  

Vithet tillsammans med ras och islamofobi i framkant spelar en essentiell funktion i 

synliggörandet av maktstrukturerna som råder i det svenska samhället. Rasdiskriminering blir 

här tydligt exkluderande mot rasifierade personer (inklusive muslimer), vilken också gynnar 

vita människor i form av att rasism ger dem en priviligierad position och samtidigt 

undergräver rasifierade människors värde och rättigheter. Det går att se i svarspersonernas 

resonemang kring hur vita människors våld och förtyck i hederns namn förklaras i andra 

termer och därav inte pratas om på samma sätt som man gör med rasifierade våldsutsatta 

människor. Ur detta framställs vita människor som enskilda individer som tänker och agerar 

på olika sätt, samt förknippas inte till problem ansedda vara skapade av ”främlingar”. Att 

förknippa våld oavsett motiv med islam utgör en retorik utgående ifrån ett rasistiskt 

 
98 Se S. 31.  
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skillnadstänkande av människor tillhörande andra kulturer, raser och religionen islam. Vilka i 

denna mening anses vara monolitiska kollektiv som agerar, tänker och är likadana som grupp. 

Dessa diskurser är baserade på en sorteringsprincip som kategoriserar kroppar i olika raser 

och grupper för att sedan kunna bedöma, värdera och rangordna dem efter svenska 

maktstrukturernas exkludering och upptagning. Att klumpa ihop exempelvis MENA-

regionens kulturer och religionen islam med våld genom att beskriva hedersproblamtiken 

som annan art av våld blir här väldigt problematiskt. De rasistiska och islamofobiska narrativ 

som informanterna lyfter upp är något som är omöjligt att ha när man pratar om svensk 

kultur, svenska värderingar eller kristendomen. Detta går även att applicera på 

intervjupersonens uttalanden gällande hur man bortser hedermekanismer i svenska 

familjer/sekter och religiösa samfund. Etniska svenskar vet att de ej är en enhetlig grupp som 

tänker och agerar på samma vis. Till skillnad från rasifierade människor förknippas inte 

samhällsproblem som drabbar vita människor till deras hudfärg, kultur eller religion. Baserat 

på studiens informanter, teorier99 och tidigare forskning100 ser vi att etniska svenskar som 

utövar våld (inklusive heder som motiv) inte ses som våldsamma eller kvinnoförtryckare, 

utan de anses vara rötägg som antingen är missbrukare eller ”psykisk sjuka”. Likaså ses inte 

vita svenskar utsatta för våld och förtyck i hederns namn som hedersförtyckta våldsoffer 

såsom man ser på rasifierade våldsutsatta personer.  

Ett sådant samhälle som spelar på en symbolik politik, markerar och statuerar exempel av 

förtyck där man gör distinktioner om vad som är heder eller inte kan medföra stora risker 

gällande avgöranden i våra myndighetsbeslut där rasdiskriminering (inklusive antimuslimsk 

rasism) kan ha en stor påverkan. Detta relaterat till uppfattningen om alla människor oavsett 

yrkesroll utgår ifrån sig själva och sina erfarenheter, okunskap och fördomar. En person som 

inte rasdiskrimineras behöver inte tänka på skadorna man orsakar när man producerar eller 

reproducerar rasistiska ideologier. Sammanfattningsvis utgör dessa diskurser negativa 

konsekvenser för våldsutsatta personer och en giftig och kontraproduktiv samhällsdebatt som 

försvårar arbetet för ett samhälle fritt från våld oavsett motiv. 

5.3 Konsekvenser  

Studiens huvudfråga vilka konsekvenser uppfattar verksamheter som arbetar med våld och 

förtyck i hederns namn att det finns för våldsutsatta personer kopplat till rasism och 

islamofobi? kommer i detta avsnitt att besvaras genom intervjupersonernas svar och 

 
99 Kap. 4. Teoretisk ramverk.  
100 Kap. 2. Tidigare forskning.  
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analyseras utifrån uppsatsens teorier. Konsekvenserna är uppdelade i två delar, den första är 

strukturella konsekvenser och den andra är psykiska konsekvenser.  

5.3.1 Strukturella konsekvenser  

När det kommer till informanternas uppfattning av strukturella konsekvenser är de i 

synnerhet sammankopplade till maktstrukturernas diskriminerande ojämlikheter. Strukturellt 

sätt är rasism och islamofobi typer av rasdiskriminering i sig som kan drabba alla rasifierade 

människor oavsett livssituation. Det som skiljer sig i frågan är hur rasismen för våldsutsatta 

systematiskt omvänds till white saviourism, även så kallat ”välviljans” rasism, ”positiv” 

rasism utövad av vita människor som har en stark förmåga att framställa sig själva som 

räddaren av dessa förtyckta personer från deras våldsamma kvinnoförtryckande kulturer och 

religionen islam. Vilket svarspersonerna menar att ”välviljans” rasism fördömer den påstådda 

förövaren och exkluderar andra tänkta offer i hederssammanhang när det oftast ej finns 

evidensbaserad metoder som stödjer detta. Med termen fördömer menar informanterna att 

man baserar bilden av förövaren och offer på ras avseende vissa specifika länder, kulturer och 

religionen islam. Och med termen exkluderar menar de utifrån bilden av förövare som i 

många fall är felaktig, och dessvärre innebär att offer (exempelvis män, äldre, hbtqia-

personer) ansedda vara förövare utesluts i diskursen.  

Något som samtliga intervjupersoner också nämner är att dessa diskurser utgör systematiska 

konsekvenser i form av segregation, krav på assimilation, rasdiskriminering i offentliga sfärer 

(bostadsmarknaden, arbetslivet etc.), misserkännande, begränsning av deltagande och brist på 

inkludering, samt en begränsad frihet som staten utgör för rasifierade våldsutsatta likaså för 

kvinnor utsatta för mäns våld mot kvinnor. Detta i sin tur innebär att resurser för våldsutsatta 

är begränsade, inte minst inom statliga myndigheter. Med detta menar flera informanter att 

valet att inte satsa på dessa grupper är rasism. Detta är något som V4 och V5 uttrycker: 

“Jag kan tänka att det blir många gånger svårt när man inte har förståelse för det och att samhället har tyvärr 

inte så mycket hänsyn som man skulle önska för de här sakerna. Många gånger gör de också, som tex sekretess 

markeringar… men jag tänker tex bostad, förtur… personer, tex kvinnor med barn som är skyddsplacerade och 

behöver en lägenhet, det är otroligt svårt att få. Det visar också på, man prioriterar inte sådana personer, då 

menar jag både våld i nära relationer och hedersrelaterade brott. Och på det om man har ett visst namn, det 

kommer vissa fördomar med namnet, och att det ute i samhället tyvärr blir svårare många gånger, det blir 

mycket diskriminering.”101 
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V5 pratar om hur man som stat inte riktigt har konkreta resurserfördelningar, man har heller 

inte vetskap om hur mörkertalet ser ut, man utgår oftast utifrån en diffus gissning av 

problemet och hur stort det är. Enligt V5 är detta något vi inte vet:  

”Sen politiken, vi får inte glömma att den sätter alla ramarna för det här, den sätter myndigheternas budget, 

den sätter myndigheterna uppdrag och ramarna för arbetet. Om vi då bara pratar om ekonomiska resurser, 

skillnaden i hur mycket pengar som läggs på det här problemet i relation till mäns våld mot kvinnor och sen 

jämför man det med hur många som är utsatta för det ena eller det andra, det är en väldigt skev uppdelning. Då 

kan politiken få det och se ut som att hedervåld är ett problem som är större än vad det egentligen är, eller så 

här, ett problem som är större än vad vi egentligen vet att det är.”102 

Något som är väldigt påtalat när det kommer till vad mina informanter anser vara strukturella 

konsekvenser har väldigt mycket att göra med dubbelbestraffning. Som utsatt kan man inte 

bara vara utsatt utan att man även sätts i en situation där den hela tiden behöver tänka på den 

rasistiska bilden av sig själv och hur man ska tackla den, som V1 säger:  

”Jag tänker att det gör någonting med den som är utsatt, både att det gör att man inte söker hjälp, jag tänker 

med det ordet du använde med mörkertal, då blir mörkertalet till en viss del kopplat till de här strukturerna. Det 

finns massa anledningar till att man inte söker hjälp, att man inte vågar, att man inte vet hur, men rasism och 

erfarenheter av att bli stereotypt bemött utifrån religion, utifrån etnisk bakgrund kan ännu vara ett faktor som 

bidrar till ännu större mörkertal.”103 

Något som V1 också många gånger fått höra av våldsutsatta är att de oftast inte känner sig 

bekväma med att vända sig till myndigheter eller ideella organisationer för att få hjälp. Då 

rasism och islamofobi varit en del av deras liv förutsätter de att rasistiska och islamofobiska 

uttalande och frågesättningar kommer komma. Valet landar då på att man hellre avstår från 

att få stöd och hjälp eftersom det är lättare än att slåss med rasistiska kommentarer för att inte 

bekräfta den redan förutsatta stämpeln man har på sig. Detta förutsatt att den som ska hjälpa 

oftast inte förstår sig på deras utsatthet. V1 säger också att detta gör att man förväntar sig ett 

stereotyp bemötande från samhället, vilket kan höja tröskeln för många att be om hjälp, man 

är ju trots allt medveten om blicken som samhället har på en. Som rasifierad person och 

muslim är man redan stämplad av samhället, att utöver detta vara utsatt för hedersrelaterat 

våld och förtyck medför att man blir ”tvungen” att förhålla sig till flera utsattheter samtidigt.  

Gällande konsekvensen att man inte söker stöd och hjälp berättar V3 att i en undersökning 

som gjordes för några år sedan om våld och förtryck i hederns namn vid Örebros universitet 
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visar flera vittnesmål från tjejer att de aldrig skulle söka sig till ideella organisationer. Detta 

eftersom de upplever att dessa bekämpar islam. V3 tror att det beror på att de 

organisationerna som är mest synliga är de som kritiserar islam och muslimer och vill 

begränsa religionsfrihet i from av att förbjuda slöjan i exempelvis i skolan. Vilket hen säger 

att det leder till att andra organisationer som arbetar antirastisk inte kommit fram till dessa 

tjejer. V3 menar att det i sin tur kan bidra till: 

”Det finns den risken att man inte söker hjälp, och det är en konsekvens att man stannar i våldet. Det är en 

konsekvens för den tjejen, kvinnan, barnen som kan finns i bilden att de stanna i våldet. Andra risker att det sker 

en svartmålning av personer som kommer från mellanöstern, det andra som kan hända att man svartmålar de 

grupperna, Sverigedemokraterna har aldrig varit intresserade av kvinnofrigörelse, det är ingenting de strävar 

efter… men lustigt pratar de hela tiden om våld i hederns namn, det största problemet för kvinnor är våld i 

hederns namn i hela Sverige.”104  

V3 säger vidare att man ska tänka logiskt, eftersom folk med utländsk härkomst är en 

minoritet kan detta inte vara det största problemet Sverige har. Man bör tänka längre och se 

verkligheten som den är. Problematiska yttranden som använder minoritetsgrupper som 

slagträ för att skylla alla problem på dem behöver förändras. Enligt V3 kan detta också leda 

till att kvinnor som drabbas av andra typer av mäns våld mot kvinnor börjar tänka att deras 

utsatthet inte är så allvarlig eftersom det inte är våld i hederns namn. Man förminskar sin 

utsatthet för de ej överensstämmer med bilden av mäns våld mot kvinnor som finns i Sverige, 

för de kan väl inte vara så illa, förövaren är ju trots allt vit och inte arab eller muslim.  

Som tidigare diskuterat framstår bristande bemötande som en ytterst konsekvens av det 

rasistiska och islamofobiska debattklimatet. Att välviljans rasism träder fram är något som 

bidrar till att man avstår från att söka hjälp hos myndigheter. V5 bland annat säger att hen tror 

att det på en individnivå kan göra att man inte söker stöd, att man inte känner sig välkommen 

varken hos civilsamhällets organisationer eller staten. Vilket hen tror att det skapar en risk att 

man som utsatt förminskar sin problematik. En ännu viktig aspekt som V5 påtalar är detta:  

”Sen tror jag på en strukturell nivå de ärenden som kommer in till tex socialtjänsten är så pass grova 

någonstans eftersom de här ”mindre” grova inte sökt sig dit. Och då gör man insatser som är viktiga och 

relevanta för den personen, men om vi bara har så pass grova ärenden som kommer till vår kännedom så 

kommer vi också insatserna att följa… det är ganska omfattande insatser och drastiska insatser. Och om det är 

de insatserna vi har sen kommer det en flicka som egentligen vill ha stöd, eller hon vill hitta ett sätt för hennes 
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föräldrar att få stöd i hur de utövar sitt föräldraskap och om vi då använder samma insatser som vi använder 

för en flicka som kommer att bli bortgift, då är det en risk att de hamnar snett de här insatserna.”105 

5.3.2 Psykiska konsekvenser  

Konsekvenser som är väldigt påtagliga och mest förekommande i intervjupersonernas svar är 

psykiska besvär och psykiskt lidande. Psykisk ohälsa beskrivs framför allt ha att göra med 

våldsutsattheten. Psykisk ohälsa som drabbar dessa personer relaterat till rasism och 

islamofobi sägs även också vara ett utbrett problem. Svarspersonerna nämner främst psykiska 

problem i form av stress, självhat, skam, minoritetsstress, rädsla och förhållningssätt. Enligt 

mina informanter bidrar detta vidare till att rasifierade våldsutsatta personer känner att de 

hela tiden behöver förhålla sig till maktstrukturerna spelregler. Vilket de menar många 

gånger har att göra med vad för erfarenhet de har av myndigheter, hur deras tilltro till dem 

och samhället ser ut, samt vad de tror om sig själva. Många gånger tror inte våldsoffer att de 

är värda att skyddas på grund av att deras självvärde och självkänsla har blivit nedbrutna både 

av sina förövare och samhället i stort. Något som förklaras bra av V7:  

”Vi brukar prata om psykisk ohälsa. Det gäller våldet i sig men också strukturerna i samhället och hur man 

kopplar det. Vem som helst kan vara utsatt för våld och det leder till psykisk ohälsa. Om vi lägger fler lager på 

det, vi kanske har en med en annan bakgrund eller någon med en annan sexuell läggning… alla de här lager 

skapar psykisk ohälsa, kan skapa och det blir du blir du dubbelutsatt på något sätt.”106 

Vidare finns det en liknande beskrivning hos V1 som menar att minoritetsstress är en vanlig 

konsekvens som utsatta personer har. Här menar hen att det finns en koppling mellan 

minoritetsstress, våldsutsattheten och psykiskt mående i form av att man behöver förhålla sig 

till flera utsattheter samtidigt. Så beskriver V1 det:  

”Jag tänker att det gör någonting med den som är utsatt, man får kämpa dubbla, för många som är utsatta är 

medvetna om det här… att man känner sig reducerad till någonting eller blicken som kommer på en, ens familj 

eller bakgrund... Att man också känner att man behöver gå i försvar och det tänker jag skapar en stor stress hos 

många... För att man tänker att man behöver förklara och försvar sig eller att man inte vill bekräfta bilden som 

man tänker att man många har… det är säkert en del av minoritetsstresskonceptet att hela tiden behöva 

betrakta sig själv både inifrån och utifrån...Man måste splittra sin synfält i många olika delar, inte bara: knacka 

på här och gå in här och berätta hur jag känner, utan jag måste också tänka och förutse, och parera”107  

V1 säger att utsatta alltid måste tänka på vad personen framför sig tänker eller kommer säga 

eller göra och dessvärre hamnar i en ständig försvarsposition. De kan inte ta förgivet att det 
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självklart att de kommer bli lyssnad på utan dömande blickar. V1 tror inte det är det enda 

anledningen men att det är en anledning till känslan av att man inte kommer bli bra bemött 

eller förstådd, eller den ytligare stressen att man behöver gå i försvar. Ett behov av att 

försvara sig eftersom man inte vill bidra till samhällets bild av sig själv, att man blir ännu en 

person som förstärker den bilden och det vill man inte. V1 säger att man måste inte bara 

förhålla sig till sin våldsutsatthet, den man är, känner och behöver utan också till bilden av sig 

själv.  

En annan som lyfter upp bemötande och förhållningsätt till stereotypiska bilden av en 

våldsutsatt är V3 som menar att det finns stora konsekvenser som har med känslan av 

maktlöshet att göra. Hen säger att när man känner sig maktlös kan man till slut tappa kraften, 

vilket blir en återspegling av samhällets bemötande och stereotypiska bilden av hedersutsatta. 

Som rasifierad kan man dessvärre känna att man inte är värd eller har makt överhuvudtaget 

att få hjälp eller göra sin röst hörd. Hen säger att man då har tappat hoppet av att få en plats i 

samhället, att man hellre tilltalar sig själv att sitt värde inte är aktuellt, vilket pekar på en 

slags internaliserad rasism. Som V3 säger:  

”Jag tror det finns mycket, jag är säker att det är stress, hopplöshet och ork, man har tappat ork många gånger, 

det handlar om att man har tappat framtidstro. Att titta på min mamma och pappa har kämpat här för att hitta 

ett arbete, för att lära sig svenska, men i alla fall har svårt att hitta arbete. Och om man har förmåga och 

möjlighet att kritisera saker och ting, vilket man inte alltid har, ibland man tänker kanske ens föräldrar är 

dumma i huvudet i stället, man har inte förmåga att tänka större, man kan inte. Det finns mycket stress och 

hopplöshet, och det som är viktigt är hur man vinner över dessa krafter.”108 

En annan sida av problemet som nämns av fåtal informanter är hur man inte heller känner sig 

hemma i antirastiska sammanhang. Avfärdandet av våldsutsattheten i relation till kulturellt 

och religiöst trauma är starkt. Detta har mycket att göra med att icke-våldsutsatta rasifierade 

personer känner behov av att försvara sig själva på grund av rädslan att spä på ännu mer 

rasism. Därför menar de att det finns ett starkt motstånd som stöter bort dessa personer och 

låter de i stället söka tröst och plats någon annanstans eller lida i tystnad/ensamhet. Detta 

menar respondenterna är något som bidrar till mer psykisk ohälsa skapat av en rörelse som 

ska stå för mänskliga rättigheter och ge plats åt personer oavsett erfarenheter. Som V5 bland 

annat menar är att man som våldsutsatt kan man nästan bli ”gaslightad” av sina egna:  

”Här har vi en grupp som säger: du är utsatt och vi hjälper dig, du ska bara bryta ihop med din familj och din 

identitet, hela din kultur, allt det här, ta av dig slöjan och allt vad det är… men sen har vi en annan grupp som 
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du kanske liknar... som kritiserar den andra gruppen men de pratar inte om utsattheten, de pratar bara om 

kritiken mot den andra gruppen… Jag tycker det är ett intressant område i det här att någon egentligen pratar 

om man inte känner sig välkommen i ett sammanhang i organisationerna X, men man känner sig inte sedd av 

andra, alltså det man ser är unga feminister som kanske kritiserar de här organisationerna men de kommer inte 

med egna förslag om: så här ska vi göra i stället, hit kan du vända dig i stället.”109 

Analys av konsekvenser 

Efter att ha presenterat resultatet som rör de strukturella och psykiska konsekvenserna går det 

med säkerhet att säga att dessa är starkt kopplade till framför allt våldsutsattas situation som 

våldsoffer men även till deras position i samhället som rasifierade personer. Detta kan 

kopplas till bland annat V7:s110 beskrivning av hur våldet tillsammans med rasism och 

islamofobi skapar strukturella begräsningar och psykisk lidande för våldsutsatta personer som 

en slags dubbelbestraffning av att vara våldsutsatt i en rasifierad kropp. Ett sådant 

debattklimat som ovan nämnt111 bidrar till påtagliga strukturella och psykiska konsekvenser.  

Gällande strukturella konsekvenser har vi rasdiskriminering i form av segregation, kravet på 

assimilation, exkludering, misserkännande, brist på deltagande och tillit för statens och dess 

myndigheter, arbetslöshet, samt brist på inkludering och ett eventuellt stort mörkertal. Vilket 

informanterna menar att det i sin tur leder till att man missar utsatta. Våldsutsatta löper i 

högre utsträckning att avstå från att söka hjälp och stöd hellre än att bekräfta den rasistiska 

stereotypiska bilden av sig själva med vetskapen om att man kan behöva försvara sig själv 

hos verksamheter som egentligen ska hjälpa en. Det går att se i V1 uttalande112:”...det gör 

någonting med den som är utsatt, både att det gör att man inte söker hjälp... rasism och erfarenheter av att bli 

stereotypt bemött utifrån religion, utifrån etnisk bakgrund kan ännu vara ett faktor som bidrar till ännu större 

mörkertal.”113 Som V1 och andra intervjupersonerna säger blir det även svårt för rasifierade 

våldsoffer att komma bort från sin kroppsliga attribut och därav är det av vikt att nämna att 

oavsett utsatta för våld eller ej blir ”icke-vita” personer rasdiskriminerade i 

bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, utbildningsväsendet och rättssystemet etc. Vi landar 

återigen i definition av ras, vithet och islamofobi och dess inflytande på samhället samt 

inverkan på våldsutsatta personer i relation till deras etnicitet. Som V4 och V5114 säger 

innebär detta att resurser för våldsutsatta är begränsade, vilket beskrivs vara en konsekvens 
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av statens bristande arbete mot rasism och islamofobi, som dessa två informanter 

understryker är statens val av att underprioritera utsatta personer en rasistisk handling.  

Vad strukturella konsekvenser enligt intervjupersonerna dessvärre kan leda till är psykiska 

konsekvenser. Detta eftersom maktstrukturernas negativa påverkan kopplat till olika 

diskriminerande mekanismer, dess exkluderade funktion och ojämlika fördelning kan också 

påverka våldsutsattas psykiska hälsa. De psykiska konsekvenser är sammankopplade till 

psykisk ohälsa som kan yttra sig i olika former av psykiskt lidande. Vi ser bland annat 

minoritetsstress, självhat, skam, stress, rädsla och hur ens förhållningssätt till sin situation 

behöver vara för att kunna överleva dessa rasistiska ideologier. Jag knyter an det till V1115 

som menar att minoritetsstress är en vanlig konsekvens som utsatta personer har: ”Jag tänker 

att det gör någonting med den som är utsatt, man får kämpa dubbla... Att man också känner att man behöver gå 

i försvar och det tänker jag skapar en stor stress hos många… det är säkert en del av minoritetsstresskonceptet 

att hela tiden behöva betrakta sig själv både inifrån och utifrån...”116 Vidare kommer det fram att det är 

något som senare bryter ner självvärdet, självkänslan och självförtroendet som framför allt är 

psykiskt lidande de fått av sin utsatthet som våldsoffer, men även av statens bristande arbete 

för ett samhälle fritt från våld, rasism och islamofobi. Detta lämnar oss i hur samhället 

begränsar dessa personer baserat på deras rastillhörighet och diskursen om de ”andra”. I 

informanternas svar ser vi en koppling till Ahmeds argument om hur rasifierade kroppar här 

ses som främmande och desorienterade, vilka i sin tur får en känsla av att vara 

”malplacerade” i vita rum, i det här fallet svenska statens offentliga och privata institutioner.  

Känslan av maktlöshet som tas upp av V3117 är en annan konsekvens som sätter rasifierade 

våldsutsatta personer i hopplöshet som en reflektion av Sveriges bristande bemötande 

influerat av stereotypiska bilden av en hedersutsatt. Hopplösheten som är så stark för dessa 

personer är en enorm konsekvens som har väldigt mycket att göra med rasismens och 

islamofobins inverkan på debattklimatet och dess övertag som skapat ett ”vi” och ”dem” 

känsla. En känsla som främst skapar dessa konsvenser av att man inte är värd lika mycket 

som ”Vi” eftersom som ”dem” anses man vara avvikande och längre ner i hierarkin, där 

majoriteten sitter på en makt som försvagar deras rättigheter.  

När Ahmed säger att rasifierade personer har hamnat utanför samhällsgemenskapen finner vi 

en förklaring till varför dessa personer avstår hjälp, och varför de återigen får psykiska 
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konsekvenser kopplade till maktstrukturernas negativa påverkan på deras situation. Är man i 

utanförskap och diskriminerad på grund av sin ras- eller religionstillhörighet ökar det inte 

chansen för att lita på statliga myndigheter, främst inte heller efter att ha varit rasifierad hela 

sitt liv i en rasistisk värld som mer än gärna bortser ens rättigheter och intressen. Ahmeds och 

Gardells teori om vithet och islamofobi fyller en viktigt funktion för tolkningen av rasismens 

konsekvenser, där vithet som faktum sätter rasifierade våldsutsatta personer i en besvärlig 

situation. En situation som innebär att man är avvikare antingen som förövare eller offer, det 

innebär att man blir dömd eller att man anses vara i behov av den vita svenska civiliserade 

statens räddning. Det i sin tur leder till att rasifierade och ”muslimska” våldsoffer (inklusive 

icke-våldsoffer) blir sedda som förtyckta medan vita våldsoffer utsatta för hedersnormer inte 

alls blir sedda på samma sätt.  

Som mina informanter säger existerar hedersmekanismer över hela världen, vilket får mig att 

tänka på Gardells resonemang kring hur etniska svenskar kan se sig själva som individuella 

personer som agerar och tänker på olika sätt. Dessa individer som grupp ser dessutom inga 

strukturella förklaringar till hedersvåld/mäns våld mot kvinnor som drabbar vita personer. 

Detta eftersom det är något som inte matchar deras självgoda bild av sig själva som 

jämställda och jämlika. För mig blir det intressant hur man bortser sina problem och i samma 

anda predika om andra minoritetsgrupper som upphov till liknande samhällsproblem. Detta 

visar på att rasistiska och islamofobiska diskurser kring våld och förtyck i hederns namn är 

starkt influerad av den svenska vita självgoda bilden av sig själv som avfärdar egna problem 

som något som hör hemma någon annanstans.  

Rasism och islamofobins möjligheter för vita människor är dessvärre tydliga, maktstrukturer 

som de starkt upprätthåller för egen vinning. Detta resulterar vidare i att dessa maktordningar 

begränsar och diskriminerar rasifierade kroppar i många olika aspekter till förmån för den 

dominerande makten. Gardells förklaring av rasism som teknologi fyller här en viktig 

funktion, vi vet att diskriminering för rasifierade utgör en ojämlikfördelning av livsvillkor 

genom exkludering och underordning. Som rasifierad besitter man inte likadana privilegier 

som den dominerande makten och som dess majoritetsbefolkning har tillgång till. För mig är 

det tydligt att som underordnad kropp kommer man bli förlorare i den svenska staten. Man 

förlorar i offentliga rum i första hand och man förlorar sin psykiska hälsa i långa loppet.  
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5.4 Ett arbete fritt från rasism och islamofobi  

Hur menar informanterna att man bör arbeta för att undvika att hamna i ett islamofobiskt 

och rasistiskt arbete? är en av studiens frågeställning som slutligen ska besvaras eftersom 

dessa diskriminerade strukturer behöver en konkret lösningsfokuserat arbete. Ett arbete som 

kan bidra med förebyggande insatser för hur man på bästa sätt kan eliminera rasistiska och 

islamofobiska bedömningar/tankebanor i arbetet mot våld och förtyck i hederns namn.  

V1 menar att våra system hela tiden håller på att krympa utan att ha utrymme för tjänstemän 

att ha viktiga möten med kollegor och våldsutsatta personer. Detta menar hen bidrar till att vi 

ej får syn på våra tolkningar, fördomar, okunskap och vad vi behöver lära oss mer om. Hen 

menar att man kanske kan konspiratoriskt säga att ju mer systemen krymps ju mindre 

utrymme finns det för kritik och ifrågasättande av strukturer. V1 säger även att människor 

inte kan organisera sig eller får syn på sina problem ifall de är stressade hela tiden. Ibland kan 

V1 tänka att det är en medveten maktutövning som gör att man inte skapar utrymmen för 

öppna diskussioner och dialoger för ett förebyggande och förändringsarbete:  

”Det som jag också tycker är nödvändigt oavsett vilken arbetsplats jag jobbar på, om jag jobbar som lärare, då 

behöver jag prata med mina kollegor, om jag jobbar som socialsekreterare då behöver jag prata med mina 

kollegor. Vi behöver ha de diskussionerna i fika rummet, jag behöver kunna gå och knacka på och säga: hålla 

kom, kan du kolla på det här? Vad tänker du? Vad ser du i detta? Har jag tänkt rätt? De här öppna 

förutsättningslösa diskussionerna där man får syn på sig själv.”118  

Likt V1 lyfter V4 också upp detta och menar att vi behöver arbeta med värderingar, samt 

prata om våra fördomar. Då vi alla har fördomar till en viss grad behöver vi hantera våra 

fördomar när vi får dem. V4 menar att detta i sin tur kräver självreflektion, kunskapshöjande 

och kompetensutvecklande insatser för att kunna framföra ett arbete fritt från rasism och 

islamofobi. Så här förklarar V4 det:   

”Jag tror dels i ens verksamhet måste man kanske se över vissa grejer, dels kanske arbetsgruppen, vad har man 

för typer av arbetsgrupp, vad har man för typer av värderingar? Helst ska ens personliga åsikt inte påverka, 

men jag tänker att man någonstans gör det... jag tänker också att se över verksamheten, se över rutiner, se över 

hur man kanske jobbar med klienter, check each other. Alltså: hur pratar vi om det här? Tänker vi på det här? 

Det klart vi ser att det kanske är folk många gånger från det här landet som kanske har samma typ av 

erfarenhet, men det är fortfarande enskilda individer vi behöver kolla på… Även om deras situation skulle vara 

densamma så är de olika personer som har olika förutsättningar och olika behov.”119 

 
118 V1. Intervju 1. 2022-02-17.  
119 V4. Intervju 4. 2022-03-07.   
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En viktig poäng som är viktigt att nämna som också V5 lyfter upp är gällande statens ansvar 

och skyldighet att ge sina invånare verktyg för att kunna bana väg för bättre och icke-

diskriminerade värderingsförändringar. Hen säger att man även behöver från samhällets, 

politikens och statens håll vara mycket tydligare. Systemet har ett ansvar för att individer ska 

kunna bli mer jämlika, utöva eller praktisera jämlikhet. V5 menar att symbolik (exempelvis 

lagar etc.) är viktig, dock får man ej glömma att det som står behöver verktyg och resurser att 

tillämpas: 

”Jag tror det bästa man kan göra i den här frågan är att fokusera på konsekvenserna av våldet, jag tror pratar 

vi om konsekvenserna av våldet eller våldets uttrycksformer så kan vi komma längre bort från värderingar som 

styr den här diskussion och debatten. Fokuserar vi på rätt saker, fokuserar vi på barnen, de utsatta och deras 

behov, om det är det som styr så kommer det här inte påverkas så pass mycket av de här strukturerna för då 

fokuserar vi på individen. Men det kräver ju en reform av hur vi ser på rasism… Jag tror att man behöver bli 

mycket bättre på att se hur andra maktfaktorer utöver etnicitet eller ras påverkar helt enkelt, vilka verktyg man 

har för att kunna ta sig vidare.” 120  

Likt ovanför nämnda informanter menar V6 och V7 att en intersektionellt perspektiv är 

viktigt att ha när man arbetar med frågan. Hur de arbetar eller hur andra kan arbeta med 

hedersfrågan är något som V6 beskriver så här:  

”Dels är det hur vi jobbar eller vill jobba mer också är att ha kunskap mer om strukturer som patriarkala 

strukturer, homofobiska strukturer, rasistiska strukturer, att veta vad minoritetsstress är och ha kunskap 

speciellt beroende på var man själv jobbar... Att veta vad det är för något, vad det har för sociala och psykiska 

konsekvenser och det är ju intressant oavsett om det handlar om en person som rasifieras eller har en 

funktionsvariation så är det viktigt att känna till. Att ha kunskap kring att jobba intersektionellt och någon 

förståelse av hur strukturer påverkar enskilda personer i deras vardag.”121 

V7 säger att de framför allt pratar om hur våldet ser ut i olika kontexter, de pratar också om 

rasism, mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrundlagen, barnkonventionen, jämställdhet 

och jämlikhet. Enligt V7 behöver alla faktorer vara med för att kunna förstå den offentliga 

och privata debatten, vilket hen menar gör det lättare att besvara och leda en diskussion, samt 

skapa en plattform som är bidrar till kunskap. Så här menar V7:   

”Det jättesvårt att säga hur andra ska jobba, men jag tror att det viktigaste är att börja prata om våld, mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer generellt, alla som är utsatta för våld och behöver göra någon slags 

av identitet. Vi behöver verkligen ta upp den här debatten och diskutera det, ännu mer när det gäller 

hedersrelaterat våld och förtyck. För just för att vi har stämplat en viss grupp, unga invandrartjejer, knappast 

 
120 V5. Intervju 5. 2022-03-11.  
121 V6. Intervju 6. 2022-03-17.  
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killar, att det är de som drabbas av våldet och hur vi ska hantera det. Det är inte alltid där vi behöver lägga 

fokus.”122 

Analys av ett arbete fritt från rasism och islamofobi 

Nästan alla intervjupersoner menar för att på bästa sätt arbeta med hedersrelaterat våld och 

förtyck fritt från rasism och islamofobi behöver vi utgå från ett intersektionellt perspektiv. 

Som V4 nämner123 görs detta genom att få tillgång till kunskapshöjande och 

kompetensutvecklande insatser, vilket innebär att information, rutiner, metoder och verktyg 

ska finnas lättillgängliga för medarbetare på arbetsplatser. Detta betyder för att kunna arbeta 

förbyggande mot våld i allmänhet oavsett hedersmekanismer eller inte behöver man först och 

främst driva en öppen och icke-diskriminerande diskurser om våld. Som V5, V6 och V7124 

(S. 43–44) säger behöver vi kunskap kring hur våra maktstrukturer i relation till våld 

uttrycker sig för att kunna synliggöra och motarbeta dem. Såväl V5, V6 och V7 menar att det 

givetvis gäller alla andra maktordningar som påverkar utsatta människor än bara rasism och 

islamofobi, inte minst för att kunna förstå debattklimatets negativa påverkan på våldsoffer.  

Vidare finns det idag stora svårigheter som socialarbetare står inför, vilket nämns av V1125, 

att utrymmet för att kunna möta våldsutsatta och fånga upp deras behov samt möjligheten att 

kunna driva ett förbyggande arbete är väldigt smalt. Som V1 säger blir kvalitativa genuina 

klientmöten, möten med elever eller familjen svåra att ha. Tidsbrist och avsaknaden av dialog 

leder enligt V1 i sin tur till att man kan riskera att missa viktiga aspekter som skulle kommit 

upp till ytan om man skulle ha haft öppna förhållningsätt. Hen säger också att finns en risk 

med att man inte ser sig själv utifrån om man ej kan diskutera eller föra en dialog med 

klienter och kollegor. Vilket jag ser kan bli farligt i arbetet mot rasism och islamofobi 

gällande hederproblamtiken. Statens begränsade resurser för myndigheter som ska arbeta 

med våldsprevention och stödinsatser för våldsutsatta som V1 diskuterar är ett problem som 

behöver förändras. Detta betyder också att staten är den som har ansvar över att sätta i gång 

arbetet mot diskriminerande strukturer, öka möjlighet för utsatta att få hjälp och stöd, men 

även för tjänstemän ska kunna få bättre villkor som skapar bättre möjligheter att möta 

våldsutsattas och deras anhörigas behov.  

 
122 Ibid.  
123 Se. S. 43. 
124 Se S. 43-44.  
125 Se S. 42-43.  
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Den subtila och strukturella strukturerna islamofobi och rasism är väldigt konkreta i hur de 

påverkar människors liv med sina konsekvenser, men de är inte så konkreta i hur man får syn 

på dem. Därav krävs det ett annat klimat på arbetsplatser än det vi har idag för att kunna 

synliggöra dem. Det blir svårt när man inte har möjlighet att reflektera på en strukturell nivå 

och när handlingsutrymmet är litet. Det blir svårare att bemötta våldsutsatta individer bra när 

strukturer inte ger utrymme för det. En annan viktigt aspekt är att inte fastna i 

problematiserande av våra maktstrukturer utan att samtidigt se framåt, samt se över vad vi har 

för förslag på lösningar och hur kan vi göra bättre. Detta eftersom det kan bli farligt att enbart 

kritisera problem då kritiken många gånger inte hjälper oss framåt i utvecklingen. Konkreta 

rutiner och lösningsfokuserat förändringsarbete är essentiellt för att kunna erbjuda icke-

diskriminerande bemötanden, hjälpinsatser, bedömningar och lagstiftning. Att lägga sitt fokus 

enbart på att kritisera vad en tjänstemän gör för fel på grund av att vi människor i vår natur är 

rasistiska och islamofobiska är problematiskt. Självklart är detta sant men det är också viktigt 

att lyfta upp systemkritiken. Statliga myndigheter och ideella organisationer är 

underfinansierade och så länge kommuner tittar på prislappar framför att titta på behoven blir 

det svårt att säga vad tjänstemän har för andra förutsättningar att göra annorlunda. Man har 

trots allt inte utrymme för konkreta verktyg och andra arbetssätt som underlättar 

självreflektion för att komma undan sin bias.  

Då intersektionellt perspektiv är viktigt i arbetet mot diskriminerande maktordningar som 

finns kring debatten om hedersrelaterat våld och förtyck gör De los Reyes m.fl.:s teori om 

intersektionalitet angelägen i analysen. Eftersom våldet kan drabba olika identiteter är det 

viktigt att kunna se hur bakomliggande maktfaktorerna samverkar samtidigt samt förstå hur 

de kan påverka varandra. Vi har ju kvinnor, män, icke-binära, hbtqia-personer, äldre, 

funktionsnedsatta etc. som utsätts för olika former av våldshandlingar motiverade av heder 

vilket innebär att vi ej kan enbart fokusera på ett problem i taget. Som De los Reyes m.fl. 

skriver: ”Med intersektionalitet menar vi att synliggöra och problematisera de 

sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövandet och bevarandet av 

ojämlikheten”.126 Eftersom utsattas livsvillkor är begränsade på grund av flera olika 

maktfaktorer som begränsar de strukturellt, samt skapar psykiskt lidande för dem behöver vi 

som samhälle se över hur vi reducerar deras problem till förenklade rasistiska stereotypiska 

bilder. Inte heller minst även se över hur deras position som våldsutsatta kopplat till deras 

olika identiteter och diskriminering ser ut. Att ha en intersektionell analys utgör möjligheter 

 
126 De los Reyes & Mulinari. 2005. S. 24.  
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att synliggöra hur våldsutsattas underordning förstärks av andra maktordningar och praktiker. 

Det är av vikt att framför allt uppmärksamma dessa personer, deras behov och hur 

maktfaktorer begränsar dem, men även tjänstemän som sitter i en jobbig situation som 

försvårar arbetet mot rasistiska och islamofobiska maktordningar.  

5.5 Avslutande reflektion  

I ett samhälle som ständigt motarbetar synliggörandet och förändringsarbete avseende 

samhällsproblem och maktstrukturens negativa karaktär såsom studien behandlar visar tydligt 

varför vi ej kan komma framåt. Som informanterna visade på existerar en besatthet av att 

bedöma ”icke-vita” kroppar och ”muslimer” olikt etniska svenskar, vilket ansågs vara 

påtagligt för hur vi framför allt pratar om våldsoffer med en etnisk bakgrund i MENA-

regionen. Men att även det rasistiska och islamofobiska debattklimatet kring våld och förtyck 

i hederns namn beskrevs existera till förmån för politiska agendan som åt ena sidan gynnar 

vita människor och åt andra sidan underminerar rasifierade personers rättigheter och 

erkännande. Detta oavsett om man är utsatt för hedersproblematik eller inte. Både MENA-

regionen och islam anses oftast ”ligga bakom” våld och förtryck, som Gardell (avsnitt 3.3), 

tidigare forskning127 och resultat- och analyskapitlet128 tagit upp utgör rasistiska och 

islamofobiska diskurser tankar om muslimer som underutvecklade och ociviliserade. 

Rasdiskriminerings starkaste förmåga verkar just determinera hur ”icke-vita” och muslimer är 

och vad de kan göra i en negativ bemärkelse. Detta vidare utgör en risk för att andra 

maktfaktorer och förklaringsmodeller inte får ta utrymme, och samtidigt inte ger utrymme för 

andra perspektiv utanför det kulturella synsätt på hedersproblamtiken att synas.  

Jag vill påstå att aktörer som sitter i offentliga rum såsom i media och politiska sfärer oftast 

är vita människor som sällan är allierade med andra minoritetsgrupper. Jag skulle säga att 

valet att mestadels ge utrymme för en rasistiskt och islamofobisk synsätt på våld gör mer 

skada än nytta för rasifierade våldsoffer. Det finns en koppling mellan detta och svårigheten 

att förstå hur strukturer fungerar och samverkar, att vi dessvärre ej reflekterar över våra val 

och ageranden. Valen influerade av vilka perspektiv som offentliga sfärer matar oss med 

påverkar oss när vi bidrar till rasism och islamofobi. Dessa aktörer och deras hegemoni över 

diskurser kopplat till deras maktposition i samhället har att göra med deras vita hudfärg, 

klasstillhörighet och trosuppfattning relaterat till deras självgoda bild av sig själva som 

jämställd och jämlika kopplat till deras historiska koloniala arv. Detta går även att knyta an 

 
127 Kap. 2. Tidigare forskning.  
128 Kap. 5. Resultat och analys.  
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till definitionen av vithet och islamofobi som avgörande för hur dessa aktörer beter sig och 

vad de bidrar till. Vår yttre attribut determinerar hur vi agerar och blir bemötta och betraktade 

av vår omvärld. 

Något som syns väldigt väl är att svenska staten begränsar våldsoffer snarare än förövare. För 

problem och intressen som rör kvinnor, minoritetsgrupper och normbrytande personer är 

något som är underprioriterade. Att som stat tro sig lösa våldsutsattheten genom att 

frihetsberöva våldsutsatta personer (medan förövare går fria) baserat på rädslan av att de kan 

mördas av sina förövare är ännu en form av diskriminering. Vi kan dessutom inte bara 

fokusera på vem som påstås vara förövare och vem som är offer.  Studien visar på att vem 

som helst kan drabbas av våld och förtyck i hederns namn, vi kan inte fastna i att offret är en 

”stackars ung invandrartjej” som blir förtyckt av sin pappa och bröder. För likaväl som en tjej 

med en bakgrund i MENA-regionen eller religionen islam kan en man, äldre personer, 

hbtqia-personer, vit person utsättas för hedersnormer. Likaså som offer kan förtrycket vara 

utövat av vem som helst (inklusive kvinnor). Vi måste arbeta och tänka intersektionellt för 

bättre möjligheter till att bemöta alla lika utan fördomar och rasism. Givetvis krävs det 

åtgärder kring hur vi pratar om hedersfrågan. Det betyder att vi behöver synliggöra rasistiska 

och islamofobiska strukturer som svenska samhället upprätthåller. Sverige är ett land som 

gång på gång inte lever upp till minoritetsgruppers rättigheter, en stat som mer än gärna inte 

pratar om maktstrukturer och dess konsekvenser. Det svenska samhället älskar tanken av att 

vara förblinda och se alla lika värda. Detta i relation till att Sverige i själva verket utför 

subtila kränkningar mot mänskliga rättigheter mot normbrytande personer.  

April 2022 beslutade riksdagen om ett särskilt brott för hedersförtryck med strängare 

straffskala för den som utför våldsgärningar i hederns namn mot en person. En ny Lag som 

börjar gälla 1 juni 2022129, detta betyder att vi har olika straffskalor/lagstiftningar beroende 

på våldsbrott. Så länge vi definierar förövare i hederskontexter baserat på var de kommer 

ifrån finns det en risk att man utgår ifrån den rasistiska stereotypiska bilden av vem som är 

utsatt och vem som utsätter. Vilket kan bli farligt när vi i Sverige är väldigt påverkade av vad 

rasistiska och islamofobiska diskurserna ger utrymme till, att vi dessvärre anammar ett 

rasistiskt skillnadstänkande som åtskiljer kroppar baserat på ras och religionstillhörighet.  

 
129 Sveriges radio. 2022-04-27. Hedersförtryck införs som nytt brott. 

https://sverigesradio.se/artikel/hedersfortryck-infors-som-nytt-brott. Hämtad [2022-05-11]. 

https://sverigesradio.se/artikel/hedersfortryck-infors-som-nytt-brott
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En reflektion som var närvarande under studiens gång är att klasstillhörighet spelade en 

viktig roll i konsekvenserna av rasism och islamofobi. Eftersom jag har avgränsat mig till 

dessa två maktstrukturer fanns det inte utrymme för att undersöka klassperspektivet, dock ser 

vi att segregation är en påtaglig konsekvens som har separerat människor baserat på ras, 

religion och klasstillhörighet. Att segregera människor på det sättet skapar klassklyftor som 

tydligt skapar trösklar för människor att göra en mental resa i form av en 

värderingsförändring. Vi kan ej utesluta människor som stat och samtidigt kräva av dem att 

veta bättre, har vi inga metoder eller verktyg som hjälper människor att utöva jämlikhet så vet 

jag inte vad människor kan göra annorlunda.  

De strukturella och psykiska konsekvenserna skapade av rasismens och islamofobins roll i 

hedersfrågan sätter våldsutsatta i en jobbig situationen där de behöver välja. Vad väljer en 

utsatt person? Hur förhåller den sig? Är frågor som har blivit besvarade i resultatet130, även 

frågor som leder in mig på internaliserad rasism. Att välja sin utsatthet är aldrig fel men att 

samtidigt bidra till rasism och islamofobi får mig att tänka på hur assimilations kravet 

påverkar rasifierade människor. Tanken av att rasifierade personer vill bli svenskar, följa 

svenska värderingar och är avundsjuka på etniska svenskar är påståenden som driver många 

personer till internaliserad rasism eller sätter de i en position där de känner sig tvungna att 

överge sin våldsutsatthet och välja sina upplevelser av rasifiering. När samhället pekar ut en 

viss grupp som ursprung till olika former av samhällsproblem banar det väg för missnöje och 

misstroende. Vi sätter även dem i en position där de behöver förhålla sig till 

maktstrukturernas uppfattning av dem, vilket i sin tur ger upphov psykiska konsekvenser.  

En viktigt aspekt som togs upp i resultatet131gällande vilka aktörer som ansågs bidra till 

rasism och islamofobi i hedersfrågan var att personer som själva varit utsatta för 

hedersproblematik även använder sig av en rasistisk och islamofobisk retorik. Jag har också 

gjort egna reflektioner kring hur dessa personer tenderar att använda våldsutsatta personer 

som någon slags traumabehandling. Jag säger inte att man ej ska dela med sig av sina 

erfarenheter av våld för det får man göra hur mycket man vill, på vilket sätt man vill och i 

vilka rum man vill. Det jag talar om är att dessa sätter sig själva, sina erfarenheter och 

trauman förre utsatta personers behov. Det går ej att tillämpa sina värderingar och 

erfarenheter på alla människor som man möter och som kan ha liknande erfarenheter som en 

själv. Varje individ har sin historia som den fritt ska få uttrycka själv med egna ord utan att 

 
130 Kap. 5. Resultat och analys.  
131 Kap. 5. Resultat och analys. Avsnitt. 5.2.1.  
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någon med en maktposition ska tala om för den hur man bör vara och bete sig för att passa in 

i en frihetsrörelse byggt på vissa principer såsom att förbjuda slöjor eller såsom att skriva på 

ett jämställdhetsplan. Vi kan ej motarbeta våld om vi inte motarbetar rasism och islamofobi.  

Likaså bör antirastiska och feministiska rörelser välkomna våldsutsatta och deras berättelser 

av kulturellt och religiöst trauma. Vi kan ej stötta bort personer som behöver stöd och hjälp 

med anledning av att vi är rädda att sådana berättelser kan spä på rasism. Det är inte 

våldsutsattas uppgift att se till att rasister och islamofober inte väljer att använda deras 

utsatthet för egen vinning. Vi kan även inte enbart kritiserar stödorganisationer och 

verksamheter X och Z som bidrar till rasism och islamofobi utan ge konkreta förslag till var 

utsatta kan vända sig. Likväl som rasism och islamofobi exkluderar vissa grupper och sätter 

de i utanförskap utesluter även dessa rörelser våldsutsatta och driver de till ensamhet, där de 

får lida i tystnad. 
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6. Slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka rasistiska och islamofobiska diskurser kring 

hedersrelaterat våld och förtyck, hur detta ser ut, vad för konsekvenser det utgör för 

våldsutsatta personer, samt hur man på bästa säga kan kringgå ett rasistiskt och islamofobiskt 

arbete. Detta gjordes genom en intervjustudie, där sju olika verksamhetsrepresentanter som 

arbetar med våld och förtyck i hederns namn ställde upp och gav sina synpunkter som kunde 

besvara studiens frågeställningar.  

Studiens frågeställning hur menar informanterna att det rasistiska och islamofobiska 

debattklimatet ser ut och vilka aktörer bidrar i så fall till rasistiska och islamofobiska 

narrativ? Genom samtalsintervjuerna med undersökningens sju informanter konstaterades en 

samstämning om att det rasistiska och antimuslimska debattklimatet utgör påtagliga diskurser 

i arbetet mot våld och förtyck i hederns namn som finns i Sverige. Diskurserna sågs vara 

sammankopplade med en inhuman och rasistisk migrationspolitisk agenda till förmån för en 

politisk vinning, men även för privat egen vinning. Det framkom också att debattklimatet är 

präglat av rasistiska och antimuslimska stereotypiska bilder av människor som har sin 

bakgrund i MENA-regionen, där svarspersonerna uttryckte att det finns fasta uppfattningar 

om vem som är offer och vem som är förövare. Det framkom också att svenska samhället 

använder våldsutsatta rasifierade personers berättelser i ljuset av ”välviljans rasism”, att man 

säger sig bry sig om dem när man i själva verket är ute efter att vinna politiska poäng. Det 

också kopplat till att man återigen ser dessa våldsoffer ur rasistiska glasögon och dessvärre 

förbiser att etniska svenskar kan också drabbas av våld och förtyck i hederns namn. När det 

gäller vilka aktörer som bidrar till den rasistiska och islamofobiska samhällsdebatten kring 

hedersfrågan rådde en enighet bland intervjupersonerna. Det som också kom fram var att 

offentliga aktörer, dvs. politiker, media, forskare, samhällsdebattörer och skribenter, 

myndighetspersoner (domare, socialsekreterare eller skolpersonal), personer som har egna 

erfarenheter av våld i hedersnamn samt privat personer var framstående aktörer i debatten. 

Uppsatsen huvudfrågeställning var Vilka konsekvenser uppfattar verksamheter som arbetar 

med våld och förtyck i hederns namn att det finns för våldsutsatta personer kopplat till rasism 

och islamofobi? De Konsekvenserna som informanterna uttryckte fanns för våldsutsatta 

personer avseende rasism och islamofobi var delade sig i två kategorier. Den första är 

strukturella konsekvenser som bland annat utrycktes i termer som rasdiskriminering, 

dubbelbestraffning av att vara våldsutsatt och rasifierad samtidigt, den ständiga kampen man 

får ta för att inte bekräfta debattklimatets bild av sig själv och att man då väljer bort hjälp. 
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Andra typer av strukturella konsekvenser ansågs vara exkludering, segregation, assimilations 

krav, begränsade utrymmet och begränsade möjligheter till att inkluderas i offentliga rum. En 

annan strukturell konsekvens är att bilden av vem som är offer och förövare skapar trösklar 

för män, äldre, hbtqia-personer, funktionsnedsatta, andra grupper att söka hjälp. En slutsats 

som är tydlig i relation till detta är att misserkännande är en enorm strukturell konsekvens 

som osynliggör deras utsatthet eller så anser man dem vara förövare. Detta tyder även att det 

kan finnas ett stort mörkertal som samhället missar p.ga. dessa rasistiska diskurser avseende 

våld. Det framkom även att det rådde en kunskapsbrist kring hederproblamtiken som kan leda 

till felaktiga statliga myndighetsbedömningar baserade på stereotypiska rasistiska 

uppfattningar om ämnet.  

Den andra kategorin var psykiska konsekvenser som uppfattades ha mycket att göra med 

våldsutsattheten i sig, men även med maktstrukturernas negativa påverkan på normbrytande 

personer och dess diskriminerande funktionen. Det som upptäcktes i studien var att psykiska 

konsekvenser innehåll olika typer av psykisk ohälsa och psykiskt lidande. Det som utmärkte 

sig vara minoritetsstress, självhat, skam, stress, rädsla och hur ens förhållningssätt till sin 

situation behöver vara för att kunna överleva dessa rasistiska ideologier. Detta är något visade 

sig senare bryta ner självvärdet, självkänslan och självförtroendet som framför allt är psykiskt 

lidande de fått av sin utsatthet som våldsoffer, men även av statens bristande arbete mot ett 

samhälle fritt från våld, rasism och islamofobi.  

När det kommer till frågeställningen Hur menar informanterna att man bör arbeta för att 

undvika att hamna i ett islamofobiskt och rasistiskt arbete? fanns det en enighet hos 

informanterna kring att man självklart skulle utgå från ett intersektionellt perspektiv. Detta 

ansågs kräva bättre resurser, kunskapshöjande och kompetensutvecklande instanser, i form av 

tillgång till information, rutiner, tider, metoder och verktyg som kan skapa möjligheter för 

arbetsplatser att motarbeta ett rasistiskt och antimuslimskt arbete kring hedersfrågan. 

Möjligheter till öppna förhållningssätt på arbetsplatser var även viktiga för att undkomma sin 

bias i arbetet mot hederproblamtiken. Det som även visade sig vara en oerhörd tröskel i 

arbetet mot våld och förtyck i hederns namn och dess rasistiska karaktär var tidsbristen som 

finns för socialarbetare. Något som informanterna pekade ut vara väsentligt att förändra för 

att kunna driva ett arbete fritt från rasism och islamofobi. Detta menade intervjupersonerna 

skulle kunna öka möjligheten för statliga myndigheter att kunna möta våldsoffer och deras 

familjer och samtidigt uppfylla deras behov.  
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6.1 Förslag till vidare forskning  

Avslutningsvis är det viktigt att blicka framåt. Efter att ha genomfört denna studie ser jag fler 

olika kunskapsluckor och förklaringsmodeller som skulle bidra ännu mer till forskningen 

kring rasism och islamofobi avseende diskurserna som råder i Sverige. Framtida forskning 

skulle kunna använda sig av denna studie som underlag för att vidareutveckla nya studier 

kring våldsutsattas situation avseende klasstillhörighet som en konsekvens av 

rasdiskriminering och antimuslimsk rasism. Efter att ha genomfört denna studie såg jag att 

klass spelar en stor roll, samt var en konsekvens av dessa rasism och islamofobi. 

Klassperspektivet framstod som en del av strukturella konsekvenser då rasism och islamofobi 

skapar segregation och klassklyftor som sätter rasifierade människor i underordning kan det 

vara väsentligt att granska detta vidare. Framtida forskning kan även granska konsekvenserna 

av antirasistiska och feministiska rörelsernas negativa påverkan avseende hur de kan utgöra 

ett begränsat utrymmet för rasifierade våldsutsatta människor att bli hörda. Jag tror att det kan 

vara viktigt att uppmärksamma hur dessa rörelser och aktivister omedvetet slussar vidare 

våldsutsatta personer till organisationer som gärna hör deras upplevelser av hedersvåld och 

förbiser deras erfarenheter av rasism. Något som kan vara av intresse att undersöka specifikt 

är minoritetsstressen som var psykisk konsekvens av rasism och islamofobi, jag kan tänka 

mig att det finns mer att hämta där med tanken på att det är ett begrepp som uppmärksammas 

väldigt sällan.  
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8. Bilagor 

Informationsbrev  

Hej! mitt namn är Raghda’ Harahsheh och går sista terminen på mastersprogrammet i 

mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Anledningen till att jag skriver till er är för att 

jag precis påbörjat mitt examensarbete på 30 högskolepoäng, där jag ämnar undersöka hur 

våld och förtryck i hederns namn i relation till debattklimatet påverkar utsatta personer. Detta 

vill jag göra genom en intervjustudie utifrån civilsamhällesorganisationers (inklusive andra 

verksamheter) upplevelser/uppfattningar kring diskurser kopplat till våld och förtryck i 

hederns namn och vilka konsekvenser de utgör för hedersutsatta personer. Syftet med 

undersökningen är att försöka ge en samlad bild av hur organisationer som arbetar med 

hedersrelaterat våld och förtryck, samt kommer i att kontakt med personer som lever under 

hedersnormer ser på situationen. 

 Jag skulle bli väldigt tacksam om er verksamhet skulle vilja delta i en intervju under 30–60 

minuter och diskutera dessa frågor med mig. Jag kommer tillsammans med er att komma 

överens om tid och plats (fysiskt eller digitalt). Allt deltagande kommer ske på frivillig basis 

och personen som ställer upp på en intervju styr själv över sin medverkan. Detta innebär att 

alla personer som har tackat ja till en intervju har rätt till att när som helst avstå eller avbryta 

intervjun utan att behöva förklara varför. Delaktiga personer kommer att vara anonyma i 

studien, alla uppgifter som går att koppla till er kodas om, och därav kommer era 

personuppgifter inte att avslöjas. Vidare när det gäller anonymiseringen av vilken 

organisationen det handlar om kommer det att erbjudas, men skulle man godkänna att ha 

namnet på organisationen offentligt i uppsatsen så går det lika bra det också. Med er 

godkännande skulle jag också vilja spela in intervjun för att kunna underlätta bearbetningen 

och transkriberingen av materialet. Inspelningen kommer senare att raderas och inga av era 

personliga uppgifter kommer att röjas. När examensarbetet är färdig kommer den att 

publiceras på Diva portalen (https://www.diva-portal.org/), det vill säga att alla som vill kan 

få läsa uppsatsen. 

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig! Med bästa hälsningar 

Raghda’ Harahsheh  

Email: xxxxxx_xxxxxxxxx@hotmail.com 

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx 

https://www.diva-portal.org/
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Checklista132 

• Informationskravet: informera om studiens syfte och hur intervjun är tänkt att 

genomföras. Det vill säga: frivilligt deltagande, upplysning av användningen av 

personliga uppgifter att de enbart används i forskningssyfte. Det finns inga rätt och fel 

när frågorna blir besvarade, det är er uppfattning som är det väsentliga.  

 

• Samtyckeskravet: informera om informantens rätt till att avbryta när som helst under 

studiens gång utan att behöva ange en förklaring. Väljer informanten att avbryta får 

det ej ske någon form av påtryckningar eller påverkan. Deltagaren har rätt att 

bestämma över sin medverkan, hur resultatet ska hanteras. Godkännande av att spela 

in samtalet och ha med verksamhetens titel. 

 

• Konfidentialitetskravet: personliga uppgifter och identifierbara personer eller 

arbetsplatser ska antecknas, lagras, och avidentifieras på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras av utomstående.  

 

• Nyttjandekravet; forskningen får endast användas i forskningssyfte, inte utlånas eller 

användas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften. Den som deltar i 

studien har rätt att ta del av forskningsresultaten när studien är genomförd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 Vetenskapsrådet. 2002 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Vetenskapsrådet, Stockholm. 
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Intervjuguide  

Information om verksamheten  

• Kan du berätta lite om hur er verksamhet ser ut? Vad ni står för och vilken titel du 

har?  Hur ser ert arbete med våld och förtryck i hederns namn ut? 

Våld och förtryck i hederns namn  

• Hur vill ni definiera hedersbegreppet/hedersnormer/våld och förtryck i hederns namn?  

• Hur ser ni på mäns våld mot kvinnor kontra hedersrelaterat våld och förtryck?  

Debattklimatet, rasism och islamofobi 

• Vilka diskurser kan man identifiera inom den debatten? Och vilka aktörer driver dem?  

Eftersom jag är intresserad av hur rasism och islamofobi spelar in i frågan utifrån hur 

verksamheter som arbetar med våld och förtryck i hederns namn upplever det rasistiska och 

islamofobiska debattklimatet i Sverige och dess konsekvenser för hederutsatta personer, 

tänkte jag börja med att fråga: 

• Hur skulle ni definiera rasism och islamofobi kopplat till denna problematik?  

• Vilka aktörer skulle ni säga bidrar till rasistiska och islamofobiska diskurser i frågan 

om hedersrelaterat våld och förtyck?  

• Vad skulle ni säga att rasistiska och islamofobiska diskurser skapar för konsekvenser 

för bland annat för hedersutsatta personer, men även för samhället i stort?  

o Uppfattar ni att utsatta personers deltagande, erkännande och inkludering har 

blivit begränsade på grund av detta? Om ja, på vilket sätt?  

o Strukturella kontra Psykiska/fysiska konsekvenser: hur uppfattar ni att det ser 

ut bland hedersutsatta personer?  

o Hur tror ni att mörkertalet ser ut? Skulle ni säga att personer som behöver stöd 

och hjälp ej får det/faller mellan stolarna, samt att mörkertalet blir större?  

• Vad tror ni man behöver göra för att belysa och förebygga detta? Hur arbetar ni 

antirasistiskt?  

Övrigt  

• Är det något du vill tillägga som du tycker är viktigt att ta upp som vi inte har pratat 

om?  


