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Abstract 

Mäns våld mot kvinnor- Svenskt eller osvenskt våld? 

Men’s violence against women- Swedish or non-Swedish violence? 

 

Men's violence against women is a serious social problem and an obstacle to the 

realisation of women's rights. In Sweden, approximately a fifth of the population, 

has at some time in their lives, been subjected to domestic violence. It is estimated 

that about 80 percent of the violence is not reported. The aim of this study is to 

analyse the discourse representations of domestic violence and violence in the name 

of honour, in two different Swedish reports. (Eva Lundgren, Captured Queen- 

Men’s violence against women in “equal” Sweden – a prevalence study and 

Domestic violence - A public health issue by Carin Götblad, national coordinator on 

domestic violence).  

 

The investigation is based on a discourse analysis with postcolonial feminist theory 

as the theoretical framework. This study shows that a discursive representation of 

domestic violence in a Swedish context and violence in the name of honour has 

resulted in the construction of Swedish and non-Swedish violence. Stereotypical 

presentations describe the Swedish perpetrator in terms of social problems, 

addiction, aggression problems, alcoholism or non-Swedish ethnicity. Violence in 

the name of honour is derived from an honour-based culture while a Swedish 

perpetrator deviates from a Swedish gender equality culture. The Swedish gender 

equality discourse and media representations of domestic violence may be causing 

difficulties for the victims to identify themselves as abused. This study suggests 

that violence against women should be understood as a side effect of a patriarchal 

gender system created by ideological, national, ethnic and racial power structures. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sverige klassas internationellt som ett föregångland för jämställdhet och har under dem 

senaste åren fortfarande klassats som ett av de länder med högst jämställdhetsindex.
1
 

Ändå kan vi se hur mäns våld mot kvinnor fortsätter vara ett stort samhällsproblem där 

även Sverige står inför stora utmaningar. 

År 2008 fick Sverige kritik av FN-kommittén som avser konventionen- ”All slags 

avskaffande av diskriminering mot kvinnor” (CEDAW). Denna konvention har Sverige 

anslutit sig till sedan 1980. Kommittén menade på att Sverige är ett föregångsland inom 

jämställdhetsområdet men riktar kritik mot att våld i hemmet fortfarande är ett utbrett 

problem och att få förövare lagförs.
2
 

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt  

folkhälsoproblem som finns i de flesta samhällen. Våldet förekommer i offentligheten, i 

hemmet och sker oberoende av kultur, religion, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och 

ålder.
3
 Det är staters skyldighet att skydda, förebygga och bekämpa våld mot kvinnor som 

är en rättighetsfråga.
4
 Studier visar på att kvinnor som förnekas rätten till sin egen kropp 

och sexualitet upplever också att de är begränsade att bestämma över sina egna liv. Våld 

mot kvinnor är därmed ett stort hot mot demokrati och grundläggande mänskliga 

rättigheter.
5
 Enligt WHO rapporten Violence against women: a priority health issue som 

beskriver våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv tenderar män i större utsträckning 

utsättas för våld utanför familjen av okända män  där vittnen iakttagit händelsen. När det 

gäller kvinnor är det våld i hemmet och oftast av en man de känner som är vanligast. 

                                                           
1
SCB- Statistiska centralbyrån: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&v

ed=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2FGrupp%2FValfard%2FBE0801_2007K01

_TI_09_A05ST0701.pdf&ei=arUvVdCHCeaHygP3ioDABg&usg=AFQjCNHrwo8AKfft1nh25qau5

DAjaiu22g. 
2
Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK): Sverige får kritik av FN för våldet mot kvinnor: 

http://www.nck.uu.se/NCK_press/Reportage/Reportage_2008/Sverige_far_kritik_av_FN_for_valdet

_mot_kvinnor/. 
3
 NCK: Mäns våld mot kvinnor- ett globalt perspektiv: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/Mans_v

ald_mot_kvinnor_amnesguide/. 
4
 Johnsson-Latham, Mäns våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv  i Heimer, & Sandberg (red.), 

Våldsutsatta Kvinnor-samhällets ansvar,  Studentlitteratur, 2008, s. 11. 
5
 Johnsson-Latham, Mäns våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv i  Heimer & Björck & Kunosson, 

(red.), Våldsutsatta Kvinnor-samhällets ansvar, Studentlitteratur, 2014, s. 20f.  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2FGrupp%2FValfard%2FBE0801_2007K01_TI_09_A05ST0701.pdf&ei=arUvVdCHCeaHygP3ioDABg&usg=AFQjCNHrwo8AKfft1nh25qau5DAjaiu22g
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2FGrupp%2FValfard%2FBE0801_2007K01_TI_09_A05ST0701.pdf&ei=arUvVdCHCeaHygP3ioDABg&usg=AFQjCNHrwo8AKfft1nh25qau5DAjaiu22g
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2FGrupp%2FValfard%2FBE0801_2007K01_TI_09_A05ST0701.pdf&ei=arUvVdCHCeaHygP3ioDABg&usg=AFQjCNHrwo8AKfft1nh25qau5DAjaiu22g
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.scb.se%2FGrupp%2FValfard%2FBE0801_2007K01_TI_09_A05ST0701.pdf&ei=arUvVdCHCeaHygP3ioDABg&usg=AFQjCNHrwo8AKfft1nh25qau5DAjaiu22g
http://www.nck.uu.se/NCK_press/Reportage/Reportage_2008/Sverige_far_kritik_av_FN_for_valdet_mot_kvinnor/
http://www.nck.uu.se/NCK_press/Reportage/Reportage_2008/Sverige_far_kritik_av_FN_for_valdet_mot_kvinnor/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/Mans_vald_mot_kvinnor_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Mans_vald_mot_kvinnor/Mans_vald_mot_kvinnor_amnesguide/
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Oftast är det offren som bär skammen för mäns våld mot kvinnor och inte förövarna. På 

grund av att offren också kan vara  ekonomiskt och socialt beroende förövaren är det 

svårt för kvinnorna att anmäla.
6
 I Sverige dödas cirka 17 kvinnor varje år av en manlig 

partner. Enligt brottsförebyggande rådet var det 28 400 polisanmälda fall av misshandel 

mot kvinnor över 18 år som kom till polisens kännedom år 2012. Av dessa fall var det 12 

903 som var i nära relation med förövaren. BRÅ uppger att mörkertalet är väldigt stort 

och man uppskattar att omkring 80% av våld i nära relationer aldrig kommer till polisens 

kännedom.
7
 Den farligaste platsen för en kvinna är hennes eget hem där tre av fyra 

anmälda våldsbrott äger rum i hemmet. Gärningarna är av sexuell, psykisk och fysisk 

karaktär, och är övergrepp som oftast upprepas och orsakar stort lidande för den 

drabbade.
8
 

Med tanke på det stora mörkertalet verkar det finnas stora brister i det svenska samhället 

kring hur man hanterar dessa brott men också vilka attityder som råder om våldets 

karaktär och omfattning i dagens Sverige. Enligt en studie utförd av FN är det vanligaste 

våldet mot kvinnor, både i Sverige och globalt, mäns vardagsvåld mot kvinnor i 

heterosexuella relationer. Trots detta handlar debatter ofta om mer extremt våld såsom 

könstympning, våld i hederns namn, eller människohandel.
 9

 Nordborg menar att det är 

lättare att prata om våld när förövaren är helt okänd och det händer i krogkön än när 

förövaren är ens livspartner. Våld i hemmet är starkt förknippat med rädsla och skam för 

vad andra ska tycka. När det kommer till våld i nära relation finns det många myter och 

förutfattade meningar om våldets mekanismer. En vanlig föreställning om mäns våld mot 

kvinnor är att det är ett marginaliserat problem i Sverige.
10

 Nyheterna rapporterar mer 

frekvent om överfallsvåldtäkt än om våld i nära relation trots att antalet polisanmälda fall 

av våld i hemmet är högre. Medierapporteringen har en stor inverkan på de samhälleliga 

attityderna som råder, där våldet ofta beskrivs som lägenhetsbråk vilket kan tolkas som 

att mannen inte ensam bär ansvaret för kvinnofridsbrottet utan kvinnan är delaktig också. 

                                                           
6
 Johnsson –Latham, 2014, s. 20f.  

7
 NCK: Våld i nära relationer: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_na

ra_relationer_amnesguide/.  
8
Nylén, Rättsväsendet- Polisens, åklagarens och domstolens roller, i Heimer & Björck & Kunosson 

(red.), 2014, s. 181. 
9
 Johnsson-Latham, 2014 s. 22f. 

10
 Nordborg, Mäns våld mot kvinnor, i Heimer & Björck & Kunosson (red.), 2014, s. 43f, 50f.  

Eliasson, En kunskapsöversikt- Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, 2006, s. 92. 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-177-9.pdf 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relationer_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Vald_i_nara_relationer_amnesguide/
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-177-9.pdf
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Offret börjar då anamma förövarens bild av det är hennes fel att hon blev misshandlad 

och vågar inte prata om misshandeln. Vi bär med oss föreställningar kring hur en våldtäkt 

eller kvinnomisshandel går till, vem som är förövaren och vem som drabbas. Snedvriden 

rapportering och föreställningar kring våld i hemmet riskerar att dölja en annan verklighet 

som inte stämmer överens med det offret utsatts för. Hur offret själv ser på övergreppet 

har en stor betydelse för att brotten ska uppdagas och att offret inte ska klandra sig själv. 

11
När media fokuserar på de grövsta brotten blir konsekvenserna att det extrema är 

normen och vanligast vilket betyder att det vardagliga våldet osynliggörs. De kvinnor 

som då utsatts för våld förminskar, normaliserar och omtolkar våldet och ser sig själva 

inte som ett brottsoffer. Kvinnans upplevelse av våldet skiljer sig från den mediala bilden 

av att förövaren oftast är utomeuropeisk, alkoholist eller kriminell vilket innebär att offret 

har svårt att se sin partner som en brottsling. Konsekvenserna av detta är kvinnor inte 

vågar eller orkar polisanmäla de det de utsatts för och bagatelliserar brottet.
12

 Dessutom 

tillskrivs potentiella våldsoffer en särskild personlighet såsom, undergiven, dåligt 

självförtroende eller provocerande. Något sådant samband har inte kunna bevisats och en 

sådan uppfattning lägger över ansvaret på offret också.
13

 Trots att studier visat att 

våldsutövaren ofta har en varierande livsbakgrund så råder en bild av att mannen i 

vanliga fall tillhör en lägre klass, ofta en socio-ekonomisk utsatt grupp.
 
Våldsutövarna 

förknippas med aggressions- och alkoholproblem eller psykisk ohälsa och är oftast 

arbetslösa eller har invandrarbakgrund.
14

 

Mona Eliasson, professor i psykologi med inriktning på genusvetenskap, förklarar att 

dessa myter också uppkommit på grund av olika diskurser i samhället som verkar för 

bilden av Sverige som jämställt. Genom att skuldbelägga offer och mena på att kvinnor 

varit lika delaktiga i våldet blir inte mäns våld mot kvinnor lika påtagligt. Eliasson 

förklarar att de protester och tvivel som uppkom efter att den svenska undersökningen 

Slagen dam presenterades berodde på att undersökningens resultat störde bilden av 

Sverige som ett jämställt land. Undersökningen visade att nästan  hälften (46%) av de 

tillfrågade kvinnorna hade utsatts för våld av en man sedan sin 15-årsdag vilket är siffror 

                                                           
11

 Sandberg & Wennstam, Nyhetsrapportering om mäns våld mot kvinnor, i Heimer & Sandberg 

(red.), 2008, s.305f, 318f. 
12

 Ibid, s. 314f, 319. 
13

Eliasson, 2006, s. 20, 22, 50f, 92. 
14

 Ibid, s. 21, 47-49, 92. 

Nordborg, 2014, s. 44.  
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som även bekräftats av andra liknande studier internationellt menar Eliasson.
15

 Vidare 

menar författaren att våldet kommer fortsätta vara osynligt så länge vi fortsätter blunda 

för att våldet finns närmare oss än vad vi tror. Risken att utsättas för våld av en 

närstående man är tyvärr en realitet för många kvinnor idag och den sanningen kan vara 

obehaglig för hela samhället. Idag tycks det vara kontroversiellt att hävda i omfångstudier 

att våldet inte endast begås av missbrukande, kriminella och utstötta män. Våldet 

förekommer i alla samhällsklasser även bland familjer som utåt sett kan betraktas som 

skötsamma utan socioekonomiska problem.
16

 

Det finns olika former av våld i nära relationer, bland annat har våld i hederns namn blivit 

en benämning på en annan våldsform som härletts till en hederskultur. Efter mordet på 

Fadime kom debatten om ”hedersmord” och ”hedersrelaterat våld” att få en stor plats på 

den politiska dagsordningen. Hedersbegreppet är omdiskuterat bland forskare och måste 

problematiseras eftersom diskursen härleder våldet till en hederskultur vilket är 

problematiskt.
17

 Jenny Westerstrand, doktor i juridik och forskare i mäns våld mot 

kvinnor och våld i hederns namn menar att  den så kallade hederskulturen har kommit att 

förknippas med en ”icke-västerländsk kultur” där våldet i västvärlden framställs som 

könsneutralt. Forskaren menar att talet om en hederskultur måste sättas in i en kontext  

där gärningsmännen använder sig utav förklaringar som maskerar våldet. Likheterna 

mellan ”västerländskt våld” och ”hedersrelaterat våld” är att det handlar om skapandet av 

kön och  att styra kvinnors sexualitet. Westerstrand menar att motiven används för att 

urskulda våldet och att i vissa kulturella sammanhang blir det ett legitimt skäl att åberopa 

heder.  Westerstrand menar att i materialet hon studerat mellan  2010-2012 är det 

förövare som öppet hänvisar till heder och förklarar att ”hederslogiken” i Sverige gör 

våldet synligt medan förklaringar som arbetslöshet och alkoholism gör våldet osynligt. 

Med andra ord är det lättare att tillskriva en ”icke-svensk” persons våldshandlingar, en 

hederskultur. Hederskulturen har kommit att betraktas som en objektiv sanning som 

gärningsmännen inte styr över eller ger eget innehåll utan en ”sak” de bara agerar utifrån. 

                                                           
15

 Eliasson, Att förstå mäns våld mot kvinnor, i Heimer & Sandberg (red.), 2008, s. 44ff. 
16

 Ibid, s. 44f  
17

 NCK, Hedersrelaterat våld och förtryck- En kunskaps –och forskningsöversikt, 2010, s.9. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/S%C3%B6k+publikationer/

?id=145&librisId=&swepubId 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/S%C3%B6k+publikationer/?id=145&librisId=&swepubId
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/S%C3%B6k+publikationer/?id=145&librisId=&swepubId
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Westerstrand menar att om vi ska prata om en hederskultur så finns den även i Sverige, i 

form av bland annat näthat mot kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt.
18

 

Debatten om våld i hederns namn i jämförelse med våld i nära relation mot en partner har 

inneburit en uppdelning i svenskt och osvenskt våld. Statsvetaren Maria Carbin skriver i 

sin avhandling Mellan tystnad och tal- flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik att 

regeringens och myndigheters framställning av hedersrelaterat våld konstruerat svenska 

och icke-svenska värderingar. Hedersproblematiken blir geografiskt betingat där Sverige 

står ansvarsfria. Mellanöstern ingår i sorterandets politik som tar sig i uttryck i 

gränsdragningar mellan svenskt och icke-svenskt. Även om unga invandrarkvinnors 

våldserfarenheter tas mer på allvar idag så uppstår ett dilemma mellan viljan att hantera 

våldsutsatta kvinnor på ena sidan men också risken att stigmatisera och exkludera 

grupper ur det nationella projektet menar Carbin.
19

   

Trots att båda våldsformerna bottnar i en patriarkalisk kultur där en man i båda fallen 

försöker få kontroll och bestämma över en annan kvinnas liv benämns våldet på olika 

sätt.  Bilden av typiske våldsmannen och en föreställning om att mäns våld mot kvinnor 

är ett marginellt problem innebär att våldet mot kvinnor, i Sverige, osynliggörs. Så länge 

ämnet fortsätter vara tabu och klassas som ett marginellt problem i Sverige där 

föreställningen om att endast avvikande svenska män eller de naturligt givet tagna 

invandrarmännen är de enda som brukar våld mot kvinnor kommer myterna och 

stereotyperna fortsätta reproduceras och därmed det stora mörkertalet bestå.  

1.2 Problemformulering  

En stor del av de kvinnor som blir utsatta för våld av sin partner kommer inte till polisens 

kännedom och mäns våld mot kvinnor har blivit en fråga om vad om klassas som en 

normalitet och avvikelse. Våldsutsatta kvinnor känner ofta skam att erkänna vad de varit 

med om särskilt när det finns en föreställning att det är speciella kvinnor som blir utsatta, 

trots att studier visar på att det våldsutövaren och offret kan vara vem som helst. När det 

kommer till våld i hederns namn ryggar många kvinnor med invandrarbakgrund 

                                                           
18

 Westerstrand: Här är sanningen i debatten om hedersvåld:. 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/har-ar-sanningen-i-debatten-om-hedersvald/ 2013-08-26. 
19

 Carbin, Se referens  i NCK:  Hedersrelaterat våld och förtryck- En kunskaps –och 

forskningsöversikt, 2010, s. 35f. 

 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/har-ar-sanningen-i-debatten-om-hedersvald/
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tillbaka.
20

 Studier har visat på att svarta amerikanska kvinnor hade svårt att polisanmäla 

svarta män då det bekräftade rasistiska stereotypiska bilder av svarta män som 

våldsamma.
21

 Den postkoloniala feministiska teoribildningen framhäver att 

kvinnoförtryck inte enbart kan förstås utifrån kön och mansdominerande strukturer utan 

man måste ta hänsyn till ett intersektionellt perspektiv där flera diskrimineringsfaktorer 

inverkar, bland annat klass, religion, och etnicitet.
22

 De los Reyes & Molina & Mulinari 

förklarar utifrån ett postkolonialt perspektiv hur  könsförtrycket blivit en kulturell fråga i 

forskningen men också bland myndigheter och media där förtrycket härleds till vissa 

etniska grupper. När ojämlikhet, övergrepp och förtryck härleds till invandrare 

produceras förtryckande hierarkiska maktförhållanden som bekräftar en svensk 

överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet. Jämställdhetsdiskursen reproducerar 

värderingar, föreställningar och normer för vad som är svenskhet och en del i den svenska 

gemenskapen där invandrare stigmatiseras som ”de andra”.
23

 Den våldsutsatta 

invandrarkvinnan upplever både könsförtryck och etnisk diskriminering där offret i 

kontakt med svenska myndigheter infinner sig i en position där både hon och hennes 

familj betraktas som underlägsna. Våldserfarenheterna härleds till kulturella 

föreställningar om invandrare samtidigt som offret måste förhålla sig till föreställningen 

om svensk värdegrund som överlägsen då könsförtrycket blir avvikande en svensk 

jämställd kultur.
24

 Samtidigt skapas föreställningar om ett svenskt könsrelaterat våld som 

avvikande där förövaren och offret tillskrivs alternativa förklaringar om hur de avviker 

                                                           
20

 Arif, Det är inte kulturen som slår: 

https://feministisktperspektiv.se/2015/01/30/det-ar-inte-kulturen-som-slar/. 
21

 Sokoloff & Dupont, Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender: 

Challenges and Contributions to Understanding Violence Against Marginalized Women in Diverse 

Communities, Violence Against Women, January 2005; SAGE JOURNALS  vol. 11, 1, s. 38-64. 

http://online.sagepub.com/search?fulltext=Domestic+Violence+at+the+Intersections+of+Race%2C+

Class%2C+and+Gender+Challenges&src=hw&andorexactfulltext=and&submit=yes&x=17&y=10  
22

 De los Reyes & Mulinari, Molina, Introduktion- Maktens (o)lika förklädnader i De los Reyes & 

Mulinari & Molina, Maktens (o)lika förklädnader- Kön klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, 

Atlas, Stockholm, 2003a, s. 24f. 
23

 De los Reyes & Molina, Kalla mörkret natt!, i De los Reyes & Molina & Mulinari (red.), 2003a, s. 

306f. 
24

 De los Reyes, Patriarkala enklaver eller ingenmansland? Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor 

i Sverige. Norrköping: Integrationsverkets skriftserie IV.2003b, s. 6, 11, 34, 42. 

https://feministisktperspektiv.se/2015/01/30/det-ar-inte-kulturen-som-slar/
http://online.sagepub.com/search?fulltext=Domestic+Violence+at+the+Intersections+of+Race%2C+Class%2C+and+Gender+Challenges&src=hw&andorexactfulltext=and&submit=yes&x=17&y=10
http://online.sagepub.com/search?fulltext=Domestic+Violence+at+the+Intersections+of+Race%2C+Class%2C+and+Gender+Challenges&src=hw&andorexactfulltext=and&submit=yes&x=17&y=10
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från normaliteten.
25

 Westerstrand menar att uppdelningen av våldet är problematiskt då 

fokus skiftas från mäns våld mot kvinnor till stereotypa föreställningar.
26

 

Det förekommer en föreställning i västvärlden där våld mot kvinnor förklaras som ett 

marginellt problem medan våld i hederns namn våld blir naturligt givet. Uppdelningen av 

svenskt och osvenskt våld riskerar att slå allra hårdast mot de våldsutsatta kvinnorna då 

det finns för stort fokus på hur den typiska gärningsmannen ser ut. Etniskt svenska 

våldsutsatta kvinnor kan porträtteras som avvikande, svaga, dumma och får bära en del av 

ansvaret, medan svenska kvinnor med invandrarbakgrund blir offer för en så kallad 

hederskultur som måste räddas.   

Arazo Arif, vice ordförande i kvinnojouren, Terrafem, som vänder sig främst till 

våldsutsatta kvinnor med invandrarbakgrund, beskriver att det inte är sällan att den 

svenska kulturen porträtteras som normal och ett ideal som svenskar med 

invandrarbakgrund bör sträva efter menar Arif:  

”Tjänstepersoner hos myndigheter, skolpersonal eller vänner till tjejer som har blivit 

utsatta, förklarar inte sällan hur just den tjejen i fråga bara ville vara ”som alla andra”. 

Återigen ett tydligt uttryck för hur vad som anses som typiskt svenskt lyfts upp som det 

”normala”.”
27

 

Mäns våld mot kvinnor är allas angelägenhet och både kvinnor och män deltar i olika 

samhälleliga attityder och upprätthåller en patriarkal struktur. Inom den postkoloniala 

feministiska förklaringsmodellen åberopas ett synsätt att Sverige gömmer sig bakom en 

svensk jämställdhetskultur och målar upp det svenska våldet mot kvinnor som ett 

marginellt problem.
28

 Fokus bör ligga på mäns våld mot kvinnor som ett 

samhällsproblem och en bieffekt av en patriarkal könsmaktsordning.  På grund av 

samhälleliga attityder och en kulturalistisk diskurs riskerarar det i båda fallen ske ett inre 

                                                           
25

 Westerstrand, Kung slår dam – Våldforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige, 

Sociologisk Forskning, årgång 47, nr 3, 2010, s. 8f. 

 
26

 Westerstrand, Här är sanningen i debatten om hedersvåld: 

 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/har-ar-sanningen-i-debatten-om-hedersvald/ 
27

 Arif, Arazo, Det är inte kulturen som slår: 

https://feministisktperspektiv.se/2015/01/30/det-ar-inte-kulturen-som-slar/ 
28

 Mulinari, Hon dog för att hon ville bli svensk i Larsson & Englund (red.), Debatten om 

hedersmord- feminism eller rasism, Svartvitts förlag, Stockholm, 2004, s.82. 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/har-ar-sanningen-i-debatten-om-hedersvald/
https://feministisktperspektiv.se/2015/01/30/det-ar-inte-kulturen-som-slar/
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motstånd för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och identifiera sig som utsatta för våld 

eftersom det skapas en polarisering. Om mörkertalet ska bekämpas är det viktigt att inte 

utgå från myter och stereotypiska framställningar av fenomenet. Av denna anledning 

finner jag det ytterst angeläget att undersöka den diskursiva framställningen av våld i nära 

relationer i aktuella statligt framställda rapporter.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Med hjälp av en diskursanalys vill jag undersöka de framställningar som finns i svenska 

myndigheters arbete mot våld i nära relationer. Syftet med denna uppsats är att 

dekonstruera och analysera statligt framställt material som behandlar fenomenet och 

jämföra hur våldsformerna: våld i nära relation mot en partner och våld i hederns namn 

framställs. Till bakgrund av den tidigare förda diskussionen avser undersökningen 

besvara två frågeställningar. Den första är undersökningens huvudsakliga frågeställning 

som följaktligen leder till fråga två, vilket är undersökningens följdfråga.  

1) Vilka typer av våld, våldsutövare och våldsoffer i nära relationer kan man 

identifiera i det valda materialet? 

2) Hur framställs skillnaderna i det svenska och osvenska våldet mot kvinnor, och 

varför betraktas de som olika fenomen?  

1.4 Val av material  

Slagen dam, Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige- En omfångsunderökning från 

2001 är en studie som begärdes av regeringen och brottsoffermyndigheten. Flera forskare 

från Uppsala universitet bidrog till projektet. Genom ett slumpmässigt urval fick 10 000 

kvinnor besvara en enkätundersökning om deras våldserfarenheter. Studien är den första 

större nationella undersökning som genomförts i Sverige med syfte att undersöka 

omfattningen av mäns våld mot kvinnor. Fram till 2001 har det saknats statistik på hur 

vanligt förekommande våld mot kvinnor är. Författarna skriver att avsaknaden av 

forskningsbaserad kunskap om våld mot kvinnor har resulterat i att våldet behandlats som 

ett marginellt problem.  Samhällets insatser av att förebygga våldet har drivits av en 

diskursiv sanning om att mannen är invandrare eller en avvikande, ovanlig man och att 

våldet endast förekommer i svåra socio-ekonomiska miljöer vilket forskning visat inte 
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stämmer.
29

 Eftersom att studien är den första större nationella undersökning som 

genomförts i Sverige med syfte att undersöka omfattningen av mäns våld mot kvinnor är 

den relevant att analysera. Studien presenterades 2001 och frågan är om den stereotypa 

bilden av förövare och brottsoffer förändrats hos de förebyggande instanserna. 

Det andra materialet som jag valt att analysera är den statliga offentliga utredningen, Våld 

i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49). SOU-rapporter sker på regeringens 

direktiv där regeringen tillsätter en utredare för en fråga som står högt upp på den 

politiska dagsordningen. Detta för att få en kunskapsöversikt och en handlingsplan om 

hur myndigheter och statliga organ ska arbeta med dessa frågor. Denna SOU-rapport om 

våld i nära relationer är ny och därmed dagsaktuell och har en avgörande roll för 

insatserna och kunskapsproduktionen av våld i nära relationer. Den statliga offentliga 

utredningen, Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49) presenterades i 

juni 2014 av länspolismästaren Carin Götblad, nationell samordnare för motverkande av 

våld i nära relationer. I rapporten presenteras förslag på hur arbetet kan effektiviseras hos 

myndigheter och rättsväsendet.
30

 Flera kvinnojourer bemötte rapporten med missnöje och 

menade att rapporten inte avspeglar den verklighet som finns gällande våld i nära 

relationer.
31

 Därav ska denna utredning analyseras i denna undersökning.   

I dessa två material går det att urskilja två olika infallsvinklar och synsätt på våld i nära 

relationer och därför är det relevant att undersöka den diskursiva konflikten mellan dessa 

två.  

1.5 Källkritik 

I denna undersökning avser jag använda mig utav forskningsmaterial som är relevant för 

det ämne jag har valt. En stor del av faktan i min undersökning vilar på Nationellt 

Centrum för kvinnofrid (NCK) forsknings -och kunskapsdatabas vid Uppsala universitet 

som på uppdrag av regeringen ska arbeta med metodutveckling, utbildning, information, 

kunskapssammanställningar, analys av forskningsbehov och stöd till våldsutsatta kvinnor. 

De områden som NCK är forskar i  är mäns våld mot kvinnor, våld i hederns namn och 
                                                           
29

 Lundgren & Heimer & Kalliokoski & Westerstrand, Slagen dam, Mäns våld mot kvinnor i 

jämställda Sverige- En omfångsunderökning, 2001, s. 7, 11ff, 16ff. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf  
30

Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49).  

http://www.regeringen.se/sb/d/18314/a/243199 
31

 ROKS, Karin Svensson om Carin Götblads utredning: Varför uppfinna hjulet på nytt?: 

http://www.roks.se/nyheter/2014-06-27/karin-svensson-om-carin-gotblads-utredning-varfor-

uppfinna-hjulet-pa-nytt 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/18314/a/243199
http://www.roks.se/nyheter/2014-06-27/karin-svensson-om-carin-gotblads-utredning-varfor-uppfinna-hjulet-pa-nytt
http://www.roks.se/nyheter/2014-06-27/karin-svensson-om-carin-gotblads-utredning-varfor-uppfinna-hjulet-pa-nytt
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förtryck, samt våld i samkönade relationer. Denna databas vilar på forskning och 

erfarenhetsbaserad kunskap med syfte att ge kunskap åt studenter, beslutsfattare, och 

myndigheter i dessa frågor.
32

 Därför anser jag anser att denna källa är trovärdig och 

reliabel för min undersökning. När jag använder mig utav kvinnojourer och 

kvinnorättsorganisationers fakta säkerställer jag att informationen är forskningsbaserad. 

Detta också genom att referera till fler forskare som bekräftar informationen. Samtidigt är 

kvinnojourer myndigheter som utgår från NCK:s forskningsbaserade kunskap, och är 

utbildade inom ämnet. När det kommer till källor som tidningsartiklar finns det självklart 

en problematik till skillnad från forskning som då kan uppfattas som en mindre reliabel 

källa på grund av dess partiskhet. När jag använder mig av debattartiklar är det enbart för 

att belysa en medial debatt eller när forskare klivit fram och lämnat sin syn på ett visst 

fenomen eller ämne. 

1.6 Definitioner och Begrepp 

Nedan följer ett antal definitioner och begreppsbeskrivningar som är relevanta för att 

förstå undersökningen och analysen.  

Våld mot kvinnor-Enligt FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor: ”Varje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell, eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. ”.
33

  

Våld i hederns namn- Flera begrepp finns inom denna diskurs bland annat: 

Hedersrelaterat våld, hederskultur, hedersmord som är problematiserade av en del 

forskare då benämningen utgår från en rasifierad kulturalistisk diskurs (se avsnitt 2.2.2). 

Jag kommer i undersökningen använda mig utav begreppet våld i hederns namn eftersom 

jag själv anser att det är problematiskt att våldet härleds till en viss kultur. Med denna 

benämning hamnar fokus på det motiv förövarna använder sig utav som en del i en 

patriarkalisk könsmaktsordning. Hedersbegreppet kommer problematiseras mer i 

teoriavsnittet. Enligt FN är våld i hederns namn våldshandlingar som av förövaren 

motiveras med heder, gentemot kvinnor och unga flickor. Åberopandet av heder kan ha 

en kollektiv karaktär där förtrycket är en del av en strukturellt och institutionaliserad 

                                                           
32

 NCK: Vad är kunskapsbanken: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/Vad_ar_kunskapsb

anken_/  
33

 Johnsson-Latham, 2014, s. 21, 30f. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/Vad_ar_kunskapsbanken_/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Om_kunskapsbanken/Vad_ar_kunskapsbanken_/
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patriarkal könsmaktsordning. Åberopandet av heder har som syfte att främst kontrollera 

kvinnor och unga flickors sexualitet, beteende, klädsel osv. Kvinnor som blir utsatta för 

våld i hederns namn betraktas av förövaren ha gått emot kulturella och religiösa normer, 

och för att återupprätta den skadade familjens heder kan förövaren ta till våldshandlingar. 

I FN:s rapport om våld i hederns namn menar rapportören att ”hedersbegreppet” måste 

problematiseras och undersökas mer.
34

 

Könsmaktsordning- Innebär att samhällsstrukturerna är reglerade efter individens kön 

som styr maktförhållanden och inflytande.
35

 

Patriarkala strukturer innebär att det finns föreställningar om mäns överordning och 

kvinnors underordning som skapat ojämlika maktförhållanden mellan könen. Dessa 

ojämlika maktförhållanden är institutionaliserade i samhällssystemet och påverkar män 

och kvinnors förutsättningar och livsvillkor på olika sätt.
36

 

Våldets normaliseringsprocess 

Våldets normaliseringsprocess är en teoribildning myntat av Eva Lundgren. Lundgren 

beskriver denna process i nyreviderade Våldets normaliseringsprocess(2004), som sedan 

1984, då studien publicerades första gången,  fått stor genomslagskraft bland forskningen 

och används idag som en förklaringsmodell av kvinnojourer och myndigheter.
37

Eva 

Lundgren, som är professor i sociologi, har beskrivit våld i nära relationer som en 

dynamisk process där våldet på olika sätt normaliseras, både för den misshandlande 

mannen och den våldsutsatta kvinnan. De första våldstillfällena ursäktas förtvivlat av 

förövaren som förklarar att det handlar om svårigheter i sin livssituation (stress, psykisk 

ohälsa osv.). Med tiden upphör ursäkterna och istället  motiveras våldet med att det är fel 

på kvinnan.
38

 Ett vanligt antagande, som inte tar hänsyn till normaliseringsprocessen, är 

                                                           
34

 UN- General Assembly, Global violence against women in the name of “Honour”: 

 http://iheu.org/newsite/wp 

content/uploads/2014/03/433_A_HRC_25_NGO_Sub_En_IHEU_Honour.pdf. 
35

 Johnsson-Latham, 2014, s.22. 
36

Ibid, s. 22. 
37

 NCK: Publikationer: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/Sök+publikationer?id=&lib

risId=9512590&swepubId 

http://www.roks.se/bestall/bocker-och-skrifter/valdets-normaliseringsprocess-och-andra-

valdsforstaelser.  
38

 Amnesty International: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, s. 7. 

https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-

amnesty.pdf 

http://iheu.org/newsite/wp%20content/uploads/2014/03/433_A_HRC_25_NGO_Sub_En_IHEU_Honour.pdf
http://iheu.org/newsite/wp%20content/uploads/2014/03/433_A_HRC_25_NGO_Sub_En_IHEU_Honour.pdf
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/Sök+publikationer?id=&librisId=9512590&swepubId
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/Publikationer/Sök+publikationer?id=&librisId=9512590&swepubId
http://www.roks.se/bestall/bocker-och-skrifter/valdets-normaliseringsprocess-och-andra-valdsforstaelser
http://www.roks.se/bestall/bocker-och-skrifter/valdets-normaliseringsprocess-och-andra-valdsforstaelser
https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-amnesty.pdf
https://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-amnesty.pdf
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att våldsutövarna i många fall har aggressionsproblem. Problemet med detta antagande är 

att om mannen skulle ha svårt att kontrollera sin ilska så skulle inte våldet endast ske i 

hemmet utan insyn av vittnen. Även om mannen blir upprörd i en offentlig miljö väntar 

han tills de kommer hem. Mannen skulle utifrån denna förklaringsmodell också 

misshandla sina vänner, arbetskamrater eller sin chef när han blir upprörd men så är inte 

fallet.  Det är kvinnan som är hans offer och våldet sker i det tysta.
39

 Faktum är att våldet 

utövas gradvis, kontrollerat och strategiskt, där förövaren ofta medvetet riktar våldet på 

kroppsdelar som inte lätt kan upptäckas av utomstående. Mannen vill att kvinnan ska tro 

att han har aggressionsproblem för att urskulda sig ansvaret, därtill är alltså förövaren 

också mycket manipulativ. Det är olika våldhandlingar som pendlar mellan fysiskt och 

psykiskt våld, där mannen hela tiden strävar efter att får mer makt över kvinnan på ett 

metodiskt sätt, som till slut leder till en normalisering. 
40

 I en relation där fysiskt, psykisk, 

och sexuellt våld är en del av vardagen kommer våldet succesivt att uppfattas som 

normalt för bägge parter. Detta sker på grund av att våldet ökar gradvis och att gränserna 

tänjs för vad som är acceptabelt. Förövaren framstår ofta utåt sett som en charmig, social 

och utåtriktad person men övergången från positiv uppvaktning till negativ kontroll sker 

smygande och offret har redan långt innan första våldshändelsen utan att märka det själv 

allt mer börjat anpassa sig efter mannens önskemål. Våldshandlingarna förminskas 

medan mannens positiva handlingar bli överskattade av den drabbade. Förövarens oftast 

medvetna strategi är att sakta men säkert få mer kontroll och för kvinnan blir det en fråga 

om anpassning. Normaliseringsprocessen innebär förutom kontroll även isolering, 

växling mellan våld och värme som leder till att kvinnan börjar allt mer ta över mannens 

värderingar att hon är orsaken till våldet. Detta gör det svårt för kvinnan att lämna 

relationen då hon med allt mer krympande självkänsla internaliserat våldet och ser sig 

själv med hans ögon.
41

 Detta kan liknas vid Stockholmsyndromet som i detta sammahang 

kallas för traumatiskt band. Växling mellan våld och värme är ett effektivt sätt för 

våldsutövaren att vinna lojalitet hos offret. Krisen skapar ett starkt känslomässigt band 

mellan parterna där offret misstror andra som försöker hjälpa henne och hoppas istället på 

att hennes partner ska förändras. En avgörande del i normaliseringen är det psykiska 

                                                           
39

 Nordborg,  2014, s. 51f. 
40

 NCK: Våldets uttryck och mekanismer: 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Valdets_ut

tryck_och_mekanismer_amnesguide/ 

Nordborg, 2014, s. 50ff. 
41

 Ibid, s. 57-61. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Valdets_uttryck_och_mekanismer_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Vald_i_nara_relationer/Valdets_uttryck_och_mekanismer_amnesguide/
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våldet som många kvinnor anser är värre än den fysiska misshandeln. Att ständigt vara på 

sin vakt och bli nedvärderad sätter djupa spår. Våldet handlar inte längre om enstaka 

fysiska våldshändelser utan alla våldsmoment kopplas till varandra. Allt från hot, knuffar 

till slag och det är detta som forskare benämner som våldets kontinuum. Denna insikt 

utformade lagen grov kvinnofridskränkning.
42

 

 

Grov kvinnofridskränkning & Grov fridskränkning 

 ”BrB 4:4 Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 

§ lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, 

döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens 

integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 

fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. 

 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är 

eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under 

äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning 

till samma straff.” 
43

 

1.7 Avgränsningar  

I denna undersökning har jag valt att avgränsa mig till våld i nära relationer. Våld mot 

kvinnor tar sig i uttryck på olika sätt, allt från diskriminering, fysiskt och psykiskt våld 

till sexuella övergrepp. Dessa brott behöver inte heller innebära att våldet sker mellan en 

kvinna och en närstående utan gärningsmannen kan vara helt okänd. Jag har valt våld i 

nära relationer på grund av att den utsatta har ett känslomässigt band till förövaren som 

gör det svårare för den drabbade  att lämna relationen. Anledningen till att våld i nära 

relation är relevant att undersöka är för att det råder skilda föreställningar om vilka män 

som utövar våldet och vilka kvinnor som drabbas. Mäns våld mot kvinnor är idag ett 

allvarligt samhällsproblem en stor kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga 

rättigheter. Våldsdynamiken är komplex och sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar. 

På grund av detta saknas det ofta iakttagelser från omgivningen.  Dessutom inverkar de 

samhälleliga attityderna till att den utsatte svårt att tala om det som hänt och det råder, 
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som tidigare nämnt, stort mörkertal. Ämnet är tabubelagt och därför finns det en 

utomvetenskaplig relevans att förstå fenomenet. Vidare är forskare oeniga om våldets 

orsaker varför det också finns en inomvetenskaplig relevans. Våld i nära relation behöver 

inte alltid innebära att mannen är våldsutövaren och kvinnan offret utan det kan vara 

tvärtom. Våld sker också i samkönade relationer. Dock visar statistiken att kvinnor är mer 

utsatta. Av de polisanmälda fallen av våld i nära relation, 2009, var  90% av 

våldsutövarna män.
44

  Baserat på denna fakta kommer jag undersöka våld i nära 

relationer mot kvinnor.  

2. Det teoretiska ramverket 

2.1 Tidigare forskning 

Mäns våld mot kvinnor är minst sagt ett stort och differentierat forskningsfält med olika 

perspektiv om varför våld mot kvinnor förekommer. I Sverige kom fenomenet våld i nära 

relation att få en central plats på den politiska dagsordningen under 1970 och 1980-talen. 

Våld i nära relation betraktades då som ett relationsproblem och inte en del av en 

samhällelig könsmaktsordning. Den feministiska rörelsen betonade då starkt att det 

privata är politiskt och under 1990-talet kom mäns våld mot kvinnor att betraktas alltmer 

som ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan könen.
45

 Eva Lundgren är en av de 

mest framträdande forskarna inom genusorienterad forskning med inriktning på mäns 

våld mot kvinnor. Lundgren är även känd för sin förklaringsmodell om våldets 

normaliseringsprocess (se avsnitt 1.6) som förklarar varför den våldsutsatta stannar kvar i 

en våldsam relation, vilket är en fråga som länge varit återkommande. Trots att 

forskningen kring våld i nära relationer tagit fart de senaste 20 åren tagit fart har det 

funnits stora kunskapsluckor i svensk forskning. Lundgren beskriver forskningsläget som 

problematiskt då det fram till 2001 saknats statistiska uppgifter hur vanligt 

förekommande våld mot kvinnor är. Därmed har forskningsläget om könsrelaterat våld 

varit eftersatt fram till år 2000. Konsekvenserna av detta är att individualpsykologiska 

förklaringsmodeller blivit dominerande i Sverige när våld mot kvinnor ska förklaras som 

innebär våldet framställs som ett marginellt problem. Lundgren beskriver att det från 
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samhällets sida skapats en diskursiv sanning om våldsutövaren som en avvikande man 

och att våldet bara förekommer i utsatta socioekonomiska miljöer.
46

 

2.1.1 Normalitet eller avvikelse? Förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor 

Det finns olika perspektiv på hur man kan förklara våld mot kvinnor och i detta och även 

nästkommande avsnitt (2.1.2) kommer tidigare forskning av de olika synsätten att 

presenteras.  

Det individualpsykologiska perspektivet innebär att forskarna ser mäns våld mot kvinnor 

som ett individuellt problem där våldsamma män har någon psykisk störning som leder 

till ett avvikande beteende. Utifrån detta perspektiv är det personliga faktorer som gör 

mannen till en förövare som misshandlar sin partner. Bilden av den våldsamma mannen 

är att förövaren har en bristande impulskontroll,  är psykiskt störd,  kriminellt belastad 

eller har alkoholproblem. Kritiken mot detta perspektiv är att våldet inte blir en 

samhällsfråga utan ett problem som kan hållas på avstånd då det ändå är ”speciella män” 

som brukar våld mot kvinnor. 
47

 När våldsbeteendet förklaras av sociala faktorer som det 

sociala arvet och olycklig barndom innebär det en revictimisering menar Lundgren. 

Mannen fråntas ansvaret och tillskrivs som ett offer vilket gjorde att kvinnoforskningen 

började problematisera begrepp som normalitet och avvikande.
48

  

Ett annat besläktat synsätt som väger in sociala faktorer är Socialpsykologiska 

perspektivet som hävdar att pojkar som växer upp i en miljö där de blivit utsatta för våld 

kommer med större sannolikhet att bruka våld mot kvinnor. Våld inom familjen, 

kriminella föräldrar, eller bevittna sin mamma bli slagen är faktorer som kan påverka. 

Problemet med detta perspektiv är att det är långt från alla barn som blivit utsatta för 

misshandel som utövar våld mot sin partner. Dock spelar dessa faktorer in för risken av 

återfall i våldsbrott.
49

  

Som tidigare nämnt växte könsmaktsperspektivet fram som en reaktion på de 

individualpsykologiska perspektiven. Feministisk forskning ville mena på att patriarkala 

strukturer genomsyrar samhället och våld mot kvinnor kopplas bör till ojämlika 

könskulturella normer och värderingar. Kulturella och normativa föreställningar om 
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könsroller uppmuntrar eller underlättar för män att dominera, kontrollera och bruka våld 

mot kvinnor på grund av ojämlika maktförhållanden. Könsmaktsordningen påverkar 

livsvillkoren mellan könen när det gäller sexualitet, arbetsliv, familj osv eftersom det är 

ett strukturellt problem. Förklaringar som att våldsbrukande män i grunden är psykiskt 

störda, har  drogproblem eller är kriminella räcker inte då även män som utåt sett kan 

anses vara framgångsrika och välanpassade kan bruka våld i hemmet.
50

 

Jenny Westerstrand beskriver i Kung slår dam-våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt 

jämställt samhälle  att debatten under 1990-talet med avseende mäns våld mot kvinnor 

var mellan Eva Lundgrens könsmaktorienterade modell och Margareta Hydéns 

socialpsykologiska perspektiv.
51

 Hydén argumenterade för att männen som brukar våld 

mot kvinnor i grund och botten är psykiskt sjuka.
52

 Lundgren argumenterade för att 

våldet måste förstås som strukturellt och ett samhällsproblem som inte kan knytas till en 

sorts män som våldsverkare.
53

 

Sammantaget har det de senaste 20-30 åren funnits en strid om hur man ska förstå våldet 

och inom svensk våldsforskning har kriminologiska och psykologiska förklaringar tagit 

en central plats. Det som förenar dessa perspektiv är de studerar riskgrupper som finns i 

kriminalstatistiken och inom kriminalogin har forskarna utgått från 

individualpsykologiska och socialpsykologiska perspektiven för att förklara  vilka män 

det är som brukar våld mot kvinnor. Westerstrand menar att eftersom kriminologerna 

utgår från de brott som kommer till polisens kännedom kommer de flesta våldsverkarna 

återfinnas i vissa etniska grupper eller socialt utsatta miljöer.
54

 Mikael Rying kriminolog 

och forskare på dödligt våld, som dessutom har sammanfattat flera BRÅ-rapporter om 

våld mot kvinnor,
55

  menar att män som brukar våld mot kvinnor oftast är kriminellt 
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belastade och tillhör socialt marginaliserade grupper. Oftast är offret och våldsverkaren 

inte födda i Sverige utan härstammar från utomeuropiska länder menar Rying.
56

  

Eliasson belyser också problemet med att om kriminalväsendet fokuserar på män som 

tidigare är kriminella är det lättare att fånga in dem då de redan har ett normbrytande 

beteende. Polisens fokus på utomeuropiska män innebär att socialt väletablerade män 

hamnar i skymundan. Social status har stor roll för en våldsutsatt kvinna som lever i en 

socialt väletablerad familj då hon befarar att ingen skulle tro att hennes ” ordnade” make 

skulle misshandla henne i hemmet. Av denna anledning blir det en fråga om anseende där 

brottsoffret inte vill att situationen blir känd genom en polisanmälan. När det kommer till 

sambandet mellan alkoholintag och våld ser det väldigt olika ut där en del alltid 

misshandlar påverkade och en del inte.
 57

 Samtidigt beskriver många kvinnor att våldet 

och kränkningarna kunde vara som värst när mannen var nykter. Alkohol är en 

samexisterande faktor men förklarar inte våldet. 
58

 

Feministisk forskning ansåg att detta var en skev bild av våldsverkaren och att de 

fokuserade alltför mycket på att förutse våldet istället för att förklara det. 

Kriminalstatistiken är inte representativ med tanke på det stora mörkertalet utan 

aggregerar endast brottslingar som passar in denna profil vilket fortsätter reproducera 

existerande myter och tolkningar av våldet. Omtolkningar av våldet behövdes för att 

förstå våldet och se hur utsatta kvinnor uppfattar våldsbeteendet.
59

 Dessutom är det 

avgörande att avläsa diskursiva faktorer såsom jämställdshetsnormer, sociala tabun och 

patriarkala imperativ med förbud att skuldbelägga män.
60

. Den genusorienterade 

forskningen har fått en framträdande roll i hur svenska myndigheter ser på mäns våld mot 

kvinnor. Trots att regeringen har infallsvinkeln att man måste se våldet ur ett 

könsmaktsperspektiv och har anpassat lagstiftningen efter kvinnovåldsforskning finns det 

fortfarande stora kunskapsluckor.
61
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2.1.2 Våld i hederns namn- Kultur eller universellt patriarkat?  

I debatten om mäns våld mot kvinnor har även våld i hederns namn våld blivit en aktuell 

fråga på den politiska dagsordningen de senaste 10 åren i Sverige. I samband med 

morden på Pela, Sara och Fadime kom debatten om hedersrelaterat våld att blossas upp. 

Hedersvåld är ett omstritt begrepp där olika forskningsperspektiv inte är eniga om heder 

verkligen är en förklaringsmodell till mäns våld mot kvinnor. Diskursen om hedersvåld 

har problematiserats bland forskare då kopplingen mellan våld och kultur riskerar att 

marginalisera och stigmatisera vissa etniska grupper.  Begrepp såsom vi och dem, 

normalitet och avvikelse och svenskhet och integration har förstärkts. Trots att forskarna 

är eniga om våldsutövandets former och dess likheter så är perspektiven omtvistade.
62

  

Nationellt centrum för Kvinnofrid har framställt en forskningsöversikt gällande våld i  

nära relation med fokus på våld i hederns namn, och denna rapport kommer ligga till 

grund för detta avsnitt. I debatten går det att urskilja tre perspektiv på hur våld i hederns 

namn kan förklaras och förstås.  Dels är det kulturantropologiska perspektivet som 

förklarar att det finns en hedersideologi som är orsaken till våldet. Könsperspektivet 

argumenterar för att könsmaktsordningen  är orsaken. 
63

 Ett annat perspektiv som växte 

fram i samband med den feministiska forskningen är den postkoloniala feministiska 

rörelsen som ansåg att den feministiska forskningen endast har kön och makt som 

analysfaktorer och inte väger in ett intersektionellt synsätt på hur etnicitet, klass och 

sexualitet i förhållande till kön kan förstås. I detta avsnitt kommer jag endast titta på 

kulturperspektivet och det intersektionella perspektivet.  

Synsätt inom det kulturantropologiska perspektivet menar att våld kan förklaras av 

kulturella faktorer såsom heder och att det finns kulturella olikheter. Kulturantropologer 

tonar ofta ner att västvärlden har en patriarkalisk kultur i relation till hederskultur och 

betonar starkt att hedersbegreppet måste lyftas fram av myndigheter för att komma åt 

våldet. I slutet av 1990-talet kom våld i hederns namn att bli en forskningsfråga 

internationellt och i Sverige kom det att ta fart i början av 2000-talet.
64

 

Socialantropologen Unni Wikan kom att studera mordet på Fadime och hederns betydelse 

i detta fall. I hennes analys är hederskoden idag en del i en icke-västerländsk 

hedersideologi. Wikan menar att morden på Fadime, Pela och Sara var hedersmord som 
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bottnade i en patriarkal tradition där kvinnor är männens egendom och att kvinnorna 

vanärade familjen när de gick emot normerna.
65

 Kulturantropologen och forskaren 

Mikael Kurkiala kritiserar könsperspektivet som likställer våld i hederns namn med våld 

mot kvinnor generellt. Kurkiala menar att det finns en kyskhetskultur i utomeuropeiska 

länder där kvinnans sexualitet ska kontrolleras, och i Sverige finns det en moralisk 

ordning där vi generellt sett fördömer våld mot kvinnor. Kurkiala hävdar att det finns 

kulturella skillnader och att inte prata om Fadime Sahindal som kulturellt betingat mord 

är att osynliggöra det faktum många kvinnor lever under ett hedersförtryck. Kurkialas 

argument återfinns i I varje trumslag jordens puls- om vår tids rädsla för skillnader där 

kulturantropologen menar att Eva Lundgren, och Åsa Eldén som skrivit avhandlingen 

Heder på liv och död: våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder, har fel om att 

hederskulturen ingår i ett universellt patriarkat. Eldén menar att flickor som är 

våldsutsatta pratar i termer av en hederskultur för att diskursen finns tillgänglig för dem. 

De har exponerats för en föreställning om att den svenska kulturen är relativt jämställd 

och att de kommer från en kultur som inte är det. Svenska förövares våld förklaras utifrån 

en individualpsykologisk tolkningsmodell och kan då inte vara normalt och en del av ett 

svenskt samhälle menar Eldén. Kurkiala menar att det är felaktigt att påstå att varken 

offer eller förövare i en relation präglat av våld inte tillhör marginaliserade grupper i 

samhället och hänvisar till kriminalstatistiken. Sociala faktorer och kultur har en inverkan 

på vilka förövarna och offren är menar Kurkiala. Dessutom menar forskaren att så kallade 

hedersmord inte är ett uttryck för galenskap utan är rationella handlingar inom en 

kollektiv värdegemenskap som finns i förövarens hemtrakter, och att söka 

individualpsykologiska förklaringar till hedersrelaterat våld däremot är felaktigt.
66

  

Problemet med Kurkialas perspektiv och förklaringsmodell är att forskaren framställer 

våld mot kvinnor som ett avvikande fenomen som endast kan härledas till 

marginaliserade grupper. Forskaren tar inte hänsyn till de patriarkala strukturer som 

dikterar våldet, och den våldsdynamik som råder i relationen och utan istället framställs 

det att patriarkala normer förekommer endast i en ”icke-västerländsk” kontext. I denna 

kontext är svenskhet associerat med jämställdhet i kontrast till en kultur där det finns en 

kollektiv uppmuntran av kvinnoförtryck. Hedersbegreppet måste problematiseras vilket 
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jag återkommer till (i avsnitt 2.2.2). Den feministiska forskningen anser att de kulturella 

förklaringarna till våld i hederns namn är problematiska och som tidigare nämnt är 

kriminalstatistiken inte representativ utan fångar endast in de män som bekräftar de 

stereotypa föreställningarna av förövaren. Därför är det problematiskt att Kurkiala utgår 

från kriminalstatistiken. Westerstrand, som också ställer sig kritisk till synen på 

hedersvåld, forskar om förekomsten av sexuellt våld i en hederskontext och menar att 

föreställningen om att kvinnan är skyddad från sexuella övergrepp på grund av 

kyskhetsnormer osynliggör det faktum att det inte är ovanligt att en kvinna också blivit 

utsatt för sexuellt våld inom familjen. Det vi tror våldsverkaren vill skydda offret från på 

grund av kyskhetsnormer kan hon i själva verket bli utsatt för. Westerstrand menar att 

mäns våld mot kvinnor tar sig i uttryck på olika sätt men att de i grund och botten har 

starka förbindelselinjer. Istället för att fokusera på våldet och våldets mekanismer blir det 

fokus på svenskt ock osvenskt våld
67

  Detta är aspekter som det kulturalistiska synsättet 

kan förbigå när våld i hederns namn ska förklaras.  

Nicole Pope beskriver i sin jämförelse av våld i muslimska och västerländska samhällen 

att våld mot kvinnor i grund och botten handlar om att kontrollera kvinnors sexualitet. De 

män som dödar sina döttrar eller partners delar samma världsbild, att deras stolthet blivit 

sårad. Därför är det missvisande med kulturella förklaringar menar författaren.
68

 NCK 

refererar även till författare som menar att debatten om hedersvåld har blivit en fråga som 

kan kopplas till den ökade islamofobin efter 9/11.
69

 Även i Maria Carbins avhandling om 

hedersvåld i Sverige redogörs problematiken med att invandrarmän som brukar våld mot 

kvinnor blir ett uttryck för en kultur, en hederskultur medan svenska män blir avvikande 

från svensk kultur.
70
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Andra röster som hörs utifrån ett intersektionellt perspektiv är ekonomihistoriken Paulina 

de los Reyes och sociologen Diana Mulinari som forskar i genusorienterade frågor och 

ställer sig kritiska till begreppet hedersrelaterat våld. De la Royes har studerat hur 

kvinnor med invandrarbakgrund ställer sig till hedersbegreppet. En del var positiva 

medan andra var negativa till att deras problem kopplas till en hederskultur. Författaren 

menar att problemet med att tala om hedersrelaterat våld är att det osynliggör annat våld 

men också att invandrarmän som våldsutövare normaliseras. Det råder bristfällig kunskap 

om hur etnisk diskriminering i själva verket kan öka kvinnors utsatthet.
71

  

Den intersektionella forskningen analyserar även hur kopplingen mellan genus och nation 

kan förstås. I rapporten politiska konstruktioner av svenskhet skriven av organisationen 

Centrum mot rasism analyseras hur konstruktionen av svenskhet skapas genom att 

undersöka svenska regeringsskrivelser. Referenser görs till postkoloniala teoretiker såsom 

Lila Abu-Lughod och Giyatri Spivak som argumenterar för att det råder en föreställning 

om att västvärlden ska rädda den bruna kvinnan från den bruna mannen. Emancipation 

blir ett uttryck för att följa den västerländska normen och idealet för hur en människa ska 

leva ett fritt liv. Rapportförfattarna menar att konstruktionen av ”vi” måste skapas i 

förhållande till ”de”.
72

 I denna konstruktion har en svensk nationell självbild skapats av 

Sverige som jämställt. Jämställdheten har blivit en etnisk markör av svenskhet. Carbin 

menar att uppdelningen av svenskt och osvenskt våld resulterat i att svenska mäns våld 

blir avvikande en föreställd svensk jämställdhetskultur.
73

 Dessutom menar Carbin att det 

skett en diskursiv förskjutning där patriarkala familjer som tidigare kunde tillskrivas 

svenska familjer nu tillfaller invandrarfamiljer.
74

 I rapporten menar författarna att i flera 

regeringsskrivelser från 2000-talet benämns  invandrade familjer som patriarkala familjer 

och att samhället måste ingripa för att ge stöd till de utsatta flickorna och barn som utsätts 

för misshandel. Invandrare konstrueras i relation till svenska familjer som ojämställda 

och potentiella barnmisshandlare.
75

 Ann Towns, forskare i statsvetenskap beskiver i sin 

analys hur den svenska jämställdhetsdiskursen de senaste årtionden resulterat i 

uppdelningen av ”vi” (svenskar) och ”de andra” (invandrare). Sverige har på den 
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internationella arenan anammat en identitet som globalt sett kommit längst i strävan efter 

jämställdhet. När svenskar sätts i relation till invandrare har det konstruerats en bild av 

svenskar som jämställda. Towns menar att detta är problematiskt då det leder till en 

stigmatisering av icke-svenskar som ojämställda, vilket man kan se när man bland annat 

talar om hedersvåld och en hederskultur.
76

  

Kopplingen mellan kvinnan och nationen återfinns även i Nira-Yuval Davis verk Gender 

& Nation där Yuval-Davis menar att kontrollen av kvinnans sexualitet är en del av det 

nationella projektet. Våra könsroller och vad som anses kvinnligt och manligt är en del av 

nationsbygget. Det är kvinnan som anses vara bärare av nationens och etnicitetens 

värderingar, kultur och reproduktion. Konstruktionen av nationalstaten och gemenskapen 

inom staten innebär gränsdragningar både inomstatligt och mellanstatligt. En exkludering 

och inkluderingspolitik ingår i nationsprojektet mellan olika grupper i samhället. 

Exempelvis menar författaren att israeliska ockupationen av Palestina innebär att 

palestinier har ett större behov att reproducera fler barn.
77

 Även i Sverige finns 

föreställningar om att invandrare hotar svenskheten. Könsmaktsordningen innebär att 

kvinnan har dubbla roller i ett samhälle, dels är hon precis som mannen en del av en 

kollektiv gemenskap men det finns också normer och regleringar hur en kvinna och en 

man ska bete sig. Yuval-Davis menar att det inte är enbart män som reproducerar dessa 

könsroller utan äldre kvinnor som bärare av ett kulturellt arv förmedlar till sina döttrar 

hur en kvinna ska vara. Det är inte ovanligt att kvinnor är en symbol för nationen, bland 

annat talar man om Moder Ryssland, Moder Irland, eller Moder Indien.
78

 

Pope förklarar att människor kan förundras över hur en del män kan döda en 

familjemedlem i hederns namn. Författaren förklarar att kontrollen över en kvinnans 

sexualitet bottnar i en samhällstruktur där inte bara dottern kontrolleras utan alla kvinnor i 

släkten ses som en ägodel och detta påverkar även rättsväsendets syn på männens 

gärningar. Parareller dras till västerländska rättsystem såsom Storbritannien och Irland 

där andelen dömda män för våldtäkter är relativt lågt. Pope förklarar att detta kan bero på 

att kvinnor än idag har svårt att övertyga rättsväsendet om att våldtäkten var 
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oprovocerad.
79

 En annan aspekt som är relevant att ta upp är att det inte är ovanligt att 

män som misshandlar sin partner även gör det när hon är gravid, där även barn far illa, 

och detta är grundat på statistik av våld i nära relation, alltså inte bara våld i hederns 

namn.
80

 Jag vill mena på att benämningen av en hederskultur som orsaken till våld mot 

kvinnor är problematisk och härleder våld till kulturella föreställningar. Hederskulturen är 

en konstruktion, en diskurs som förövarna legitimerar våldet med.  Det som är centralt i 

våldet är att det är patriarkalt och uttryck för något som ligger under, en 

könsmaktsordning. Denna patriarkala könsmaktsordning tar sig i uttryck genom kontroll 

av familjen, samhället, reproduktion och kultur utifrån olika nationella projekt och 

sociopolitiska kontexter. Könsmaktsordningen är global men anpassar sig till varje 

samhälle och tar sig i uttryck på olika sätt. 

2.2 Undersökningens teoretiska ramverk 

2.2.1 Det diskursanalytiska fältet- Socialkonstruktivistisk teori 

I denna studie kommer jag utgå från ett diskursanalytiskt perspektiv med postkolonial 

feminism som infallsvinkel. I materialet kommer jag analysera språkbruket och 

undersöka hur våld i nära relation respektive hedersrelaterat våld konstrueras. 

Diskursanalysen som metod bygger på en socialkonstruktivistisk teori, som är ett 

angreppsätt för att dekonstruera verkligheten då vår kunskap inte kan betraktas som en 

objektiv sanning. Det finns ingen självklar kunskap och den är bunden till en kulturell 

och historisk kontext. En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.
81

 

Alla diskurser konstruerar världen på bestämda sätt och utesluter därmed andra 

perspektiv. Alla diskurser pekar ut vissa handlingar som meningsfulla och andra som 

omöjliga. Och alla diskursiva konstruktioner av världen får därmed sociala 

konsekvenser.
82

 

 

Diskursiva handlingar är en form av social handling som konstruerar den sociala världen 

och förändrar eller reproducerar rådande föreställningar. Människors 

verklighetsuppfattning är kopplat till sociala interaktioner där vi bygger upp en 

gemensam sanning och kämpar om vad som är sant eller falskt. Denna världsbild formar 

vilka handlingar som är naturligt givna och andra inte. Den sociala konstruktionen av 
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kunskap och sanning får olika sociala konsekvenser. Individens agerande skapar efter 

hand omstrukturerade diskursordningar. 
83

   

Det finns olika teorier inom det diskursanalytiska fältet men vad inriktningarna har 

gemensamt är att de betraktar språket som ett maktverktyg. Språket är en social aktivitet 

som formas i en social kontext. Relationen mellan mäns våld mot kvinnor och språket är 

att det bottnar i ett meningsskapande  där olika tolkningar av begreppet genererar vår 

kunskap. Vilken kunskap som blir erkänd är en maktfråga och därför finns ingen given 

sanning utan vår verklighet fortsätter att produceras och konstrueras utifrån de 

referensramar vi omges av.
84

  För diskursanalysen är även konstruktionen av sociala 

identiteter central där diskursen är identitetskapande. Identiteten är inte möjlig om den 

inte sätts i relation till ”den andre” varför man inom det diskursanalytiska fältet ofta 

undersöker hur ”vi” och ”dem” konstrueras. En annan central punkt inom 

diskursanalysen är synen på makt där kampen mellan diskurserna i slutändan handlar om 

maktförhållanden. Vem som har tolkningsföreträde i vissa frågor och har rätt att uttala sig 

har en avgörande effekt för meningskapandet då diskursen bestämmer det tillåtna och det 

otänkbara.
85

 

Foucault syn på makt och kunskap 

Michel Foucault är den mest kända teoretikern inom diskursanalysen och kallas ofta för 

diskursens fader. Foucaults teorier utgör en grundbult inom de olika inriktningarna och 

har därför blivit en viktig gestalt. I sina tidigare arbeten beskriver Foucault hur sanningen 

är en diskursiv konstruktion och att olika kunskapsregimer bestämmer vad som är sant 

och falskt. Makten avgör diskursens ordning, kunskap, subjektiviteter och finns 

överallt.
86

 Med detta menar Foucault att makt och kunskap förutsätter varandra. Det är 

makten som skapar vår sociala omvärld och avgör varför vi betraktar den på vissa sätt 

samtidigt som andra synsätt utesluts.  Synen på makt och kunskap återfinns i Laclau och 

Mouffes diskursteori.
87
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Ideologikritik 

Jørgensen & Phillips beskriver de olika angreppsättens syn på ideologi där Althusser från 

ett strukturmarxistiskt perspektiv menar att ideologi är en förvrängd kunskap om de reella 

relationerna. Det sociala styret och vår kunskap påverkas av den ideologi som verksam 

inom statsapparater bland annat massmedia.
88

  Författarna Laclau och Mouffe grundare 

till inriktningen diskursteori menar att vissa diskurser kan objektifieras det vill säga att 

det kan skapas diskurser som ett försök att dominera det diskursiva fält, som exkluderar 

andra diskurser och synsätt.
89

. Jørgensen och Phillips förklarar detta med att vissa 

diskurser framstår som naturligt givna och oföränderliga där alternativa 

verklighetsuppfattningar undertrycks och en bestämd världsuppfattning framstår som den 

sanna. För Laclau & Mouffe blir objektivitet synonymt med ideologi. Ideologibegeppet 

används sällan inom diskursteorin utan den utvecklades inom det kritiska angreppsättet 

inom diskursanalysen. Fairclough ser ideologi som inbyggt i diskurser och återfinns i alla 

samhällen där det råder dominansrelationer. Ideologikritikens syfte är att undergräva 

makten  och synliggöra verkligheten som finns bakom ideologin. Ideologin främjar 

ojämlika maktförhållanden  men människor kan ha svårt att se det eftersom vi ser 

ideologin mer än verkligheten. Begrepp som exempelvis demokrati och jämställdhet kan 

skapa ett falskt medvetande hos människor och därmed dölja en annan verklighet som 

inte överensstämmer med deras världsbild.
90

 

 

Diskursteorins centrala begrepp: 

I denna studie kommer Laclau  & Mouffes diskursteori ligga till grund för metoden och 

därför kommer jag presentera deras centrala begrepp. Laclau &  Mouffe menar att vårt 

språkbruk får mening inom ett redan etablerat diskursivt fält. För att förstå de element en 

diskurs utsöndrar måste vi dekonstruera diskursen. Maktstrukturer i samhället exkluderar 

vissa synsätt och skapar gränsdragningar i meningskapandet. Diskurserna etableras alltid 

relationellt, i förhållande till något de inte är. Begrepp som exempelvis socialism får sin 

betydelse när det sätts i relation till kapitalism
91

 Genom att undersöka ”det andre” som 

alltid skapas i samma rörelse som oss själva, går det att urskilja vilka synsätt som utesluts 
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och vilka sociala konsekvenser som det medför. Laclue & Mouffe förklarar att en diskurs 

organiseras av nodalpunkter som består av olika betydelsebärare, det vill säga knuttecken. 

Genom att urkristallisera nodalpunktens knuttecken kan vi förstå den kedja av tecken och 

ord som organiserar diskursen.
92

  Dessa betydelsebärare som är kopplade till diskursen 

kallas för ekvivalenskedja menar Jørgensen & Phillips. Vissa element kan tillskrivas olika 

betydelser och olika tecken och dessa är flytande signifikanter.
93

 Det vill säga en kamp 

om vilka viktiga tecken som förs mellan olika diskurser. Nodalpunkter såsom gud, nation 

och klass är tomma ord som måste fyllas med ett innehåll och då produceras en viss 

diskurs.
94

 

2.2.2 Postkolonial feministisk teori  

Diskursanalysen kommer ha postkolonial feministisk teori som ett analysverktyg och 

utöver det även de relevanta teorier som förklarar mäns våld mot kvinnor från ett 

könsmaktsperspektiv (se tidigare forskning 2.1)  Postkolonialism som forskningsfält har 

växt fram som en kritik mot en västerländsk kunskapsproduktion och den västerländska 

feminismen. Det finns en tydlig koppling mellan socialkonstruktivism och postkoloniala 

teorier då postkoloniala författare i sina studier undersöker sociala konstruktioner. Bland 

annat analyserar teoretiker inom detta fält hur det koloniala arvet reproduceras genom 

kunskap, berättelser och kulturella, diskursiva föreställningar om andra människor, andra 

länder och andra kulturer. Det råder en eurocentrisk världsbild där vitheten är normen 

som resulterat i konstruktionen av ”den andre” som underlägen den moderna 

västerländska människan. Postkolonial feminism utgår från ett intersektionellt perspektiv 

där maktförhållanden inte enbart kan förstås utifrån kön utan begreppet kön 

dekonstrueras för att förstå betydelsen av etnicitet, sexualitet och klass i relation till kön
95

 

De los Reyes, & Molina & Mulinari beskriver i Maktens (o)lika förklädnader- Kön klass 

& etnicitet i det postkoloniala Sverige hur könsidentiter konstrueras i klassindelade 

samhällen med rasifierande strukturer. Den kvinnliga emancipationen måste förstås i en 

kontext där maktförhållanden och etniska och kulturella föreställningar skapar en social 

differentiering och ojämlika livsvillkor. Föreställningen om att invandrande kvinnor är 

offer för patriarkala värderingar legitimerar diskriminering och våld mot dessa kvinnor 
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samtidigt som patriarkala och rasistiska strukturer upprätthålls i Sverige. Genom ett 

intersektionellt perspektiv kan ojämlikhet och exkludering förstås och bekämpas inom 

ramen för klass, kön och etnicitet. Makt skapar sociala positioner och för att bryta ner 

makten måste man förstå de dikotomiska föreställningarna om likhet/olikhet som skapas 

av kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier.
96

 

Postkoloniala kritiker argumenterar för att den västerländska kulturen fortsätter göra 

anspråk på hur människor ska forma sina liv och tolka sina mänskliga rättigheter. 

Följaktligen leder detta till en sanning, en kunskapsproduktion, om vilka normer som ska 

eftersträvas. I Sverige kan slöjan bli ett uttryck för förtryck trots att kvinnorna själva kan 

ha valt att bära den. I denna kontext upprätthåller den västerländska feminismen en 

könsmaktsordning med en rasistisk prägel på vad en fri jämställd kvinna är i en 

västerländsk kontext.  

Utöver tidigare nämnda teoretiker inom fältet återfinns det postkoloniala feministiska 

perspektivet i antologin Debatten om hedersmord- feminism eller rasism där Mulinari 

skriver i sin artikel ”Hon dog för att hon ville bli svensk” att kontrollen över kvinnors 

sexualitet återfinns i den svenska könsmaktsordningen och att tanken om en fri sexualitet 

är en myt. Våra ”fria val” färgas av en samhällskontext och regleringar som styr våra 

livsval. Många icke-muslimer ser det inte önskvärt att deras barn ska välja en partner med 

muslimsk bakgrund. Homosexuella ungdomar känner fortfarande en rädsla att inte bli 

accepterade av anhöriga och familj för deras sexuella läggning. I alla samhällen finns det 

normer som påverkar våra val kring förälskelse och kärlek och fortsätter reproducera 

hierarkiska och förtryckande maktförhållanden. Slumpen avgör inte vilka vi träffar på 

utan vi möts genom våra positioner i samhällsrelationer skriver Mulinari
97

 Bredström 

förklarar att utifrån det intersektionella perspektivet är det inte enbart kön och etnicitet 

som samverkar utan kvinnor, män, och familjer förutsätts leva upp till en heteronormativ 

norm för reproduktion av nationalitet och etnicitet. Detta kan förklara det ekonomiska 

systemet som är uppbyggt efter en heteronormativ värdegrund där män tjänar på att jobba 

heltid och kvinnor deltid. Kvinnor och män som utmanar sina hegemoniska 

könsidentiteter eller sexualiteter,  det vill säga en föreställning av svensk och icke-svensk 
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manlighet respektive kvinnlighet, bryter inte bara mot genusnormer utan utmanar även 

nationella, rasmässiga eller etniska gränsdragningar, menar Bredström. 
98

 

Det svenska samhället i relation till det så kallade hedersrelaterade våldet framställs som 

fritt från våld och förtryck. Mulinari utvecklar att det är just frånvaron av 

invandrarkvinnors kamp för sig själva och sina döttrars rättigheter som skapar synen på 

kvinnorna som offer för en kultur. Vad som växt fram är en nationalism där den svenska 

identiteten blivit förstärkt och en fasad om ett jämställt Sverige. Vidare menar Mulinari 

att bakom den ideologiska fasaden av Sverige som en jämställd nation döljer sig en av de 

mest könssegregerade arbetsmarknaderna i Västeuropa där kvinnor systematiskt 

underordnas män. Där sexuellt våld är en del av vardagen för många kvinnor. 

Hedersdebatten har kommit att handla om förstärkandet av en osäker svensk identitet 

genom att stigmatisera en annan grupp ”invandrarmännen”. Benämningen av en 

hederskultur har blivit en del i konstruktionen av ”svenskhet”. Svenskar framställs som 

fria individuella varelser som måste rädda invandrarflickornas rättigheter. Mulinari menar 

vidare att i diskursen framställs vita européer som handlande subjekt medan ”de andra” är 

fångade i kollektivistiska kulturer som objekt. Kvinnorna klassas som offer som ska 

räddas från farliga invandrarmän. Mäns våld mot kvinnor handlar om en patriarkalisk 

maktstruktur vare sig det är ”svenska män” eller ”kurdiska män” som utövar våldet.
99

  

Som tidigare nämnt har även forskarna Ann Towns och Maria Carbin lyft fram denna 

problematik men också Paulina de los Reyes och Irene Molina delar denna uppfattning 

där de menar att synen på jämställdhet som en del av en svensk kultur har blivit en etnisk 

markör som stigmatiserar invandrare. Idealet och diskursen om den svenska 

jämställdhetskulturen skapar normer, värderingar och föreställningar om vad som enar 

”oss svenskar”. En föreställning och retorik om invandrarnas oförmåga att anpassa sig till 

svensk jämställdhet har skapat ett ”vi och dem”.
100

 Jämställdhetsdiskursen har bidragit till 

att frågor om förtryck, övergrepp och ojämlikhet kopplas till kultur hos den invandrande 

befolkningen och deras barn. Detta resulterar i en föreställning om en svensk 

överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet. Invandrare konstureras okritiskt som en 

homogen grupp där svenskhet likställs med jämställdhet. Istället för att diskutera förtryck 
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och övergrepp i relation till faktiska livsvillkor och erfarenheter som invandrare upplever 

i det svenska samhället kopplas det istället till invandrares kultur och nationalitet. Inom 

den rasifierade kulturalistiska diskursen framställs kultur som statiskt och ett arv inom 

nationella och etniska gränser.
101

 

Hedersbegreppet problematisering sker även av Alinia, forskare i Sociologi, som 

undersökt hederskontexten i mellanöstern men också i Sverige. Efter 11 september har 

det skapats en global diskurs där civilisation ställs mot barbari, vi mot dem, muslim mot 

kristen, väst mot öst, jämställdhet mot kvinnoförtryck osv. Den kulturalistiska 

hedersvåldsdiskursen har bidragit till en rasifiering av samhället och fortsatt reproducera 

etniska och kulturella gränsdragningar och exkludering av ”dem andra”. Alinia menar 

utifrån hennes studier att våld i hederns namn måste förstås utifrån den sociopolitiska och 

historiska kontext som kvinnorna befinner sig i konfliktdrabbade områden. Krig, 

militarisering, etniska skiljelinjer och fattigdom är faktorer som spelar in. Genom att inta 

ett intersektionellt perspektiv kan man koppla våld mot kvinnor till det universella 

patriarkala systemet men ändå koppla det till de partikulära dimensionerna. Det vill säga 

att förstå de enskilda kvinnors erfarenheter och ändå se relationen till den patriarkala 

universalitet som karaktäreriserar våld mot kvinnor. Kvinnors sexualitet och kroppar 

ingår i olika nationalistiska projekt och att enbart se hedersproblematiken i termer av 

genus, sexualitet och kultur är förenklat menar Alinia.
102

  

Forskaren menar att benämningen av hedersvåld som en del av en hederskultur är 

kontraproduktiv och skapar fler problem. När våld mot kvinnor härleds till en kultur 

osynliggör man de maktstrukturer och förtryck som bidrar till våld mot kvinnor. Dels har 

koloniala ingripanden förstärkt en patriarkal stam och släktskapsystem men är också ett 

resultatet av etniska konflikter, våld, och förtryck. Heder anses vara en förmildrande 

omständighet i en del länder, bland annat i Irak, och därmed får förövaren mildare straff, 

vilket gör det lättare för förövaren att använda hedersbegreppet. Kopplingen mellan våld 

och manlighet osynliggörs när våldet härleds till en kultur och dessa faktorer som nämnts 
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kräver politiska lösningar menar Alinia.
103

 Innan mordet på Fadime var tolerans för 

mångkultur synsättet där socialtjänst, polis och domstolar inte gjorde tillräckligt gällande 

våld och förtryck bland invandrande familjer eftersom det betraktades som ett inslag i 

deras kultur. Efter mordet på Fadime ifrågasattes denna syn på tolerans för 

mångkulturalism inom  den kulturalistiska diskursen som istället ersattes av en svensk 

identitetskonstruktion. Antingen skulle ”invandrarkvinnor” stigmatiseras i en 

homogeniserad frånvaro och förklaras som den etniska gruppens ensak och kultur eller 

skulle kvinnorna hamna i en position av ”patologiserande närvaro” där våldet är del av 

alla invandrarkvinnors vardagsliv. Fokus skiftas från våldet och de utsatta, till att handla 

om svensk kultur och ideologiska och politiska positioner där ”invandrarkvinnor” måste 

räddas från de  kollektiva patriarkala andra. Inom denna diskurs är invandrare antingen 

”offer” eller ”förövare” där det inte finns skiljelinjer eller olikheter inom gruppen och 

förekommer andra värderingar handlar det om ett ”försvenskande”. Våldet mot kvinnor 

osynliggörs för att det objektiva våldet hamnar i skymundan av det subjektiva våldet. Det 

subjektiva våldet omfattas av ett konkret offer som vi kan sympatisera med och är synligt, 

det finns redan föreställningar kring våldet. Det objektiva våldet hamnar i skymundan och 

blir osynligt och verkar utan att det märks. Vi deltar aktivt i våldet när vi inte ser det, 

genom sociala relationer, strukturer, institutioner och språket.
104

 Den kulturalistiska 

diskursen skapar dikotomier utifrån synen på människor, nationer och kulturer. Detta har  

resulterat i binära begrepp såsom modern/ traditionell, utvecklad/ outvecklad, 

kollektivism/individualism, jämställd/förtryckande och fri/förtryckt eftersom diskursen 

kretsar kring kultur och kulturella skillnader. Kvinnor med invandrarbakgrund 

objektifieras till ett räddningsprojekt som fallit offer för den patriarkala kulturen. 

”Svenska värderingar” och en ”svensk livsstil” blir idealet för frihet och de 

invandrarkvinnor som motsätter sig detta kan anses vara förtryckta. Nationens främling 

blir invandrarmännen. Konstruktionen av svenskhet bottnar i idén om identitet 

tillhörighet och kultur som fast och oföränderlig där nationell tillhörighet går i arv och att 

två kulturella block inte kan samexistera
105

 Med andra ord måste kultur problematiseras, 

vilket Eldén gör i sin studie där hon menar att kultur är en konstruktion som sätts i 

kontrast till andra kulturer för att få en mening. Kultur skapas av människors tolkningar 
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och handlingar utifrån den kontext de befinner sig i.
106

 Våld måste förstås utifrån en 

könskulturell kontext och då finns det inte unika våldsformer utan männen använder olika 

kulturella tolkningar av könsroller för att kontrollera kvinnors liv.
107

 Eftersom heder kan 

åberopas som en förmildrande omständighet hos förövarna riskerar ”hedersbegreppet” att 

reproducera förövarens diskurs och framställa dem som representanter för deras folk, 

land och nation. I Alinias intervjustudie av kvinnor i Kurdistan som blivit utsatta för våld 

var det ingen som talade i termer av heder. Kvinnorna som kämpar mot våldet beskrev 

konkreta våldsgärningar, kränkningar och hot för att de inte accepterade tvångsäktenskap 

eller ville bestämma över sitt eget liv. Däremot när förövarna intervjuades var heder och 

kultur centrala koncept i en kontext där heder legitimerades av rättsväsendet som en 

förmildrande omständighet, för våld i hederns namn betraktades inte som ett brott. Alina 

förklarar att det som var mest påtagligt i studien var att våldet var kopplat till maskulinitet 

och försvar av patriarkala strukturer, där kvinnan utmanat mannens dominans. Heder i 

denna kontext används som en ursäkt för att konstruera manligt och kvinnligt i ett system 

där hedersdiskursen legitimerats av staten och fått politiskt stöd. Detta för att reproducera 

kvinnors underordning och exkludera kvinnor från makten.
108

När våld i hederns namn 

härleds till kultur skapas en rasistisk könsmaktsordning när begreppet hederskulturen i 

själva verket är en konstruktion. Kampen om kvinnors frigörelse och jämställda 

livsvillkor kan inte legitimera rasism och diskriminering. Polariseringen slår hårdast mot 

våldsutsatta kvinnor.
109

 

Andra kända postkoloniala teoretiker är, som tidigare nämnt, Giyatri Spivak som 

myntade termen: ”Vita män räddar bruna kvinnor från bruna män” i sin kända essä Kan 

den subalterna tala? från 1988. Sammanfattningsvis ville Spivak visa på kopplingen 

mellan klass, kön och ras i ett kolonialt system och exemplifierar detta genom att 

dekonstruera betydelsen av Sati, änkebränning, där änkor satte eld på sig själva. Under 

koloniala Indien blev  detta en symbol för relationen mellan subjekt och objekt.
110

 I en 

kolonial könsmaktsordning betraktas tredje världens kvinnor som objekt som måste 

räddas av den vita västerländska befolkningen, det handlande subjektet. Britternas förbud 
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av änkebränning innebar att  kvinnan fortsatte utföra satin, men nu som en reaktion på det 

koloniala förtrycket.  Indiska kvinnor levde med ett dubbelt förtryck, dels var det 

förtrycket från de lokala patriarkala traditionerna och dels kolonialmakternas.  Kvinnan 

kunde inte komma till tals och bli hörbar  i den koloniala och patriarkala strukturen som 

innebar att vita män räddar bruna kvinnor från bruna män.  När väst blir en norm för 

kvinnlig frigörelse kommer  icke-vita kvinnors motstånd inte erkännas som ett motstånd 

eftersom kvinnlig frigörelse utgår från ett västerländskt ideal. Spivak menar att så länge 

denna norm fortsätter reproduceras kommer icke-vita kvinnors röst inte höras.
111

  

Westerstrand, menar att det finns en tradition i Sverige att mäns våld mot kvinnor 

förklaras som ett avvikande beteende. Om våldet koppas till ett avvikande fenomen blir 

våld i relationer något främmande. Problemet är att det inte då förklaras som en bieffekt 

av ett existerande könsmaktsordning, istället uppkommer alternativa förklaringar till 

våldet. Gärningsmannen och offret tillskrivs då förklaringsmodeller om hur de skiljer sig 

från normaliteten genom bland annat psykisk sjukdom, socioekonomiska faktorer eller 

icke-svensk etnicitet förklarar Westerstrand. 
112

 

3.Metod 

3.1 Diskursanalys 

Jorgensson och Phillips förklarar att avsikten  med en diskursanalys är att forskaren ska 

undersöka utsagor och se vilka mönster som finns i materialet. Detta för att kunna se  

vilka sociala konsekvenser de olika diskursiva framställningarna av verkligheten får.
113

 

Som tidigare nämnt (se 1.4) är det två statligt framställda rapporter som studien vilar på: 

Slagen dam, Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige- En omfångsunderökning från 

2001 och den statliga offentliga utredningen, Våld i nära relationer - en folkhälsofråga 

från 27 juni 2014 (SOU 2014:49). Genom att granska texterna ska jag urskilja vilka 

mönster och framställningar som finns av våld i nära relation och våld i hederns namn 

våld. Eftersom jag utgår från två olika våldsformer och ställer dem mot varandra är jag 

intresserad av det relationella sambandet.  
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I teoriavsnittet presenterade jag diskursteorins olika redskap för att dekonstruera texter 

bland annat genom nodalpunkter. Nodalpunkter organiserar diskurser och alla begrepp 

hänvisar till knutpunkter i den sociala organiseringen av betydelse. Dessa knuttecken får 

sin betydelse genom ekvivalenskedjor när de kopplas med andra knuttecken som ger dem 

innehåll.
114

 

För att besvara frågeställningen kommer jag undersöka hur diskursen ”våld i nära 

relationer mot en partner” tar sig i uttryck i det svenska samhället och hur det ställs i 

relation till  ”hedersrelaterat våld” genom att dekonstruera begreppen. Begrepp som är 

centrala när både våld i nära relation och våld i hederns namn diskuteras är förövare, 

våldsutsatt, hederskultur, och jämställdhet. Det teoretiska ramverket som presenterats 

och en överblick av det valda materialet har visat att detta är återkommande begrepp i 

diskursen. Dessa är viktiga nodalpunkter som aggregerar olika knuttecken och organiserar 

diskurserna. Genom att utreda vilka beydelsebärare som förknippas med begreppen kan 

jag klarlägga de ekvivalenskedjor som kan visa hur skillnaden i svenskt och osvenskt våld 

framställs i materialet.  

3.2 Metodologiska problem 

Jørgensen & Phillips diskuterar olika metodologiska problem som är relevanta att förhålla 

sig till när man gör en diskursanalys. Grundpremissen i diskursanalysen är ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningsätt till hur verkligheten är skapad (se avsnitt 2.2.1). 

Utgångspunkten är att verkligheten är socialt konstruerad och därför finns det ingen 

universell sanning. Forskarens roll är att undersöka olika utsagor och vilka konsekvenser 

de diskursiva framställningarna får. Eftersom jag också är en del av en socialt skapad 

verklighet och en del av den kultur som jag vill undersöka medför det förstås svårigheter 

för mig som forskare att ställa mig helt främmande till materialet. Dock ska det 

eftersträvas i möjligaste mån vilket jag kommer göra men det är viktigt att både jag och 

läsaren är medveten om denna problematik. Forskaren intar olika positioner till 

undersökningsmaterialet vilket delvis påverkar vad som framhävs och vilket resultat man 

kommer fram till. Jørgensen & Phillips menar att kritiken mot diskursanalysen är just hur 

man som forskare ska förhålla sig till den ”sanning” man själv producerar. Forskaren 

producerar en representation av världen bland andra möjliga representationer och därför 

kan det blir svårt att argumentera vilken av alla representationer som är sanna. Genom att 
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se världen genom en bestämd teori kan man kritiskt undersöka de självklarheter som 

finns i materialet. Det vill säga varför vissa utsagor blir ”naturligt” accepterade som 

sanna och andra inte. Syftet med undersökningen är inte åberopa en sanning som 

vedertagen utan att kritiskt granska och dekonstruera olika diskurser. Genom att utgå från 

ett postkolonialt feministiskt perspektiv intar jag en positionering som kan presentera en 

möjlig representation av verkligheten.
115

 

4. Analys och resultat 

Nedan kommer analysen av materialet att presenteras utifrån det teoretiska och 

metodologiska ramverket. Ett antal nodalpunkter har identifierats i materialet som 

kommer att analyseras genom ett selektivt urval av citat. Detta för att kunna undersöka 

vilka knuttecken och betydelsebärare som dessa nodalpunkter förknippas med. Detta 

avsnitt är uppdelat i olika nodalpunkter som kommer analyseras i respektive material. I 

Lundgrens undersökning Slagen dam, Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige- En 

omfångsunderökning från 2001 återfinns inte fenomenet våld i hederns namn utan det är i 

länspolismästaren Carin Götblads statliga offentliga utredning, Våld i nära relationer - en 

folkhälsofråga från 27 juni 2014 (SOU 2014:49) som våldet i nära relationer är uppdelat i 

”våld mot en partner” och ”hedersrelaterat våld”.  För att kunna besvara 

frågeställningarna kommer varje nodalpunkt undersökas i respektive material i både talet 

om våld mot en partner och våld i hederns namn. Ett postkolonialt feministiskt perspektiv 

kommer ligga till grund i diskursanalysen och jag kommer därför referera till forskare 

inom det postkoloniala feministiska fältet och andra relevanta teoribildningar som jag 

tidigare nämnt (se avsnitt 2.2.2)  

4.1 Förövare  

När mäns våld mot kvinnor diskuteras är förövare ett centralt begrepp i diskursen med 

olika betydelsebärare. I Carin Götblads beskrivning av förövaren går det att urskilja ett 

klart mönster av att våldsutövaren styrs av en patologi, det vill säga ett avvikande 

beteende som förklaras i form av aggressionsproblem, en psykisk störning eller missbruk.    

Kun-skaper om vilka personliga och sociala faktorer som ökar risken att vissa utvecklar ett 

våldsamt beteende mot sina närmaste behöver omsättas i praktiken. Därför måste insatser 
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för våldsutövare också angripa problem som alkoholberoende, arbetslöshet och psykiatriska 

störningar.
116

 

Genom Götblads text är det stort fokus på att förövaren tillhör en socioekonomisk utsatt 

grupp, har alkoholproblem eller  lider av en psykisk ohälsa. Författaren gör flera 

hänvisningar till Brå, vilket är brottsförebyggandet rådets statistik.
 117

 Dessa studier 

grundar sig på gärningsmän som redan är identifierade av rättsväsendet, dock återstår 

problemet att det är endast 20 procent av våld i nära relation kommer till polisens 

kännedom.  Götblad hänvisar till en Brå studie om utfärdade kontaktförbud, där 43 

procent av förövarna hade stora sociala problem.
118

 Författaren beskriver även att många 

kontaktbud avslås och att antalet utfärdade kontaktförbud skiljer sig från olika 

geografiska distrikt, som kan beskrivas som ett lotteri. Av ca 13000 ansökningar beviljas 

4000 varje år menar Götblad
119

:  

En studie från Brå av personer som fick ett kontaktförbud utfärdat mot sig visar att 43 

procent inte hade någon stadig försörjning (arbetslöshet, beredskapsarbete eller 

försörjningsstöd). Många har också problem med alkohol- och drogmissbruk eller psykiska 

problem.
120

 

Med tanke på att kontaktförbud ofta avslås och bedömningen kan se olika ut beroende på 

åklagarkammare talar detta mer för att det är personer med ett starkt normbrytande 

beteende som resulterat i en överhängande hotbild som får kontaktförbud. Författaren 

förklarar att många förövare som fått kontaktförbud är kriminellt belastade och att 

överträdelser inte tas på allvar av kriminalväsendet. De kvinnor som sökt om 

kontaktförbud men blivit nekade har varit våldsutsatta av lindrigare art men dock händer 

det ofta att trakasserier fortsätter och att kvinnan  inte känner sig trygg.
121

 Därtill vill jag 

mena på möjligheten att missbruk eller psykiska problem hos förövarna kan vara 

samexisterande omständigheter som gör det lättare för kriminalväsendet att aggregera 

vissa profiler. Många kvinnor som blivit utsatta och kränkta av sin partner får inte 

kontaktförbud vilket innebär att det endast är personer som är tidigare dömda som utgör 

störst hot. I teoridelen presenterade jag olika perspektiv på våld mot kvinnor och om vi  

går tillbaka till Westerstrands syn på våld i nära relationer menar forskaren att  

kriminalstatistiken inte är representativ utan det stora mörkertalet beror på att 
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kriminalväsendet aggregerar brottslingar som passar in i denna profil som fortsätter 

reproducera existerande myter och tolkningar av våldet.
122

 

Vidare genom Götblads text är det också stort fokus på socialtjänstens arbete med 

våldsutsatta: ”Det finns en stark koppling mellan våld och alkohol/narkotika. I 

socialtjänstens operativa arbete är det inte ovanligt att arbeta parallellt med dessa 

frågor.” 
123

 

Det går att utläsa ett mönster i rapporten om att socialtjänsten är en myndighet som ofta 

kommer i kontakt med familjer där våld är en del av vardagen för många kvinnor och 

barn.
124

 Genom att fokusera på socioekonomiska utsatta grupper sker också ett stort 

bortfall, de våldsutsatta som inte kommer till myndigheters kännedom. Det vill säga de 

grupper i samhället som inte har stora sociala och ekonomiska problem och inte har ett 

normbrytande beteende syns inte och våldet riskerar att fortsätta ske i det tysta. Götblad 

skriver dessutom hur ny data bekräftar en känd bild av våld i nära relation, att det endast 

är en mycket liten andel av de våldsutsatta som söker hjälp i den offentliga sektorn, bland 

myndigheter och kvinnojourer. Samtidigt  belyser författaren att socialtjänsten kommer i 

kontakt med färre än en tiondel av våldsutsatta och att våld i nära relation sällan 

polisanmäls vilket innebär att det sker ett stort bortfall.
125

 Eftersom den grupp som 

kommer i kontakt med socialtjänsten är relativt liten blir inte gruppen representativ för 

alla våldverkare vilket riskerar att fortsätta reproducera en föreställning om att mannen 

styrs av en patologi och har särskilda personlighetsdrag eller kännetecken. Trots att det 

finns ett stort mörkertal och att föreställningen om den våldsutövande mannen grundar 

sig på kriminalstatistiken menar den nationella samordnaren att våld mot kvinnor måste 

bekämpas genom att: ”samhället på bästa sätt kan ge stöd och hjälp för långsiktigt 

hållbara förändringar till personer och familjer med mångfacetterad psykosocial 

problematik”,
126

 

Det står klart i Götblads text att förövarens ekvivalenskedja består av knuttecken som 

socioekonomiska problem, missbruk och psykisk ohälsa. En annan egenskap som 

förknippas med förövaren är aggressionsproblem och detta nämns  i flera sammanhang 
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genom texten. Götblad menar att våldsutövare ska ha tillgång till en nationell hjälplinje 

för att hantera sin aggressivitet och ska få behandling för att hantera sin ilska.
127

 Här 

framställs det som att förövaren inte kan styra över misshandeln och kränkningarna över 

sin partner utan är ett olyckligt resultat av psykisk ohälsa, aggressionsproblem och 

missbruk. Ett sådant synsätt innebär att våldet inte är en bieffekt av en patriarkal 

könsmaktsordning som bottnar i förövarens strävan att få kontroll över sin partner och 

uppnå dominans. Våldets dynamik i relation till aggressionsproblem kommer jag 

diskutera vidare i (4.2) 

Vi går vidare till Lundgrens undersökning där författaren menar att det finns en diskursiv 

sanning om att den våldsutövande mannen tillhör socialt lägre skikt, är arbetslösa, 

alkoholiserade eller har aggressionsproblem och att våldet endast förekommer i socialt 

belastade miljöer. Denna diskurs bottnar i en stereotyp föreställning och är dessutom en 

myt betonar författaren.
128

 

Den våldsanvändande mannens beteende förklaras av hans patologi, exempelvis av att han 

lider av bristande impulskontroll, eller med individualpsykologiska förhållanden så som en 

”störning”, ”sjukdom” eller annan t.ex. sexuell avvikelse. Också socialt betingade 

förklaringsgrunder används, som en olycklig barndom eller ”det sociala arvet.” 

Kvinnoforskningen reagerade mot den ansvarsförskjutning mellan förövare och offer som 

blev resultatet och man började problematisera begrepp som ”normalt”, ”onormalt” och 

”avvikande”.
129 

Lundgren visar genom sin text och sin studie att mörkertalet bland annat beror på att 

våldsförövaren tillskrivs vissa personlighetsdrag som skapar en bild av mannen och 

våldet som inte överensstämmer med verkligheten vilket gör det svårt för kvinnor att 

identifiera sig som misshandlade. Den stereotypa föreställningen av att våld mot kvinnor 

är ett marginellt problem som utövas av en sorts män mot en sorts kvinnor skapar en falsk 

verklighet som gör våldet osynligt.
130

 Författaren har som syfte att undersöka 

stereotypiska framställningar av fenomenet och menar att man inom kriminalväsendet 

utgår från ett individualpsykologiskt perspektiv för att förklara våldet. Lundgren menar 

att studierna endast utgår från dömda och misstänkta män där våldsanvändandet förklaras 
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utifrån sociala förhållanden.
131

 Detta skapar : ”föreställningen om våldet som enstaka, 

avvikande händelser, utövat av speciella onormala män.” 
132

menar Lundgren.  

Två tredjedelar av kvinnorna som utsatts för våld av sin nuvarande make/sambo uppger att 

mannen är löntagare. Ser man till mannens utbildning uppger nästan en fjärdedel, 23 

procent, av kvinnorna som utsatts för våld av sin nuvarande make/ sambo att mannen har 

universitetsutbildning med examen.
133

 

Merparten, 83 procent, av männen som utövat våld mot sin nuvarande make/ sambo 

konsumerar sålunda alkohol 1-2 gånger i veckan eller mer sällan.
134

 

Lundgren visar på sambandet mellan alkoholintag och våld och hur förövarna inte 

nödvändigtvis är arbetslösa män eller lågutbildade samt har alkoholproblem.  

Schablonen att det främst är män ur socialt lägre skikt och /eller män med alkoholproblem 

som utövar våld mot kvinnor stämmer sålunda inte enligt studiens resultat. 
135

 

Genom författarens text  nämns begrepp som stereotyp, schablon och föreställningar i en 

större utsträckning. Lundgren kritiserar den diskursiva framställningen av våldsutövaren 

som avvikande och med speciella personlighetsdrag och menar att det är problematiskt att 

förknippa förövarna med avvikelse och en psykisk störning.
136

 

Sammanfattningsvis presenterar  Götblad och Lundgren  två olika diskursiva 

framställningar  av nodalpunkten och här kan man se en diskursiv konflikt. Götblad 

menar det finns egenskaper och sociala förhållanden som kännetecknar en förövare 

medan Lundgren menar att våldet är en bieffekt av en könsmaktsordning. De stereotypa 

föreställningarna beror på att våldet målas upp som ett marginellt problem i Sverige, som 

utövas under vissa omständigheter. Lundgren förklarar också att våldets dynamik och hur 

det drabbar offret betonas ofta inte heller när det talas om våld mot en partner vilket kan 

försvåra förståelsen av fenomenet.
137

 

För att förstå skillnaderna i diskurserna kring förövaren av våld mot en partner och våld i 

hederns namn  måste även förövaren i det ” hedersrelaterade våldet” också analyseras.  I 

Carin Götblads SOU-rapport benämns ”hedersrelaterat våld och förtryck” som en 

våldsform och det som skiljer sig från våld mot en partner i detta fall är att våldet utövas 
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kollektivt. Kollektivet är centralt i denna diskurs och är ett återkommande begrepp i 

texten när våld i hederns namn diskuteras: 

Hedersetiken är en del av ett kollektivistiskt, hierarkiskt, patriarkalt, konservativt och 

heteronormativt tänkande som har djupare rötter än både islam och kristendomen. 

Fenomenet finns i flera olika religiösa grupper. Grunden för hedersnormer är att individen 

är underordnad kollektivet, det vill säga familjen.
138

 

I texten förknippas kollektivet med familj och släkt som drivs av patriarkala normer  och 

är konservativa i sitt tänkande. Våldet kan härledas till en hedersetik som kan återfinnas 

bland flera religiösa grupper menar författaren. Hedersbegreppet förknippas med icke-

västerländska normer och värderingar som associeras med invandrare.
139

 Här kan man se 

hur dekonstruktionen av våldsformerna utifrån dess förövare leder oss in på ett språkbruk 

av svenskt våld och icke-svenskt våld. I denna kontext är det invandrare och nyanlända 

som kan vara bärare av en hederskultur. Trots att Götblad explicit genom texten inte 

skriver hederskultur är det tydligt att hedersbegreppet förnippas med en icke-västerländsk 

kultur. Detta kommer diskuteras vidare i avsnitt 4.3 och 4.4. Författaren diskuterar heller 

inte vilken etnicitet det rör sig om i talet om invandrare och nyanlända utan menar att det 

rör sig om vissa etniska grupper.  Götblad förklarar vidare att det är människor som 

kommer från länder med ett värdesystem som skiljer sig från det svenska med betoning 

på individualism och sekularism.
140

. Endast vid ett tillfälle nämns vilka som kan vara 

bärare av en hederskultur och göra sig skyldiga till det så kallade hedersrelaterade våldet 

och förtrycket: ”Detta måste ske utan att exempelvis alla konflikter i en familj med 

utomeuropeiskt ursprung tolkas som hedersrelaterade.”
141

 

Detta är ett exempel på hur hederskulturen förknippas med utomeuropéer och Götblad 

diskuterar i detta sammanhang risken med att ”vanlig” barnmisshandel som sker hos en 

familj med utomeuropeiskt ursprung kan bli benämnt som hedersrelaterat.  Genom detta 

citat kan vi se kopplingen mellan hederskultur och utomeuropéer och hur det skiljer sig 

från ett västerländskt värdesystem.  Det är också viktigt att belysa att begreppet patriarkal 

endast förekommer när våld i hederns namn diskuteras.  
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Exempel på strukturerade manualer för hot- och riskbedömningar vid brott i nära relationer 

är SARA:SV (partnerrelaterat våld), SAM (stalkning) och PATRIARK (hedersrelaterat).
142

 

Citatet ovan visar hur polisväsendet tilldelar manualerna olika namn där hedersrelaterat 

våld kallas för ”PATRIARK” medan våld mot en partner kallas för ”SARA”. Vid en 

jämförelse av dessa två koncept kan vi se hur diskursen av våld i hederns namn kretsar 

kring en kontext där förövaren är patriark, medan våld mot en partner saknar detta 

ideologiskt laddade begrepp som framställs som könsneutralt.  

När nodalpunkten förövare dekonstrueras i materialen  kan vi se hur förövaren av våld i 

hederns namn skapar en ekvivalenskedja bestående av olika knuttecken däribland 

kollektiv (familj, släkt), med ett utomeuropeiskt ursprung som styrs av en ideologi. 

Förövarna är bärare av ett starkt patriarkaliskt arv som bottnar i en religiös eller kulturell 

övertygelse att kvinnor ska kontrolleras med våld och förtryck. Detta  till skillnad från 

förövaren som brukar våld mot en partner. Där består ekvivalenskedjan av en individ som 

är en del av ett västerländskt värdesystem men beteendet förklaras av knuttecken som 

patologi, ett avvikande, onormalt beteende som grundar sig i en psykisk störning, 

missbruk, eller aggressionsproblem. I denna kontext saknar våldet en ideologisk 

innebörd och sker irrationellt av förövaren. Lundgren diskuterar inte våld i hederns namn 

men bemöter diskursen av ”våldsamma invandrarmän” . 

Vid sidan av den vanligt förekommande bilden av att våld mot kvinnor endast utö- vas av 

män i socialt lägre skikt, av män som är alkoholiserade eller arbetslösa, finns ytterligare en 

schablon. Det är den våldsamme ”invandrarmannen”, han som använder våld som en följd 

av ett patriarkalt kulturarv.
143

 

Detta exempel visar hur Lundgren utgår från att nodalpunktens ekvivalenskedja består av 

en individ. Mannen har kvinnofientliga attityder och strävar efter makt och kontroll över 

sin kvinnliga partner. Våldet är en bieffekt av en global patriarkal könsmaktsordning.
144

 

Författaren menar att  ”den våldsamma invandrarmannen” är ytterligare  en stereotypisk 

framställning av typiska våldsförövare och att denna diskurs bottnar i konstruktionen av 

svenskhet. Genom att knyta an denna diskussion till den postkoloniala feministiska 

forskningen kan vi förstå denna konstruktion och diskurs genom att koppla in identitet 

som en analysfaktor. Konstruktionen av svenskhet och det västerländska samhället skapar 

diskursiva föreställningar om ”de kollektiva andra” som konservativa, omoderna och 
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patriarkala.  I undersökningens teoridel beskrivs det av Carbin och Mulinari att våldet hos 

män med utomeuropeiskt ursprung  blir uttryck för en kultur till skillnad från en förövare 

med svenskt ursprung som avviker från en svensk kultur.
145

 Westerstrand förklarar att det 

finns en tradition i Sverige där våldet mot kvinnor förklaras som ett avvikande fenomen 

där gärningsmannen och offret tillskrivs förklaringsmodeller om hur de avviker från 

normaliteten. Istället för att koppla våldet till en patriarkal könsmaktsordning har 

diskursen kretsat kring alternativa förklaringar till våldet såsom socioekonomiska 

faktorer, psykisk sjukdom eller icke-svensk etnicitet.
146

 

4.2 Våldsutsatt 

I detta avsnitt kommer nodalpunkten våldsutsatt att analyseras, då våld är centralt i 

materialet och riktar sig i detta fall mot en kvinna. För att analysera våldsutsatt kommer 

jag undersöka hur våldet framställs mellan förövaren och offret men också vilka 

betydelsebärare som cirkulerar kring den utsatta.  

Socialstyrelsen föreslås därför genomföra en försöksverksamhet som stödjer rutinmässiga 

frågor om våldsutsatthet till patienter i hälso- och sjukvården och brukare i 

socialtjänsten./.../ Uppgifter från olika undersökningar tyder också på att många av 

socialtjänstens brukare är våldsutsatta.
147

 

Genom Götblads text kan man se hur våldsutsatta förknippas med socioekonomiska 

utsatta grupper och framförallt brukare av socialtjänsten. Författaren beskriver att 

myndigheter, däribland, socialtjänsten kommer i kontakt med grupper som löper stor risk 

att utsättas för våld och ska därför bli tillfrågade om våldsutsatthet. Trots att 

socialtjänstens kontakt med våldsutsatta inte är representativ för alla kvinnor som 

drabbats av våld skapas en föreställning att även våldsutsattas situation beror på 

socioekonomiska faktorer. Götblad beskriver att vissa bakgrundsfaktorer har större 

relevans för vilka som utsätts såsom ensamstående barnföräldrar och personer med högst 

gymnasial utbildning.
148

 Risken att bli utsatt för våld kopplas till en låg utbildningsnivå 

vilket innebär att det sker en viss ansvarsförskjutning på offret, eftersom orsaken kopplas 

till hennes sociala bakgrund.  
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Tittar vi på våldsdynamiken framkommer det att mannen har aggressionsproblem, vilket 

innebär att våldet inte är kopplat till manlighet och kvinnans underordnade position utan 

mannen agerar utifrån en bristande impulskontroll.  

Det kan alltså finnas en hälsovinst för våldsutövaren att påbörja behandling mot sina 

aggressionsproblem. Behandlingen kan påverka inte bara våldsbeteendet, utan även psykisk 

hälsa och alkoholkonsumtion.
149

 

Exemplet ovan visar hur aggressionsproblem, psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion blir 

en förmildrande omständighet där förövarens handlingar snarare blir irrationella. 

Förövaren har ingen kontroll över sitt våldsbeteende utan konstrueras här som ett offer 

för sina sociala förhållanden. Hur våldet tar sig i uttryck och hur det påverkar offret 

betonas inte mycket genom rapporten utan Götblad beskriver att det är fysiskt, sexuellt, 

och psykiskt våld och beteenden som präglas av kontroll och förtryck. Förövaren kan 

styra över sin partners ekonomi och sabotera umgänget kring gemensamma barn.
150

 

Genom att beskriva förövaren som irrationell får våldet en könsneutral betydelse oavsett 

dess uttryck. Våldet blir inte i denna kontext ett resultat av patriarkalt våld där mannen 

har kvinnofientliga attityder och vill kontrollera sin kvinnliga partner utan våldet 

förklaras i termer av avvikelse och sjukdom.   

Det finns stor variation i hur ofta det situationsbundna parvåldet utövas och i hur allvarligt 

det är. Även det kan leda till allvarliga skador, men inte lika ofta. Det utövas oftare av båda 

parter i en relation. I sina allvarligare former utövas det dock mest av män.
151

 

Götblad tillägnar ett avsnitt för att beskriva olika våldstyper där en vanlig förekommande 

våldsform skulle vara situationsbundet våld. Här är våldet ömsesidigt där kvinnan inte är 

ett offer för mannen utan hon är också delaktig i våldet.  Här reproduceras föreställningar 

om att kvinnor i en västerländsk kontext inte blir utsatta för patriarkalt våld. Det 

framkommer ett mönster i texten att våld mot kvinnor i en svensk kontext är annorlunda 

där förövaren och den våldsutsatta tillskrivs alternativa förklaringar om hur de avviker 

från normaliteten.   

När Lundgren vill förklara den våldsutsattes situation blir det betydligt mer fokus på 

bland annat våldets dynamik och hur våldet har som syfte att upprätthålla en manlig 

dominans.  
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Enligt detta synsätt knyts våldet till den enskilde våldsutövande mannen, han betraktas som 

”störd”, ”sjuk” eller på annat sätt ”avvikande”, och förklaringen till varför han slår söks i 

hans personlighet. I detta betraktelsesätt ligger föreställningen om våldet som enstaka, 

avvikande händelser, utövat av speciella onormala män. Eventuellt betraktas även de 

kvinnor som utsätts för våld som på något sätt avvikande, exempelvis som ”otillräckliga” 

eller ”provocerande”
152

 

Detta är ett exempel på hur Lundgren kritiserar föreställningen om att våldet sker till följd 

av olyckliga omständigheter och sociala förhållanden eftersom det bidrar till en 

”revictimisering” av förövaren.  Vidare påtalar författaren att det finns en diskurs om de 

våldsutsatta som ”otillräckliga” och ”provocerande”. I texten betonas också att det finns 

myter om den våldsutsatta, där kvinnan beskrivs som delaktig i våldet, otillräcklig eller 

bland annat anses vara lågutbildad. Lundgren påvisar i sin studie att det är kvinnor med 

hög utbildning och kvinnor i det översta inkomstgruppen som rapporterar i större 

utsträckning att de blivit utsatta för våld av en tidigare partner.
153

 Genom författarens text 

är våldet centralt för att förstå den utsattes situation. Det går att urskilja ett synsätt i 

texten att personlighetsdrag och sociala förhållanden inte är orsaken till att kvinnan blir 

våldsutsatt. Istället handlar det om en normaliseringsprocess och våldets kontinuum där 

förövaren metodiskt och medvetet utsätter kvinnan för gradvis våld och kränkningar där 

våldet är kombinerat med hjärntvätt, isolering men också växling mellan våld och värme. 

På grund av detta  kommer våldsutsatta i en relation inte identifiera sig  som 

misshandlade utan våldet  omtolkas och minmaliseras i en process där kvinnan bryts ner 

av mannen och där gränserna för våld succesivt flyttas. Gränserna mellan 

våldshandlingarna är flytande och samverkar vilket innebär att handlingarna glider in i 

varandra.  Kvinnan kan sätta ord på sina våldserfarenheter först när hon är ute ur 

relationen och inte längre internaliserar mannens bild av våldet som hennes fel.  Vidare 

beskriver Lundgren hur farlig situationen är för de kvinnor som lämnar sina män där det 

händer att de kvinnor som blivit mördade har varit på väg att bryta upp med mannen.  

Våldet kan trappas upp genom kränkningar, hot och förföljelser.  Det framkommer också 

i texten att det finns ett starkt samband mellan fysisk, psykiskt och sexuellt våld och 

kontrollerande beteenden där förövaren många gånger är svartsjuk eller hindrar kvinnan 

att träffa anhöriga bland annat.
154
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Det våld män utsätter kvinnor för uttrycker dock inte bara överordningen, det bidrar 

också, enligt detta synsätt, till att återskapa den och till att forma mäns och kvinnors syn 

på vad det innebär att vara man respektive kvinna.
155

 

I exemplet ovan framkommer det ett synsätt på den våldsutsatta som offer för patriarkalt 

våld och att förövarens våldshandlingar bottnar i en föreställning om manlig dominans. 

Utifrån denna kontext blir våldet en del av en patriarkal könsmaktsordning till skillnad 

från Götblads diskursiva framställning av våldet som avvikande, enstaka händelser där 

kvinnornas våldserfarenheter inte betonas i samma utsträckning.  

Båda författarna belyser dock att kvinnor som har blivit våldsutsatta och lämnat 

relationen drabbas i större utsträckning av starka psykiska och fysiska besvär på grund av 

våldserfarenheterna.
156

  

Sammanfattningsvis framkommer en diskursiv konflikt i materialen när nodalpunkten 

våldsutsatta dekonstrueras inom diskursen våld mot en partner. För att kunna få en 

tydligare bild av varför det finns olika diskursiva framställningar av nodalpunkten måste 

begreppet även ställas i relation till våld i hederns namn som återfinns i Götblads text.  

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt personer som lever under förhållanden 

med påtagliga brister i jämställdhet. 
157

 

I denna kontext beskrivs våldsutsatta i termer av offer för patriarkalt våld och starka 

ojämställda livsvillkor. Här kan man se hur språkbruket får en könsnormativ prägel där 

våldet är ett resultat av manlig dominans till skillnad från våld mot en partner.  

Att förebygga våld i nära relationer bör ses som en målsättning i samhällsorienteringen för 

nyanlända. Orienteringen bör ge utrymme för värderingsfrågor kring våld i nära relationer, 

barnuppfostran och jämställdhet. Personer över 65 år bör ha rätt till samhällsorientering.
158

 

I talet om hedersrelaterat våld framställs invandrare som en homogen  kollektiv grupp  

och bärare av ett patriarkalt kulturarv. Benämningen av hedersrelaterat våld förknippas 

med invandrande grupper som ska samhällsorienteras i Sverige. Invandrarmän framställs 

som mer benägna att utöva våld och förtryck mot deras barn och kvinnor. I denna kontext 

framställs alla invandrarkvinnor som offer för en kultur och patriarkala värderingar. 
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Värderingsmässiga skillnader uppstår i en kontext där svenska värderingar kring 

jämställdhet, barnuppfostran och våld ska upplysas till ”de kollektiva andra” .  

Götblad beskriver att våldet drabbar individer som inte lever upp till ett respektabelt 

beteende inom familjen, där kvinnorna inte får bestämma över sitt liv, sexualitet och 

ständigt blir bevakade och kontrollerade. Interkulturella vägledare behövs i det 

förebyggande arbetet mot våld i en hederskontext.
159

 

I det här avseendet blir våld mot kvinnor en fråga om kulturellt våld där invandrare 

okritiskt konstrueras som en homogen grupp och ska vägledas in i det svenska 

värdesystemet.  Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem, men att stigmatisera 

invandrare som kollektiva bärare av en hederskultur där männen antingen är 

kvinnoförtryckare eller kvinnor förtryckta skapar dikotomiska föreställningar om ”vi” 

och ”dem”. Samhällsorienteringen bottnar i en rasifierande föreställning där ”svenskar” 

och européer har tolkningsföreträde för korrekt barnuppfostran och kvinnosyn. 

Konstruktionen av svensk kvinnlighet och vad som betraktas som ”västerländsk” livsstil 

blir normen som invandrarkvinnor ska eftersträva för att inte bli betraktade som 

förtryckta. Utifrån det postkoloniala teoribildningen skapas dikotomiska föreställningar 

av likhet och olikhet utifrån kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier där 

västerländsk kunskapsproduktion formar ojämlika livsvillkor och social differentiering.
160

 

Alinia belyser hur den kulturalistiska diskursen konstruerar kvinnor med 

invandrarbakgrund som objekt som fallit offer för en patriarkalisk kultur där nationens 

främling blir invandrarmännen.
161

 I denna rasifierade kontext antas alla invandrarkvinnor 

vara förtryckta och ett räddningsprojekt, där samhällsorienteringen reproducerar  

föreställningar om de ”svenska” värderingarna som överlägsna och idealistiska .   

Det allvarligaste hedersrelaterade förtrycket är ofta utstuderat och organiserat. Här finns ren 

tortyr eller påtvingade självmord, som de så kallade balkongmorden, tvångsgifte, 

våldtäkter, kidnappning, misshandel, dödshot, övergrepp i rättssak, skyddande av brottsling 

eller liknande.
162

 

I SOU-rapporten framkommer detaljerade beskrivningar av våldet när våld i en 

hederskontext illustreras till skillnad från våld mot en partner där våldet beskrivs i 

generella drag. Här kan man se hur våldet beskrivs i dess grova drag och i jämförelse till 

                                                           
159

 Götblad, 2014, s. 215f, 223. 
160

 De los Reyes & Mulinari & Molina, 2003a, s. 21-25. 
161

 Alinia, 2011, s. 304f, 313f. 
162

 Götblad, 2014, s. 218. 



 
 
 

 

49 
 

våld mot en partner skapas en obalanserad bild av våldets uttryck och effekter. Fokus 

flyttas från våldets mekanismer till att handla om motiv och kulturella föreställningar.  

Våld i hederns namn och våld mot en partner har starka förbindelselinjer men kan ta sig i 

uttryck på olika sätt. Exempelvis kanske inte tvångsgifte förekommer i våld mot en 

partner men är fortfarande ett uttryck för mäns våld mot kvinnor.  I denna kontext 

beskrivs våldtäkt, misshandel, dödshot och tortyr som särskiljande från  annat våld mot 

kvinnor eftersom våldet härleds till en hederskultur och blir kulturellt våld.  Det skapar 

också en föreställning om att dessa våldsformer endast sker i en hederkontext. Det 

sexuella, psykiska, och fysiska våldet med kontroll och hot av våldsutsatta i en 

västerländsk kontext blir mindre påtagligt och minimaliserat, och inte ett uttryck för 

ojämställda förhållanden och mäns våld mot kvinnor. I detta skede går det att urskilja 

termer av ”vårt” och ”deras våld”  

Sammanfattningsvis visar dekonstruktionen av nodalpunkten ”våldsutsatt” en 

differentierad bild av våldet och offret utifrån materialen. I Götblads beskrivning 

framkommer en diskursiv framställning av våldsutsatta med olika knuttecken. Den 

våldsutsatta betraktas som lågutbildad, tillhörande socioekonomisk utsatt grupp,  och 

möjligtvis provocerande och delaktig i våldet. Detta skapar en ekvivalenskedja bestående 

av en framställning där kvinnan är offer för mannens aggressionsproblem, psykiska 

ohälsa och missbruk. Våldet sker okontrollerat och irrationellt och är ett resultat av 

sociala förhållanden vilket skapar en ansvarsförskjutning på offret. Kvinnan som 

brottsoffer och mannen som skyldig till patriarkalt våld blir inte lika påtagligt när 

våldsutsatt dekonstrueras. När våldsutsatt analyseras i Lundgrens material urkristalliserar 

nodalpunkten betydelsebärare där våldet är kontrollerat och metodiskt och sker rationellt 

av förövaren som har en avsikt att kontrollera sin kvinnliga partner. Lundgren vill mena 

på att alla kvinnor kan bli utsatta för våld och att det inte handlar om särskilda 

personlighetsdrag, då den våldsutsatta i slutändan är ett brottsoffer. Att vara våldsutsatt 

är bland annat ett resultat av en normaliseringsprocess och en komplex våldsdynamik. 

Förövaren vill att kvinnan ska tro att hon provocerat fram våldet  och att våldet handlar 

om bristande impulskontroll men i själva verket vet mannen vem, när, hur och vart han 
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ska slå.
163

  Det finns här en tydlig distinktion av kvinnan som ett brottsoffer och mannen 

som förövare.  

Denna diskursiva konflikt mellan Götblad och Lundgren innebär att en våldsutsatt 

tilldelas olika innehåll, där offrets situation i Götblads text inte uppmärksammas i samma 

utsträckning och vilka konsekvenser det kan få. Mona Eliasson beskriver att 

skuldbeläggandet av offer, där en våldsutsatt tillskrivs personlighetsdrag såsom 

undergiven, dåligt självförtroende och provokativ gör mäns våld mot kvinnor inte lika 

påtagligt. Ett sådant samband har inte kunnat bevisas och en sådan föreställning 

skuldbelägger offret.
164

 Kvinnor som blir våldsutsatta och inte kan identifiera sig med den 

mediala bilden av fenomenet kommer bagatellisera våldet. Kunskapen om 

normaliseringsprocessen och våldsdynamikens betydelse innebär att vi kan få en 

förståelse till varför det kan vara svårt för utsatta att identifiera sin partner som 

misshandlare och sig själv som misshandlad.
165

 

När våldsutsatt beskrivs i en hederskontext framkommer knuttecken som skapar en 

ekvivalenskedja där våldet är utstuderat, metodiskt och grymt som en följd av ett 

patriarkalt kulturarv. De våldsutsatta är utomeuropeiska, kyska ”invandrarkvinnor” som 

antas vara kollektivt förtryckta av utomeuropeiska ”invandrarmän”. Utifrån ett 

postkolonialt perspektiv kan detta förstås utifrån Alinias resonemang där fokus skiftas 

från våldet och de utsatta till att handla om svensk kultur där invandrarkvinnor måste 

räddas från de kollektiva patriarkala andra. Diskursen öppnar inte upp för skiljelinjer och 

olikheter inom gruppen utan våldet är ett resultat av ojämställda förhållanden där svensk 

kultur konstrueras, i relation till invandrare, som jämställd. 
166

    

Detta leder oss in på nästa nodalpunkt som är hederskultur.  

 4.3 Hederskultur 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett begrepp som är återkommande i Götblads text och 

för att förstå vad som utmärker våld i heders namn måste hedersbegreppet analyseras i 

relation till kulturella föreställningar om fenomenet. Hederskultur uttrycks inte explicit i 
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materialet men analysen av den diskursiva framställningen av förövare och våldsutsatt 

visar att det finns en kulturell prägel. Götblad ser att våld i nära relation ska förebyggas 

genom att nyanlända utomeuropéer ska samhällsorienteras i barnuppfostran och 

jämställdhet, samtidigt som interkulturella vägledare ska tillsättas, vilket gör det till en 

fråga om kultur.
167

 Synen på hederskultur kan urskiljas genom att undersöka hur 

hedersbegreppet är konstruerat. 

Systemet är hierarkiskt och starkt heteronormativt. Karakteriserande är också att en individs 

behov är underordnat det som anses vara kollektivets bästa.
168

 

I texten framkommer det att hedersrelaterat våld skiljer sig från annat våld mot kvinnor 

eftersom våldet bottnar i ett kollektivistiskt system med patriarkala normer, där den 

individuella friheten är begränsad. Detta synsätt förknippas med de nyanländas 

värdegrund och därför behövs samhällsorientering och interkulturella vägledare. 

Samtidigt betonar Götblad hur Sveriges värdesystem skiljer sig i graden av individualism 

och sekularism och att det kan vara svårt för nyanlända att relatera till dessa nya 

värderingar eftersom en del inte har kontakt med svenskar.
169

 

Sveriges värdesystem skiljer sig på flera sätt från andra delar av världen, framförallt när det 

gäller graden av sekularisering och individualism. En del invandrade föräldrar har ingen 

riktig kontakt med etniskt svenska familjer i vardagen.
170

 

Utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv kan detta förstås i konstruktionen av 

identiteter och dikotomiska föreställningar av ”våra” värderingar och ”deras” värderingar, 

Det förutsätts att de ”kollektiva andra” är gemensam är bärare av ett värdesystem som 

grundar sig i religiösa, konservativa, patriarkala och kollektivistiska värden (se 4.1) 

medan den svenska gemenskapen grundar sig i värden som individualism, sekularism, 

jämställdhet, och modernitet, som dessutom har tolkningsföreträde i barnuppfostran.  

Synen på samhällsorientingen som en metod för att bekämpa våld mot kvinnor och barn 

innebär att våld och förtryck i hederns namn är representativt för invandrare medan våld 

och förtryck i svensk kontext är individrelaterat och representerar inte kollektivet 

eftersom svensk kultur här framställs som jämställd och normativ. Invandrare konstrueras 

i relation till svenskar som ojämställda och potentiella barnmisshandlare. Carbin menar 

att det skett en diskursiv förskjutning genom åren i offentlig politik, där patriarkala 
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familjer numera tillfaller invandrare. Samtidigt menar De los Reyes & Molina att 

föreställningen och retoriken om invandrarnas oförmåga att anpassa sig till svensk 

jämställdhet har skapat ett ”vi och dem”.
171

 Att en del invandrande familjer inte har 

kontakt med etniskt svenska familjer kan utifrån detta perspektiv tolkas som att 

invandrare har exkluderat sig själva från det nationella projektet och har en oförmåga att 

anpassa sig till svenska värderingar. Stigmatiseringen av invandrare sker i nationella och 

etniska gränsdragningar i en form av inkludering och exkluderingsprocess, där 

inkludering förutsätter att invandrare ska leva upp till så kallade svenska värden.  

Av denna anledning blir samhällsorienteringen, enligt Götblad,  nödvändig för nyanlända 

då invandrare kollektiviseras som bärare av ett patriarkaliskt kulturarv. Kollektivet 

beskrivs i generella drag i form av släkt och familj vilket skapar en bild att det finns en 

kollektiv uppmuntran och ett accepterande av våld mot kvinnor bland invandrare. Detta 

öppnar inte upp för skiljelinjer och olikheter inom invandrande grupper utan istället får 

hedersbegreppet en kulturell prägel som existerar i dess statiska och essentiella form där 

invandrarmännen är förtryckare och invandrarkvinnor förtryckta.  

Även om hedersnormer är patriarkala finns särdrag som gör att hedersvåld inte enbart går 

att förstå som våld mot kvinnor. Dels för att det även drabbar män, men även för att 

hotbilden kan vara bredare än annat våld i nära relationer. Däremot drabbar hedersförtryck 

kvinnor i avsevärt större utsträckning än män.  

Att män även kan begränsas och bli utsatta för våld i en hederskontext anses inte enbart 

vara ett uttryck för patriarkala strukturer och kan därför inte bli benämnt som våld mot 

kvinnor. Mäns våld mot kvinnor handlar om förövarens föreställning av manlighet och 

kvinnlighet som en bieffekt av patriarkal könsmaktsordning. Patriarkala strukturer 

upprätthålls både av män och kvinnor i olika sammanhang men sker och möjliggörs av 

ojämlika maktförhållanden. Det är ett problematiskt resonemang att härleda våld och 

begränsningar av män till en särskild hederskultur eftersom det osynliggör att våldet i 

själva verket handlar om konstruktionen av manligt och kvinnligt.  Detta kan kopplas till 

Bredström som menar att könsmaktsordningen konstruerar könsidentiteter utifrån etniska, 

nationella, heteronormativa   föreställningar av kvinnlighet och manlighet. Detta innebär 

att när en man eller kvinna utmanar sin könsidentitet och sexualitet utmanar man även de 

etniska, nationella och heteronormativa gränsdragningarna vilket kan leda till 
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repressalier.
172

 Könsidentiter i form av manlighet och kvinnlighet är en konstruktion som 

tar sig i uttryck på olika sätt i olika kontexter.  

I Lundgrens material förekommer inte hedersbegreppet och det kan finnas flera 

anledningar av begreppets frånvaro. Dels kan det handla om att undersökningen 

presenterades 2001 och då hade inte ”hedersvåldsdebatten” blossat upp i den utsträckning 

som finns idag. Ett annat sätt att förstå begreppets frånvaro är att Lundgren vill beskriva 

våldet som en del i ett könsstrukturellt problem. Detta kan man se när Lundgren beskriver 

att diskursen om den ”våldsamma invandrarmannen” är en schablon som bottnar i en 

föreställning och ett konstruerande av ”svensk kultur” som jämställd: 

/.../ytterligare en schablon. Det är den våldsamme ”invandrarmannen”, han som använder 

våld som en följd av ett patriarkalt kulturarv. Detta kulturarv förmodas, i motsats till den 

svenska kulturen – som tolkas som jämställd – leda till att mannen använder våld.
173

 

Här tar Lundgren avstånd från den kulturalistiska diskursen och menar att mäns våld mot 

kvinnor har fått en politisk, kulturell och ideologisk innebörd som skapar en uppdelning i 

”svenskt” våld och ”osvenskt” våld.  Detta kan förstås till bakgrund av Alinias 

resonemang att innan ”hedersvåldsdebatten” blossades upp fanns en kulturalistisk diskurs 

i Sverige av våld mot kvinnor där våld mot invandrande kvinnor betraktades som ett 

inslag i deras kultur och därför var tolerans en del i ett det mångkulturalistiska tänkandet. 

Våld mot kvinnor skulle betraktas som den ”etniska gruppens” ensak och kultur. Mordet 

på Fadime innebar att den kulturalistiska diskursen ändrade hållning och att 

invandrarkvinnor skulle hamna i en position av ”patologiserande närvaro” där våldet är 

en del av alla invandrarkvinnors liv. Fokus skiftas från att handla om våldet och de utsatta 

till svensk identitetskonstruktion, där invandrarkvinnorna måste räddas från de kollektiva 

patriarkala ”andra”. 
174

 

Analysen visar hittills att hederskulturen förknippas med våld i heders namn och kan 

utgöra en  kollektiv värdegrund bland invandrare. Hederskulturen sammankopplas med 

betydelsebärare såsom våld, utomeuropéer, patriarkal, kollektiv, heteronormativitet, och 

konservatism. När hedersbegreppet dekonstrueras framkommer olika värden som enar 

den svenska gemenskapen till skillnad från de ”kollektiva andras” värden. Dikotomiska 

föreställningar och identitetskonstruktioner blir tydliga i denna kontext där begreppet 
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jämställdhet mynnar ut som ett stigmatiserande värde i konstruktionen av ”dem andra”. 

För att kunna förstå hederskultur och hedersbegreppet i en kontext där jämställdhet blir 

ett centralt värde måste denna nodalpunkt sättas i relation till nästa nodalpunkt som ska 

analyseras vilket är ”jämställdhet”- Vilken förståelse kan vi få av våld mot kvinnor när 

hederskulturen ställs i relation till jämställdhetsdiskursen? 

4.4 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett centralt begrepp när mäns våld mot kvinnor diskuteras i materialet. 

Jag inleder med att undersöka Götblads material i frågan om hur jämställdhet konstrueras 

i våld mot partner men också våld i hederns namn. Hittills har analysen I Götblads 

utredning visat att våld mot en partner i svensk kontext inte beskrivs som en bieffekt av 

en könsmaktsordning utan våldet härleds till ett avvikande fenomen där förövarens 

våldsbeteende beskrivs i form av psykisk störning, missbruk, sociala förhållanden och 

aggressionsproblem. När våld i heders namn diskuteras blir det en fråga om en patriarkal 

hederskultur där kvinnorna, som Götblad uttryckte det: /.../”lever under förhållanden 

med påtagliga brister i jämställdhet”
175

 . Den viktiga frågan här är hur jämställdhet 

konstrueras i relation till våld i hederns namn eftersom det i båda fallen handlar om mäns 

våld mot kvinnor. Lundgren har varit tydlig med att mäns våld mot kvinnor i Sverige 

beskrivs som enstaka, avvikande händelser som utövas av en speciell onormal man mot 

en viss sorts kvinna. Författaren menar att det är stereotypiska föreställningar att svenska 

mäns våldsbeteende förklaras i avvikande termer medan våldet som utövas av en 

invandrarman härleds till en patriarkal kultur. Den svenska våldsutövande mannen 

avviker med andra ord från en föreställning om svensk kultur som jämställd menar 

Lundgren.
176

 

För att undersöka detta närmare ska jämställdhet först analyseras i Götblads material.  

Det kräver ett ännu mer aktivt arbete för ökad jämställdhet, exempelvis att förskola och 

skola medvetet arbetar med könsroller och genusnormer.
177

 

I exemplet ovan kopplar Götblad våld mot kvinnor till en fråga om ojämställdhet där det 

måste ske en ökad medvetenhet kring könsroller och genusnormer. Här blir det en fråga 

om ojämlika könsförhållanden där våldet betraktas som en del i arbetet för ökad 

jämställdhet. 
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/.../Utvecklingen på många sätt har gått kraftigt framåt och att Sverige i ett internationellt 

perspektiv bedriver ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer. Jämställdhetsarbetet 

har varit och förblir ett grundläggande fundament i ett långsiktigt arbete mot våldet.
178

 

I ovanstående exempel anser Götblad att Sverige i ett internationellt perspektiv bedriver 

ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer på grund av ett lyckat 

jämställdhetsarbete. I denna kontext framställs det som att Sverige är ett relativt jämställt 

land internationellt sett som har ett eftersträvansvärt sätt att arbeta med våld i nära 

relationer. Samtidigt beskriver Götblad att våld i nära relation sällan kommer till polisens 

kännedom och att det endast är 20 % som anmäler vilket gör det till ett svårfångat 

problem: ”/.../Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för 

våld i en nära relation.”
179 Det är problematiskt att uttrycka sig i termer av framgångsrikt 

arbete med tanke på det stora mörkertalet som finns. Som Towns beskriver, har Sverige 

på den internationella arenan anammat en identitet som ett relativt jämställt land vilket 

kan vara orsaken till att våldet tycks målas upp som ett marginellt problem.
180

 

/.../jämställt samhälle som ett samhälle där kvinnor och män har samma makt att forma 

samhället och sina egna liv och ett av målen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

/.../samhället på bästa sätt kan ge stöd och hjälp för långsiktigt hållbara förändringar till 

personer och familjer med mångfacetterad psykosocial problematik,
181

 

Detta exempel återfinns när författaren beskriver hur man ska arbeta med våld i nära 

relation och undersöka de bakomliggande orsakerna. Dels beskriver författaren att 

jämställdhet är målet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samtidigt kopplas 

ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor med mångfacetterad psykosocial dynamik. 

Våld i nära relation betraktas därmed inte som en del av de globala patriarkala 

maktstrukturerna som även finns i Sverige. När hedersnormer beskrivs, som härleds till 

en utomeuropeisk kultur, får jämställdhetsdiskursen en annan innebörd: 

• Individens agerande anses påverka hela familjens anseende. 

• Individens intressen anses vara underordnade familjens intressen. 

• Individens sexualitet anses vara en angelägenhet för hela familjen. 

• Sexuella relationer är bara tillåtna mellan man och kvinna inom 

äktenskapet. 

• Att följa könsnormer och könsroller är en förutsättning för att 

bli accepterad.
 182
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Detta exempel beskriver vad som särskiljer våld i hederns namn från annat våld mot 

kvinnor, och här är det fokus på heteronormativa strukturer, könsroller och genusnormer. 

Individen har en begränsad frihet som är underordnad sin familj.Det framkommer i citatet 

att individens frihet och könsidentitet påverkas av könsroller och heteronormativa påbud 

vilket skapar en föreställning om att dessa värden skiljer sig från svenska värden. Den 

svenska individen lever under relativt jämställda förhållanden, har en fri sexualitet, 

påverkas inte av könsroller och heteronormativa påbud.  

I samhället finns strukturer och normer som formar individens identitet i ett socialt 

samspel med andra individer. Mulinari lyfter fram denna problematik med att invandrare 

konstrueras som fångade i en kollektivistisk, traditionell patriarkal kultur med begränsat 

handlingsutrymme till skillnad från en svensk kultur där individers aktörskap och 

sexualitet framställs som fritt från förtryck och regleringar. Våra ”fria” val färgas av en 

samhällskontext och regleringar som skapar våra identiteter och samhällspositioner. Våra 

positioner i samhällsrelationer påverkar våra val av bland annat kärlek, som fortsätter 

reproducera hierarkiska och förtryckande maktförhållanden. Många icke-muslimer ser det 

inte önskvärt att deras barn ska välja en partner med icke-muslimsk bakgrund menar 

Mulinari.
183

 Genom att härleda könsroller och heteronormativitet till en hederskontext 

konstrueras den svenska kulturen som överlägsen och jämställd. Hederskultur tillämpas 

inte när svenska homosexuella ungdomar har svårt att  vara öppna med sin sexualitet 

inför sina anhöriga och familj eller när deras barn inte får förälska sig i en muslim.  

Samtidigt är kvinnors kroppar starkt sexualiserade och objektifierade, där sexuellt våld är 

vanligt förekommande, även i västvärlden.
184

 Samtidigt som hederskulturen beskrivs som 

heteronormativ och ojämställd beskriver Götblad det våld som HBTQ-personer får utstå i 

det svenska samhället i ett annat sammanhang i texten. 

Unga vuxna som inte identifierar sig som heterosexuella utsätts oftare för våld i familjen 

eller av andra närstående vuxna. Att inte få acceptans och emotionellt stöd i nära relationer 

leder till otrygghet och rädsla i vardagen och är en av anledningarna till att unga 

homosexuella, bisexuella och transpersoner mår mycket sämre än den övriga 

befolkningen.
185

 

I detta exempel framkommer det att HBTQ-personer är särskilt utsatta för våld och 

psykisk ohälsa. Detta kan förstås återigen till bakgrund av Bredströms resonemang som 

                                                           
183

 Mulinari, 2004, s. 74fff, 80f. 
184

 Ibid, s. 75f, 80f. 
185

 Götblad, 2014, s. 126. 



 
 
 

 

57 
 

beskriver hur den patriarkala könsmaktsordningen konstruerar könsidentiter och 

föreställningar om manlighet och kvinnlighet. De nationella och etniska 

gränsdragningarna förutsätter heteronormativa relationer för reproduktion av den etniska 

gemenskapen.
186

 De patriarkala strukturerna som finns i Sverige slår hårdast på de 

individer som avviker från normen kvinnligt och manligt, varför även HBTQ-personer 

drabbas. Det tar sig även i uttryck genom ojämlika villkor för män och kvinnor på 

arbetsmarknaden som också är uppbyggt utifrån ett heteronormativt system. Trots detta 

uppstår en föreställning om att  det finns en patriarkal hederskultur som tillfaller 

invandrare, att denna kultur avviker från konstruktionen av ”svenskhet” där svenskar 

framställs som fria individuella varelser som måste rädda invandrarkvinnorna från 

hederssystemet. Dikotomiska värden uppstår mellan ”oss svenskar” och ”de andra” som 

osynliggör de patriarkala strukturerna och könsrollerna som genomsyrar det svenska 

samhället. Det finns flera exempel på hur svenska värden konstrueras i relation till 

invandrares kultur  när våld i hederns namn diskuteras i materialet.  

Samhällsorienteringen ska ge den som är ny i Sverige grundläggande förståelse för det 

svenska samhället. Där ingår kunskap om individens rättigheter och skyldigheter, att bilda 

familj och leva med barn i Sverige.
187

 

Interkulturella arbetssätt kan användas i det förebyggande arbetet mot våld och begränsningar 

i hederskontext.
188

 

I detta exempel framkommer konstruktionen av kulturella, nationella och etniska 

skillnader mellan invandrare och svenskar. Invandrare kollektiviseras till en homogen 

grupp bärare av en kultur som är statisk och oföränderlig, och  kan inte samexistera med 

svensk kultur på grund av olikheter. Samhällsorienteringen och interkulturella arbetssätt 

förutsätter att invandrare har svårigheter med barnuppfostran och att bilda familj på grund 

av patriarkala värderingar som kan ta sig i uttryck genom våld.  

Enligt nationella samordnarens bedömning är det viktigt, inte minst ur ett barnperspektiv, att 

samhällsorienteringen även syftar till att förebygga våld i nära relationer. Det innebär också 

att värderingsfrågor kring exempelvis barnuppfostran och kvinnor och mäns lika rättigheter 

behöver ges större utrymme.
189

 

Även här framställs invandrare som bärare av en patriarkal hederskultur och potentiella 

barn –och kvinnomisshandlare. Svensk kultur och svenska värderingar i frågor som 
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individuell frihet, barnuppfostran och jämställdhet framställs som överlägsna i relation 

till de kollektiva andra.  

Att förebygga våld i nära relationer bör ses som en målsättning i samhällsorienteringen för 

nyanlända. Orienteringen bör ge utrymme för värderingsfrågor kring våld i nära relationer, 

barnuppfostran och jämställdhet.
190

 

Det finns ett mönster av att förebyggandet av våld i nära relation är kopplat till en 

kulturell föreställning av invandrare som patriarkala, våldsamma, ojämställda och 

potentiella barnmisshandlare. Samhällsorienteringen syftar till att lära ut värden som 

förknippas med svenskhet. Inom denna diskurs är invandrarmännen förtryckare och 

kvinnorna förtryckta.  

”Ni måste prata med våra föräldrar, inte bara lägga det på oss” 

Nationella samordnaren har vid olika tillfällen träffat ett trettiotal ungdomar med erfarenhet 

av hedersrelaterade begränsningar. De vittnade om att det svenska samhället i dagsläget 

lägger ett tungt ansvar på barnen att försöka förklara majoritetssamhällets normsystem för 

den äldre generationen.
191

 

Här kan man se hur ”vi” och ”dem” konstrueras där ett trettiotal ungdomar som är utsatta 

för begränsningar skapar en representation för att våld i hederns namn är en del av 

invandrares kultur, vilket samhällsorienteringen ska förebygga. Svenska normer är idealet 

för frihet från förtryck, våld och begränsningar. Samhällsorienteringen syftar till att det 

finns en risk att invandrande kvinnor är förtryckta där kvinnans räddning handlar om att 

bli ”svensk”. Invandrarmännen är i denna kontext nationens främling som 

misstänkliggörs och är farlig. Detta kan man relatera till Spivak som menar att: ”vita män 

räddar bruna kvinnor från bruna män.”
192

 eftersom att jämställdhetsdiskursen framställer 

européer som handlande subjekt medan ”de andra” är fångade i sina kollektivistiska 

kulturer som objekt.
193

 De los Reyes & Molina menar att jämställdhetsdiskursen har 

bidragit till att frågor som förtryck, övergrepp, och ojämlikhet kopplas till en kultur hos 

den invandrande befolkningen och deras barn.
194

 Att förklara majoritetssamhällets 

normsystem för den äldre generationen bottnar i en föreställning om att invandrare är en 

homogen grupp där civilisation ställs mot barbari och ett ”vi” mot ”dem”. Även Alinia 

menar att den kulturalistiska hedersvåldsdiskursen skapar dikotomier utifrån synen på 

människor, nationer och kulturer, där binära begrepp reproduceras av vad som skiljer 

                                                           
190

 Götblad, 2014, s. 222. 
191

 Ibid, s. 223. 
192

 Spivak, 1988 (Se 2.2.2) 
193

 Mulinari, 2004, s.81. 
194

 De los Reyes & Molina, 2003a, s 306f. 



 
 
 

 

59 
 

”oss” från ”dem”. Det blir en fråga om modern/traditionell, utvecklad/outvecklad, 

individualism/kollektivism, jämställd/förtryckande, fri/förtryckt eftersom diskursen 

kretsar kring kultur och kulturella skillnader.
195

 

Analysen visar hur hedersbegreppet och hederskulturen är en konstruktionen som flyttar 

fokus från det patriarkala våldet till frågor om identitet, kultur och nationell samhörighet. 

Jämställdhet blir ett centralt begrepp för en svensk gemenskap. Heder är ett motiv som 

förövaren  legitimerar sina våldshandlingar med. Alinia belyser att heder används av 

förövaren för att ursäkta våldet och förtrycket. I analysen blir det tydligt hur 

hedersbegreppet är en konstruktion  av manligt och kvinnligt.  Genom att heder åberopas 

som en förmildrande omständighet hos förövarna riskerar benämningen av hedersvåld att 

reproducera förövarnas diskurs och våldsutövarna blir representanter för sitt folk, kultur 

och nation.
196

 Termer såsom hedersrelaterat våld, hedersvåld, och hederskultur kopplar 

våldet till ett motiv och till förövarens kultur när det i själva verket handlar om patriarkala 

strukturer. Att använda termen våld i hederns namn innebär att man frångår dessa 

kopplingar. Oavsett bör inte förövarens ursäktande motiv färga våldet utan det handlar 

om att se våldet från ett intersektionellt perspektiv där våldet handlar om att exkludera 

kvinnor från makten och frånta deras självbestämmanderätt. Som Mulinari menar har 

hedersdebatten  kommit att handla om en identitetskonstruktion av svenskhet genom att 

stigmatisera en annan grupp vilket är ”invandrarmännen”.
197

 I Götblads material 

framkommer jämställdhet som ett värde som förknippas med svenskhet. Vidare kommer 

jag undersöka nodalpunktens betydelse i Lundgrens material.  

Studiens resultat talar för att våldets utbredning är omfattande i alla grupper av kvinnor. 

Resultaten i vår undersökning visar att svenska män står för 82 procent av våldet mot kvinnor 

i nuvarande äktenskap/samboskap. Schablonen av den våldsamme invandrarmannen och den 

svenske jämställde mannen kan därför ifrågasättas.
198

 

Lundgren menar att det finns en stereotypisk bild av den ”våldsamme invandrarmannen” 

och därför undersöker författaren hur vanligt det är med våld bland etniskt svenska män. 

Det framkommer i ovanstående citat att våld mot kvinnor även är förekommande bland 

svenska parförhållanden samtidigt som det finns en föreställning om att svenska män är 

jämställda. Lundgren belyser hur jämställdhet blir ett värde som förknippas med 
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svenskhet och som osynliggör de patriarkala strukturerna som orsak till 

våldsanvändandet. 

Vidare visar Lundgren tydligt genom sitt material att våld mot kvinnor är utbrett där 46 

procent av de tillfrågade blivit utsatta för våld. ” Kvinnorna föds in i ett samhälle där 

våld mot kvinnor är vanligt förekommande på alla arenor”
199

  skriver Lundgren. Det 

finns en tydlig diskurs i materialet om att våldet är ett strukturellt och utbrett problem i 

svenska samhället, där den svenska jämställdhetsdiskursen har osynliggjort våldet. 

/.../strider kvinnans erfarenheter av att utsättas för våld av sin make/sambo mot starka 

normativa föreställningar om hur en modern svensk heterosexuell parrelation bör se ut. I en 

kultur vars officiella påbud är att det ska råda jämställdhet mellan könen kan både kvinnor 

och män antas utveckla en benägenhet att tolka sina liv i överensstämmelse med denna 

norm. Den svenska nationella självbilden och vår mycket tunga tradition av att vara 

”världens mest jämställda land” kan med andra ord sätta sina spår i hur kvinnor ser på och 

tolkar sina egna livserfarenheter. Jämställdhet kan här betraktas som en diskursiv sanning, 

en diskurs som fungerar normerande för tolkningen av socialt liv.
200

 

 

Intervjustudier visar vidare att det är svårt för kvinnor att tolka och sätta ord på våld de 

utsatts för av män i nära relationer. En av orsakerna till detta är stereotypa föreställningar 

om våld som ett marginellt problem, att det utövas under speciella omständigheter, att det 

riktas mot en speciell sorts kvinnor samt att det utövas av en speciell sorts män. Många 

kvinnor känner därtill ett starkt inre motstånd, både inför att identifiera sig själva som 

“misshandlade kvinnor” och att se på sina makar/sambos som “misshandlare”, det vill säga 

att identifiera både sig själva och sina partners som avvikare från normen för jämställda 

parförhållanden.
201

 

 

Jämställdhet är ett återkommande begrepp i Lundgrens material där författaren menar att 

konstruktionen av Sverige som ett jämställt land präglar svensk nationell självbild och 

kultur som innebär att kvinnor har svårt att identifiera sig som misshandlade. Författaren 

menar att det skapats en diskursiv sanning av våld mot kvinnor som ett marginellt isolerat 

problem, då det finns starka normativa föreställningar hur en heterosexuell parrelation 

ska se ut. Jämställdhetens normerande tryck kan innebära att kvinnor minimaliserar sina 

våldserfarenheter eftersom många kvinnor känner ett starkt motstånd att identifiera sig 

själva och sin partner som avvikare från en jämställdhetskultur. Jämställdhet blir även 

här en konstruktion för svenskhet och därmed en etnisk markör. Denna etniska markör 

stigmatiserar en annan kultur som tillhör invandrare. De som är bärare av ett 

patriarkaliskt kulturarv. Att kvinnor har svårt att identifiera sig som misshandlade bottnar 
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i en självbild att de är jämställda kvinnor och att svenska män inte misshandlar sin 

partner. Föreställningen att det utövas under speciella omständigheter och riktas mot en 

speciell sorts kvinna och av en speciell man tillsammans med våldets dynamik, som jag 

diskuterat tidigare, innebär att våldserfarenheterna omtolkas. Sandberg & Wennstam tar 

upp denna problematik och menar att stereotypa föreställningar och diskurser kring våld i 

nära relation riskerar att dölja en annan verklighet som inte överensstämmer med det våld 

offret utsatts för. Den mediala bilden av att kvinnan är delaktig eller har vissa 

personlighetsdrag samt att förövaren är kriminell, utomeuropeisk, eller har 

missbruksproblem innebär att den våldsutsatta har svårt att se sin partner som kriminell 

och våldsutövare. Vardagliga våldet osynliggörs när det extrema våldet blir normen. De 

kvinnor som då utsatts för våld förminskar, normaliserar och omtolkar våldet och ser sig 

själva inte som ett brottsoffer utan anammar förövarens bild våldet som deras fel. 

Snedvriden rapportering innebär att det också skapas samhälleliga attityder där de 

våldsutsatta också skuldbeläggs.
202

  

Den svenska jämställdhetsideologins normerande karaktär kan för kvinnors vidkommande 

innebära att de väjer för tolkningar av sin partner som avviker från idealet om en jämställd 

relation./.../ Kvinnans egen tolkning av sitt livsprojekt står därmed i överensstämmelse med 

det diskursiva imperativet att kvinnor och män bör ha jämställda relationer, och att kvinnor 

bör lämna de män som använder våld mot dem.
203

 

Lundgren förknippar jämställdhet med en ideologi som har en normativ karaktär vilket 

osynliggör våldet mot kvinnor. När förövaren målas upp som avvikande en svensk 

jämställd kultur kommer våldsutsatta har svårt att identifiera sig som misshandlade. När 

parterna inte stämmer överens med den typiska föreställningen av offer och förövaren, 

tillskrivs de alternativa förklaringar hur de avviker från normaliteten och då blir det inte 

längre en fråga om patriarkalt våld. De los Reyes & Molina diskuterar utifrån det 

intersektionella perspektivet hur idealet och diskursen om den svenska 

jämställdhetskulturen skapar normer, värderingar och föreställningar av vad som enar 

”oss svenskar”. Invandrare framställs som obenägna att anpassa sig till svensk 

jämställdhet.
204

  Det socialkonstruktivistiska perspektivet menar att det finns diskurser 

som dominerar i fältet och exkluderar andra diskurser och synsätt.  Dessa diskurser 

framstår som naturligt givna där alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks. 
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Ideologikritik är ett angreppsätt som används för att undergräva makten och synliggöra 

en annan verklighet bakom diskursen. Bland annat kan en jämställdhetsdiskurs skapa ett 

falskt medvetande hos människor och dölja en annan verklighet
205

, vilket tycks vara det 

Lundgren menar.  Författaren har en uppfattning av att identitetskapandet  konstrueras 

utifrån ideologiska attribut där jämställdhetsdiskursen ingår  i de etniska, kulturella och 

nationella gränsdragningarna. Eftersom jämställdhet blir en etnisk markör kommer 

”svenskt våld” mot kvinnor osynliggöras, eftersom det finns en ideologisk fasad av 

Sverige som en jämställd nation. Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan våld mot 

kvinnor inte enbart förstås utifrån patriarkala strukturer utan måste sättas i relation till 

andra maktförhållanden som konstruerar könsidentiteterna det vill säga politiska, 

nationella, kulturella och rasifierande strukturer. Detta kan förklara varför det sker en 

uppdelning ”svenskt” och ”osvenskt” våld i Götblads rapport. Svenska våldet betraktas 

som ett marginellt problem på grund av jämställdhetens normerande karaktär, medan 

våld i hederns namn härleds till en patriarkal kultur. Lundgren utgår från att våldet är ett 

strukturellt problem och en bieffekt av en existerande könsmaktsordning.   

När nodalpunkten jämställdhet sätts i relation till våld i hederns namn och invandrarnas 

kultur blir begreppet en del i den svenska identitetskonstruktionen. Betydelsebärare som 

svenskhet, svensk kultur, svenska normer och fri sexualitet framkommer i materialet där  

”svenskt våld” betraktas som ett marginellt problem på grund av jämställdhetsdiskursen. 

Förövaren avviker från en svensk jämställd kultur och tillskrivs förklaringar om hur han 

skiljer från normaliteten. I Lundgrens material är det samma betydelsebärare men 

författaren har ett kritiskt förhållningssätt och menar att jämställdhet  fått en ideologisk 

karaktär som främjar ojämlika maktförhållanden mellan människor. Jämställdhet är en 

etnisk markör och en del i konstruktionen av den svenska nationella självbilden som 

skapar en falsk verklighet av våldets strukturella omfattning. Diskursens normerande 

karaktär kan innebära att våldsutsatta har svårt att identifiera sig som misshandlade.       

5. Slutsatser 

I denna del kommer undersökningens slutsatser att presenteras utifrån de frågeställningar 

som undersökningen vilar på: 
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Vilka typer av våld, våldsutövare och våldsoffer i nära relationer kan man identifiera i  

det valda materialet? 

 

Hur framställs skillnaderna i det svenska och osvenska våldet mot kvinnor, och varför 

betraktas de som olika fenomen? 

 

I analysen av materialen har olika diskursiva framställningar framkommit av våld i nära 

relation mot en partner och våld i hederns namn. SOU: rapporten författad av 

länspolismästaren Carin Götblad visar hur stereotypiska framställningar av fenomenet 

fortsätter reproducera myter om våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor härleds till 

kulturella föreställningar och blir en del i konstruktionen av en svensk nationell identitet. 

Detta har resulterat i en uppdelning av våldet där våld i hederns namn härleds till 

invandrande utomeuropéer som styrs av en  patriarkal kultur och hedersnormer. Som 

tidigare nämnt menar Westerstrand och andra forskare, bland annat Lundgren, att det 

finns en tradition i Sverige där mäns våld mot kvinnor förklaras i termer av 

aggressionsproblem, psykisk störning, missbruk, socioekonomiska faktorer eller icke-

svensk etnicitet. Detta beror på en jämställdhetsdiskurs som präglar den svenska 

nationella självbilden vilket gör att offret och förövaren tillskrivs alternativa förklaringar 

om hur de avviker från normaliteten. Våldet betraktas som ett marginellt problem i 

Sverige som endast drabbar personer som avviker från en svensk jämställd kultur.  

 

När detta ”svenska våld” ställs i relation till våld i hederns namn blir det andra våldet 

”osvenskt” eftersom hedersnormer anses vara ett icke-västerländskt fenomen. Analysen 

har visat hur hedersnormer bottnar i patriarkala föreställningar av manligt och kvinnligt 

samt konstruktionen av en könsidentitet. Våld i hederns namn som en del av invandrares 

kultur blir en naturligt given sanning trots att det svenska våldet mot kvinnor också 

bottnar i patriarkala föreställningar av manligt och kvinnligt. Det nationella projektet 

innebär kulturella, nationella, och etniska gränsdragningar i konstruktionen av 

könsidentiter som styr vilka som ska inkluderas och exkluderas som ”dem andra”. 

Hedersbegreppet måste problematiseras och förstås kontextuellt utifrån ett intersektionellt 

perspektiv annars osynliggörs andra förtryckande maktstrukturer som bidrar till mäns 

våld mot kvinnor. Forskaren Alinia som är kritisk till hedersbegreppet menar att ett 
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intersektionellt perspektiv hjälper oss att koppla mäns våld mot kvinnor till det 

universella patriarkala systemet men ändå koppla det till de partikulära dimensionerna. 

Vilket innebär att kontextualisera kvinnors erfarenheter utifrån sociopolitiska och 

historiska förhållanden men ändå förstå relationen till den globala patriarkala 

könsmaktsordningen som karaktäriserar mäns våld mot kvinnor.
206

 Diskursiva 

framställningar av mäns våld mot kvinnor och dess ekvivalenskedja förklaras i tabellen 

på nästkommande sida. I den vänstra spalten presenteras den diskursiva framställningen 

av svenskt och osvenskt våld som kan urskiljas i Götblads SOU-rapport. I den högra 

spalten presenteras Lundgrens undersökning Slagen dam och den diskursiva 

framställningen som finns av våld i nära relationer. I Lundgrens material återfinns ett 

språkbruk av våldet som ett strukturellt problem och en bieffekt av en global 

könsmaktsordning, varför våldet presenteras som patriarkalt våld.  
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Samhällsorientering för 

nyanlända invandrare är 

nödvändigt. Kan finnas en 

kollektiv uppmuntran av 

våldet eftersom våldet 

härleds till invandrarnas 

kultur, som är ojämställd. 

-Förövaren har ett 

avvikande beteende som 

styrs av: 

-Missbruk 

-Aggressionsproblem 

-Psykisk störning 

-Socioekonomiska faktorer

  

Förövaren ofta i form av ett 

kollektiv: släkt/ familj 

-Utomeuropeiska invandrare 

Styrs av en stark patriarkal 

kultur och hedersetik. 

 

Den våldsutsatta kvinnan 

kommer ofta från en 

socioekonomisk utsatt 

grupp. Kan vara 

provocerande och delaktig 

i våldet. Ofta lågutbildad 

 

De våldsutsatta är oftast 

invandrande kvinnor som 

fallit offer för en patriarkal 

kultur. Lever under 

ojämställda förhållanden. 

Samhälleligt fördömande 

av våldet. 

Förövaren är irrationell 

som avviker från en svensk 

jämställd kultur. 

Förövaren/förövarna agerar 

utifrån en ideologisk 

övertygelse som bottnar i en 

kulturell och religiös 

föreställning. 

Våldet framställs som  

rationellt 

 

Reproducerar myter och 

stereotypiska framställningar 

av våldet. Offret och förövaren 

tillskrivs alternativa 

förklaringar om hur de avviker 

från normaliteten. 

Svenskt våld 

 

 
 Mäns våld mot kvinnor 

Osvenskt våld Patriarkalt våld 

Förövaren styrs av 

kvinnofientliga attityder och 

har påverkats av den 

patriarkala 

könsmaktsordningen 
  

Strukturellt problem  

 

Könsrelaterade våldet är 

utbrett i det svenska samhället 

Våldsutsatta kvinnan kan vara 

vem som helst. Ofta även 

högutbildad. Hon är offer för 

mannens kontrollerande och 

utstuderade våld.  

Komplex våldsdynamik och 

normaliseringsprocess 

 
 
 

 Jämställdhetsdiskursen i  

Sverige osynliggör våldet 

Marginellt problem 

Mäns våld mot 

kvinnor 

SOU: rapport Slagen  dam 
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För att förstå varför det sker en uppdelning av våldet utifrån det diskursteoretiska 

fältet så utgår diskursanalysen från att makt och kunskap förutsätter varandra. 

Kampen mellan diskurserna handlar om maktförhållanden där den dominerande 

diskursen bestämmer det tillåtna och de otänkbara synsätten som då exkluderas. 

Identitetskapandet är centralt för diskursanalysen då en identitet konstrueras genom 

att sättas i relation till ”den andre”. 
207

 

Uppdelningen av ett svenskt och osvenskt våld kan alltså förstås i termer av 

konstruktionen av svensk nationell identitet i skillnadsskapandet som stigmatiserar 

”dem andra” . Jämställdhet fungerar ideologiskt där termen blir en etnisk markör 

för svenskhet varför mäns våld mot kvinnor måste förklaras i sjukdomstermer och 

avvikelser då patriarkalt våld enligt den rådande diskursen naturligt sett endast kan 

tillfalla invandrare och deras kultur. Fokus på kultur och kulturella skillnader 

innebär flera konsekvenser för dem våldsutsatta. Dels blir inte våldet objektivt 

eftersom diskursen på förhand har bestämt vem som är förtryckt och vem som är 

förövare. Istället förflyttas fokus från våldet till identitetskonstruktioner och 

fortsätter reproducera förtryckande maktstrukturer som bidrar till mäns våld mot 

kvinnor. Kvinnor med invandrarbakgrund betraktas på förhand som förtryckta där 

deras vålderfarenheter eller livsstil och värderingar förklaras i termer av  osvenska 

värderingar medan en svensk våldsutsatt kvinnas tolkning av våldet strider mot 

starka normativa föreställningar av jämställda parförhållanden vilket gör det svårt 

för offret att identifiera sig som misshandlad.  

Fler studier behövs som analyserar kopplingen mellan kön, genus och etnicitet och 

som kan förklara varför en del kvinnor med invandrarbakgrund ställer sig positiva 

till hedersbegreppet medan andra inte gör det. Denna undersökning visar en möjlig 

representation av verkligheten och kan ge en möjlig förklaring till varför 

stereotypiska framställningar av mäns våld mot kvinnor fortsätter att  reproduceras. 

Även  nationellt Centrum för Kvinnofrid , Sveriges expertcentrum för kvinnofrid, 

belyser att det behövs mer forskning om våld i hederns namn framförallt hur etnisk 

diskriminering, klass och kulturella stereotyper påverkar våldsproblematiken. 

Dessutom menar NCK att mer forskning behövs i hur statliga organ hanterar frågan 
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och hur myndigheters bemötande påverkar våldsutsatta kvinnor med 

invandrarbakgrund.
208

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med undersökningen var att analysera hur våld i nära relationer framställs i statligt 

framställt material och hur den diskursiva framställningen kan förklara det mörkertal som 

finns av mäns våld mot kvinnor. Undersökningen har visat hur stereotypiska 

framställningar av våld i nära relationer fortsätter reproduceras som resulterat i en 

uppdelning i svenskt och osvenskt våld. I undersökningen  Slagen dam visade forskarna 

en annan bild genom att mena att våldet är ett strukturellt problem där 

jämställdhetsnormen i Sverige döljer en annan verklighet. Lundgren argumenterade för 

att mörkertalet beror på konsekvenserna av jämställdhetsdiskursen och att tillskriva en 

våldsutövare och ett brottsoffer vissa personlighetsdrag. En annan omfångsundersökning 

Våld och hälsa från 2014 där 10 000 män och 10000 kvinnor medverkade, visade att 46 

% av de tillfrågade kvinnorna blivit utsatta för allvarligt fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld någon gång under sitt liv.
 209

 Detta innebär att våldet inte kan betraktas som ett 

isolerat marginellt problem. 

Om utsatta inte vågar berätta om sina våldserfarenheter med närstående på grund av 

skamkänslor finns risken att många inte orkar eller vill polisanmäla brottet. Den 

återkommande frågan i olika sammanhang är ofta varför den utsatta stannar kvar. Bristen 

på kunskap innebär att det kan tolkas som att det är kvinnans individuella problem att 

lämna och därför får hon bära en del ansvaret. Faktum är de utsatta kvinnorna befinner 

sig i en isolerad miljö och har en förändrad verklighetsbild av relationen. Kvinnorna är 

inte heller passiva offer utan enligt en amerikansk studie har kvinnorna i genomsnitt sökt 

hjälp sex gånger av familj, släkt eller vänner men inte fått inte fått den hjälp de behöver. 

Då kan uppbrottet bli väldigt svårt, speciellt när kvinnan redan tror att våldet är hennes 

eget fel.
210

 Inför utomstående kan våldsutövaren framstå som charmig och harmlös 

medan kvinnan är den som verkar förändrad, och därför kan våldet framstå som 

chockerande och inte trovärdigt.
211

 Detta är viktiga aspekter jag valt att diskutera för att 
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påvisa att dömande attityder också kan  förekomma mot våldsutsatta kvinnor i det 

svenska samhället. Gottzén diskuterar utifrån sina egna studier hur mäns våld mot 

kvinnor kan få olika respons i samhället. En del fördömer förövarens handlingar helt och 

skuldbelägger enbart förövaren. Det är dock också vanligt att vänner och familj bekräftar 

förövarens definition där våldet benämns som ”bråk”, att våldtäkten egentligen var 

ömsesidigt sex eller att våldet mot kvinnan var hennes fel. Tvetydig kritik är 

förekommande hos familj, vänner och myndigheter där utomstående tydligt fördömer 

våldet men anser att omständigheterna kan rättfärdiga våldet mot kvinnan. Ett annat sätt 

kan vara att utomstående håller sig utanför så länge våldet inte är grovt.
212

 Kvinnor som 

utsatts för våld i nära relation stämmer ofta inte överens med bilden av det ideala offret. 

Det klassiska ideala offret som kan väcka självklar sympati hos vänner och professionella 

är den som utsatts för en främling. När offret har en relation till förövaren grumlas bilden 

och då kan den utsatta betraktas som otacksam och motsträvig som inte tar emot hjälp. 

Korrekt bemötande är beroende huruvida utomstående har tillräcklig kunskap om våld, 

våldets mening, och våldets effekter.
213

  

Lundgren och andra postkoloniala teoretiker menar att den svenska nationella bilden av 

Sverige som ett relativt jämställt land fungerar som en ideologi i det svenska samhället 

som döljer våldets omfattning. Istället produceras ett falskt medvetande om att våld mot 

kvinnor i Sverige är ett marginellt problem. Både Westerstrand och Nylén menar att 

alternativa förklaringar är förenklade då våldet ingår i en problembild som är varierad, 

komplex och mångfacetterad. Förövarna återfinns i alla samhällsskikt men 

myndigheterna kommer i kontakt med vissa grupper vilket skapar generaliserande 

föreställningar. Mäns våld mot kvinnor har i vissa samhällsmiljöer blivit ett nedtystat och 

nedtonat problem som slår hårdast mot de våldsutsatta.
214

 Få anmälningar leder till åtal av 

grov kvinnofridskränkning, samtidigt som brotten ökar. Nylén menar att våldsbrott mot 
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kvinnor kräver särskild kompetens för att förstå helhetsbilden men som inte alltid tillsätts. 

Därför ser hanteringen olika ut bland olika polisväsenden inom landet.
215

 

När det kommer till Götblads SOU-rapport var det inte förrän våld mot en partner utifrån 

svensk kontext sattes i relation till våld i hederns namn våld som jämställdhet blev en 

etnisk markör för svenskhet. Relationen mellan våld mot en partner och våld i hederns 

namn skapar en uppdelning i ”vårt våld” och ”deras våld ”.  Samhällsorienteringen 

bygger på ett antagande om en homogen statisk kultur som tillfaller invandrare och 

därmed blir identitetskonstruktionen påtaglig i denna kontext. Ett ”vi” och ”dem” 

konstrueras där grundläggande svenska värden, jämställdhet och svensk barnuppfostran 

är eftersträvansvärt för invandrare. Hederskulturen karaktäriserades som ett separat 

system där könsnormer är en förutsättning för acceptans. Detta gäller inte särskilt våld i 

hederns namn utan normer, regleringar och strukturer finns i alla samhällen och är en 

förutsättning för acceptans men tar sig i uttryck på olika sätt. Därför är det 

intersektionella perspektivet ett nödvändigt verktyg för att analysera detta. Det är av 

denna anledning som Alinia ställer sig kritisk till hedersbegreppet då försvar av familjens 

heder är en diskurs som förövarna motiverar våldet med. Mäns våld mot kvinnor är 

universellt men formen och omfattningen skiljer sig på grund av historiska, sociopolitiska 

och strukturella faktorer. Kontrollen av kvinnors sexualitet bottnar i kontrollen av 

reproduktion, gruppens sociala gränser och kollektiva identitet. Att härleda mäns våld 

mot kvinnor till kultur osynliggör dessa förtryckande maktstrukturer som bidrar till mäns 

våld mot kvinnor och gör alla invandrare till antingen förtryckare eller förtryckta. Att 

fokusera på förövarnas motiv innebär att våldet inte blir objektivt eftersom det färgas av 

förövarens diskurs och används som en förmildrande omständighet.
216

 I Sverige finns 

rättsfall nära i tiden där poliser som dömts för misshandel av sin partners får behålla sina 

jobb. I ena fallet misshandlades kvinnan för att hon ville separera och i andra fallet ska en 

tjänstgörande polis misshandlat sin partner då hon varit otrogen och detta betraktades 

som en förmildrande omständighet hos domstolen, varför straffet blev mildare. Dessa fall 

visar hur förmildrande omständigheter gör våldsbrotten mindre synligt. Kritiken som 

riktats av jurister är att fokus på motiven gör systemet rättsosäkert eftersom det är vanligt 
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i fallen av våld i nära relation att den åtalade ursäktar misshandeln  och skyller på 

provokation
217

    

En annan aspekt som är relevant att ta upp när det gäller identitetsskapandet av ”vårt 

våld” och ”deras våld” är att diskursen av mäns våld mot kvinnor liknar den diskurs som 

florerar om terrorism. I Media framing of the muslim world skriver författarna hur islam 

demoniseras och förknippas med terrorism. När västerländska förövare utför ett terrordåd 

tillskrivs förövaren ofta karaktärsdrag som psykiskt störd, irrationell med avvikande 

personlighetsdrag som skiljer sig från normaliteten. Detta kunde man se när Ander 

Behring Breivik utförde terrordådet i Norge 2011 där hans psykiska ohälsa betonades i 

högre utsträckning. När förövaren har ett ursprung från mellanöstern blir förklaringen 

förenklad där terroristerna agerar utifrån en muslimsk religiös övertygelse och religionen 

förknippas med terrorism som osynliggör andra maktstrukturer som orsakat dådet. 
218

 

Diskursen terrorist har skapat gränser och definitioner om vem som uppfyller kriterierna 

för att benämnas som terrorist. Diskursen exkluderar andra synsätt genom att tillskriva en 

västerländsk förövare alternativa förklaringar som då psykisk sjukdom. I talet om mäns 

våld mot kvinnor blir en svensk våldsman irrationell som avviker från normaliteten 

medan en utomeuropeisk förövare agerar rationellt utifrån en stark patriarkal kultur.   

Syftet med undersökningen är inte att osynliggöra våld som begås i hederns namn utan 

snarare göra mäns våld mot kvinnor mer synligt och belysa en annan kritisk infallsvinkel. 

Våld mot kvinnor tar sig i uttryck på olika sätt men har starka förbindelselinjer. 

Westerstrand menar att om samhället fokuserar på våldet kommer starka förbindelselinjer 

upptäckas mellan våldsformerna. Unga kvinnor är särskilt våldsutsatta, att hot, kontroll, 

sexuellt våld är en del av våldsutsatta kvinnors liv och att stöd från omgivningen kan 

variera.
219

 Därför är det viktigt att fokusera på våldet där kvinnor som utsätts för våld är 

offer för ett patriarkalt förtryck oavsett motiv, och förstå våldets olika former och 

förtryck utifrån deras egna berättelser. De los Reyes studie om hur kvinnor med 

invandrarbakgrund uppfattar att deras problem blir kopplade till en hederskultur visade 
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varierande attityder.
220

 Detta är en aspekt som bör undersökas vidare och Eldén menar att 

det kan bero på att diskursen är tillgänglig för de våldsutsatta kvinnorna. Eldén har i sin 

avhandling undersökt diskursen av våldsutsatta kvinnor i en hederskontext och menar att 

kontrasteringen av två kulturer skapar binära värden mellan det ”svenska” och det 

”kurdiska/arabiska”. Eldéns tolkning av informanterna är att i berättelserna blir kvinnors 

frigörelseprojekt kopplat till ett  svenskt kulturellt sammanhang där ”svenskt” kopplas till 

kvinnors frihet (positivt) och kurdisk/arabiskt kopplas till tvång, (negativt). Eldén menar 

att våldets meningskapande hos informanterna utgår från en kulturell kontrastering och 

ett identitetskapande om hur kvinnor är och bör vara. Det uppstår dikotomiska statiska 

kvinnokategorier utifrån en kulturell förståelse som t ex fri/förtryckt eftersom att 

jämställdhet blir en etnisk markör. Begreppet konstituerar gränsdragningen mellan det 

som enar svenskar i kontrast till invandrare, som är ojämställda.
221

 Den postkoloniala 

teoribildningen tar alltså i beaktande hur rasistiska strukturer och stigmatisering av icke-

svenskar producerar ett annat förtryck- den stereotypiska bilden av ”den våldsamma 

invandrarmannen” som kan leda till att kvinnor inte vill bekräfta den bilden och istället 

blir det kontraproduktivt. Arif som är vice ordförande på Terrafem, en kvinnojour som 

vänder sig främst till kvinnor med invandrarbakgrund menade att många kvinnor med 

invandrarbakgrund växer upp i det svenska samhället med att bli stigmatiserade och 

betraktade som förtryckta. Att det ”svenska värdesystemet” är normen och idealet  för hur 

en kvinna ska leva sitt liv och därför ryggar många kvinnor tillbaka i kontakt med 

svenska myndigheter om de blir utsatta för våld i hemmet.
222

 Även De los Reyes menar 

att kvinnors erfarenheter av våld måste analyseras utifrån flera maktstrukturer som 

samverkar där det strukturella könsförtrycket måste kopplas till maktutövningen i ett 

etniskt segregerat samhälle. Jämställdhetsarbetet har exkluderat invandrare eftersom 

kvinnorna och deras föräldrar betraktas som kulturellt, etniskt och religiöst avvikande i 

det svenska samhället. Normaliseringen av familjer med invandrarbakgrund som 

patriarkala och kvinnorna som förtryckta skapar bemötande och åtgärder utifrån 

stereotyper vilket blir ett hinder för att förstå och motverka specifika former av förtryck. 

Våldsutsatta kvinnor med invandrarbakgrund känner att etnicitet, kultur och stereotypa 

föreställningar hamnar i fokus och inte våldet. Våldsutsatta kvinnor i bemötandet med 
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myndigheter måste förhålla sig till en position av sig själva och sin familj som av 

underlägsna ”andra” vilket skapar felaktiga åtgärder och bemötande.
223

 Kvinnorna blir 

inte hörbara eftersom könsförtrycket och etnisk diskriminering konstituerar varandra. Det 

uppstår ett dubbelt förtryck och istället för att se kvinnors skilda erfarenheter av våld och 

förtryck delas könsförtrycket upp i avskilda kulturella rum där det patriarkala våldet 

härleds till invandrare och konstituerar bilden av svensk jämställdhet. 

Gränsöverskridande jämställdhetsarbete kan ske när invandrare inkluderas socialt, 

ekonomiskt och politiskt.
224 Samtidigt behövs mer forskning som analyserar 

kulturbegreppet och dess relation till makt och kön. 

Denna undersökning har belyst problematiken med en kulturalistisk förståelse av mäns 

våld mot kvinnor. Reproducerandet av denna diskurs i SOU-rappporten påverkar den 

framtida myndighetsutövningen av våldsutsatta kvinnor och riskerar att osynliggöra 

våldet. Kvinnors emancipation kan inte legitimeras med diskriminering och rasism. 

Invandrarkvinnor blir på förhand betraktade som förtryckta och konflikten står då mellan 

traditionell livsstil och modern svensk livsstil. Då uppstår ett annat förtryck utifrån en 

dikotomisk framställning. Istället bör mäns våld mot kvinnor bekämpas i ljuset av 

politiska lösningar i form av inkludering med målet att upprätta politisk, ekonomisk och 

social jämlikhet mellan könen bortom konstruktionen av de etniska, nationella och 

kulturella gränsdragningarna. Om mörkertalet ska bekämpas måste det faktiska våldet 

hamna i fokus istället för en kulturalistisk diskurs om ”vårt våld” och ”deras våld”.  
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