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Abstract 
Author: Nike Berglund and Johanna Simonsson. 

Title: Honour-related violence and oppression as a multi-faceted discourse [Translated 

title] 

Supervisor: Anette Lundin 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study was to conduct a discourse analysis of how school and social 

services professionals talk about/explains honour-related violence and oppression. The 

analysis was complemented by an intersectional perspective. The study was conducted 

through semi-structured qualitative interviews with eight people working in schools and 

social services. The material from the interviews was analyzed through Fairclough’s 

three-dimensional framework and intersectional theory. We concluded that the 

discourse about honour-related violence should be understood as multi-faceted. The 

complexity of the discourse is exemplified by the different positions and the 

consequences these risk to lead to. We found a difference in how the school and social 

services staff explain and give content to honour-related violence and oppression. 

School staff had a tendency to explain honour-related violence and oppression as 

something which only occurs in certain cultures. Social services staff, on the other hand, 

wanted to explain honour-related violence as a universal oppression against women. 

Our study shows that honour-related violence and oppression are primarily understood 

as men as perpetrators of violence and women as victims. A view that renounces 

women as perpetrators and men as victims. Through this study it is possible to 

understand the problem of finding a definition of honour-related violence and 

oppression, and why it is so debated. We propose future studies concerning young 

people's experiences of living in a context characterized by honour-related violence and 

oppression. We also propose research concerning HBTQ issues related to honour-

related violence and oppression.  
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1 Inledning 

Det finns flera olika sätt att tala om hedersrelaterat våld och förtryck. Dels framställs det 

ur mediala sammanhang som en fråga om integration eller om jämställdhet. Dels 

framställs det som något främmande och långt borta eller som ett våld och förtryck som 

varit okänt ur en svensk kontext. Främmande på grund av kultur, alltså skillnader i 

konstruktionen om samhörighet som grundas i gemensamma värderingar, normer och 

identiteter (Ålund, 2000:30). Främmande på grund av etnicitet, det vill säga en känsla 

av samhörighet i en grupp som bygger på en kultur men med tydligare geografisk 

avgränsning (ibid). 

 

Främmandeskapet gör att samhället eftersöker en förklaring om vad hedersrelaterat våld 

och förtryck faktiskt är. De olika sätten att tala om detta våld och förtryck bottnar 

främst i extrema ytterligheter av våldet (ofta mord) som speglas för allmänheten. 

Ytterligheterna skapar polariseringar eller olika ståndpunkter för att undersöka 

förklarande bakomliggande faktorer (Kurkiala, 2005:178). De mord som bidragit till 

startskottet för debatten om hedersrelaterat våld och förtryck var morden på Sara, Pela 

och Fadime (för presentation av morden se Bilaga 1). Morden skiljer sig åt vad avser 

samhällets medvetenhet om dess bakomliggande faktorer. Vid mordet på Sara år 1996 

uppmärksammades aldrig begreppet heder (Güngör & Dervish, 2009:168). När Pela 

mördades år 1999 befann sig begreppet i en gråzon. Begreppet aktualiserades först vid 

mordet på Fadime år 2002 som fick debatten om hedersrelaterat våld och förtryck att ta 

fart. I efterhand bedöms de tre morden vara hedersrelaterade och gemensamt för dem är 

motivet för förövarna: att flickorna brutit mot sina familjers traditioner, tillika regler. 

Likaså menade förövarna till mordet på Sara att de under en längre tid känt sig kränkta 

av hennes sätt att vara på (Carlberg, 2002). 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs som komplext och relativt nyligen 

uppmärksammat, varför det saknar vedertagna och universellt accepterade definitioner 

(Nilsson, 2008:12). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, u.å) beskriver 

hedersrelaterat våld och förtryck som utmärkande genom sitt kollektiva uttryck där det 

oftast handlar om begränsningar i unga människors handlings- och livsutrymme. 

Regeringen (2017) skriver att ”mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld 

och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort psykiskt lidande för 

våldsutsatta kvinnor och barn.”. Detta innebär att hedersrelaterat våld och förtryck 
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inkluderas och kategoriseras som mäns våld mot kvinnor redan på strukturell nivå där 

man från regeringens sida indirekt uttrycker att de olika våldsformerna är att likna vid 

varandra.  

 

Samtidigt har regeringen fördelat ut det nationella ansvaret för förebyggandet av 

hedersrelaterat våld och förtryck till länsstyrelserna vilka utgår från regeringens uppdrag 

och FN:s förklaring av fenomenet. Denna förklaring beskrivs ha sin grund i kulturella 

föreställningar om kön, makt och sexualitet (Länsstyrelsen Dalarna, u.å). I FN:s 

generalförsamlings resolution (Resolution 55/66) fastställs att stater är skyldiga att 

förebygga, utreda och åtala hedersrelaterade brott samt erbjuda skydd till de som utsätts 

(Länsstyrelsen Östergötland, u.å). Gemensamt för regeringens och länsstyrelsernas 

definitioner är att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt socialt problem som 

vi inte bara behöver ta tag i utan det föreligger en statlig skyldighet att hantera. 

 

1.1 Problemformulering  

Hedersrelaterat våld och förtryck som begrepp är, som ovan beskrivet, omtvistat. De 

begrepp som florerar och används i olika sammanhang är bland annat hedersvåld och 

hederskultur eller det som vi i denna studie använder: hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

De olika sätten att tala om hedersrelaterat våld och förtryck i media, av professionella 

yrkesverksamma, samt i forskning, handlar till största del antingen om kulturella 

aspekter eller ett universellt kvinnovåld (jmf Kurkiala, 2005:178-180). Hedersrelaterat 

våld och förtryck går antingen att förstås med hänvisning till vedertagna kulturella 

normer där våldet, och förtrycket, utförs för att upprätthålla en grupps heder. Eller så 

talas det om som ett våld och förtryck vilket likställs med annat våld och övergrepp mot 

kvinnor i allmänhet (ibid) där kön har en allt större fokus. Alltså där mannen är 

överordnad kvinnan i en genusordning (Hirdman, 2001:80).  

 

Gustavsson (2017) beskriver att den politiska debatt som präglat media är vilsen. 

Auktoriteter som forskare och debattörer anses ha varit för upptagna med att hitta 

postkoloniala teorier som förklaringsmodeller till det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket. Istället, menar Gustavsson, att svaren torde ligga i de utsattas egna 

berättelser. Berättelser som tryckts undan av etablerade forskare och debattörer som 

försökt hitta olika förklaringar till vad hedersrelaterat våld och förtryck är. Gustavsson 
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är främst kritisk till den förklaring som menar att våldet är att likställa med annat 

kvinnovåld. Han menar att diskursen, alltså det bestämda sättet att tala om och förstå 

hedersrelaterat våld och förtryck (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7), behöver 

utvecklas för att verkligen kunna förstå mekanismerna bakom problematiken och för att 

kunna bistå dem som behöver. 

 

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att ge kvinnor, män och barn som utsätts för 

våld det stöd och skydd de behöver (SFS 2001:453). Socialtjänsten ska enligt 5 kap. 1a 

§ (SFS 2001:453) samverka med samhällsorgan och organisationer som berörs i frågor 

där barn far illa eller riskerar att fara illa. Enligt Schlytter och Linell (2009:158) 

uppmärksammas hedersrelaterat våld och förtryck främst genom skolan, oftast genom 

orosanmälningar. Även Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Östergötland, 2008:7) menar att 

främst skolan får kontakt med de barn och unga som är utsatta. Det är därmed viktigt att 

skolan och socialtjänsten samverkar i dessa frågor och samordnar innebörden av 

problematiken (jmf Rizvi, 2004:19). 

 

Den tidigare forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck visar att problematiken 

ofta härleds till antingen kulturella förklaringar eller den patriarkala överordning där 

mannen står över kvinnan, varav det senare gör problematiken mer universell. Dessa två 

synsätt är oeniga om huruvida den underliggande problematiken ska härledas till kultur 

eller kön. Vi saknar ett intersektionellt perspektiv som förklaringsmodell till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Detta perspektiv skulle lyfta in centrala begrepp och 

kategorier för att belysa hur olika kategorier och maktstrukturer sammanflätas och 

påverkas av varandra. Intersektionaliteten omnämns i debatten och i tidigare forskning 

som önskvärt att beakta men har enligt oss inte fått tillräckligt stort utrymme. Vi saknar 

således en integrerad syn där kultur och kön ses i relation till varandra och inte i 

kontrast till varandra. Vi ämnar minska denna kunskapslucka och bidra till en bredare 

förståelse av problematiken genom en intervjubaserad studie som problematiserar 

diskursen utifrån begrepp som etnicitet och kön.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en 

diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar 

hedersrelaterat våld och förtryck. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Hur byggs diskursen om hedersrelaterat våld och förtryck upp? 

2. Hur relaterar etnicitet och kön till varandra i diskursen? 

3. Hur kan diskursens sociala konsekvenser förstås utifrån ett intersektionellt 

perspektiv? 
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2 Tidigare forskning 

Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt fenomen i svensk kontext 

är detta också ett nytt forskningsfält. Forskningen som presenteras berör olika former av 

beskrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Först presenteras forskningens 

gemensamma nämnare: hur forskningen gjorts på, om och för flickor och kvinnor som 

utsatta. Sedan beskrivs två polariserade ståndpunkter där först hedersrelaterat våld och 

förtryck som kulturellt betingat presenteras och beskrivs och sedan hedersrelaterat våld 

och förtryck som universellt kvinnovåld. Slutligen presenteras en sammanfattning av 

den tidigare forskningen och dess användning i vårt analysarbete. 

 

2.1 Flickor och kvinnor som utsatta 

Gemensamt för en stor del av den forskning som berör hedersrelaterat våld och förtryck 

är att den fokuserar på flickor och kvinnors utsatthet. Pojkar och män får inte lika stort 

utrymme och i den mån de omnämns är det i beskrivningar om roller som förövare eller 

utifrån att de kan vara utsatta. Fokuset kan dels bero på att det oftare är flickor och 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck men också att det finns en 

föreställning om att det är så. Sedem och Ferrer-Wreder (2015) har genomfört en 

kvalitativ intervjustudie med syftet att få en djupare förståelse för hedersrelaterat våld 

och förtryck utifrån olika familjedeltagares perspektiv. I studien ingick 23 respondenter 

varav 16 flickor och kvinnor och 7 pojkar och män. Flickor och kvinnor står som 

överrepresenterade i deras studie och författarna uttrycker i sin artikel att detta också 

främst drabbar flickor och kvinnor i högre grad än pojkar och män (ibid:226). Samma 

antagande stödjs av Schlytter och Linell (2009) som i sin studie har granskat LVU-

domar i Sverige inom hedersrelaterat våld och förtryck. Granskningen uppmärksammar 

att en familjs heder och rykte står i relation till och påverkas av flickors beteende, varför 

de försätts i en utsatt position (ibid:158). Flickor och kvinnor som utsatta blir ett 

återkommande tema för all forskning som berör hedersrelaterat våld och förtryck och 

detta är också något som följer med och präglar nästa avsnitt om hedersrelaterat våld 

och förtryck som kulturellt betingat.  

 

2.2 Hedersrelaterat våld och förtryck som kulturellt betingat 

Hedersrelaterat våld och förtryck som kulturellt betingat är den ena av två identifierade 

utgångspunkter i forskningen. När hedersrelaterat våld och förtryck är kulturellt betingat 
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menar vi att förklaringen bakom fenomenet handlar om upprätthållande av kulturella 

normer och värderingar. Detta sätt att tala på och förklara hedersrelaterat våld och 

förtryck utifrån beskrivs av Gruber (2011) som vanligt förekommande. Utifrån denna 

ståndpunkt beskrivs detta våld och förtryck med ord som patriarkala system, heder och 

kollektiv. Syftet ligger i att skilja kulturer åt där värderingar som återfinns i vad som 

inom denna ståndpunkt kallas för hederskulturer inte är att betrakta som svenska 

värderingar eller som hemmahörande i det svenska samhället (ibid:129). Gruber har 

studerat hur skolpersonal talar om hedersrelaterat våld och förtryck, hur det hanteras 

inom skolan som institution och vilka konsekvenser talet och hanterandet bidrar till. 

Resultatet visade att skolors försök att hantera problematiken kring hedersrelaterat våld 

och förtryck bidrog till ett upprätthållande av kategoriseringar och föreställningar om 

skillnader mellan exempelvis nationaliteter (ibid:128).  

 

Att separera olika kulturer och tillskriva den ena som en hederskultur och den andra 

som avsaknad från heder återfinns hos flera forskare som kommit fram till liknande 

slutsatser. Kurkiala (2005) menar att det är viktigt att vi vågar se vilka skillnader som 

föreligger mellan kulturer och folkgrupper, men även att det utifrån ett moraliskt 

perspektiv är viktigt att erkänna likheter. Kurkiala (ibid:233-234) uttrycker dock att det 

föreligger kulturella skillnader när det kommer till anpassning och erkännande av 

mänskliga rättigheter. Han menar att enskilda svenska invånare är lika inför lagen och 

att den svenska staten idealt sett är blind och bortser från individers kön, etnicitet och 

ras. Jämlikheten ställs i motsats till de kulturer där hedersrelaterat våld och förtryck 

förekommer och individers rättigheter är underordnade kollektivets individer (ibid).  

 

Kurkiala (ibid:234) gör skillnad mellan kulturer och deras våld och förtryck. Svensk 

kultur ställs mot hederskultur och även om det finns många flickor och kvinnor som 

lever under hot och rädsla i Sverige så är det inte att jämföra med de som lever under 

hedersrelaterat våld och förtryck. Kurkiala uttrycker att skillnaderna ligger i att de som 

lever med hedersrelaterat våld och förtryck förföljs av ett kollektiv som anser att de har 

rätten på sin sida. Förövarna ska försvara moralen genom att tillrättavisa offren och har 

således ingen insikt om att det är fel att ta ”lagen i egna händer”.  Kurkiala avser inte att 

den form av våld och förtryck som återfinns inom en svensk kultur är mindre allvarlig 

än den andra. Han menar att i länder där hederskulturen är starkt utpräglad finns en i 

lagtexterna förmildrande omständighet om ett mord eller brott skett med motivet att 
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bevara kollektivets heder. Vidare betonas vikten av kontextuell förståelse för 

mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck och hur detta rationaliseras. 

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer inom en värdegemenskap där 

handlingarna upprätthåller en eftertraktad och uttalad moralisk ordning. En förövare 

inom värdegemenskapen kan stödja sig på dessa argument för att rättfärdiga sin 

handling, och göra den acceptabel. Inom värdegemenskapen ses hedersrelaterat våld 

som ett försvar av den moraliska ordningen, medan det i en så kallad svensk kontext 

snarare skulle betraktas som ett brott mot värdegemenskapen (ibid). 

 

2.2.1 Vi och dem 

Inom den kulturella ståndpunkten omnämns ett skapande och kategoriserande mellan vi 

och dem. Uppdelningen sker när kulturer jämförs och där den ena kulturen tillskrivs 

egenskaper vilka inte går att återfinna i den andra kulturen. Gruber (2011:130) 

poängterar att det föreligger skillnad i hur hennes informanter talar om hedersrelaterat 

våld och förtryck respektive svenskt våld. Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs 

som institutionaliserat, normaliserat och kollektivt accepterat av de andra. I kontrast till 

detta beskrivs svenska mäns våld mot svenska kvinnor som individuellt präglat och 

kollektivt oaccepterat av andra svenskar (ibid). Våld inom den svenska kulturen hänförs 

aldrig till kulturella företeelser även då mekanismerna inom ett svenskt våldsutövande 

följer vissa mönster (ibid:130). Hedersrelaterat och svenskt våld härleds alltså i olika 

utsträckning till kultur. Likaså omtalas hedersrelaterat våld och förtryck mot barn inte 

som våld mot barn utan istället tenderar hedersrelaterat våld mot unga och barn att sättas 

i relation till svenska vuxnas våld mot andra vuxna. 

 

2.3 Hedersrelaterat våld och förtryck som universellt kvinnovåld 

Hedersrelaterat våld och förtryck som universellt kvinnovåld är den andra 

utgångspunkten för forskningen. Båda utgångspunkterna utgår från att flickor och 

kvinnor är utsatta(jmf Sedem & Ferrer-Wreder, 2015:226;Schlytter & Linell, 

2009:158). Ur denna, maktkritiska, ståndpunkt beskrivs hedersrelaterat våld och 

förtryck som en av flera former av mäns våld mot kvinnor. Det innebär att 

hedersrelaterat våld och förtryck talas om som förekommande i alla samhällsklasser och 

etniska grupper. Män som grupp pekas ut som våldsutövare och poängen är att flytta 

fokus från individ till struktur (Carbin, 2010:88). Våldsutövandet sammanlänkas med 

kön och makt där våldet får betydelse för kvinnors underordning och således kärnan i 
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kvinnoförtrycket (ibid). Utifrån denna bakgrund ses hedersrelaterat våld och förtryck 

som en del av mäns våld mot kvinnor som sker universellt, i alla samhällsklasser och 

etniska grupper.  

 

Heder är centralt för det våld och förtryck som relateras till begreppet. Wikan (2003:65) 

beskriver världen som fundamentalt uppbyggd av heder. Heder går att förstås som ett 

något en människa, i synnerhet en man framför en kvinna, antingen har eller inte har. 

Wikan menar att genom denna syn på fenomenet så består heder av specificerade regler 

vilka är att betrakta som grundvärderingar. Skulle dessa brytas mot har man förlorat sin 

heder och den behöver återupptas. Eldéns (2003) analys av hedersrelaterat våld och 

förtryck visar ett antagande om att fenomenet grundar sig i en strävan om att 

upprätthålla kvinnors renhet. Resultatet visar att en kvinna alltid bör tänka på sitt rykte 

för att inte smutsa ner sin familjs heder. Och det är således viktigt för en kvinna är att 

vara oskuld. Förlorar en kvinna sin oskuld kan hon även riskera att förlora sitt liv för att 

hon då har smutsat ner familjens heder (ibid:6).  

 

2.4 Sammanfattning  

I kapitlet har den tidigare forskningen presenterats utifrån premissen om flickor och 

kvinnor som utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Dock menar flertal av 

forskarna att också män utsätts, men inte får samma utrymme. Flickors och kvinnors 

utsatthet blir något som genomsyrar forskningens polariserade ståndpunkter, där det å 

ena sidan går att förklara hedersrelaterat våld och förtryck som något kulturellt betingat 

eller å andra sidan som ett universellt kvinnovåld.  

 

Den tidigare forskningen visar komplexiteten med hedersrelaterat våld och förtryck och 

svårigheten i att förstå dess bakomliggande mekanismer. Det blir tydligt, för oss, att 

forskare helt enkelt inte är ense om vad hedersrelaterat våld och förtryck faktiskt beror 

på. Stort fokus riktades mot endast flickor och kvinnor som utsatta och vi menar att det 

föreligger en kunskapslucka när det kommer till barn och ungdomar oberoende av kön. 

Likaså menar vi att forskningen är polariserad utifrån två ståndpunkter varför vi väljer 

att genomföra vår studie utifrån ett intersektionellt perspektiv där vi får möjligheten att 

eventuellt integrera de olika sätten att tala på.  
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3 Teori  

Under detta kapitel presenteras den teoretiska referensram vi har tillämpat. Först 

presenteras diskursanalys som teori som mynnar ut i Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Diskursanalys är en kombinerad teori och metod varför det kan vara svårt att gränsdra 

var teorin slutar och var metoden tar vid. Här presenteras diskursanalysens teoretiska 

utgångspunkter. Eftersom diskursanalys inte endast är en teori utan även en metod 

kommer vi inom ramen för nästa kapitel; metod, att presentera vårt tillvägagångssätt 

mer konkret utifrån de analytiska begrepp som ingår i vår valda kombinerad teoretiska 

ram.  Efter avsnittet om diskursanalys som teori presenteras intersektionalitet med fokus 

på etnicitet och kön. 

 

3.1 Diskursanalys som teori 

Begreppet diskurs definieras generellt som en uppsättning av skrivna eller talade 

utsagor som existerar i ett bestämt sammanhang. En förenklad definition av ordet 

diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:7).  Inom diskursanalysen föreligger ett antagande om att språket är en av 

huvuddelarna i det sociala livet. Diskursteoretiker poängterar därför att det är av stor 

vikt att samhällsvetenskapen tar språket och dess användning i beaktande (Giddens & 

Sutton, 2013:508). När vi i denna studie använder diskurs menar vi alltid det bestämda 

sättet att tala om och förstå just hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000:31) menar att diskursanalyser syftar till att ge 

förståelse av det sociala livet som diskursiv konstruktion och att i princip alla sociala 

fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. En analys av detta slag ämnar 

dock inte fastställa en slutgiltig eller fixerad betydelse av det fenomen som studeras. 

Teorin syftar till att allt konstrueras i den diskurs eller kontext som råder just nu. Teorin 

möjliggör alltså inte att hedersrelaterat våld och förtryck, och dess egentliga uttryck, 

studeras utifrån en fast definition utan enbart hur våra informanter från skola och 

socialtjänst talar om det just nu. Det pågår en ständig social strid om definitioner och 

dess innebörd vars utfall får sociala konsekvenser (ibid). Sociala problem kan därmed 

inte existera utan sitt sammanhang. 
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De flesta diskursanalytiska angreppssätt vilar på generella filosofiska antaganden om 

språk och subjekt. Antagandena har konkretiseras av Burr (1995) och reviderats av 

Winther Jørgensen & Phillips (2000:11) till fyra viktiga nyckelpremisser som binder 

ihop fältet för diskursanalyser. Den första premissen är en kritisk inställning till 

självklar kunskap. Kunskap och vår förståelse för omvärlden går inte att betrakta som 

objektiva sanningar utan formas genom språklig interaktion mellan människor (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:11; Thomassen, 2007:205). Den andra premissen handlar 

om historisk och kulturell specificitet. Individen formas av sin historia och sin kultur 

varpå omvärldsförståelsen alltid är historisk och kulturellt präglad samt föränderlig över 

tid. Premissen om samband mellan kunskap som sociala processer handlar om att vårt 

sätt att uppfatta världen styrs av sociala processer som skapar och upprätthåller våra 

uppfattningar (ibid:12). Den sista premissen är genomgående för diskursanalyser: 

samband mellan kunskap och handling. Premissen förklarar en del former av handlingar 

som naturliga medan andra former är otänkbara. Alltså, olika sociala världsbilder och 

våra uppfattningar om dem leder till olika sociala handlingar som ger olika 

konsekvenser (ibid:12:31). 

 

3.1.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Inom diskursanalysen ryms flera inriktningar där teoretiker har intresserat sig för olika 

betydelser av diskurser. Vi utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys (Fejes & 

Bolander, 2015:93) som fokuserar på att motarbeta social ojämlikhet genom att 

analysera ord och dess mening vilket delvis görs genom en textanalys. Vidare 

problematiseras relationer både teoretiskt och empiriskt vilket kallas för diskursiv 

praktik. Till sist analyseras social och kulturell utveckling i olika sammanhang i en 

social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). Fairclough menar att 

människors diskurs ofta är underkastad starka begränsningar som inte kommer från den 

språkliga nivån utan snarare från ett strukturellt plan. Detta innebär att vi behöver vara 

medvetna om att strukturella förhållanden kan begränsa aktörers möjligheter till 

förändring (ibid:62-63). Dels att vi alla är underkastade strukturell makt i form av lagar 

och normkonstruerande, dels utifrån intersektionella positioner som etnicitet och kön. 

 

Då vår ambition är att undersöka hur diskursen rent strukturellt uttrycker sig blir en 

kritisk diskursanalys fruktbar för att ta reda på hur professionella inom skola och 

socialtjänst talar om/förklarar hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare inbegriper vårt 
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syfte ett intersektionellt perspektiv utifrån begrepp som etnicitet och kön. Winther 

Jørgensen och Phillips (ibid:75) menar att en diskursanalys inte är fullgod utan att 

inbegripa ett ytterligare teoretiskt ramverk för att analysera den bredare sociala 

praktiken och dess icke-diskursiva inslag (ibid). Vi har därför valt att kombinera den 

kritiska diskursanalysen med ett intersektionellt perspektiv. 

 

3.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet utvecklades som en kritik mot den traditionella feminismen som 

ansågs utgöra en vit feminism med exkluderande praktik (de los Reyes & Muliniari, 

2005:15). Ambitionen med intersektionalitet är att lyfta in centrala begrepp för att 

belysa hur olika kategorier och maktstrukturer sammanflätas och påverkas av varandra. 

De mest förekommande begreppen är kön, sexualitet, klass och etnicitet (Mattsson, 

2015:19). Istället för att analysera dessa kategorier separerat från varandra strävar 

intersektionaliteten efter att identifiera skärningspunkten dem emellan.  

 

Eftersom vår studie delvis vilar på en induktiv ansats innebär det att vi har använt de 

begrepp som vuxit fram ur vår empiri (jmf Ahrne & Svensson, 2015:13). Dessa begrepp 

är etnicitet och kön. Nedan följer en djupdykning av de bägge begreppen där vi först 

förklarar etnicitet utifrån Ålund (2000) för att sedan förklara kön utifrån Mattsson 

(2015) tillsammans med genusordningen utifrån Hirdman (2001).  

 

3.2.1 Etnicitet 

För att tydliggöra begreppet etnicitet använder vi oss av Ålunds (2000:30) förklaring. 

Etnicitet beskrivs som en social process som förstås som en känsla av kulturell 

samhörighet genom gemensamma värderingar, normer och identiteter (ibid). Dock 

föreligger en viss skillnad mellan etnicitet och kultur där det förstnämnda allt tydligare 

kretsar till en geografisk gränsdragning. Avgränsningen kombineras med strukturella 

förutsättningar och bidrar till ett skapande av en intressegemenskap och social 

organisering där etnicitet uttrycks i samspelet mellan det kulturella och strukturella. 

Etnicitetens uttryck är mångfacetterat då det skapas, omförhandlas, försvagas och 

förstärks i mellanmänskliga förhållanden samt i sociala relationer (ibid:49). Etnicitet 

kan därför inte definieras som en enhetlig kategori med tydliga gränser utan befinner sig 

i ständig förändring (ibid:33).  
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I diskussioner om etnicitet blir åtskillnader mellan känslan av “vi” och “de andra” 

central. Dessa gränsdragningar bidrar till en känsla av gemenskap och där skapas också 

motsatsförhållanden vilka i sig skapar maktordningar (Mattsson, 2015:83). I dessa 

maktordningar står vissa etniciteter överordnade andra. Ett exempel på detta är att inom 

en svensk kontext står etniciteten svensk överordnad andra etniciteter som i folkmun 

benämns som invandrare. 

 

3.2.2 Kön 

För att tydliggöra begreppet kön använder vi oss av Mattsson (2015) och Hirdman 

(2001). Hirdman talar om genus som ett utvecklat begrepp av kön (ibid:16) och menar 

att genus är ett begrepp som sträcker sig längre än endast kroppen som objekt. Mattsson 

(2015:47) menar dock att kön är något som konstrueras och därmed inte biologiskt eller 

fixerat. Kön bör förstås som föränderligt beroende på vilken kontext vi befinner oss i. 

Innebörderna av begreppen kön och genus går därmed att se som likvärdiga utifrån våra 

utgångspunkter. Det är denna förståelse vi utgår ifrån i denna studie men där vi 

använder oss av begreppet kön då argumentation bygger på intersektionaliteten som 

teori.  

 

Inom ramen för begreppet kön lyfts den maktordning som präglar samhället där män är 

överordnade kvinnor (ibid:50). Denna maktordning förklaras av Hirdman (2001:80) 

som en genusordning som upprätthåller en systematisk orättvisa (ibid:6). Mannen är den 

som framställs som normativ och kvinnan blir det avvikande och onormala i relation till 

honom (ibid:59). Genusordningen upprätthålls genom makt och skapas i de 

homosociala situationer där män manifesterar sin samhörighet (ibid). Här skapas mer 

eller mindre uttalade regler och normer att förhålla sig till. I den överordnade gruppen 

går det även att se hur inneboende benägenheter i den stereotypa maskuliniteten kan 

förstärkas och extremiseras. Exempelvis skriver Hirdman (ibid:70) att den typ av 

maskulinitet som gör att den manliga hedern beror på hur kvinnor uppträder resulterar i 

att mödrar och döttrar i kontexten övervakas noga av andra män.  
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4 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens genomförande. Inledningsvis beskrivs kvalitativ 

metod, urvalsmetod där val av tidigare forskning, informanter och dess anonymisering 

beskrivs. Senare beskrivs genomförande av intervjuer och bearbetning och analys där 

vi går igenom vår tredimensionella analysmodell utifrån dess olika nivåer och dess 

analytiska begrepp. Efter det beskrivs etiska överväganden och tillförlitlighet. Kapitlet 

avslutas med vår arbetsfördelning. 

 

4.1 Socialkonstruktivism som vetenskapsteoretisk ansats  

Socialkonstruktivism är en vetenskapsteoretisk ansats som menar att kunskap om 

verkligheten existerar i relation till sociala faktorer och diskurser (Wenneberg, 

2010:80). Utifrån denna ansats ses hedersrelaterat våld och förtryck (som socialt 

problem) som språkligt konstruerade och sammanhangsbundet (jmf Thomassen, 

2007:205; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Kunskap konstrueras genom språklig interaktion mellan människor och det är genom 

denna konstruktion som vår självförståelse och verklighetsuppfattning skapas 

(Thomassen, 2007:205). Enligt socialkonstruktivismen är kunskap en process som 

underkastas sociala och samhälleliga strukturer eftersom kunskap alltid konstrueras i ett 

givet sammanhang (ibid:206-207). Mer konkret innebär detta att när vi talar eller skriver 

om hedersrelaterat våld och förtryck så bidrar vi medvetet eller omedvetet till att 

kunskapen om fenomenet förstärks eller förändras beroende på vår framställning.  

 

4.2 Kvalitativ metod  

Socialkonstruktivismen, tillsammans med vårt syfte, föranleder en kvalitativ metod. 

Denna typ av metod lägger, enligt Bryman (2011:340; jmf Thomassen, 2007:206–207), 

tonvikt på ord och dess betydelse samt föränderlighet. Detta blev användbart i vår studie 

eftersom vi menar att hedersrelaterat våld och förtryck förstås utifrån diskursen om det 

– alltså vilka ord vi använder och hur dessa får sin betydelse. Den kvalitativa metoden 

fångar dessutom upp värderingar och normer i olika sammanhang samt fokuserar mer 

djupgående på upplevelser och erfarenheter av t.ex. känslor, upplevelser och tankar 

(Ahrne & Svensson, 2015 s.10).  
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Utifrån vårt syfte, som var att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en 

diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar 

hedersrelaterat våld och förtryck, valdes intervjuer som metod med en öppenhet för 

subjektiva inslag (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:94). Hur vi genomförde 

dessa i praktiken förklaras under avsnittet om genomförandet av intervjuer.  

 

4.3 Urvalsmetod 

Under detta avsnitt presenteras vårt tillvägagångssätt när det kommer till urval av den 

tidigare forskningen, informanter och hur vi gått tillväga när vi anonymiserat 

informanter. 

 

4.3.1 Urval av tidigare forskning 

De sökmotorer vi använde oss av för att finna relevant forskning till vår studie var: 

Social service abstract, Swepub och Social science premium collection samt Google. 

Våra sökord var: heder, hedersrelaterat våld och förtryck, hedersvåld, honor, honour, 

honour-related, honor-related, honor-related abuse, honor-related violence. Utöver 

sökmotorerna och sökorden har vi genom läsning av relevant facklitteratur slagit upp 

referenser och hänvisning till tidigare forskning. För oss var det fruktbart att gå igenom 

dels facklitteratur och dels offentliga debatter för att identifiera viktiga forskare och få 

en bred uppfattning om forskningsfältet. 

 

4.3.2 Urval av informanter  

Vi intervjuade åtta personer, varav tre är verksamma inom skolan (en lärare och två 

skolkuratorer). Resterande fem är socialsekreterare och därmed verksamma inom 

socialtjänsten.  

 

Vi använde oss delvis av målinriktat urval vilket innebär att vi strategiskt kontaktade de 

institutioner (skola och socialtjänst) som var aktuella för vår studie (jmf Bryman, 

2011:350). Anledningen till avgränsning föll på att detta är institutioner som främst 

kommer i kontakt med barn och unga (Länsstyrelsen Östergötland, 2008:7) och det är 

också i denna klientmålgrupp där hedersrelaterat våld och förtryck oftast 

uppmärksammas (Schlytter & Linell, 2009:158).  På så vis fick vi kontakt med de 

informanter som ville delta. Responsen var dock låg i förhållande till antalet tillfrågade. 

Ett målinriktat urval var således inte möjligt för att få ihop 8 informanter utan vi 
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behövde komplettera med det nätverk vi hade runt om oss. Det krav vi hade för vårt 

urval var att de skulle vara professionella inom skola och socialtjänst. Med detta ville vi 

att de skulle ha relevant akademisk utbildning som bakgrund (lärarexamen och 

socionomexamen). Vidare hade vi som önskemål att de ville samtala om hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

 

4.3.2.1 Anonymisering av informanter 

Flertal av våra informanter påtalade att det var av stor vikt att de förblev helt anonyma i 

förhållande till studien. Vi studerar ett känsligt ämne som dels innebar känsliga 

berättelser i relation till deras position som yrkesverksam och dels känsligt material i 

förhållande till elever/klienter i de berättelser vi fått tagit del av. För att tillgodose 

önskemål om anonymisering har vi utgått från fiktiva könsneutrala namn samt använt 

pronomet hen när vi refererar till respektive informant. Vi har också valt att begränsa 

presentationen av informanter till information om vilken institution och vilket 

yrkesområde de är verksamma inom. 

 

4.3.2.2 Presentation av informanter  

Kim, skolkurator 

Mika, socialsekreterare 

Charlie, skolkurator 

Ellis, socialsekreterare 

Sam, lärare 

Toni, socialsekreterare 

Robin, socialsekreterare 

Gunne, socialsekreterare 

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

I samband med kontakt med valda institutioner och informanter bifogades 

informationsbrev (bilaga 2;bilaga 3). I dessa brev informerades dem om vårt syfte och 

vår ambition med studien likaså förutsättningarna för intervjun och hur denna var tänkt 

att gå till. Sedan bestämdes datum och plats för intervjuer som genomfördes på samtliga 

informanters arbetsplatser. 
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Vår empiri utgjordes av insamlande av data genom intervjuer som var 

semistrukturerade. Vi använde vår intervjuguide (bilaga 4) som ett stöd och med en i 

huvudsak öppna formulering möjliggjordes för våra informanter att tala fritt och 

utveckla resonemang kring de frågor vi ställde. Intervjuguiden konstruerades utifrån vår 

förståelse för hedersrelaterat våld och förtryck som ett komplext socialt problem vilket 

föranledde en öppen intervjumetod för att möjliggöra informanternas egna reflektioner. 

Denna flexibla intervjumetod gav oss möjligheten att nå de olika perspektiv som lyfts 

fram av våra informanter när de talade om hedersrelaterat våld och förtryck (jmf 

Denscombe, 2014:186–187). Flexibiliteten innebar också att de olika intervjuerna följde 

samma teman men beroende på de svar vi fick utvecklades samtalen i olika riktningar.  

 

För att underlätta transkribering spelades samtliga intervjuer in. Bryman (2011:428) 

menar att inspelning av intervjuer är väsentligt då det är lätt för den som intervjuar att 

bli distraherad och förlora viktig information om denne antecknar under intervjun. Till 

intervjuerna hade vi med oss samtyckesbrev (bilaga 5) för informanternas 

genomläsande och godkännande av att de blev inspelade. Intervjuerna avslutades en 

fråga om informanterna ville lägga till eller ta bort någon information för att säkerställa 

att de fått sagt det de ville säga. Efter intervjuerna påbörjades arbete med att 

transkribera de inspelade ljudfilerna. 

 

4.5 Bearbetning och analys  

Transkriberingen innebar att det inspelade materialet gjordes om till skriven form (jmf 

Kvale & Brinkmann 2014:217). Intervjuerna transkriberades ordagrant och vissa ord 

omformulerades till skrivspråk för tillgänglighet. Tystnad utgjorde en viktig del av 

kommunikationen. Vi valde att markera längre pauser (jmf Tholander & Cekaite 

2015:197)då dessa visade på tveksamheter eller eftertänksamhet i vissa uttalanden. 

 

Efter transkriberingen påbörjades en första kodning. Materialet lästes igenom och vi tog 

fasta på vissa nyckelord som utgör element i diskursen (jmf Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:33). En ordsökning genomfördes och de mest förekommande orden var: 

kultur, kontroll, familj, släkt, begränsning, systematisk, religion, kvinna, flicka, tjej, 

andra samt annan. Dessa ord utgjorde grunden till att forma de moment som präglar 

diskursen.  
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Moment i en diskurs är delar eller byggstenar som skapar och formar diskursens 

innehåll (jmf ibid). De moment som uppkom ur elementen var kultur, religion, 

familjesystem och begränsning av flickor och kvinnor. För att förtydliga momentens 

förekomst markerade vi viktiga citat i transkriberingarna. Utöver momenten fann vi en 

nodalpunkt som de övriga momenten kretsar kring (jmf ibid). Nodalpunkten 

formulerades till kollektiv systematisk kontroll som informanterna nämnde oberoende av 

vilket annat moment de talade inom. Diskursens moment samt nodalpunkt var centrala 

byggstenar i arbetet med vår diskursanalys som utfördes enligt en tredimensionell 

modell.  

 

4.5.1 Vår tredimensionella modell  

Vi inspirerades av Faircloughs tredimensionella modell för vårt analysarbete (jmf 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72). Vår empiri styrde urvalet av vilka analytiska 

begrepp som blev aktuella inom ramen för databearbetning. Nedan presenteras var nivå 

och deras begrepp.  

 

4.5.1.1 Nivå ett 

Den första nivån utgjordes av en textanalys där vi analyserade momentens centrala citat. 

Vi valde att döpa den första nivån till diskursens moment eftersom momenten formade 

innehållet för textanalysen. För att analysera citaten använde vi oss av en rad analytiska 

begrepp: transitivitet, modalitet, affinitet, hedge, intonation, agent, och nominalisering 

(jmf ibid:87).  

 

Transitivitet innebär processer av händelser som kopplas ihop, eller inte kopplas ihop, 

med subjekt och objekt (jmf ibid:88). Exempel på detta var när informanterna 

förknippade hedersrelaterat våld och förtryck med kvinnor som offer. 

 

Modalitet står för grad av sanningshalt i informantens eget påstående. Detta begrepp 

inbegriper affinitet som kan vara antingen hög eller låg (jmf ibid). Hög affinitet innebär 

att ett påstående framstår som mer sant. Exempelvis att det är på ett visst sätt eller att 

informanten tror att det är på ett visst sätt. Säkerheten i det informanterna uttryckte fick 

bli avgörande för hur vi bedömde affiniteten och således modaliteten.  
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Modaliteten utgjordes också av hedge som analytiskt begrepp vilket innebar att 

informanterna använde kompletterande ord, till exempel ”liksom”, för att distansera sig 

till sitt påstående (jmf ibid). Detta bidrog till lägre affinitet och således lägre 

sanningshalt. 

 

Vi valde att skriva ut längre pauser i transkriberingarna vilka kodades som en form av 

intonation. Detta innebär också ett avståndstagande från sitt uttalande och är något som 

uttrycker en låg affinitet (jmf ibid). Till exempel uttryckte Charlie, skolkurator, att “(...) 

kopplat till muslimer liksom (paus) på det sättet”. Pausen här gjorde att Charlie skapade 

en distans till sitt sagda påstående om muslimer.  

 

Slutligen analyserades hur informanterna uttryckte vem som är ansvarig för vissa 

händelser. Detta gjordes genom att identifiera agent i utsagorna (jmf ibid). Till exempel 

uttryckte Kim, skolkurator “(...) man då kontrollera dessa och då blir det på bekostnad 

utav deras frihet(...).” där agenten identifieras som “man”. Men eftersom agenten här är 

anonym och inte kopplad till en viss person eller grupp blir detta istället en form av 

nominalisering (jmf ibid) där agenten inte tydliggörs explicit.  

 

Nästa steg i analysen, nivå två, var att analysera hur momenten relaterade till varandra.   

 

4.5.1.2 Nivå två  

Den andra nivån döptes till diskursiv praktik och här ställdes momenten mot varandra 

för analysera hur de integrerade med eller tog avstånd från varandra. Mönster 

identifierades, såsom upptäckten av att institutionerna hade olika utgångspunkter inom 

diskursen. Vi såg här att skolan hade momentet kultur som främsta utgångspunkt medan 

socialtjänsten istället hade momentet begränsning av flickor och kvinnor som primär 

utgångspunkt.  

 

4.5.1.3 Nivå tre  

Den tredje nivån döptes till social praktik. Mot bakgrund av identifiering av momenten 

och deras relationer analyserades sociala konsekvenser utifrån intersektionalitet genom 

etnicitet och kön. Konsekvenserna samlades under två teman: hedersrelaterat våld och 

förtryck som beroende av etnicitet och hedersrelaterat våld och förtryck som oberoende 

av etnicitet.  
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Förutom etnicitet och kön använde vi oss av andra intersektionella analytiska begrepp 

för att analysera de sociala konsekvenserna som diskursen föranleder. Det första 

begreppet som användes var subjektskonstruktion där vi analyserade hur informanterna 

förhöll sig till fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck i relation till dem själva som 

individer (jmf Mattsson, 2015:45) där samtliga informanter i talet om hedersrelaterat 

våld och förtryck förhöll sig distanserade till det och såg det som något som drabbar 

andra än dem själva.  

 

Vidare analyserades huruvida vi kunde identifiera en uppdelning av dikotomier 

(motsatspar). För att identifiera dessa lokaliserades utsagor där grupper eller kategorier 

(jmf ibid) relaterats till varandra och förklaras som olika för att tydliggöra ett 

skillnadsskapande. Till exempel fann vi dikotomierna svensk och invandrare.  

 

Slutligen analyserades maktrelationerna mellan kategorierna för att identifiera en 

hierarki och de sociala konsekvenser detta riskerar att leda till. Hierarkin utgjordes av 

att män är överordnade kvinnor och svenskar är överordnade invandrare. Invandrade 

kvinnor står alltså lägst i hierarkin när maktförhållandena integreras.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Vi har i arbetet med vår studie förhållit oss till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2017;2002) konkretiserar. Vi har tagit individskyddskravet i 

beaktande för att värna om de informanter som har ingått i vår studie. 

Individskyddskravet konkretiseras i fyra delar där det första är informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Kravet beaktades genom informationsbrevet (bilaga 2;bilaga 

3) som skickades till samtliga informanter där vi tydligt förklarade syftet med vår 

studie, informanternas roll och vilka villkor som har varit aktuella för deltagandet. Det 

andra kravet är samtyckeskravet som säkerställdes genom att informera informanterna 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de 

ville (jmf Vetenskapsrådet, 2002:6-7). Nästa krav är konfidalitetskravet som beaktades 

genom noggrannhet med att de uppgifter som inhämtats behandlats på ett sätt som 

säkerhetsställer att informationen inte riskerar att spridas vidare till obehöriga (jmf 

Vetenskapsrådet, 2017:40). För att undvika identifikation av informanter har vi valt att 

inte nämna namn, kön, ålder eller arbetsplats (jmf Vetenskapsrådet, 2017:15). Det sista 
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kravet är nyttjandekravet som innebär att den inhämtade datan endast har använts för 

forskningens ändamål (jmf Vetenskapsrådet, 2002:14).  

 

Utifrån vår socialkonstruktivistiska utgångspunkt har vi haft en medvetenhet kring 

vilken nytta och skada vi bidrar till genom framställandet av vår empiri. Vi har varit 

medvetna om att vi är med och skapar kunskap och förändrar synen på verkligheten 

utifrån vårt sätt att tala och skriva (Thomassen, 2007:206–207). Vi har medvetet valt att 

inte ta med vissa delar av våra informanters utsagor då vi anser att det skulle innebära 

mer skada än nytta i särskilda fall. Forskningsambitionen fick inte överrösta den 

eventuella risken för skada innehållet i diskursen kan bidra till. Exempelvis nämnde en 

informant en specifik folkgrupp som hen menade skulle vara särskilt präglad av starka 

hedersnormer. Hen uttryckte sig inte bara neutralt utan var övertygad om att individer 

med denna bakgrund faktiskt lever utifrån dessa normer. Vi gjorde i detta fall en 

bedömning om att inte lyfta just det citatet då det vore en extra risk för stigmatisering 

och marginalisering av denna specifika folkgrupp, som redan befinner sig i en utsatt 

position. Vi anser att nyttan av den informationen inte skulle vägas upp av skadan det 

skulle medföra. Liknande risk föreligger i att framställa grupperingar som våra 

informanter kopplar till islam eftersom det bidrar till ökad utsatthet. Samtidigt vore det 

felaktigt att inte lyfta denna aspekt då religion är något som samtliga informanter berör. 

Att bortse från och inte problematisera religion vore att framställa diskursen som 

annorlunda än den är. Därför har vi valt att ändå ta med dessa aspekter.  

 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

För att bedöma forskningskvalitet inom kvalitativ forskning används begreppet 

tillförlitlighet (Bryman, 2011:354). Tillförlitligheten inbegriper fyra underbegrepp: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. 

Dessa begrepp fungerar som kriterier som behöver beaktas för att erhålla en god 

forskningskvalitet.  

 

4.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär en säkerställning av att studien genomförts i enlighet med rådande 

regler och krav som ställts för forskningen, vilket exempelvis uppnås genom att beakta 

de forskningsetiska principerna ovan. Vidare inbegrips att vi rapporterar resultatet till de 

som deltagit i studien för bekräftelse, det vill säga respondentvalidering (Bryman, 
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2011:355). Respondentvalidering inte varit möjligt utifrån studiens tidsram. Istället 

utfördes sammanhangsmarkeringar under intervjuernas gång som tillförsäkrade korrekt 

tolkning av informanternas tal.  

 

4.7.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning det vore möjligt att överföra studiens 

resultat till en annan kontext (Bryman, 2011:355). I enlighet med 

socialkonstruktivismen är detta inte möjligt då vi aldrig kan vara helt objektiva utan vi 

som genomfört studien bidrar alltid med subjektiva inslag. Likaså innebär det att språket 

och verklighetens beskaffenhet är kontextbundet och beroende av dess deltagare 

(Thomassen, 2007:206–207). Genom fördjupade beskrivningar av studien har vi 

möjliggjort för att läsaren att bedöma hur pass överförbart resultatet är till deras kontext.  

 

4.7.3 Pålitlighet 

Pålitlighet inbegriper en skyldighet att säkerställa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av samtliga delar i studien. Vi har redogjort för studiens samtliga delar och 

vår arbetsprocess, för att öka pålitligheten. Kriteriet handlar även om att inta ett 

granskande synsätt (Bryman, 2011:355). Därmed lyfter vi fram kritiska aspekter av 

bland annat vår valda metod i dess metoddiskussion.  

 

4.7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta kriterium innebär att forskare behöver agera i god tro utifrån en insikt om att 

fullständig objektivitet i förhållande till studien är omöjlig att uppnå. Det ska vara 

uppenbart att personliga värderingar eller teoretisk inriktning inte påverkat utförandet 

och undersökningens slutsats (Bryman, 2011:355). I enlighet med 

socialkonstruktivismen är vår ställning aldrig objektiv (jmf Thomassen, 2007:205) men 

vi har genomgående i vår studie utelämnat personliga värderingar.  

 

4.8 Arbetsfördelning  

Vi inledde arbetet med att dela upp den tidigare forskningen mellan oss. Fördelningen 

blev dock efterhand flytande eftersom vi tillsammans har omarbetat kapitlet, bytt ut 

artiklar, ändrat formuleringar och dess innehåll. Resultatet av arbetsprocessen är att vi 

inte längre anser att de skrivna avsnitten har författats självständigt utan vi har bägge 

varit delaktiga i processen. Vi delade upp transkribering av intervjuerna mellan oss där 
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vi transkriberat fyra intervjuer á 60min var. Vi har genomfört två intervjuer på egen 

hand då de utfördes under samma dag och klockslag men eftersom vi använde 

ljudupptagning lyssnade vi på varandras intervjuer. Kodning av transkriberingarna har 

vi gjort tillsammans, likaså övriga delar har vi författat tillsammans. Detta innebär att vi 

båda står bakom samtliga delar av examensarbetet. 
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5 Resultat och analys  

Detta kapitel redogör för vår sammantagna empiri. Kapitlet utgår från den 

tredimensionella analysmodellen (se metodkapitel) och är således disponerad utefter 

dess olika nivåer. De presenteras i kronologisk ordning och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.   

 

5.1 Diskursens moment 

Avsnittet inleds med en presentation av kollektiv systematisk kontroll som diskursens 

nodalpunkt. Därefter presenteras fyra moment vilka kretsar kring den kollektiva 

systematiska kontrollen. De framträdande momenten är kultur, religion, familjesystem 

och begränsning av flickor och kvinnor. Momenten är förankrade i tidigare forskning 

förutom religion vilket har vuxit fram ur vår empiri.  

 

5.1.1 Kollektiv systematisk kontroll  

Något ständigt återkommande av samtliga informanter är kollektiv systematisk kontroll 

som något specifikt för hedersrelaterat våld och förtryck vilket gör det till diskursens 

nodalpunkt. Oberoende av vilket moment informanterna talar inom så är just kollektiv 

systematisk kontroll något alla informanter är eniga om.  

 

Informanterna beskriver kontrollen systematiserad vars syfte är att forma individen till 

kollektivets gemensamma identitet. Detta innebär att följa kollektivets normer, regler 

och värderingar. Kontrollen används som en form av uppfostran för att individen ska, 

som flertal informanter uttrycker “rätta sig i ledet”. Föreställningen om att kontrollen är 

systematiserad kombineras med att vara välplanerad och utförs av samtliga inom 

kollektivet.  

 

Det föreligger en motstridighet om vad kollektivet egentligen innebär bland 

informanterna. En del menar att det rör sig om endast blodsband och en del inräknar 

även vänner och bekanta. Samtliga poängterar dock att kontrollen inte endast utgörs 

från en förälder mot ett barn. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om ett större 

antal individer som återfinns i ett stort nätverk. Likt Kurkiala (jmf 2005:234) säger våra 

informanter att våldet är strukturellt organiserat utifrån kollektivet där individerna som 

lever under dessa förhållanden riskerar att bli förföljda och bevakade i sin vardag. 



  
 

24 

Systematiseringen av kontrollen är utmärkande och fungerar som en skiljelinje mellan 

hedersrelaterat våld och förtryck och annat våld och förtryck. Ellis, socialsekreterare, 

formulerar detta: 

 

“Det handlar om detaljer, det handlar inte om att ens mamma kollar ens telefon en 

gång. Det är inte någon hedersproblematik i det. Det är när det systematiskt, 

återkommer en kontroll av din telefon till exempel. Eller systematiskt återkommer 

en viss kommentar kring någonting.“ Ellis, socialsekreterare  

 

Ellis pratar om hedersproblematik som ett objekt vilket förbinds med subjektet kontroll 

i enlighet med transitivitet (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88). Vikten ligger i 

att kontrollen är systematiskt återkommande. Modaliteten i Ellis utsaga påvisar en hög 

affinitet eftersom hen säger “det handlar om”, “det är”, “det handlar inte om”, “det är 

inte”. Ellis lämnar inte utrymme för andra tolkningar och instämmer fullständigt i sitt 

påstående (jmf ibid).  

 

5.1.2 Kultur  

Våra informanter talar om kultur vilket inte inbegriper religion även om de relaterar till 

varandra som separata moment vilket kommer förtydligas under avsnittet diskursiv 

praktik. Kultur som begrepp är för våra informanter svårdefinierat men används ändå 

frekvent för att förklara hedersrelaterat våld och förtryck. Mika, socialsekreterare, säger 

att hen inte vet vad som avser kultur. “Det kanske är traditioner eller hur man uttrycker 

sitt sätt att vara med andra människor. Jag kanske tänker västerländskt eller svenskt eller 

mellanöstern, jag vet nog inte”. Likaså uttrycker Sam, lärare, att “det är ju ett ord som vi 

använder när vi försöker ringa in något som är svårt att benämna”.  

 

Informanterna talar om hedersrelaterat våld och förtryck som något främmande och 

annorlunda vilket inte är ovanligt för diskursen. Gruber (2011:129) menar att det 

vanligaste sättet att beskriva hedersrelaterat våld och förtryck är som ett våld vilket inte 

hör hemma i ett svenskt samhälle. Förklaringen landar ofta kulturella skillnader där den 

svenska kulturen saknar inslag av hedersrelaterat våld och förtryck (ibid). 

Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs av våra informanter förekomma inom “andra 

grupper” vilka inte betraktas som normativt svenska. Toni, socialsekreterare säger “(...) 

min erfarenhet är att det återfinns hos familjer (paus) som kommer som flyktingar hit, 

alltså som migrerar till Sverige.” Charlie, skolkurator, uttrycker följande: 
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“En del utländska kanske tror att svenska barn liksom är vind för våg, fria till att 

göra vad de vill, men så ser det inte heller riktigt ut. De flesta föräldrar har ju tider 

och kontroll på var barnen är för någonstans, men positiv kontroll då ju.” Charlie, 

skolkurator 

 

Charlie talar om positiv kontroll som ett objekt vilket utövas av subjektet svenska 

föräldrar. Därmed skapas ett motsatsförhållande till utländska föräldrar vilka eventuellt 

utövar negativ kontroll över sina barn. Modaliteten i Charlies framställning påvisar en 

låg affinitet då hen uttrycker att utländska “kanske” tror att svenska barn är vind för våg 

vilket gör att det inte kan tolkas som en absolut sanning. Vidare är påståendet modererat 

då hen återigen uttrycker låg affinitet genom att använda sig av en hedge i form av ordet 

“liksom”. (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88)  

  

Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs av våra informanter härröra ur andra kulturer 

vilka står i kontrast till den svenska. Skillnaden uppges ligga i huruvida de är 

organiserade efter kollektiva eller individualistiska samhällsstrukturer. Robin, 

socialsekreterare, säger: 

 

“(...) just i hedersärenden så är det ju att det kommer från andra kulturer där det här 

med det kollektiva gruppsammanhanget är kanske viktigare för dem än här då vi 

tänker lite mer individualistiskt”. Robin, socialsekreterare 

 

Robin talar om andra kulturer där kollektivt gruppsammanhang är viktigt. Hen uttrycker 

att det är viktigt för “dem” vilket bidrar till ett avståndstagande samt motsatsförhållande 

till “vi” som tänker lite mer individualistiskt. Modaliteten påvisar en låg affinitet då hen 

uttrycker att det “kanske” är viktigare. Däremot förekommer en högre affinitet när hen 

uttrycker att “så är det ju” vilket inbegriper en vedertagen sanning i och med 

användandet av “ju”. (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88) 

 

Inom momentet kultur talar våra informanter om hedersrelaterat våld och förtryck som 

kulturellt präglat och beroende av strukturell ordning som samhället är organiserad 

utefter. Likaså talar Kurkiala (2005:233-234) om dessa skillnader. Individers rättigheter 

ges företräde kollektivs i individualistiskt organiserade samhällen. I hederskulturer som 
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ofta förknippas med kollektivt organiserade samhällen är individens rättigheter istället 

underordnade kollektivets (ibid). 

 

5.1.3 Religion  

Momentet religion fungerar som fristående kultur enligt våra informanter. De talar inte 

sällan om hedersrelaterat våld och förtryck som kulturellt men inte religiöst betingat 

eller viceversa. Momentet relateras inte till tidigare forskning eftersom det inte tydligt 

återfinns där. Religion utmärker sig för vårt resultat och är något samtliga informanter 

relaterar till hedersrelaterat våld och förtryck. Sam, lärare, uttryckte följande “Så jag 

förknippar kanske heder med religion. Så kan jag nog sammanfatta det”. Robin, 

socialsekreterare, berättar att hen förändrat sin syn på hedersrelaterat våld och förtryck 

genom utbildning: 

 

“(...) innan har man kanske främst förknippat det med religion. Med islam då 

tänker jag. Och även om det kan finnas kopplingar till det i vissa fall så, på de 

utbildningar jag gått så pratar man mer om att det snarare kanske handlar om 

klansamhällen.” Robin, socialsekreterare 

  

Robin har tidigare förknippat hedersrelaterat våld och förtryck med religion, främst med 

islam. Utbildningar menar dock att det kanske handlar om klansamhällen. Modaliteten i 

Robins utsaga påvisar en låg affinitet då hen upprepar ordet “kanske” vid flertal 

tillfällen och utsagan är personligt kopplat då hen uttrycker “tänker jag” (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:88).  

  

Ellis, socialsekreterare, talar också om religion i relation till utbildning: 

 

”När jag har gått utbildningar, tidigare så har man pratat bland annat om begreppet 

heder och försökt koppla det till olika, vi har pratat om religion, men vi har inte 

pratat om religion som… tittar man till exempel på Östergötlands material så pratar 

de inte religion och jag är allergisk mot att man pratar om religion kan jag säga. 

Vilket många gör.” Ellis, socialsekreterare  

 

I citaten uttrycker Robin och Ellis att utbildningarna inte talar om hedersrelaterat våld 

och förtryck utifrån religion. Robin säger att “det kan finnas kopplingar till det i vissa 

fall” medan Ellis uttrycker att hen är “allergisk mot att man pratar om religion”. Därmed 
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motsätter sig informanterna i olika grad till att hedersrelaterat våld och förtryck går att 

hänföra till religion. Trots motsättningar är religion något frekvent förekommande inom 

diskursen hos samtliga informanter, främst som ett sätt att distansera sig från religion. 

Charlie, skolkurator, säger:  

 

“(...) för jag vet att till exempel muslimer (paus) så finns det alla de olika sätt 

(paus) så det är ju inte att man kan säga att hedersrelaterat våld är liksom (paus) 

bara kopplat till muslimer liksom (paus) på det sättet”. Charlie, skolkurator 

 

Charlie talar om objektet hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till subjektet 

muslimer. Genom att Charlie säger att det inte “bara” går att sammankoppla objektet 

med subjektet så inbegrips ändå en viss koppling med ordet “bara”. Charlie tar också 

fyra pauser som är en intonation vilket skapar distans till sagda påstående (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:88). Vad Charlie konkret menar när hen säger “på de olika 

sätt” samt “på det sättet” framgår inte tydligt. Det är dock ord vilka öppnar upp för 

bredare tolkning och lämnar religionen som något flytande och tolkningsbart. Detta är 

också något signifikant med samtliga informanter som talar inom detta moment.  

 

5.1.4 Familjesystem  

Informanterna beskriver familjen som arenan för förekomsten av hedersrelaterat våld 

och förtryck. Familj förstås som antingen ett kollektiv via blodsband, eller så ingår 

grannar och vänner. Toni, socialsekreterare, beskriver hedersrelaterat våld och förtryck i 

förhållande till våld i nära relationer men menar att det återfinns skillnader av antal 

inblandade samt att det styrs uppifrån: 

 

”Att man inte får leva som man vill. Att man är styrd uppifrån. Oftast männen på 

ett sätt, men också kvinnorna, alltså det är mamma och pappa eller så är det farbror 

eller morbröder och så som tycker att man ska förhålla sig till vissa saker. Om man 

inte är enig med att göra det så är man inte välkommen i familjen (paus) liksom då 

bryter man mot familjen och då är det så starkt så det är inte, man kanske inte ska 

leva längre. Och det är både (paus) det handlar ju både om män och kvinnor som 

kan bli utsatta. Ibland är det lätt att man bara tittar på kvinnor men det finns män 

som också inte vill förankra sig i det här systemet.” Toni, socialsekreterare 
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Toni talar om ett våld och förtryck som återfinns inom en kontext där personer är styrda 

uppifrån av familjemedlemmar. Det handlar om både kvinnor och män som drabbas. 

Modaliteten i Tonis utsaga påvisar en hög affinitet eftersom hen säger “man är”, “det 

är”. Toni lämnar inte utrymme för andra tolkningar men pauserna tyder på ett visst 

avståndstagande i form av intonation (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88). När 

Toni använder “man” som agent uttrycks inte tydligt vem som är utsatt vilket går att se 

som en form av nominalisering (jmf ibid:87).  

 

Det är inte bara Toni som ställer hedersrelaterat våld och förtryck mot våld i nära 

relationer. Samtliga informanter från socialtjänsten säger att dessa ärenden hanteras 

bredvid varandra likaså faller under samma rutiner. Grubers (2011:130) studie påvisar 

samma tendenser; att hedersrelaterat våld och förtryck förhålls till våld i nära relationer. 

 

Ellis, socialsekreterare, talar om vad som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck 

utifrån familjesystem. Ett större antal individer än inom en traditionell kärnfamilj är vad 

som utmärker det kollektiva systemet som präglas av heder: 

 

”För hela systemet innebär inte mamma, pappa, bror, syster. Det handlar om hela 

släkten. Hade hedersproblematik handlat om bara den närmsta familjen, då hade 

det inte varit så mycket heder.” Ellis, socialsekreterare 

  

Släkten fungerar som agent vilken är aktiva i våldsutövandet. Det Ellis säger framstår 

som en absolut sanning i och med att hen uttrycker en säkerhet och instämmer i sitt 

påstående som därmed erhåller en hög affinitet (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:88). 

  

Heder beskrivs av samtliga informanter som ett ord vilket påverkas av sin omgivning i 

form av andras åsikter. Ellis, socialsekreterare, menar att heder innebär ett gott anseende 

vilket inbegriper åsikter om “vad grannen tycker, vad släkten tycker, vad alla andra 

tycker”. Hedern är således allas angelägenhet där andras åsikter är betydande. Likt 

Wikan (2003:65) går denna syn på heder att se som en fundamental byggsten vilket 

världen kretsar kring. Informanterna talar om att det därför är viktigt att ha en högt 

ansedd heder eftersom den innebär en ökad social status gentemot andra. Vissa 

handlingar gör att man kan förlora sin heder vilket inbegriper en nedsatt social ställning. 

Detta exemplifieras i följande citat: 
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“Det finns handlingar, som kan göra att du får en ökad heder och handlingar som 

kan göra att den minskar, den här hedern. Och då måste du återupprätta den. Och 

det är då vi hamnar i jobbiga situationer, när familjer vill återupprätta en 

nedgången heder som sjunkit väldigt, och då gör man drastiska saker.” Ellis, 

socialsekreterare 

  

Ellis talar om att våldshandlingar och förtryck förstärks och övergår till att vara 

“jobbiga situationer” vid återupprättandet av hedern. Det beskrivs som “drastiskt” av 

Ellis. Utsagan och i synnerhet de två sista meningarna påvisar en hög affinitet då hen 

antyder att “såhär är det”. Den första meningen bygger på ord som “kan” vilket bidrar 

till att affiniteten ses som lägre (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88). Familjen 

ses som kollektiv i denna utsaga vilken symboliseras som subjektet och förbinds med 

objektet återupprättandet av hedern (jmf ibid:87). 

 

5.1.5 Begränsning av flickor och kvinnor  

Inom detta moment beskrivs våldsutövandet som sammanlänkat med kön och makt där 

kärnan ligger i det universella kvinnoförtrycket (jmf Carbin, 2010:88). Därmed 

förekommer våldet utanför betydelsen av kultur och religion. 

 

Informanterna menar att det historiskt i Sverige har funnits och fortfarande finns inslag 

av heder och begränsningar av kvinnors livs- och handlingsutrymme. Mika, 

socialsekreterare, berättar att detta förekommer hos vissa överklassfamiljer som 

förtrycker sina familjemedlemmar utifrån utbildningskrav och partnerval. Mika menar 

att detta görs för att familjens heder ska upprätthållas, tillika familjens sociala status i 

samhället. Hen uppger att det handlar om kvinnors underordning och därmed inte alls 

om kultur eller etnicitet. Kön blir alltså en viktig förklaring för förekomsten av 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Flickor och kvinnors sexualitet är något samtliga informanter talar om som centralt för 

hedersrelaterat våld och förtryck. För att belysa detta säger Charlie, skolkurator: 

 

“Men det är för att man kanske vill, alltså att man har på något sätt historiskt då 

förtryckt kvinnor ju och man vill kontrollera kvinnans sexualitet och det är en del 
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av den familjens och släktens heder att, liksom kontrollera kvinnans sexualitet.” 

Charlie, skolkurator 

 

Ord som “kanske” gör att Charlie uttrycker en mindre grad av säkerhet i sitt påstående 

vilket gör att modaliteten i denna del av satsen påvisar en lägre affinitet (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:88). Charlie har modererat påståendet genom att använda sig 

av en hedge med ordet “liksom” (jmf ibid).  

 

Mika, socialsekreterare, säger att hen säkert hade kunnat identifiera andra 

karaktäristiska drag för hedersrelaterat våld och förtryck men att hen spontant härleder 

det till tjejers sexualitet: 

 

”Rent spontant alltså, jag kanske hade kunnat hitta fler saker om jag skulle gräva i 

det men jag tänker att det egentligen handlar om samma makt och kontroll som 

finns överallt över tjejer och sexualitet och sådär. Jag tror att den makten och 

kontrollen finns i alla kulturer (paus) men att den bara tas i olika uttryck beroende 

på vilken kontext som råder egentligen”. Mika, socialsekreterare 

 

En låg affinitet påvisas då Mika uttrycker att hen ”tror att den makten och kontrollen 

finns i alla kulturer”. Meningen består av ordet ”tror” vilket bidrar till en föreställning 

om att det kan vara på ett annat sätt (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88). Mika 

tar också en längre paus efter att hen sagt att det återfinns i alla kulturer. Detta går att se 

som en form av intonation (jmf ibid) som skapar distans till sagda påstående. Vidare 

talar Kim, skolkurator, om hur hedersrelaterat våld och förtryck kopplas till flickors 

underordning och uttrycker följande: 

 

“Ja, grupper med alltså djupt rotade traditioner. Att det är liksom så och har så varit 

i kanske tusen år. Att kvinnor och flickor är mindre värda än vad män är. Och 

någonstans vill man då kontrollera dessa och då blir det på bekostnad utav deras 

frihet och då blir det ju en form av förtryck tänker jag.” Kim, skolkurator 

 

Modaliteten i citatet påvisar en låg affinitet genom att hen uttrycker “tänker jag” och 

därmed härleder sin utsaga till sig själv och den framställs inte som en absolut sanning. 

I övrigt återfinns en hedge genom ordet “liksom” som också påvisar en låg affinitet. 

Agenten är anonym då det inte är tydligt vem som vill kontrollera kvinnor och flickor 
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utan istället används “man” som en nominalisering (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:88). 

 

Flickors och kvinnors kropp beskrivs av våra informanter som centrala för kontrollen av 

dess sexualitet. Detta bekräftas av Eldéns (2003:6) studie som visar att hedersrelaterat 

våld och förtryck grundar sig i en strävan om att upprätthålla kvinnors renhet och det 

viktigaste är att kvinnan är oskuld. Ellis, socialsekreterare, lyfter sin egen erfarenhet och 

menar att ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck ofta har resulterat i 

diskussioner kring kvinnors kroppar och då specifikt myten om mödomshinnan. Ellis 

säger att det råder uppfattningar om att det är en hinna som går sönder. Vidare uttrycker 

Ellis: 

 

“Där vi behöver sitta med vuxna män och berätta, och kvinnor också för den delen, 

och säga att det är ingen hinna, det är ingenting som märks. Så om man bara börjar 

med den grejen, då förstår man hur komplext det är att ändra liksom allt det andra. 

Bara kulturen, att man ska göra på ett visst sätt, att man ska vara på ett visst sätt, 

det är ju som att förändra ett beteende, det är inte lätt.” Ellis, socialsekreterare 

 

De agenter som är påtagliga är “vi” i egenskap av professionella samt de “vuxna män 

och kvinnor”. Dessa agenter går att härleda till olika aktörer vilka erhåller olika syn på 

kvinnors och flickors kroppar (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87). Ellis menar 

således att dessa fundamentala olikheter bidrar till effekter som i sin tur resulterar i en 

komplexitet i att hantera dessa ärenden. Ellis uttrycker “det är” genomgående i citatet 

varför satserna erhåller en hög affinitet där hen instämmer i sitt påstående (jmf ibid). 

 

Inom momentet ses hedersrelaterat våld och förtryck som grundat i ett patriarkalt 

förtryck och går således att återfinna överallt. Gunne, socialsekreterare säger: 

 

“(...) överlag så tänker jag att det grundar sig i ett patriarkalt förtryck. Det vore 

alltså felaktigt att tänka att en svensk kultur inte har inslag av heder, för det tycker 

jag att det har. Jag tycker att alla samhällen i grund och botten är patriarkala. 

Kanske bara att man har lyckats minimera vissa uttryck.” Gunne, socialsekreterare 

 

I enlighet med modaliteten i citatet påvisas en låg affinitet (jmf Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:88) eftersom Gunne uttrycker att “jag tycker” att alla samhällen är 
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patriarkala. Det saknas således en tyngd i vad som vore fakta och detta härleds till 

Gunnes eget tyckande. 

 

Flickors och kvinnors sexualitet talas om som något vilket behöver kontrolleras för att 

upprätthålla den kollektiva hedern som återfinns inom familjen. Momenten kultur, 

religion, familjesystem och begränsning av flickor och kvinnor förhåller sig till varandra 

på olika sätt, likaså nodalpunkten kollektiv systematisk kontroll. Detta fördjupas nedan. 

 

5.2 Diskursiv praktik  

I avsnittet beskrivs först relationen mellan de olika momenten samt hur de relateras till 

nodalpunkten. Vidare presenteras institutionernas olika utgångspunkter som belyser de 

moment vilka institutionerna tar olika avstamp ur. Etnicitet lyfts som en del av ett 

intersektionellt perspektiv i diskursanalysen.  

 

5.2.1 Relationen mellan de olika momenten  

Att det finns en relation mellan kultur och religion är tydligt. Momenten går att likna 

vid olika former av kategorisering (jmf Mattsson, 2015:41–42) som används av våra 

informanter för att beskriva och bekräfta, eller ta avstånd från varandra. Däremot är 

relationen svårare att beskriva eftersom informanterna själva verkar ha svårt för att 

skilja på var kulturen slutar och var religionen tar vid, och vice versa. Likaså verkar 

kultur som begrepp vara svårdefinierat. Sam, lärare, nämnde bland annat att det är ett 

ord som används när vi inte vet vad vi ska kategorisera något som. Här blir det tydligt 

att gränser mellan kultur och religion inte är stadiga. Däremot är majoriteten av våra 

informanter tydliga med att säga att hedersrelaterat våld och förtryck inte handlar om 

religion. Samtidigt relateras det av samtliga informanter och religion är således något 

som associeras med heder.  

 

Förutom begrepp som kultur och religion talar våra informanter om hedersrelaterat våld 

och förtryck som något vilket inte återfinns hos svenskar. Här väcks tanken om etnicitet 

som begrepp och dess betydelse för föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Föreställningen om att en etnisk svensk individ inte utövar hedersrelaterat våld och 

förtryck resulterar till motsatsförhållandet i att invandrare gör det. Charlie, skolkurator, 

säger som vi tidigare lyft att “en del utländska kanske tror att svenska barn liksom är 

vind för våg”. Hen talar snarare om etnicitet än om kultur. Liknande uttalanden är 



  
 

33 

genomgående samtliga informanter utifrån detta moment. Det är inte lätt att klargöra 

vad informanterna menar när de säger att hedersrelaterat våld och förtryckt är kulturellt 

betingat, trots att de använder sig av begreppet kultur.  

 

Även om gränserna mellan etnicitet och kultur, men också mellan kultur och religion är 

otydliga, så är relationen mellan dem viktig för att förstå och kunna förklara kollektiv 

systematisk kontroll. Det går alltså inte att förklara kontrollen utifrån de skilda 

momenten utan att beakta relationen mellan dem. Våra informanter uttrycker när de 

talar utifrån momenten kultur och religion att syftet med den systematiska kontrollen är 

att forma individen till kollektivets gemensamma identitet. Betoning på gemensam 

identitet innebär att individen ska följa rådande normativa regler och värderingar. 

Normerna skiljer sig åt beroende på rådande kultur (jmf Gruber, 2011:129). Normer 

som återkopplas till system där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck är 

normer som inte är att betrakta som etniskt svenska (ibid). Utifrån den här synen så går 

det att ana att anledningen till att det inte förekommer hedersrelaterat våld och förtryck 

överallt är att vi har olika normer att leva upp till. De normerna är olika beroende av 

kultur och därmed religion, med tanke på den rådande relationen mellan dem. Det går 

därmed att ana att kollektiv systematisk kontroll enligt vår empiri endast återfinns inom 

de system som inte är att betrakta som etniskt svenska.  

 

Utifrån föreställningen om att kollektiv systematisk kontroll främst återfinns inom 

system som inte är etniskt svenska skiljegörs olika syn på hur familjer organiseras i 

olika kulturer och etniciteter. Detta menar våra informanter beror på hur vi inom olika 

system organiserar våra familjer och synen på den. Våra informanter talar om 

familjesystem som kollektiva grupper som delar värdegemenskap vilka då utgör ett 

kollektiv. Den kollektiva systematiska kontrollen syftar till att individer ska anpassas till 

kollektivets gemensamma identitet. Inom dessa system är alltså kollektivet överordnat 

individen (jmf Kurkiala, 2005:233–234). Här skapas alltså skillnaden mellan hur vi ser 

på familjer. Skillnaden blir också tydlig när vi lyfter fram kvinnans ställning inom den. 

Där kvinnan inom en etnisk svensk familj anses ha högre ställning än inom en familj 

som präglas av hedersnormer. Kim, skolkurator, förklarar att flickor och kvinnor är 

mindre värda än vad män i grupper med djupt rotade traditioner är. Tyngdpunkten 

hamnar i att kvinnosynen ser olika ut beroende på vilken kultur eller etnicitet man 

tillhör. 
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När våra informanter utgår från momentet begränsning av flickor och kvinnor utgår de 

från ett universellt kvinnoförtryck. Kvinnan är underordnad mannen och detta förtryck 

är förstärkt i vad informanterna benämner som hederskulturer. Momentet relateras alltså 

till kultur för att härleda var just denna typ av kvinnovåld förekommer. Det talas om 

som ett våld som främst drabbar flickor och kvinnor (jmf Sedem & Ferrer-Wreder, 

2015:226; Schlytter & Linell, 2009:158) men våra informanter är tydliga med att säga 

att även män är utsatta. Att flickor och kvinnor lyfts fram som huvudaktörer inom vilka 

som riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck går att återfinna i den 

tidigare forskningen som främst lyft fram ett kvinnoperspektiv. Flickors och kvinnors 

sexualitet beskrivs både av våra informanter men också av Kurkiala (2005:184) som en 

central aspekt för hedersrelaterat våld och förtryck. Kontrollen av den blir en kollektiv 

angelägenhet där samtliga medlemmar inom familjen står som ansvariga (ibid).  

 

De fyra momenten relaterar ständigt till varandra och pareras i förklaringen till 

nodalpunkten. Det är svårt att enskilt förstå nodalpunkten utan att beakta momenten. 

Även om momenten är enskilt uppdelade spelar deras relation till varandra stor roll och 

det är generellt svårt att urskilja dem. Ett citat vi tagit upp under momentet begränsning 

av flickor och kvinnor där Ellis, socialsekreterare, talar om synen på kvinnans kropp och 

hur den kan skiljas åt i olika kulturer visar just på komplexiteten i de olika momenten; 

hur bland annat begränsning av flickor och kvinnor och kultur vävs samman för att 

förstå mekanismerna i hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

5.2.2 Institutionernas olika utgångspunkter 

I vår empiri har vi funnit ett mönster kring hur våra två institutioner har olika 

utgångspunkter i sina förklaringar till mekanismerna i hedersrelaterat våld och förtryck. 

Samtliga informanter rör sig mellan de olika momenten men de talade om 

hedersrelaterat våld och förtryck utifrån olika utgångspunkter. Våra informanter från 

skolan (läraren och skolkuratorerna) tycks utgå från kultur som primär förklaring medan 

informanterna från socialtjänsten tycks utgå från begränsning av flickor och kvinnor. De 

använder de andra momenten för att komplettera sin utgångspunkt. Delar av detta går att 

återfinna i den tidigare forskningen där exempelvis Grubers (2011:128) studie visar att 

skolpersonals utbildningar ofta inriktas mot ett kulturellt perspektiv där hedersrelaterat 
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våld och förtryck förklaras förekomma i vissa kulturer. Detta speglar vårt resultat där 

informanterna inom skolan har momentet kultur som främsta utgångspunkt.  

 

För att gestalta detta skillnadsskapande lyfter vi återigen citat från vår empiri som vi 

redan presenterat under diskursens moment men här vill vi visa på hur informanterna 

skiftar mellan momenten de talar utifrån. 

 

“(...) överlag så tänker jag att det grundar sig i ett patriarkalt förtryck. Det vore 

alltså felaktigt att tänka att en svensk kultur inte har inslag av heder, för det tycker 

jag att det har. Jag tycker att alla samhällen i grund och botten är patriarkala. 

Kanske bara att man har lyckats minimera vissa uttryck.” Gunne, socialsekreterare 

 

Gunne utgår från momentet begränsning av flickor och kvinnor och menar att 

hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i ett patriarkalt förtryck som är universellt. 

Hen går sedan vidare med att säga att man kanske har lyckats minimera vissa uttryck 

och återkopplar det till en svensk kultur. Gunne utgår alltså från momentet begränsning 

av flickor och kvinnor men kompletterar det med momentet kultur. Detta sätt att 

resonera är återkommande bland våra informanter som representerar socialtjänsten.  

 

För att gestalta den motsatta riktningen av momenten där informanterna från skolan 

varit framträdande följer nu två citat från Charlie, skolkurator, för att visa hur hen rör 

sig inom bägge moment. 

 

“En del utländska kanske tror att svenska barn liksom är vind för våg, fria till att 

göra vad de vill, men så ser det inte heller riktigt ut. De flesta föräldrar har ju tider 

och kontroll på var barnen är för någonstans, men positiv kontroll då ju.” Charlie, 

skolkurator 

 

Charlie talar i citatet ovan utifrån momentet kultur och gör skillnad mellan utländska 

och svenska barn samt deras föräldrar. Charlie säger att de flesta föräldrar, och 

återkopplar till svenska barn och dess föräldrar, utövar positiv kontroll. När Charlie ska 

förklara mekanismerna bakom negativ kontroll så rör hen sig inom momentet 

begränsning av flickor och kvinnor. 
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“Men det är för att man kanske vill, alltså att man har på något sätt historiskt då 

förtryckt kvinnor ju och man vill kontrollera kvinnans sexualitet och det är en del 

av den familjens och släktens heder att, liksom kontrollera kvinnans sexualitet.” 

Charlie, skolkurator 

 

I dessa två citat ser vi förflyttningen från momentet kultur till begränsning av flickor 

och kvinnor. Även om vi kunde identifiera detta mönster mellan institutionerna så vill vi 

poängtera att samtliga informanter rörde sig mellan alla olika moment. Detta är ett 

generellt mönster vi skådat men det finns förstås nyansskillnader bland informanterna 

där detta blir mer eller mindre tydligt. Vi kommer under nästa nivå att analysera två 

olika föreställningar som skapas av de olika utgångspunkterna och vilka sociala 

konsekvenser som följer av detta. 

 

5.3 Social praktik  

Vi har ovan beskrivit de olika momenten och hur de två institutionerna parerar mellan 

dem. Kultur och begränsning av flickor och kvinnor lyfts fram som två huvudmoment 

vilka fungerar som utgångspunkter. I detta avsnitt problematiseras momentens betydelse 

och förekomst inom diskursen samt sociala konsekvenser utifrån etnicitet och kön. 

 

Vi har genom vår empiri identifierat två olika föreställningar om hedersrelaterat våld 

och förtryck. Dels en stereotyp föreställning som menar att det är beroende av etnicitet 

och därmed endast förekommer i vissa grupper. Dels en föreställning som menar att det 

existerar oberoende av etnicitet och tillika är ett universellt våldsutövande. Vi kommer 

nedan att beskriva sociala konsekvenser i form av dubbel utsatthet de olika 

föreställningarna producerar och reproducerar i diskursen. De olika föreställningarna 

förklaras var för sig och vi har medvetet valt att låta den stereotypa föreställningen få ta 

större plats eftersom den har varit central och grunden i vår empiri. Den andra 

föreställningen har snarare vuxit fram som en protest mot den stereotypa. Dessa 

föreställningar återfinns i våra huvudmoment där hedersrelaterat våld och förtryck 

beroende av etnicitet speglar momentet kultur och hedersrelaterat våld och förtryck 

oberoende av etnicitet speglar momentet begränsning av flickor och kvinnor.  
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5.3.1 Hedersrelaterat våld och förtryck som beroende av etnicitet 

Denna föreställning om hedersrelaterat våld och förtryck som beroende av etnicitet 

präglas av ord som “de andra” och “dem” vilka tyder på distanstagande från fenomenet. 

Det går att ana en viss subjektskonstruktion inom denna föreställning där det skapas ett 

viktigt avståndstagande för att upprätthålla en gräns mellan oss själva och de som inte är 

oss själva (jmf Mattsson, 2015:45). När vi säger oss själva menar vi informanternas sätt 

att tala och positionera sig. Utifrån denna föreställning intar alltså våra informanter en 

position med viss distans till hedersrelaterat våld och förtryck genom att lyfta olikheter. 

Avståndstagandet syftar till att det hedersrelaterade våldet och förtrycket inte är något 

som drabbar “oss”, vi etniskt svenska. Det existerar endast hos “de andra” vilka tillhör 

en annan kultur eller annan etnicitet (jmf Ålund, 2000:30). Det skapas således 

dikotomier, motsatspar vilka fungerar som binära oppositioner (jmf Mattsson, 2015:43–

44). Vi och dem, svenskar och invandrare, står i kontrast till och är förbundna med samt 

konstruerar varandra. Detta skapar i sin tur stereotyper där vissa egenskaper som 

patriarkala familjesystem representerar en hel grupp av invandrarfamiljer. Denna 

stereotypa bild riskerar att leda till sociala konsekvenser som att individer vilka 

kategoriseras som tillhörande samma kultur eller etnicitet ses i förhållande till dessa 

egenskaper (jmf ibid:45).  

 

I denna föreställning ordnas familj utifrån vår empiri olika beroende på rådande kultur 

eller etnicitet. De kategorier som etnisk svensk och invandrare ingår i är olika typer av 

organiserade familjesystem. Utifrån de binära motsatsparen förekommer hedersrelaterat 

våld och förtryck i den senare kategorin och innebär att det inte förekommer i den 

tidigare (jmf Mattson, 2015:45). Hedersrelaterat våld och förtryck härleds av våra 

informanter till etniskt knutna patriarkala strukturerade familjer. I denna föreställning 

beskriver våra informanter pappan som familjens överhuvud och han står därmed högst 

upp i familjehierarkin. På grund av att pappan är man är han därför normbärare och 

tillskrivs det som kännetecknas som en människa. Kvinnan är det som avviker och 

därmed det onormala (Hirdman, 2001:59). Trots att pappan är högst upp i 

familjehierarkin så förekommer maktskillnader och hierarkiska nivåer mellan män. 

Etniciteten har stor betydelse och den kategori som får företräde är som alltid den vita 

mannen (jmf Mattson, 2015:45). Som invandrad man står han därmed under svenska 

män i hierarkin. Inom den egna etniska gruppen föreligger också en hierarki bland 

männen som är beroende av just heder och kontrollen av kollektivet. Som Ellis, 
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socialsekreterare, uttryckte är det något som behöver återupprättas för att mannen ska 

återgå till sin hierarkiska position, och det är således här ytterligheterna (som mord) 

inom hedersrelaterat våld och förtryck sker.  

 

Maskuliniteten och dess normativa regler som förbinder sig till begreppet går att likna 

vid de kategorier och binära oppositioner (jmf Mattsson, 2015:43–44) som vi talat om 

ovan. Dessa uttalas av våra informanter som stor, stark, våldsam, kraftfull. De är 

kategorier vilka beskriver och får ta en plats av att vara stereotyp för mannen, dels 

pappan men också söner i familjen. Hirdman (2001:70) menar att dessa stereotypa 

kategorier kan förstärkas och extreminiseras i de situationer män relateras till andra män 

och behöver försvara sin heder. Hedern som vi tidigare talat om försvaras genom att 

kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Mamman och döttrar är alltså underordnade 

män i dessa familjesystem och även på en strukturell samhällsnivå på grund av kön. I 

denna föreställning är de också underordnade på grund av sitt etniska ursprung vilket 

står för den dubbla utsattheten hos dessa flickor och kvinnor.   

 

Mannen och således pappan, i familjer där det förekommer hedersrelaterat våld och 

förtryck tillskrivs enligt denna föreställning de maskulina egenskaper vi talat om i 

ovanstående stycke och gestaltas som förövare. Likaså söner som kontrollerar sina 

kvinnliga familjemedlemmar. Utifrån en binär opposition innebär detta att kvinnan, 

mamman och döttrar i familjen, tillskrivs egenskaper samt rollen som offer. Detta 

innebär att enligt denna föreställning är rollerna fasta och stereotypa där männen endast 

är förövare och kvinnor endast är offer. Utifrån Hirdmans (ibid) argument om att 

maskuliniteter förstärks när män relateras till andra män, föreligger dels en risk att 

hedersrelaterat våld och förtryck ökar när mannen upplever sig marginaliserad i 

förhållande till andra män. Detta för att den maskulina normen kan bidra till att mannen 

behöver upprätthålla sig till den för att kunna erkännas som man inom sin 

värdegemenskap. Mannen tillskrivs i förväg egenskaper som är signifikanta med 

maskuliniteten. Den dubbla utsattheten i detta fall innebär inte endast etnicitetens 

betydelse för fenomenet utan också att mannen utgås från att vara våldsutövare och 

därmed synliggörs inte positionen som eventuellt förtryckt, eftersom att han är man. 
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5.3.2 Hedersrelaterat våld och förtryck som oberoende av etnicitet  

Denna föreställning om hedersrelaterat våld och förtryck beskriver det som en del av ett 

universellt kvinnovåld. Denna föreställning går att förstå som präglad av Hirdmans 

(2001:80) genusordning och belyser kvinnors strukturella underordning. Till skillnad 

från den stereotypa föreställning vi har beskrivit ovan så är inte etnicitet avgörande för 

förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot så har etniciteten en 

betydande roll för en dubbel utsatthet som vi också har diskuterat ovan. När vi säger att 

etniciteten inte är avgörande menar vi att det inte är vissa specifika grupper som lever 

under hedersrelaterade normer och värderingar. Utifrån denna föreställning kan likväl 

etniska svenskar som invandrare leva under hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Familjesystemet kan också vara patriarkala oberoende av etnicitet. Inom denna 

föreställning beskrivs familjer fortfarande vara hierarkiskt ordnade utifrån kön. Detta är 

dock inte något unikt för familjer som lever under hedersrelaterade normer utan detta 

existerar i alla familjer världen över.  

 

Våra informanter vill slå hål på etnicitetens betydelse för hedersrelaterat våld och 

förtryck och exemplifierar dess förekomst i svensk kontext hos överklassfamiljer. Där 

det finns ett kollektivt intresse av att upprätthålla familjens högt akta sociala status. 

Upprätthållandet hänförs direkt åt begränsningar av flickors och kvinnors livs- och 

handlingsutrymme främst när det kommer till valmöjligheter gällande utbildning och 

partnerval. Hedersrelaterat våld och förtryck blir därmed inte beroende av etnicitet. 

Däremot ses kvinnan, mödrar och döttrar, som underordnade män vilket är att likna vid 

den stereotypa föreställningen.  

 

Precis som män har kvinnor normer att leva upp till utifrån kön. Feminiteten går att 

likna som en binär opposition till maskuliniteten (jmf Mattsson, 2015:43–44) där 

egenskaper som liten, svag, fredlig, kraftlös inbegrips då egenskaperna står i motsats till 

det som inräknas till maskulina egenskaper. De är kategorier vilka beskriver och får ta 

en plats av att vara stereotyp för kvinnan, dels mamman men också döttrar i familjen. 

Här återfinns flickors och kvinnors roll som offer för hedersrelaterat våld och förtryck 

just eftersom att de är hierarkiskt underordnade män utifrån genusordningen (jmf 

Hirdman, 2001:80). Därmed missas den eventuella rollen som våldsutövare på grund av 

att de är kvinnor.  
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5.3.3 Den dubbla utsattheten utifrån etnicitet och kön 

Oavsett föreställning framställs den dubbla utsattheten beroende av etnicitet och kön. 

Eftersom etnicitet i sig utgör en marginalisering genom att det sker en uppdelning och 

åtskillnad mellan känslan av ett “vi” och ett “de andra” skapas skillnader mellan 

grupper. Det blir extra problematiskt när de som ingår i “vi” sitter på en maktposition i 

form av professionell och har en föreställning om att “de andra” besitter stereotypa och 

statiska egenskaper. Mattsson (2015:89) talar om att socialt arbete bygger på en 

uppdelning mellan “vi” och “de andra” där “vi” konstrueras genom “de andra”. Detta 

blir tydligt i vår empiri i de fall våra informanter skapar distans mellan sig själva och 

hedersrelaterat våld och förtryck samt de som utsätts för det.  

 

Etniciteten och dess betydelse blir också avgörande i de fall personen som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck inte kategoriseras som etnisk svensk. Individen blir 

därmed marginaliserad på grund av sin etnicitet då den tillhör en minoritet i Sverige. Är 

personen som utsätts dessutom kvinna så förstärks utsattheten på grund av kön och 

kvinnans underordning i samhället. Kvinnans underordning är karaktäristisk för den 

presenterade tidigare forskningen och är alltså en aspekt som forskare och våra 

informanter är medvetna om. Däremot så lyfts inte männens utsatthet i samma grad på 

grund av kön vilket går att anta beror på deras överordnade position gentemot kvinnor. 

Det i sig blir problematiskt eftersom att de tillskrivs rollen som förövare och därmed 

skapas en föreställning om män inte kan vara förtryckta och leva under denna typ av 

våld. Slutligen menar vi att även om hedersrelaterat våld och förtryck talas om som 

oberoende av etnicitet är det dock en bidragande faktor för en särskild utsatthet i de fall 

individerna inte är etniskt svenska på grund av rådande maktordningar.  

 

5.4 Sammanfattning  

Empirin presenterades utifrån den tredimensionella modellen vilka utgjorde tre nivåer: 

diskursens moment, som utgjorde vår textanalys, diskursiv praktik, som berörde 

momentens relation till varandra samt social praktik som redogjorde för sociala 

konsekvenser. Nedan sammanfattas de olika nivåerna var för sig. 

 

I den första nivån identifierade vi diskursens nodalpunkt samt olika moment som 

kretsade kring denna. Nodalpunkten kollektiv systematisk kontroll relaterades till de 
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olika momenten som var kultur, religion, familjesystem och begränsning av flickor och 

kvinnor. Nodalpunkten kännetecknades av att kontrollen är systematiserad vars syfte är 

att forma individen till kollektivets gemensamma identitet. Utifrån kultur beskrevs 

hedersrelaterat våld och förtryck av våra informanter som kulturellt betingat där detta 

återfinns hos vissa grupper. Religion som moment var utmärkande vårt resultat ställt till 

tidigare forskning som inte tydligt berört just religionen. Våra informanter talade dels 

om hedersrelaterat våld och förtryck som återfinnande hos vissa religiösa grupper, dels 

som absolut inte beroende av religion. Religion används som ett ställningstagande. 

Familjesystem var det moment som beskrevs som den arena där våldet äger rum. 

Begränsning av flickor och kvinnor är det moment som stod i kontrast till kultur, och 

religion, där informanterna menade att hedersrelaterat våld och förtryck är ett universellt 

våld som bottnar i ett kvinnovåld.  

 

I den andra nivån redogjordes momentens relation till varandra. Informanterna talade 

utifrån samtliga moment men vi identifierade två olika utgångspunkter beroende på 

institution. Skolan tenderade att allt oftare utgå från momentet kultur för att komplettera 

sina argument med momentet begränsning av flickor och kvinnor. Socialtjänsten gjorde 

det motsatta.  

 

I den tredje nivån presenterades två föreställningar som vuxit fram som ett resultat av 

nivå ett och två. Dessa föreställningar ser hedersrelaterat våld och förtryck som 

beroende av etnicitet eller som oberoende av etnicitet. I nivå tre problematiserades de 

sociala konsekvenserna i form av den dubbla utsattheten som föreställningarna 

genererar. Den dubbla utsattheten innebär att det skapas ett distanstagande mellan “vi” 

och “de andra”. Där “de andra” är de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

“De andra” riskerar att marginaliseras dels på grund av sin etnicitet men också på grund 

av kön.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel följer vår diskussion. Inledningsvis förs en resultatdiskussion där studiens 

resultat återkopplas vårt syfte och frågeställningar. Därefter förs en metoddiskussion där 

vi diskuterar vald metod, vetenskapsteoretisk ansats och hur det har påverkat studiens 

resultat. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en 

diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar 

hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet undersöktes med hjälp av tre frågeställningar. 

Studiens första frågeställning besvarades genom att vi urskiljde de moment som bygger 

diskursen om hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa moment var kultur, religion, 

familjesystem och begränsning av flickor och kvinnor. Kultur, familjesystem och 

begränsning av flickor och kvinnor kunde återfinnas och förankras i den tidigare 

forskningen som presenterats.  

 

Momentet religion var något som urskiljde vårt resultat från den tidigare forskningen. 

Det var ett moment inte förutsågs skulle utgöra en sådan stor del av diskursen att den 

utgjorde ett eget moment. Religion var dock något som samtliga informanter i vår studie 

nämnde, vilket säger att de härleder hedersrelaterat våld och förtryck till religion på ett 

eller annat sätt. Informanterna glider på begreppet och dess gränser. Ibland talar de om 

bland annat religion och kultur som synonymer eller en given del av varandra.  

 

Vi finner det intressant att religion inte omnämns i den tidigare forskningen då 

momentet utgör en så stor del i vårt resultat. Om religion inbegrips inom 

kulturbegreppet i de studier vi presenterat blir detta problematiskt i förhållande till vårt 

resultat då vissa informanter inte vill se religion som en del av hedersrelaterat våld och 

förtryck och vissa vill det. För informanterna är religion separerat från kultur även om 

de, för vissa, är sammanlänkade. Religionens betydelse för diskursen om hedersrelaterat 

våld och förtryck går därför inte bortse ifrån. Vi vill poängtera att vi inte hade för avsikt 

att se religionen som ett eget moment och vi förhåller oss kritiska till att är tydligt 

framträdande i resultatet. Mest intressant är de sammanlänkningar där informanterna 

började tala om religion för att sedan avfärda dess koppling till hedersrelaterat våld och 
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förtryck. Retoriken visar ett behov att nämna religion och därmed ställer vi frågan om 

det går att bortse från religion i diskursen för hedersrelaterat våld och förtryck eller inte.  

 

Studiens andra frågeställning besvarades genom de två föreställningar som momenten 

kultur, religion, familjesystem och begränsning av flickor och kvinnor bildade. Dessa 

föreställningar beskriver hedersrelaterat våld och förtryck antingen som ett våld som är 

beroende av etnicitet och där våra informanter förklarade att det endast förekommer i 

vissa kulturella grupper. Den andra föreställningen innebar att hedersrelaterat våld och 

förtryck sker oberoende av etnicitet där informanterna snarare menade att 

hedersrelaterat våld och förtryck går att förstå som ett universellt kvinnoförtryck.  

 

För att besvara studiens tredje frågeställning analyserades de sociala konsekvenser som 

den diskursiva praktiken ger upphov till. Den intersektionella analysen belyste den 

maktordning som bidrar till en dubbel utsatthet för de individer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet visar att det finns olika sätt att se på 

hedersrelaterat våld och förtryck där våra informanter bidrar med olika innehåll till 

diskursen. Informanterna i studien är alltså inte eniga om hur vi bör se på och förklara 

hedersrelaterat våld och förtryck. Diskursen är komplex.  

 

Utöver studiens frågeställningar visade resultatet att det föreligger en skillnad i hur 

skolan och socialtjänsten förklarar hedersrelaterat våld och förtryck där de utgår från 

olika moment. Informanterna från skolan hade en tendens att se hedersrelaterat våld och 

förtryck som kulturellt grundat medan informanterna från socialtjänsten grundade 

diskursen i universellt kvinnoförtryck. I och med att alla informanter på ett eller annat 

sätt arbetar med barn och unga menar vi att det är problematiskt att institutionerna har 

olika utgångslägen i sitt synsätt på hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns en risk att 

barn och unga som lever under dessa förhållanden riskerar att falla mellan stolarna 

mellan institutionernas olika utgångslägen vilket också försvårar samverkan mellan 

institutionerna. Med detta menar vi att det finns en risk att skolan som institution missar 

att orosanmäla ett ärende som bedöms vara hedersrelaterat utifrån socialtjänsten 

beroende på de olika föreställningarna. Utifrån olika föreställningar formar de 

professionella olika insatser för barnet. Likaväl innebär det att synen på vad som är 

hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig beroende av föreställning varför 

bedömningen riskerar bli olika även inom samma institution.  
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Komplexiteten i diskursens innehåll gör att mellanmänskliga kontakter i ärenden som 

rör hedersrelaterat våld och förtryck riskerar att präglas av begreppsförvirring och 

missförstånd. Dock går det även att se dessa skillnader som något som bidrar till en 

mångfacetterad bild av vad som tidigare endast omnämnts som en polariserad diskurs. 

Diskursen är således inte endast polariserad utifrån endast kulturella betingelser eller 

som ett universellt kvinnovåld. Det går att se hur diskursen parerar mellan dessa 

moment och samtidigt förhåller sig till religion och familjesystem, vilket bidrar till att 

diskursen går att förstå som mångfacetterad. Studiens slutsats blir därmed att diskursen 

hedersrelaterat våld och förtryck kan och bör förstås som mångfacetterad.  

 

Utöver begreppslig oklarhet och olika utgångspunkter, visar vår studie att det finns en 

genusproblematik. Hedersrelaterat våld och förtryck utgår från män som våldsutövare 

och kvinnor som offer och därmed osynliggörs kvinnor som förövare och män som 

offer. Därmed går det genom denna studie förstå problematiken kring att hitta en 

definition kring hedersrelaterat våld och förtryck och varför det är så omdebatterat. 

Sammanfattningsvis anser vi att syftet med denna studie är uppnått och att studien har 

bidragit med kunskap kring komplexiteten kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Avslutningsvis vill vi lyfta att samtidigt som vi sitter här och debatterar kring vad 

hedersrelaterat våld och förtryck är så är detta fortfarande ett allvarligt socialt problem 

och som innebär en verklighet präglad av förtryck, hot och våld för flera människor. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

präglades av flexibilitet då vi valde att ställa många öppna frågor, vilket möjliggjorde 

för informanterna att tala fritt kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tillvägagångssättet möjliggjorde för oss att genomföra en kritisk diskursanalys på de 

professionellas tal om hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Med socialkonstruktivistisk utgångspunkt förutsätts att vår studie genomförts i ett givet 

sammanhang (jmf Wenneberg, 2010:80). Hade en liknande studie genomförts i ett annat 

sammanhang är det därmed inte säkert att resultaten skulle återupprepas. Det som 

påverkat och format studiens sammanhang är allt från syfte, tillvägagångssätt, teorier 

och vilka informanter vi har intervjuat. Dessutom ses sociala problem, utifrån 
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diskursanalysen, som föränderliga och att definitionen ligger i betraktarens ögon. En 

kritik mot diskursanalysen är att den bortser från att människors diskurser ofta är 

underkastad starka begränsningar utifrån strukturella beroendeförhållanden. Bara för att 

möjligheten till förändring i diskursen alltid finns betyder inte detta att det är något som 

är lätt då alla människor inte har tillgång till de positioner som kan medföra denna 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:63).  

 

I relation till denna studie kan vi se att det finns en möjlighet att maktordningar 

påverkar diskursens uppbyggnad. De informanter vi intervjuat arbetar alla i institutioner 

som är styrda av Sveriges regering. Som vi nämnde i studiens inledning så har Sveriges 

regering formulerat att hedersrelaterat våld och förtryck förstås som en del av mäns våld 

mot kvinnor (jmf Regeringen, 2017), vilket kan vara skälet att vårt resultat präglas av 

denna genussyn. Våra informanter blir aktörer som upprätthåller genussynen på grund 

av deras strukturellt underordnade position i relation till regeringen. Det kan även tolkas 

som att våra informanter är aktörer som formar diskursens innehåll, vilket sedan 

avspeglas på ett strukturellt plan, då genussynen är den som utgör det mest vanliga 

sättet att tala om hedersrelaterat våld och förtryck. Genom denna diskursanalys 

synliggörs hur regeringen är förbunden med sociala praktiker kopplade till olika 

institutioner, i detta fall skola och socialtjänst (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:160). Dessa går att förstå som strukturella förhållanden vilka begränsar aktörernas 

möjlighet till att uttala sig annorlunda (jmf ibid:62).  

 

Då vi har valt informanter från två olika institutioner har det givit oss en bredare 

uppfattning om hur professionella talar inom diskursen. Vårt urval föll på att den 

målgrupp som är lättast att upptäcka är barn och ungdomar (Schlytter & Linell, 

2009:158) och därför ville vi intervjua professionella som jobbar nära dem. Däremot så 

utvecklades diskursen att mer eller mindre rikta in sig till äldre ungdomar och vuxna, 

utifrån de professionellas erfarenheter, varför barn som kategori inte är så framstående i 

vårt resultat som vi hade önskat. Valet att söka urval från två institutioner bidrar till att 

vi har relativt få informanter från varje institution vilket gör att resultatet inte går att 

generalisera till institutionen som stort. Vi ser dock detta som mindre problematiskt då 

vi fann vissa mönster i resultatet trots få informanter och även då informanterna talat 

oberoende av varandra. De mönster vi funnit i våra informanters utsagor har dessutom 

styrkts i vår presenterade tidigare forskning vilket ökar studiens trovärdighet då detta 
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visar på att samma mönster går att återfinna i annan forskning om hedersrelaterat våld 

och förtryck.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

I denna studie har vi endast intervjuat professionella inom skola och socialtjänst som 

arbetar med barn och unga. Genom arbetet med vår studie väcktes tankar kring att 

mycket forskning om hedersrelaterat våld och förtryck bör inriktas mot att de som 

drabbas av detta ska få komma till tals. Vi föreslår därmed studier som berör möjligtvis 

de ungas upplevelser av att leva i en kontext som präglas av hedersrelaterat våld och 

förtryck. Dessutom föreslår vi vidare forskning som också berör HBTQ-frågor i relation 

till hedersrelaterat våld och förtryck. Eftersom våra informanter inte berörde detta ämne 

så är det inget som framkommer i vår studie. Men eftersom detta är ett väldigt viktigt 

perspektiv att lyfta fram inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck ser vi gärna 

att vidare forskning tar en sådan riktning. Våra informanter var också eniga om att mer 

forskning kring hedersrelaterat våld och förtryck behövs vilket också visar på att det 

fortfarande är ett forskningsområde där många kunskapsluckor behöver fyllas.   
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Bilagor 
Bilaga 1 Morden på Sara, Pela och Fadime 

 

I denna bilaga presenteras de tre mord som nämns i studiens inledning. De anses vara 

ett bidragande startskott för allmänhetens debatt om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Morden presenteras i kronologisk ordning. Anledningen till att vi vill presentera dem är 

för att läsaren ska få dels en inblick i vad hedersrelaterat våld och förtryck kan vara och 

resultera i, och dels skapa en förståelse för hur diskursen om hedersrelaterat våld och 

förtryck kronologiskt har formats av dessa händelser. 

  
6.3.1 Mordet på Sara Abed Ali 

Sara mördades den 14 december 1996 i Umeå efter att hon varit på en fest. Utanför 

hennes mammas lägenhet blev hon strypt med ett skärp av sin bror Hashim och kusin 

Isam. Vid tiden för mordet användes inte hedersrelaterat våld och förtryck som begrepp 

och ordet heder nämndes aldrig vid domstolsbeslutet (Güngör & Dervish, 2009:168). 

Orsaken angavs istället vara att Sara ”misshagat Hashim och Isam men sannolikt även 

andra manliga anhöriga genom att bryta mot det kulturella mönster hon förväntades 

följa och vilja leva […] som andra flickor i Sverige” (ibid). 

 

Sara och Hashim bodde under sommaren 1996 i fosterfamiljer. Sara bodde på Gotland 

och började nionde klass där till hösten. Det hade inte framgått att Sara var rädd för sin 

bror trots att han vid ett tillfälle hade mordhotat henne. Däremot fanns vetskap om att 

hon var rädd för andra manliga släktingar (ibid). Saras mamma har i efterhand uppgett 

att Saras och Hashims pappa tidigare varit kritisk till Saras levnadssätt och uttryckt att 

Hashim behöver hålla koll på vad Sara har på sig och hur hon beter sig (ibid:169). 

Sara återvände till Umeå i slutet av november för att göra en två veckors prao och för att 

spendera julen med sin mamma och sina syskon. Och det är under denna period hon blir 

mördad. 

 

Flickvänner till Isam som han haft under denna period har uppgett att Isam sagt att Sara 

är ful och ska dö, samt att han kallat henne för flera kränkande ord däribland hora. Isam 

ska ha uppgett till Hashim att han inte klarar av att umgås med honom på grund av att 

han inte klarar av att döda Sara. Likaså menade Isam att ”alla farbröder i släkten tyckte 

illa om Hashim för att han inte dödade Sara.” (ibid). Kusinerna hamnade i osämja med 

varandra och en kompis till dem överhörde en konversation där Isam säger till Hashim 

att han kommer ge honom stryk om de inte tillsammans dödar Sara. Kompisen varnar 

Sara om vad han hört. Under en fest kvällen efter vågar inte Sara gå hem utan får 

poliseskort där hon också uppger för polisen, dels under vilka förhållanden hon lever 

under och hur rädd hon är för sin bror och kusin när de är tillsammans. Hon uppger 

dock att hon inte är rädd när mamman är hemma och när Sara kan låsa om sig (ibid). 

Saras mamma är medveten om att Hashim mordhotat Sara och konfronterar honom när 

hon får reda på att Sara fått eskort av polisen. Till svar får mamman veta att Hashim 

tänker döda Sara och att det inte finns någonting som någon, inte ens polisen, kan göra. 

Mamman uppger att hon inte riktigt tror på detta. Saras socialsekreterare har dock fått 

reda på händelserna som skett under hemvistelsen och det bestämdes att Sara skulle 

återvända till Gotland den 13 december, dagen före mordet. Sara bad om att få stanna 

kvar för att få fira julen, mamman gick också med på detta och biljetterna bokades om. 

Dagen efter, mördas Sara av sin bror och kusin. (ibid:171) 
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6.3.2 Mordet på Pela Atroshi 

Pela sköts till döds den 24 juni 1999 i sin hemstad Kurdistan. Det är delvis oklart hur 

mordet faktiskt gick till men vad som kunnat fastställas är att männen i familjen 

tillsammans beslutat att döda Pela. Pelas far, Agid Atroshi, tog på sig ansvaret för 

mordet men farbröderna pekades också ut som förövare (Wedel, 2009). 

Agid hade tre bröder; Rezgar, Dakhaz och Shivan. Dakhaz hade uttryckt till Agid att 

han var tvungen att se till att hans barn, Pela och hennes syster Berin, inte 

försvenskades. Dakhaz sa också att Pela ”förstörde familjens rykte” genom att sminka 

sig, klä sig på ”fel sätt” och så vidare.” (Güngör & Dervish, 2009:113). Agid såg 

därför till att Pela inte skulle försvenskas och såg till att hon gick till skolan sent med 

anledning att hon inte skulle ha tid att prata med någon eller kunna umgås med någon 

före lektioner. Likaså behövde hon komma hem direkt efter skolan och hon fick bara se 

nyheter på tv, inget annat. Hon fick inte heller prata med vem hon ville i telefon utan 

kontrollerades i alla situationer under dagen. Att ha en pojkvän var absolut inte att tänka 

på. Pela hade en pojkvän, också från Kurdistan men enligt Pelas pappa var han inte god 

nog utan han tyckte att han själv skulle välja sin svärson (ibid:114). 

 

Pela upplever att hon blir för kontrollerad hemma och beslutar sig för att rymma 

hemifrån i februari 1999 och då menar pappan, att skammen blev alldeles för stor 

gentemot andra manliga släktingar. De manliga släktingarna hade möten upp till tre 

gånger i veckan för att diskutera vad de kallade för problemet. Det som satte käppar i 

hjulet var att de skulle åka fast alldeles för lätt om de mördade Pela i Sverige. Därför 

mördades hon i sin hemstad Kurdistan. Detta efter att Pela rymt hemifrån, kommit 

tillbaks för att be om förlåtelse. Agid ställde som krav att Pela även skulle be 

farbröderna om förlåtelse vilket hon inte gick med på utan rymde än en gång. Pela kom 

tillbaks efter en period och ville be om förlåtelse igen och gick med på att gifta sig med 

en annan man, som hennes pappa nu ställt som krav. De åkte till Kurdistan och Pela 

trodde hon skulle giftas bort, hon visste inte att det redan var försent och att hon istället 

skulle bli mördad. (ibid:115) 

  
6.3.3 Mordet på Fadime Sahindahl 

Fadime blev mördad den 21 januari 2002 av sin pappa Rahmi Sahindal. Denna händelse 

är den som fått den breda allmänheten att uppmärksamma hedersrelaterat våld och 

förtryck på grund av brutaliteten (Wendel, 2009) men troligtvis också på grund av 

digitaliseringens utveckling och hennes offentlighet.      

 

Fadime höll ett tal i riksdagen 2001 under seminariet ”integration på vems villkor?” 

arrangerat av nätverket Våld mot kvinnor. I hennes tal uppger hon att det är svårt att 

parera olika kulturella förhållanden och att hon behövt vara på ett sätt gentemot en 

svensk norm, men behövt förhålla sig till en helt motsatt norm i hemmet. Vidare 

uttryckte hon att om hennes pappa bara fått adekvat hjälp från samhället så hade 

problemen hon levt med kunnat lösas. Güngör och Dervish (2009:77) skriver dock att 

detta tal kan ha varit den yttersta orsaken till mordet. De säger vidare att i samband med 

de intervjuer som gjorts med Rahmi Sahindal uppgav han att han kände sig 

smutskastad. ”Att ”smutskasta” sin far som han beskriver det, var den yttersta 

anledningen till att allt gick överstyr, inte hennes ”svenske” pojkvän.” (Güngör & 

Dervish, 2009:78). 

 

Fadime var hemma hos sin syster i Uppsala en kväll i januari när det ringde på 

ytterdörren där pappan stod. De valde att inte öppna dörren, på grund av konflikter i 

relationen mellan pappan och Fadime. Senare under kvällen när Fadime skulle gå hem, 



  
 

III 

för att gå till en bekant så mötte hon sin pappa utanför dörren. Rahimi tog fram ett 

vapen och sköt, två skott som dödade Fadime (Hellberg & Wikström, 2017). Güngör 

och Dervish (2009:104–105) skriver att tanken var att Fadime skulle få skjuts av en 

kusin och att hennes mamma skulle sova hos systern som hon hade umgåtts med under 

kvällen. Mamman var hemma hos den syster Fadime hade umgåtts med under kvällen, 

likaså Fadimes yngsta syster som kommit dit efter sin träning. Innan Fadime öppnade 

dörren tittade hon ut genom titthålet, men såg ingen. Hon öppnade dörren och trots att 

hon inte hade sett honom så stod Rahimi där. Första skottet träffade huvudet och Rahimi 

knuffades av Fadimes mamma och yngsta syster men han tog sig upp och ställde sig 

framför Fadime ännu en gång och avlöste ett sista skott (ibid). 

 

Tingsrätten skrev i domen att tillvägagångssättet för mordet på Fadime kan liknas vi en 

ren avrättning samt att det skedde inför ögonen på Fadimes mamma och två systrar där 

den yngsta systern endast var 13 år gammal (Svenska Dagbladet, 2002). 

Tillvägagångssättet och Fadimes offentlighet har bland annat bidragit till stor medial 

uppmärksamhet och omnämns som ”fadimemordet” samt har en egen tråd på 

Nationalencyklopedin (NE, 2018). 
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Bilaga 2 Informationsbrev till skola 

 

Hej!  

Vi heter Nike Berglund och Johanna Simonsson och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu arbetar vi på vår C-uppsats 

som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck som begrepp och dess innebörd. Vi 

vill undersöka och föra en begreppsdiskussion kring hur professioner som arbetar med 

barn och ungdomar i skolan talar om begreppet hedersrelaterat våld och förtryck i 

relation till sitt arbete.  

 

Vi ser skolan som en viktig arena för att fånga upp och uppmärksamma problematik i 

ett tidigt skede och är därför intresserade av att intervjua dig som lärare eller 

skolkurator. Intervjuerna kommer, om ni vill delta, ske enskilt och tar maximalt en 

timme per person. Vi kan anpassa oss efter de tider som passar er och den plats ni anser 

är lämpligast att genomföra intervjuerna.  

 

Vid genomförandet av undersökningen tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa innebär i korthet följande: 

 

 Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att 

avstå från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun 

och medverkan i undersökningen. 

 För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att 

få spela in intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till obehöriga. När 

vår uppsats godkänts av examinatorn kommer inspelningarna och de utskrivna 

intervjuerna att förstöras. 

 Intervjupersonerna och kommunen som undersökningen görs i kommer 

avidentifieras i uppsatsen. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till någon av oss eller vår handledare 

X.X. 

 

Tacksam för svar, 

Vänligen, Nike och Johanna 

 

Nike Berglund Johanna Simonsson            X.X 

nb222en@student.lnu.se js223rk@student.lnu.se       XXXX@lnu.se 

070-XXX XX XX  073-XXX XX XX  

  



  
 

V 

Bilaga 3 Informationsbrev till socialtjänsten 

 

Hej!  

Vi heter Nike Berglund och Johanna Simonsson och studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu arbetar vi på vår C-uppsats 

som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck som begrepp och dess innebörd. Vi 

vill undersöka och föra en begreppsdiskussion kring hur professioner som arbetar med 

barn och ungdomar på socialtjänsten talar om begreppet hedersrelaterat våld och 

förtryck i relation till sitt arbete.  

 

Intervjuerna kommer, om ni vill delta, ske enskilt och tar maximalt en timme per 

person. Vi kan anpassa oss efter de tider som passar er och den plats ni anser är 

lämpligast att genomföra intervjuerna.  

 

Vid genomförandet av undersökningen tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa innebär i korthet följande: 

 

 Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att 

avstå från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun 

och medverkan i undersökningen. 

 För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att 

få spela in intervjuerna. Materialet kommer inte att spridas till obehöriga. När 

vår uppsats godkänts av examinatorn kommer inspelningarna och de utskrivna 

intervjuerna att förstöras. 

 Intervjupersonerna och kommunen som undersökningen görs i kommer 

avidentifieras i uppsatsen. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till någon av oss eller vår handledare 

X.X. 

 

Tacksam för svar, 

Vänligen, Nike och Johanna 

 

Nike Berglund Johanna Simonsson            X.X 

nb222en@student.lnu.se js223rk@student.lnu.se       XXXX@lnu.se 

070-XXX XX XX 073-XXX XX XX  

  



  
 

VI 

Bilaga 4 Intervjuguide 

 

Vi kommer börja intervjun med att förklara att vår studie är en diskursanalys där vi vill 

analysera hur man talar om begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer 

förklara att vi är medvetna om att begreppet kan ses som komplext och att det därför 

inte finns några rätt eller fel, utan att det är en rörlig diskussion. Vi kommer även 

presentera oss själva, vår relation till socialt arbete och varför vi vill genomföra 

studien. 

 

Inledande frågor 

 Hur känner du inför denna intervju? Är det något du vill att vi inte pratar 

om/frågar om? Något vi bör veta inför intervjun?  

 Ålder? 

 Befattning? 

 Utbildning/arbetslivserfarenhet? 

 Eventuella följdfrågor: varför jobbar du med detta? vad är det bästa med ditt 

jobb? vad är det mest utmanande med ditt jobb? hur hanterar du dessa 

utmaningar?  

 

Tema 1. Begreppsdiskussion 

 Vad betyder/innebär heder för dig? Är det ett begrepp som du använder?  

 Vad förknippar du med heder? 

 När du hör begreppet hedersrelaterat våld och förtryck, vad tänker du då? Första 

tanke, vad relaterar du begreppet till. Skulle du kalla det för “hedersrelaterat våld 

och förtryck” eller vill du säga något annat? 

 Har du läst mycket om hedersrelaterat våld och förtryck? Vad? Har du stött på 

begreppet i några andra sammanhang? 

 

Tema 2. Skolans/Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck 

 Talas det om hedersrelaterat våld och förtryck på er arbetsplats?  

 Har du, och isåfall hur, kommit i kontakt med problematiken som ingår i 

begreppet? På arbetsplatsen eller övrig plats? 

 Vilka tecken på hedersrelaterat våld och förtryck är ni uppmärksamma på?  

 

Avslutande frågor 

 Finns det något som du vill tillägga? 

 Finns det något som du inte vill att vi ska ta med i uppsatsen? 

 Har du avslutande frågor/kommentarer? 

 Hur känner du nu, efter intervjun? 

 Något vi bör veta innan vi lämnar? 

  



  
 

VII 

Bilaga 5 Samtyckesbrev 

 

Hej!  

Vi heter Nike Berglund och Johanna Simonsson och studerar till socionomer på 

Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning ingår det att författa en kandidatuppsats. 

Uppsatsens syfte är bland annat att med ett intersektionellt perspektiv genomföra en 

diskursanalys av hur professionella inom skola och socialtjänst talar om/förklarar 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Den här studien kommer att utföras genom en intervju med dig där förväntad tidsåtgång 

är ca 45 – 60 min. För att underlätta vår transkribering kommer vi med ditt samtycke 

använda ljudupptagning under intervjun. Ljudfilerna kommer förstöras efter genomförd 

transkribering.  

 

Deltagandet är frivilligt och du får avbryta din medverkan när som helst. Du har även 

rätt att bestämma ramarna för din medverkan. Detta innebär att om du vid något tillfälle 

under intervjun inte vill svara så är det helt okej att vara tyst eller ”passa” på frågan.  

I den färdiga intervjun kommer fiktiva namn att användas och du som intervjuperson är 

helt anonym. Din arbetsplats kommer också vara anonym.  

 

Uppsatsen kommer att publiceras på portalen Diva.  

 

Uppgifterna som inhämtas under denna studie används endast till forskningsändamål 

och innebär att den erhållna empirin endast används för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Härmed ges mitt samtycke till att delta i intervjun i enlighet med ovanstående 

beskrivning:  

Dagens datum:  

Namnunderskrift: ____________________________________ 

 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla.  

 


