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Abstract 
This study focuses its interest on recent years’ increased attention, in 
Sweden, to the phenomenon of honour violence. The attention has 
taken the shape of, for example, government actions and public debate.  

The overall purpose of this dissertation is to study the discourses that 
have been held in the public sphere and therein find expressions of ideas 
and positions regarding how the state should react to honour violence. 
To achieve the overall objective, it was necessary to use previous theories 
to construct an analytical tool. The analytical tool consists of four 
different sociopolitical measures used to handle honour violence: 
regulation type 1, regulation type 2, exit (nothing) and dialogue. In the analysis 
tool, the various types of intervention are regarded as operational visions 
of the multicultural society. The multicultural ideal assimilation, which 
eagerly supports common values and where the group’s importance is 
toned down, is behind the sociopolitical action regulation type 1. 
Cosmopolitanism is the multicultural ideal of which regulation type 2 is a 
manifestation. It stresses tolerance for differences and human rights, but 
is reluctant to accept circumstances in which individuals are forced to 
submit to group pressure. For fragmented pluralism, group solidarity and 
respect for the rights of the group are important and this view is 
reflected in the intervention exit (nothing). The final version of 
multiculturalism, interactive pluralism, calls attention to the importance of 
interaction between groups and mutual understanding of differences. 
The intervention which mirrors this form of multiculturalism is a dialogue. 

A further objective of this study is to highlight how social work with 
honour violence is presented in the media. 

The dissertation has its epistemological basis in the critical realism 
and theoretically the study is rooted in ideas about multiculturalism. 
Especially important have been the theoretical discussions focused on 
the conflict between equality and liberty in multicultural western states. 
Among other things I have searched for answers to the following 
questions: To what extent are the different multicultural ideas reflected 
as action or social policy interventions against perpetrators of honour 
violence, in the mediated public sphere? Does the dichotomy 
multiculturalism/assimilation have any bearing and relevance in the 
Swedish debate on honour violence or are there second positions behind 
the binary split? To what extent and by what means are the social 
services described in the debate on honour violence? 

The empirical material basically consists of 1755 articles taken from 
five of Sweden's largest daily newspapers (in some of the analyses, only 
certain parts of this material are used). The news articles have been 
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treated on the basis of a content analytical method. To help, a special 
computer program (QDA Miner), developed among other things for this 
purpose, has been used. Some parts of the analysis have been carried out 
by manual coding while other parts are made by computer automated 
searching and downloading of specific words. Some simple descriptive 
statistical calculations have been made. The results are reported in 
frequency tables and, in some cases, with illustrative quotations from the 
newspaper articles. 

The results of the study show that: (1) there has been an increasing 
interest in honour violence the last few years and this seems to coincide 
with the two honour killings of Fadime Sahindal and Pela Atroshi, (2) it 
is possible to detect four different forms of social action, and one of 
them, regulation type 2 (that is the cosmopolitan vision), seems to have a 
special status in that it is most common, (3) dichotomy 
multiculturalism/assimilation hardly corresponds to the context in which 
the honour violence is discussed (4) the social policy measures most 
often seem to be reactive, (5) agents behind the statements on social 
policy are most often politicians and commentators, and finally, (6) social 
services, in relation to other authorities, are mentioned rarely and 
presented in a fairly negative way. 

A key implication of the study results is that when people called for 
government action against those who practice honour violence, this does 
not necessarily mean they have an assimilationistic view. The key 
question is how “demand for intervention” is justified. From an 
assimilationistic standpoint, governmental actions should lead to a single 
"lifestyle," while they from a cosmopolitan viewpoint should rather 
ensure compliance with laws and human rights. It is therefore important 
not to confuse these two perspectives. 
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Sammanfattning 
Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet 
runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig 
uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. 

Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att studera 
det samtal som förts i den medierade offentligheten, för att däri finna 
uttryck för idéer och ståndpunkter om hur staten skall reagera på 
hedersrelaterat våld. 

För att kunna uppnå det övergripande syftet var det nödvändigt att 
med hjälp av tidigare teori konstruera ett analysinstrument, detta är 
studiens andra syfte. Analysverktyget som användes i undersökningen 
bestod av fyra olika socialpolitiska åtgärder för att komma till rätta med 
hedersvåld: reglering typ 1, reglering typ 2, exit (ingenting alls) och dialog. De 
socialpolitiska åtgärderna i analysverktyget betraktas som 
operationaliserade visioner om det multikulturella samhället. Det 
multikulturella samhällsidealet assimilationism, där det ivras för 
gemensamma värderingar och där gruppens betydelse tonas ner, ligger 
bakom den socialpolitiska åtgärden reglering typ 1. Kosmopolitism är det 
multikulturella ideal vilket åtgärdsformen reglering typ 2 är en yttring av. 
Här betonas tolerans för skillnader och mänskliga rättigheter, men ovilja 
inför omständigheter då individer ställs inför gruppers tvång till 
anpassning och underkastelse. Den multikulturella formen som benämns 
fragmentiserad pluralism och där gruppgemenskap, respekt för 
grupprättigheter och gruppers särart är viktiga ståndpunkter, reflekteras i 
interventionsformen exit (ingenting alls). I den sista varianten av 
multikulturalism, interaktiv pluralism, påtalas betydelsen av samspel mellan 
grupper och ömsesidig förståelse av olikheter, interventionsformen som 
speglar denna form av multikulturalism är dialog. 

Ett ytterligare mindre syfte med licentiatavhandlingen består i att 
belysa hur socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld lyfts fram i 
medierna. 

Licentiatavhandlingen är vetenskapsteoretiskt grundad i kritisk realism 
och teoretiskt är studien förankrad i tankegångar om multikulturalism. 
Speciellt betydelsefulla är de teoretiska diskussioner där man fokuserar 
på konflikten mellan jämställdhetsideal och frihetsideal i multikulturella 
västerländska stater. Följande frågor söker jag svar på: I vilken 
omfattning återspeglas olika multikulturella idéer, i form av åtgärder eller 
socialpolitiska interventioner mot dem som utför hedersrelaterat våld, i 
den medierade offentligheten? Vilken betydelse har faktorer som 
tidningsartikelkaraktär, tidningens utgivningsområde och 
publiceringstidpunkt på vilka socialpolitiska interventioner som lyfts 
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fram? Hur ser skillnaden mellan olika aktörer ut vad gäller vilken 
socialpolitisk åtgärd som lyfts fram och finns det skillnad mellan aktörer i 
vilken omfattning som de förekommer i tidningsartiklarna? I vilken mån 
har dikotomin multikulturalism/assimilationism någon bäring och 
relevans i den svenska debatten om hedersvåld? I vilken grad och på 
vilket sätt skildras socialtjänsten i debatten om hedersrelaterat våld? 

Empirin består i grunden av 1755 artiklar ur fem av Sveriges största 
dagstidningar (i några av analyserna har endast vissa delar av detta 
material används). Tidningsartiklarna har behandlats utifrån den 
textanalysiska metoden innehållsanalys. Som hjälp har använts ett speciellt 
datorprogram (QDA Miner) som utvecklats bl.a. för detta ändamål. 
Vissa delar av analysen har utförts genom manuell kodning medan andra 
delar har datorn genom instruktioner automatiskt sökt och hämtat 
specifika ord. Viss enklare deskriptiv statistisk beräkning har skett. 
Resultaten redovisas i frekvenstabeller och i vissa fall även med 
exemplifierande citat hämtade från tidningsartiklarna. 

Resultaten i studien visar att: (1) intresset för hedersvåld har ökat de 
senaste åren och att detta tycks ha sammanfallit med de två 
hedersmorden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi; (2) det går att 
påvisa fyra olika former av socialpolitiska åtgärder i artikelmaterialet samt 
att en av dessa, reglering typ 2 (dvs. den kosmopolitiska visionen) tycks ha en 
särställning genom att vara den mest förekommande, även då man testar 
mot variabler som tidningsartikelkaraktär, tidningens utgivningsområde 
och publiceringstidpunkt; (3) dikotomin multikulturalism/ 
assimilationism stämmer dåligt i de sammanhang där hedersrelaterat våld 
diskuteras; (4) de socialpolitiska åtgärderna förefaller oftast vara reaktiva; 
(5) politiker och debattörer utgör aktörer som man oftast finner bakom 
uttalanden om socialpolitiska åtgärder; och slutligen (6) socialtjänsten 
nämns i ringa grad i förhållande till andra myndigheter samt framställs i 
tämligen negativ dager. 

En central implikation av studiens resultat är att resta krav på statliga 
ingripanden mot dem som utövar hedersvåld inte nödvändigtvis innebär 
en assimilationistisk ståndpunkt. Den springande punkten är hur ”kraven 
på ingripanden” motiveras. Ur en assimilationistisk ståndpunkt ämnas 
statliga åtgärder mynna ut i en delad ”livsstil”, medan det utifrån en 
kosmopolitisk ståndpunkt snarare handlar om att åtgärderna skall 
säkerställa efterlevnad av lagar och mänskliga rättigheter. Det gäller 
således att inte förväxla dessa två på ytan lika men ändå i grunden olika 
ställningstaganden. 
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1. Hedersrelaterat våld på agendan 

1.1 Inledning 

I morse väcktes statsrådet Mona Sahlin av telefonen och beskedet om 
Fadimes död. 

– Jag har gråtit under hela förmiddagen, säger hon. 

– Men när jag slutat gråta ska jag vässa klorna. 

Med Fadime hade Mona Sahlin kontakt då och då sedan 1998. Hon var en 
av flera invandrartjejer som närmade sig makthavare och svenska medelålders 
feminister med sin fråga: varför vågar ni inte tala klarspråk om hedersmord?   

– Fadime var en modig ung kvinna, säger Mona Sahlin, som vågade berätta. 
Hon var  ...förundrad över att jag inte förstod. 

"Hade svårt att förstå" 

Vad lärde Fadime dig? 

– Som uppvuxen i Sverige med föräldrar som stöttat mig hade jag svårt att 
förstå hur en pappa kan tvinga sina döttrar, allt för att familjens ära ska 
hållas uppe. Jag, och många andra, har istället talat om generella 
maktstrukturer. 

– Jag var helt enkelt rädd att låta som Sverigedemokraterna: "se där, sådana 
är invandrarna, ut med dem bara". Istället var jag feg, och blundade. 

– Jag har bett om ursäkt för det.1 

Uttalandet gjordes i Aftonbladet av dåvarande integrationsminister strax 
efter Fadime Sahindals död i januari 2002. Här finns tre olika, men ändå 
sammanvävda, teman som fått betydelse i såväl debatt, som samhällelig 
praxis. Det ena är att det vid denna tidpunkt inte gjorts tillräckligt mycket 
för personer som utsatts för hedersrelaterat våld. I dag kan man dock 
konstatera att det skett vissa förändringar på detta område. Tiden som 
förflutit efter mordet har präglats av en eskalerad statlig satsning på de 
välfärdsområden där man kommer i kontakt med hedersrelaterat våld. 
Vidare kan man nog hävda att medvetenheten om hedersrelaterat våld 
nu hos det största flertalet torde vara relativt god, samt att 

1 Weigl 2002 "- Jag har gråtit hela morgonen - Mona Sahlin i morse: Fadime var 
en modig ung  kvinna". Aftonbladet. 22 januari. 
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uppmärksamhet runt denna problematik skett på olika sätt och på olika 
nivåer. För att nämna några: 

Det har på sina håll hävdats att mordet på Fadime Sahindal blev 
startskottet på den debatt varigenom hedersrelaterat våld på allvar 
synliggjorts och kommit upp på dagordningen i såväl politiska som 
massmediala och i vetenskapliga sammanhang. 
Det offentliga Sverige har agerat för att utarbeta strategier för att 
hantera problematiken. Detta har skett på politisk nivå genom att 
kompetensstärkande-, kartläggande- och stödjande uppdrag givits till 
olika myndigheter. Underlydande myndigheter på statlig nivå, 
länsstyrelsenivå och kommunnivå har bedrivit ett utvecklingsarbete 
med målsättningen att på ett bättre sätt hjälpa personer som utsätts 
för hedersrelaterat våld. 
I det ”civila” samhället har mobilisering skett för att motverka 
uppkomst och konsekvenser av hedersrelaterat våld. Kvinnojourer, 
”Sharaf hjältar”, ”Elektra”, och den ideella verksamheten ”Glöm 
aldrig Pela och Fadime” är några exempel på dessa 
frivilligorganisationer och föreningar. 
Även inom det internationella samfundet jobbar man med frågan. I 
FN följer och dokumenteras utbredning och förekomst i världen.2 I 
arbetet med att avslöja kränkningar mot de mänskliga rättigheterna 
(genom närvaron av exempelvis hedersrelaterat våld) utgör 
exempelvis Amnesty en viktig aktör. 

Den andra tematiken i artikeln berör det faktum att personer som utsatts 
för hedersrelaterat våld har försökt att göra problematiken känd genom 
att berätta om sina erfarenheter, men att detta inte blivit taget på 
tillräckligt allvar. Även här har viktiga förändringar skett. Vid sidan av 
annan social problematik, som exempelvis missbruk och misshandel, har 
hedersrelaterat våld idag närapå fått ”status” som officiellt erkänt 
samhällsproblem. 

Etablissemangets oförmåga att ta till sig att det här och nu i Sverige 
finns hedersvåld, är den tredje tematiken i artikeln. Kritiker skulle kanske 
ha sagt att man från politiskt håll, trots att man under lång tid varit 
medveten om problematiken, allt för länge blundat och negligerat den. 
En förklaring till detta skulle kunna ligga i det som socialantropologen 
Unni Wikan benämnt som ”Generous betrayal”3. Hon menade att parallellt 
med rasism, segregering och marginalisering även en långtgående respekt 
för ”de andras kultur” i sig blivit ett problem för immigranter, speciellt 
kvinnor och barn. Kultur har kommit att ta den plats som tidigare ras 

2 Jemteborn 2005 s. 1. 
3 Wikan 2002. 
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innehaft, innehållandes etnisk identitetspolitik. På så vis har idéerna om 
de mänskliga rättigheterna kommit att utmanas. Wikan menade att stater 
som Sverige och Norge av rädsla att bli utmålade som rasistiska offrat 
frihet och jämlikhet på kulturens altare. 

Ur Wikans resonemang skönjes en tankefigur som belyser en 
dikotomi eller dualism mellan tolerans kontra rasism, multikulturalism 
kontra assimilationism och pluralism kontra enhetlighet. 

Tecken på denna tankefigurs existens finner man exempelvis i viss 
antirasistisk diskurs där man framhåller att det i mångkulturalismens 
efterdyningar reses förnyade krav på anpassning och likriktning av 
minoritetsgrupper till majoritetsgruppen. Man pratar då om neo-
assimilationism.4 Forskaren Anna Bredström tolkade t.ex. sina resultat i 
dessa termer när hon undersökte ”invandrare” i svensk hiv- och 
aidspolicy. Hon skriver: 

Medan det under åttiotalet och det tidiga nittiotalet handlade om en syn på 
invandrare som återfinns i en kulturpluralistisk diskurs, där flera kulturer 
kan finnas och samsas bredvid varandra, förändras diskursen under 
nittiotalet till att allt mer handla om universella världen. Denna förändring 
har här begreppsliggjorts som en förskjutning från en kulturpluralistisk till en 
neo-assimilatorisk diskurs.5 

Som jag ser det fastnar Bredström i ovan nämnda tankefigur och det 
som beskrivs eller tolkas blir endera mångkulturellt eller 
assimilationistiskt. 

En utgångspunkt i denna undersökning är att när nyanser i 
uppfattningar reduceras till denna dikotomi riskerar detta att skapa 
problem. Wikan har lyft fram ett, vilket är att det på politisk nivå funnits 
en ängslighet att stå upp för mänskliga rättigheter. 

Dikotomin har troligen även inverkat på den debatt som följt efter 
mordet på Fadime Sahindal där idéer i vissa fall brutits i en polemisk ton. 
På en nivå har åsiktsskillnaderna stått mellan hur man skall förstå och 
beskriva fenomenet hedersrelaterat våld. Här har det funnits en 
motsättning mellan de som lagt in kulturella förklaringsaspekter och de 
som menar att man bör vara försiktig med att hänvisa till kultur. 
Meningsmotsättningen mellan ”kulturförespråkare” och ”kulturkritiker” 
har även lyfts upp och gjorts till vetenskapligt studium.6 

Om ena ytterligheten i argumentationen var hur hedersproblematiken 
skulle förstås, så har den andra varit vilka åtgärder som föreslagits. För 
ett ämne som socialt arbete med sin påtagliga kopplig till 

4 Sverige mot rasism 2008. 
5 Bredström 2006. 
6 Exempelvis Ekström 2006; Kurkiala 2005. 
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förändringsarbete och problemlösning7 menar jag att det är motiverat att 
titta närmare på de aspekter av den samhällsdiskurs som handlat om 
ingripanden, dvs. vad samhället skall göra för att komma tillrätta med 
hedersrelaterat våld. Spörsmålet som delvis hamnar i förgrunden berör 
socialfilosofiskt tänkande och resonemang runt hur man skall organisera 
ett multietniskt eller multikulturellt samhälle i de fall valfrihetsideal 
kränker jämlikhetsideal. 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Licentiatavhandlingen har tre syften. Det första är att studera det samtal 
som förts i den medierade offentligheten8, för att däri finna uttryck för 
idéer och ståndpunkter om hur staten9 skall reagera på hedersrelaterat 
våld. Avgränsning görs till de idéer och ståndpunkter vilka riktar sig mot 
de individer eller grupper som utövar hedersrelaterat våld. Det 
medieområde som undersöks och analyseras är svensk dagspress. 

Syfte nummer två har utarbetats för att kunna uppnå det första syftet. 
Det offentliga samtalet kommer att undersökas med hjälp av 
innehållsanalytisk metod. Syftet är därför att utveckla ett 
analysinstrument för detta ändamål. En artikel skriven av sociologerna 
Hartmann & Gerteis10 kommer i denna studie att få en central roll. Deras 
intention är att överskrida en dualistisk multikulturell/assimilationistisk 
uppdelning. De presenterar en teoretisk modell med fyra olika 
multikulturella former eller multikulturella visioner.11 En inriktning i 
licentiatavhandlingen är att koppla problemområdet hedersrelaterat våld 
till det forskningsområde som berör multikulturella frågor och därefter 
på teoretisk väg knyta samman Hartmanns & Gerteis teoretiska modell 
med tänkbara socialpolitiska interventioner för att komma tillrätta med 
hedersrelaterat våld. Dessa socialpolitiska interventioner blir i sin tur en 
viktig del av analysinstrumentet för innehållsanalysen och används för att 
beskriva vilka socialpolitiska åtgärder12 som reses i den medierade 

7 Bernler & Johnsson 1991 s. 34-35. 
8 Begreppet fångar betydelsen i att tidningsmaterial som används i studien är av både 
debatterande och nyhetsrapporterande slag. 
9 Stat används här i vid bemärkelse och inkluderar politiska församlingar och 
myndigheter på såväl statlig-, landstings- som kommunal nivå. 
10 Hartmann & Gerteis 2005. 
11 Modellen, har mig veterligen, inte tidigare används i någon empirisk studie. Jag 
genomförde den 5 december 2007 en sökning i databasen Social Sciences Citation 
Index för att se i vilka vetenskapliga arbeten som artikeln citerats. Vad jag fick fram var 
att artikeln vid denna tidpunkt visserligen fanns citerad i en annan artikel, men att den 
multikulturella modellen inte användes som teoretiskt verktyg i studien. 
12 Med socialpolitiska åtgärder avses statliga insatser, både direkta eller indirekta, för att 
garantera alla medborgare skäliga levnadsförhållanden. Målsättningen är att undanröja 
eller förhindra sociala problem (Holgersson 2000; Nationalencyklopedin 2007). 
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offentligheten om hedersrelaterat våld i en svensk kontext. Utöver 
innehållsanalysens granskning av förekomsten av olika socialpolitiska 
interventioner kommer även analysen att innehålla frågan om 
åtgärdsförslagen är att betrakta som reaktiva och riktas direkt mot det 
hedersrelaterade våldet eller om de är proaktiva dvs. förebyggande. 

Utöver det två första finns ett ytterligare tredje mindre syfte med 
licentiatavhandlingen. Detta syfte är att belysa hur socialtjänstens13 arbete 
med hedersrelaterat våld lyfts fram i medierna. Även här kommer 
metoden innehållsanalys att användas. Analysinstrumentet vid denna 
analys utformas för att ge svar på i vilken utsträckning socialtjänsten 
förekommer i tidningsartiklarna i förhållande till andra, i detta 
sammanhang, signifikanta myndigheter. Därutöver ingår om 
socialtjänsten skildras på ett positivt, negativt eller neutralt sätt. 

Studien har följande frågeställningar: 
I vilken omfattning återspeglas olika multikulturella idéer, i form av 
åtgärder eller socialpolitiska interventioner mot dem som utför 
hedersrelaterat våld, i den medierade offentligheten? 
Vilken betydelse har faktorer som tidningsartikelkaraktär, tidningens 
utgivningsområde och publiceringstidpunkt på vilka socialpolitiska 
interventioner som lyfts fram? 
Hur ser skillnaden mellan olika aktörer ut vad gäller vilken 
socialpolitisk åtgärd som lyfts fram och finns det skillnad mellan 
aktörer i vilken omfattning som de förekommer i tidningsartiklarna? 
I vilken mån har dikotomin multikulturalism/assimilationism någon 
bäring och relevans i den svenska debatten om hedersvåld? Finns det 
bakom den binära uppdelningen andra ståndpunkter? 
I vilken grad och på vilket sätt skildras socialtjänsten i debatten om 
hedersrelaterat våld? 

1.3 Socialt arbete och medier 

Kort något om mediers påverkan 
Synen på massmediernas effekter inom forskningen har genom åren 
förändrats.14 Fram till 1940-talet ansågs medierna ha ett starkt inflytande 
på människors åsikter, uppfattningar och beteenden. Man pratar om att 
perioden kännetecknades av en syn där medier var ”allsmäktiga”. 

13 Socialt arbete där man arbetar med hedersrelaterat våld sker på andra håll än inom 
socialtjänsten. Jag har dock gjort avgränsningen till denna verksamhetsgren då flest 
socialarbetare är anställda inom denna organisation (se Lundström 2004 s. 226).  
14 T.ex. Nilsson 2004 ; Strömbäck 2006.  
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De begrepp som användes för att illustrera medieeffekterna var ”the hopdermic 
neele theory” (injektionsnålsmodellen) och ”the magic bullet theory”.15 

Efterföljande period (från 1940-talet till slutet av 1960-talet) slog pendeln 
över åt andra hållet och man kom att uppfatta medierna som ”maktlösa”. 
Detta betydde emellertid inte att forskningen som helhet påvisade att 
medierna saknade effekter. Det som uppmärksammades var avsaknaden 
av ett enkelt linjärt stimulus responssamband mellan medier och publik.16 

Mot slutet av 1960-talet kom ånyo en vändning där mediernas 
effekter uppvärderades. Forskningsdata pekade på att medierna kanske 
inte kunde karaktäriseras som ”allsmäktiga” men ändå ”mäktiga”. 

Medieforskningens intresse rörde sig från kortsiktiga effekter i termer av 
attityd-, åsikts- eller beteendeförändringar. Istället riktades intresset mot 
långsiktiga effekter i termer av de kognitiva varselblivnings- och 
påverkansprocesser på individnivå som föregår själva åsiktsbildandet samt 
mot hur medierna påverkar samhället på makronivå.17 

Tidigare nämnda dagordningsfunktion (eller dagordningsteori) utgör en 
av de mest betydande mediateorierna i sättet att se på mediernas 
påverkansmöjligheter.18 Teorin fördes fram av de två medieforskarna 
Maxwell McCombs och Donald L. Shaw i den idag klassiska artikeln The 
Agenda-Setting Function of the Mass Media.19 Ett avgörande antagande i 
teorin är att medierna har makt att inverka på vad individer ser som 
viktiga frågor. ”De har måhända inte makt över våra åsikter, men 
däremot över vad vi har åsikter om.”20 

De tre centrala delarna i dagordningsprocessen brukar tillskrivas 
mediernas dagordning, medborgarnas dagordning och den politiska 
dagordningen. De olika dagordningarna inverkar på varandra men är 
åtskilda. Faktorer som har en potentiell möjlighet att påverka hur 
dagordningarna formas är bl.a. inflytelserika medier, spektakulära 
händelser, samt allmänhetens och eliters erfarenheter och 
kommunikation.21 Ytterligare en dagordning som är värt att nämna i 
detta sammanhang är den som berör myndigheter. Barbara Nelson har i 
sin forskning om barnmisshandel i USA definierat myndigheternas 
dagordning som den process varigenom offentliga myndigheter lär sig 

15 Nilsson 2004 s. 346. 
16 Strömbäck 2006. 
17 Ibid. s. 10. 
18 Strömbäck 2000. 
19 Maxwell & Donald 1972, jämför även Strömbäck 2000. 
20 Strömbäck 2000 s. 150. 
21 Ibid. 
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om nya problem, bestämmer sig för att ge den sin uppmärksamhet samt 
mobiliserar organisationen för att tackla problem.22 

Inom dagordningsforskningen har en utveckling gått från att studera 
vad som uppfattas som intressant mot att bl.a. intressera sig för hur 
medierna skildringar problem och händelser samt det sätt varpå dessa 
skildringar inverkar på mediekonsumenters gestaltningar (kognitiva 
scheman). Teori med denna fokus kallas framing-teorin (gestaltningsteorin). 
Utgångspunkten i teorin är att samma händelse kan beskrivas på olika 
vis, vara korrekta, men ändå få betraktaren att tänka på olika sätt. 
Grundläggande postulat i teorin är för det första att skildringar av 
verkligheten alltid är limiterade, vissa ting framhålls medan andra väljs 
bort. För det andra ses gestaltningar av verkligheten som någonting 
annat än verkligheten i sig.23 Frames eller gestaltningar konstitueras 
genom fyra beskaffenheter: 24 

Den första egenskapen är att gestaltningarna definierar problemen. Den 
andra egenskapen är att de ger vägledningar om vad som ska ses som det 
gestaltade problemets orsak. Den tredje egenskapen är att de med 
nödvändighet uttrycker värderingar eller, med Robert Entmans ord, 
moraliska omdömen. Den fjärde och sista egenskapen är att de ger en bild av 
möjliga lösningar.25 

Varför medier? 
Varför skall man i ett ämne som socialt arbete befatta sig med något som 
närmast är att betrakta som en mediestudie? I en antologi med nordiska 
forskare (från ämnesområdena sociologi, kriminologi, socialt arbete, 
socialpolitik, statsvetenskap och journalistik) menar man att det inom det 
social- eller samhällsvetenskapliga området utvecklats ett ökat intresse 
för massmediestudier.26 Detta motiveras med: 

22 Refererat i Walton 1993. Av resursskäl (i första hand tidsbegränsningar) har det inte 
varit möjligt att analysera myndigheters dagordning i denna studie, även om det skulle 
vara både möjligt och relevant. 
23 Strömbäck 2000 s. 215-218. 
24 Andra exempel på förekommande gestaltningar i tidigare forskning är: den episodiska 
och tematiska, konflikt, olycka och risk, ekonomiska, vetenskapliga och fokus på 
enskilda livsöden. Se J:son Lönn 2005 s. 51-53. 
25 Strömbäck 2000 s. 217. 
26 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd 2004 s. 13 ff. Se även Forkby 2005. 
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Ibland har det hävdats att makten över medborgarnas tankar går genom 
makten över massmedia. Medieforskare har antagit att medierna har en 
dagordningsfunktion (agenda-setting) eller problemformuleringsprevilegium,… 
Mediernas innehåll och inflytande och olika aktörers mediaanvändning (som 
konsumenter och producenter) blir i ett sådant perspektiv ett naturligt 
studieobjekt om man intresserar sig för hur tankeströmmar och idéer sprids 
och konstitueras. Det gäller inte minst områden som socialpolitik och socialt 
arbete…27 

Spektakulära och dramatiska människoöden som genom mediernas 
uppmärksamhet fått effekter för det sociala arbetet utgör, enligt min 
mening, ett viktigt motiv för att studera massmedier inom ramen för 
forskning i socialt arbete.28 Ett fall som på ett tydligt sätt illustrerar detta 
skedde år 1990. Under en semestervistelse i Sverige mördades en 
västtysk pojke vid namn Michael av sin styvpappa. Denna och några 
andra liknade händelser fick medial uppmärksamhet och ledde sedermera 
till en debatt om socialtjänstens och samhällets (o)förmåga att skydda 
utsatta barn. Detta utmynnade i att socialstyrelsen fick regeringens 
uppdrag att utforma ett åtgärdsprogram i syfte att stärka kompetensen 
och barnperspektivet inom det sociala arbetet. Under det som kom att 
kallas ”Barn i fokus-projektet” kom en rad olika åtgärder till stånd för att 
förbättra det sociala barnavårdsarbetet. 29 

Då det gäller den massmediala uppmärksamheten och påföljande 
socialpolitiska reaktioner finns betydande likheter mellan händelsen med 
den mördade pojken Michael och morden på bl.a. Pela Atroshi och 
Fadime Sahindal. Troligen var det morden på dessa två unga kvinnor 
som blev startskottet för den intensiva offentliga debatten om 
hedersrelaterat våld.30 Verksamheter där det bedrivs socialt arbete har 
under de år som förflutit efter morden varit föremål för ett 
utvecklingsarbete med fokus på kunskap och metoder, vilket till viss del 
torde vara resultatet av den offentliga uppmärksamheten runt 
hedersrelaterat våld. 

Utöver argumenten ovan, att intressera sig för medier inom ramen för 
forskning i socialt arbete, instämmer jag i den uppfattning som menar att 
medier fungerar som en betydande samhällelig maktresurs genom att den 
befinner sig mellan allmänheten och samhällets olika institutioner och 
därigenom får stor påverkan på hur sociala problem ses och uppfattas.31 

27 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd 2004 s. 13. 
28 Sundell & Egelund 2001. 
29 Barn i fokus (projekt) 1996. 
30 Ett antagande som även görs av bl.a. De los Reyes 2003 s. 10; Strand Runsten 2006 s. 
189. 
31 Andersson 2004 s. 26. 
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En rimlig gissning är att massmedierna spelar en viktig funktion i 
opinionsbildningen i ämnen som rör mångfald och integration.32 Det har 
bl.a. hävdats att de föreställningar allmänheten har om hedersrelaterat 
våld till stor del präglats och formats av medierna.33 Yvonne Sjöholm 
visar t.ex. i en studie att socialsekreterare i första hand fått sin kunskap 
om hedersvåld just genom medierna.34 

Av det jag erfarit har uppmärksamheten runt hedersrelaterat våld 
skett i flera olika medier, t.ex. tv, radio och dagspress. I denna studie har 
avgränsning skett till diskussionen i dagstidningar (redogörelse av valet 
av dagstidningar återkommer jag till i metodavsnittet). Det finns så vitt 
jag ser inga övergripande vetenskapliga eller kunskapsmässiga skäl till 
denna avgränsning. Inte heller går motiv till denna avgränsning att hitta i 
studies syfte och frågeställningar. Med andra ord kunde avgränsningen 
mycket väl ha gjorts på annat sätt. Att valet ändå föll på dagstidningar, 
och inga andra medier, är i all sanning högst prosaisk och pragmatisk. 
Det handlade om ett strategiskt val utifrån den tidsram som jag hade för 
att slutföra detta arbete.35 Dagstidningar finns idag i de flesta fall lätt 
tillgängligt som datafiler genom våra universitetsbibliotek. Jag gjorde 
bedömningen att anskaffning och bearbetning (t.ex. transkribering) av 
radioprogram eller tv-program skulle ta mer tid än jag hade till mitt 
förfogande. 
1.4 Personlig ingång i ämnet 
Min vilja att närma mig detta ämnesområde utgår från mina erfarenheter 
som praktiker inom det sociala arbetet. Jag skall här kort återge ett av de 
första tillfällena då jag kom i kontakt med hedersrelaterat våld. 

Det var i början av vårterminen 2002 som jag satt på mitt tjänsterum 
och samtalade med en flicka som sökt upp mig för att hon inte mådde 
bra. Tjänsten som gymnasiekurator hade jag vid denna tidpunkt haft i 
drygt ett halvår. 

Omvärlden hade på vissa sätt dramatiskt förändrats under det senaste 
halvåret. Attacken på World Trade Center var en av dessa händelser som 
på olika sätt gett genklang i skolans inre värld. En mindre global, men för 
vissa elever på skolan mera kännbar händelse, var mordet på den unga 
kurdiska kvinnan Fadime Sahindal. 

32 Asp & Integrationsverket 2002. 
33 Reimers 2005; Sverige. Utredningen om makt integration och strukturell 
diskriminering, Nohrstedt & Camauër 2006. 
34 Sjöblom 2006. 
35 Ämnesinriktningen på avhandlingen har delvis ändrats under forskarutbildningens 
gång. Bland annat påbörjades en intervjustudie, av socialsekreterares erfarenheter av att 
möta hedersrelaterat våld, som inte fullföljdes. 
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Eleven som satt framför mig sade att hon hade ”ett helvete” hemma. 
Hon berättade att hon och fadern ständigt bråkade med varandra. 
Konflikterna handlade om att hon att inte fick bestämma över sitt eget 
liv. Pappan, bröderna och landsmän som bodde i samma område som 
familjen kontrollerade varje steg hon tog. Hon tilläts inte träffa kompisar 
på sin fritid. Det enda tillfället hon fick vara hemifrån var när hon var i 
skolan. Men efter skolan var slut var hon tvungen att gå raka vägen hem. 
Pappan kontrollerade noga schemat. Blir hon försenad väntar olika 
former av bestraffningar. 

Den unga kvinnan var vid tidpunkten för vårt samtal 18 år och läste 
sitt andra år på gymnasiet. Hon och hennes familj hade kommit till 
Sverige när hon var 7 år. Hon berättade att för varje år som gått har hon 
blivit allt hårdare hållen. Då hon gjort något som fadern ansåg vara orätt 
straffade han henne tidigare ”endast” genom verbala hot och okväden, 
t.ex. genom att skrika hora åt henne, Men under de senaste åren hade 
han även börjat slå henne fysiskt, ofta mycket hårt. Vid ett tillfälle 
sparkade han henne så hårt i magen att hon efter att par dagars 
sängliggande tvingats uppsöka läkarvård. På sjukhuset vågade hon dock 
inte tala om hur skadan uppkommit. 

Hon fortsatte berätta om att hon under högstadie- och gymnasietiden 
haft förstående lärare som på olika sätt hjälpt och stöttat henne. Bland 
annat fick hon hjälp med att i sitt schema få inskrivet lektioner som inte 
fanns. På så sätt ägde hon ett visst frirum, ett eget liv utanför familjen 
med kompisar och vänner. Vidare berättade hon om en underbar 
pågående kärleksrelation med en kille. Dock med ständig fruktan för sitt 
liv om de skulle blev påkomna och detta kom fram till hennes familj. 
Detta var hennes största problem i livet. 

I mitt arbete som gymnasiekurator har jag träffat flera flickor/kvinnor 
i liknande livssituation. Trots att jag blivit starkt berörd av dessa 
vittnesmål har det ändå varit utmanade och spännande, att som 
medmänniska och professionell, bli insläppt och få inblick i dessa unga 
kvinnors liv och tillsammans med dem få vara med och driva ett 
förändringsarbete. 

Genom mitt arbete har det varit ”nödvändigt” att lära sig mer om hur 
man förväntas arbeta med ungdomar som drabbas av hedersrelaterat 
våld. Det har för min del skett genom att jag gått fortbildningar och 
försökt följa med i det som skrivits om hedersrelaterat våld. 

En reflektion, som jag gjort vid flera utbildningstillfällen är att 
föreläsare som lyfter fram att mänskliga rättigheter och svensk 
lagstiftning obönhörligen måste gälla alla, även invandrare, nästan alltid 
inleder sitt anförande med att något i stil med: - Jag är i grunden för ett 
tolerant och pluralistiskt samhälle… Jag har grunnat över detta närmast 
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ritualliknande urskuldande. Kanske har det att göra med att personerna i 
fråga upplevt situationer där de blivit påhoppade och anklagade för att 
vara intoleranta. Eller har det att göra med en rädsla för att framstå som 
rasistisk. Om detta kan vi endast spekulera. Men det är som att våra 
diskursiva kategorier inte tillåter samma person att samtidigt stå för 
mänskliga rättigheter och tolerans. Denna urskuldande hållning har 
fascinerat mig och påverkat inriktningen på mitt forskningsintresse. 
1.5 Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 
I det tillstånd som rådde efter mordet på Fadime Sahindal med 
hedersvåld högt på agendan reagerade regeringen tämligen kraftfullt, och 
en rad olika politiska åtgärder kom till stånd. 

Den 14 februari 2002 gav regeringen länsstyrelserna i Stockholm, 
Skåne och Västra Götaland i uppdrag att kartlägga behoven av skyddade 
boenden för flickor som utsattes eller riskerar utsättas för hedersrelaterat 
våld. Året efter fick de tre länsstyrelserna ännu ett regeringsuppdrag att 
utveckla uppbyggnaden av skyddade boenden för dessa flickor samt 
fungera som stöd för andra länsstyrelser. Parallellt med detta fick landets 
övriga länsstyrelser i uppdrag att utreda behoven av insatser för denna 
grupp i sina län.36 

Genom kartläggningen uppskattades vid denna tidpunkt 1500-2000 
flickor runt om i Sverige (som haft kontakt med skola, 
frivilligorganisationer socialtjänst och ungdomsmottagningar) ha utsatts 
för hedersrelaterat våld.37 Det har framhållits att det är svårt att veta hur 
tillförlitliga dessa siffror var. 

…beroende på att definitionerna, avgränsningarna och metoderna i 
kartläggningen inte var enhetliga. Det var svårt att jämföra och summera 
resultaten från de olika länen. Vidare var det ofta fråga om 
uppgiftslämnarnas uppskattningar och dessutom fanns ingen garanti för att 
det inte skett dubbelräkning, genom att olika instanser delvis möter samma 
ungdomar.38  

Sommaren 2003 avsatte regeringen i ett första steg 4,5 miljoner kronor 
till de tre storstadsregionerna och 300 000 vardera till de övriga 
länsstyrelserna i syfte att utveckla arbetet med att hjälpa unga som 
riskerar utsättas för hedersrelaterat våld.39 

36 Johansson & Socialstyrelsen 2005. 
37 Reyes & Länsstyrelsen i Stockholms län 2004. 
38 Frihet och ansvar : en undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att 
själva bestämma över sina liv. Allmänna tendenser med fördjupad analys kring utsatthet 
för kränkande behandling, hot och/eller våld, särskilt hedersrelaterat våld från nära 
anhöriga 2007. 
39 Reyes & Länsstyrelsen i Stockholms län 2004. 
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Förutom kostnader för kartläggning har medlen, som gått till 
länsstyrelserna, använts till förebyggande insatser och skyddade boenden. 
Som exempel på förebyggande insatser nämns bl.a. framtagandet av 
handlingsplaner för att motverka hedersrelaterat våld, 
kompetensutveckling och attitydpåverkan av myndigheter och 
frivilligorganisationer, uppbyggnad av nätverk i syfte att förbättra 
samverkan inom myndigheter och mellan myndigheter och andra 
verksamheter samt ekonomiska bidrag till frivilligorganisationer. Ungefär 
60 skyddade boenden hade år 2005 byggts upp, i form av jourboenden, 
familjehem, träningsboenden, skyddslägenheter, HVB-hem och 
folkhögskolor.40 

Andra verksamheter som fått del av regeringens riktade medel är 
Institutet för metodutveckling i socialt arbete vid Socialstyrelsen (IMS), 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST), 
Rikspolisstyrelsen, och Åklagarmyndigheten.41 IMS fick 3,5 miljoner 
kronor för att: (1) inventera vilken forskning som fanns om utvärdering 
och uppföljning av arbetsmetoder och arbetsformer för stöd till 
ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld i länder 
där detta arbete pågått en längre tid och i större utsträckning och (2) 
genomföra en uppföljningsstudie av utfallet av olika insatser som prövats 
regionalt och lokalt med hjälp av de särskilda medel som regeringen 
anvisat till länsstyrelserna. Syftet med regeringens uppdrag till IMS var att 
personal inom framförallt socialtjänst och skola skulle få bättre stöd i sitt 
arbete. SST fick 300 000 kronor för fortsatt dialog med trossamfunden 
kring samhällets grundläggande värderingar. Rikspolisstyrelsen fick 
regeringens uppdrag att genomföra en kartläggning av polisens 
utbildningsbehov i frågor som rör hedersrelaterat våld som riktas mot 
ungdomar av bägge könen oberoende av deras sexuella läggning. Vidare 
skulle Rikspolisstyrelsen genomföra utbildning för personal på olika 
nivåer inom myndigheten. För detta ändamål fick Rikspolisstyrelsen 5 
miljoner kronor. Åklagarmyndigheten fick 5 miljoner kronor för att: (1) 
genomföra en undersökning och analys av handläggningen av ärenden 
om s.k. hedersrelaterat våld mot ungdomar (2) sammanställa 
informations- och utbildningsmaterial (3) anordna en särskild utbildning 
i syfte att generellt öka åklagarnas kunskaper och kompetens om denna 
typ av brott. 

I december 2004 arrangerade regeringen i samverkan med 
vänsterpartiet och miljöpartiet en internationell konferens om patriarkalt 

40 Johansson & Socialstyrelsen 2005. 
41 Regeringen 2004. 
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våld med fokus på s.k. hedersrelaterat våld. I slutdokumentet42 från 
konferensen framhålls att bakom våldet ligger patriarkala strukturer, 
föreställningar om kvinnors underordning och mäns överordning, samt 
att detta våld måste åtgärdas genom brett utformade insatser för ökad 
jämställdhet och för ökad respekt för kvinnors rättigheter. 

Utöver den ekonomiska satsningen arbetade den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen med: (1) en nationell handlingsplan mot 
våld i nära relationer (2) riktlinjer vid handläggning av asylansökningar 
för att bättre uppmärksamma kvinnors skyddsbehov (3) att lyfta frågan 
om hedersrelaterat våld inom FN och andra internationella sammanhang 
(4) att Folkhälsoinstitutet analyserade och spred kunskap om 
föräldrastöd och föräldrautbildning (5) att ge myndigheter i uppdrag att 
lyfta fram goda exempel och metoder för att förebygga konflikter och (6) 
ändringar i lagstiftning vad gäller åldersgränsen på 18 år för den som ville 
gifta sig, (7) att se över möjligheterna till besöksförbud i gemensam 
bostad och (8) utvecklandet av det allmänna jämställdhetsarbetet i t.ex. 
skola och förskola.43 

Ovan nämnda insatser skedde under den förra regeringens 
maktinnehav, men arbetet har även fortsatt efter maktskiftet. I november 
2007 lämnade den borgerliga alliansregeringen över en skrivelse till 
riksdagen där de gav sin syn på hur mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer skulle 
motarbetas.44 Det är ett gediget program med 56 åtgärdspunkter där flera 
olika myndigheter involveras. Här återges, i form av citat, några av 
insatserna som speciellt riktar sig mot hedersvåld och som man avser 
genomföra under innevarande mandatperiod. 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att lämna stöd till 
insatser som avser förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck.45 
Regeringen avser att öka det organisationsanslag som Socialstyrelsen 
fördelar till organisationer som arbetar för att motverka våld mot 
kvinnor. … Dessa organisationer driver dessutom ett brett arbete för 
att öka samhällets kunskaper om frågor som rör mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer.46 

42 Justitiedepartementet & Utrikesdepartementet 2005. 
43 Ibid.  
44 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer 2007. 
45 Ibid. s. 20. 
46 Ibid. s. 21. 
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Den pågående s.k. Stalkningsutredningen (Ju 2006:09, dir. 2006:84) 
utreder vilka skyddsåtgärder som är lämpligast för att förstärka 
skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse.47 
Regeringen avser att tillsätta en utredning som skall se över gällande 
bestämmelser till skydd och stöd för barn i utsatta situationer 
(aviseras i prop. 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och 
ungdomsvården m.m.). I uppdraget till utredningen kan frågan om det 
skall vara möjligt att påbörja en utredning om ett barns förhållanden, 
en s.k. barnavårdsutredning utan vårdnadshavarnas vetskap, komma 
att ingå.48 
Regeringen avser att ge ett myndighetsuppdrag att erbjuda skolledare 
fortbildning om problematiken kring hedersrelaterat våld och 
förtryck.49 
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för 
att öka polisens kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och 
utreda hedersrelaterad brottslighet. Rikspolisstyrelsen skall redovisa 
sitt uppdrag i samband med årsredovisningen för 2007.50 
En särskild utredare har fått i uppdrag att bl.a. analysera om gällande 
lagstiftning – i straffrättsligt hänseende – erbjuder ett tillfredsställande 
skydd mot barn- och tvångsäktenskap.51 
Regeringen avser att stärka finansieringen av Nationellt 
kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor (NCK) för 
att utöka möjligheterna för NCK att sprida kunskap och information 
om frågor av hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer.52 
Regeringen avser att inrätta ett forskningsprogram som omfattar 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer.53 
Regeringen har gett Forum för levande historia i uppdrag att 
genomföra en riksrepresentativ undersökning om vilken kännedom 
lärare i grundskolan (årskurs 6–9) och i gymnasieskolan har om 
hedersrelaterat våld och förtryck av barn och ungdomar, särskilt 
flickor och unga kvinnor.54 

47 Ibid. s. 22. 
48 Ibid. s. 24. 
49 Ibid. s. 25. 
50 Ibid. s. 28. 
51 Ibid. s. 30. 
52 Ibid. s. 35. 
53 Ibid.  
54 Ibid. s. 36. 
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Regeringen har för avsikt att låta kartlägga förekomsten i Sverige av 
arrangerade äktenskap mot en persons vilja. Uppdraget skall även 
omfatta en översyn av den kompetens på området som finns hos 
berörda myndigheter. Förslag till förebyggande åtgärder skall 
lämnas.55 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att såväl den tidigare 
socialdemokratiskt ledda regeringen som den nuvarande borgerliga 
alliansregeringen lyft fram, och i vissa fall genomfört, ett flertal olika 
åtgärder i syfte att komma tillrätta med hedersrelaterat våld. För detta 
ändamål har i storleksordningen cirka 200 miljoner kronor avsatts. 
Insatserna har framför allt handlat om kartläggningar av problematikens 
utbredning och hjälpbehov, kunskaps- och kompetenshöjande åtgärder, 
attitydpåverkan samt översyn av aktuell lagstiftning. I en oberoende 
utvärdering genomförd av Centrum för utvärderingsforskning (UCER) 
slår man fast att: 

…regeringens insatser mot hedersrelaterat våld har bidragit till att legitimera 
HRV som samhällsproblem och till att etablera ett nytt policyområde med 
delat ansvar mellan myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.56 

Man drar vidare slutsatserna att insatserna i första hand riktats mot 
flickor/kvinnor, att man lyckats bygga upp erforderliga skyddsboenden 
samt att berörda myndigheters och kommuners kunskaper om 
hedersvåld har förbättrats. Brister med regeringens insatser som förs 
fram i utvärderingen härrör bl.a. från uteblivna effekter av 
attitydpåverkande åtgärder, att pojkar och HBT-ungdomar kommit på 
undantag och att det finns en osäkerhet om de långsiktiga effekterna av 
skyddande boenden.57 
1.6 Begreppet hedersrelaterat våld 
I avhandlingen kommer jag att omväxlande använda hedersrelaterat våld, 
hedersvåld, hedersrelaterade konflikter och hedersproblematik. Dessa 
begrepp ses som synonyma. Jag ser hedersrelaterat våld som en specifik 
form av våldsyttring. Begreppet täcker en glidande skala av olika 
våldsuttryck inom ramen för strukturer av hedersrelaterat förtryck.58 I 
illustrationen nedan tecknas ett kontinuum där kontroll utgör ena 
ytterligheten och hedersmord den andra, se Figur 1. 

55 Ibid.  
56 Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008 s. 4. 
57 Ibid.  
58 Björktomta & Länsstyrelsen i Stockholms län 2006. 

25



Multikulturella visioner 

26 

Figur 1 Hedersrelaterat våld som ett kontinuum. 59 

Kontroll Frihetsinskränkning Förtryck Hot Våld Misshandel Dödshot Självmord Hedersmord

Strukturer av 
hedersrelaterat förtryck  

 
 
Den definition av hedersrelaterat våld som jag i denna licentiatavhandling 
lutar mig mot är hämtad från Radhika Coomoraswamy, tidigare FN 
rapportör om våld mot kvinnor. Hon menar att det som utmärker denna 
våldform är att den: 

…uppmuntras av kollektivet som ett led i ett strukturellt och 
institutionaleriserat förtryck och utgör ett medel för att utöva kontroll av 
individer, primärt kvinnor och flickor, i samhällen där heder får innebörden 
av kontroll av kvinnors sexualitet.60  

Hedersrelaterat våld handlar sålunda om det specifika våld som många 
gånger bedrivs av män mot kvinnor och som utövas med hänvisning till 
ett upprätthållande eller återupprättande av familjens heder. Detta 
utesluter inte att även pojkar/män kan hamna i en position som ”offer” 
eller att tjejer/kvinnor kan vara ”förövare” i en hederskontext. 
1.7 Textens disposition 
I nästkommande kapitel återfinns en systematisering och genomgång av 
centrala perspektiv som genomsyrat kunskapsproduktionen om 
hedersrelaterat våld i en svensk kontext. Efter detta avhandlas i kapitel 3 
studiens teoretiska utgångspunkter, vilka är tankar och idéer om 
multikulturalism. Speciellt fokus riktas mot de områden där man 
intresserat sig för de motsättningar som kan uppstå i stater då värden i 
form av jämlikhet och tolerans hyllas och vill uppnås samtidigt. I 
teoriavsnittet utarbetas även ett analysverktyg för bearbetning av det 
empiriska materialet. Analysverktyget består bl.a. av fyra olika 
socialpolitiska interventionsformer för att komma tillrätta med 
hedersrelaterat våld. Intresset riktas mot förhållandet mellan staten och 
de som utför hedersvåld. Respektive interventionsform betraktas som 
uttryck för ett samhällsideal om hur ett multikulturellt samhälle bör 
utformas. I kapitel 4 redogörs för metodologiska frågor. 

59 En liknande, men ej identisk, illustration är gjord av Siv-Britt Björktomta (se Ibid. s. 
20).  
60 Johnsson-Latham 2005 s. 26-27. 
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Vetenskapsteoretiska influenser hämtas från kritisk realism och den 
metod som beskrivs är innehållsanalys. I kapitel 5, Hedersrelaterat våld, 
åtgärder och socialtjänst i tidningsmedia, presenteras resultat från 
mediestudien. Här analyseras fem av de mest lästa dagstidningarna för att 
bl.a. ge svar vilka socialpolitiska interventioner mot hedersrelaterat våld 
som finns, samt socialtjänstens framställning i dagstidningsmedier om 
hedersrelaterat våld. Det avslutande sjätte kapitlet vigs åt att diskutera de 
resultat som kommit fram i avhandlingen. 
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2. Exempel på tidigare undersökningar om hedersvåld 

2.1 Inledning 
Ämnet ”hedersrelaterade konflikter” behandlas i studier som har sin 
förankring inom bl.a. feministisk forskning61, etnicitetsforskning62, socialt 
arbete63 och politisk teori64. Ämnet behandlas i vissa fall explicit, dvs. att 
forskaren tydligt benämner detta. I andra fall har det uttalade syftet med 
studien varit att studera något annat än hedersvåld. Trots detta kan man 
tolka det så att problemkomplexet hedersrelaterat våld och konflikter 
ändå berörts i dessa studier.65 

Någon fullständig genomgång av tidigare forskning som tangerar 
ämnesområdet hedersrelaterat våld kommer inte att göras här. Inte heller 
har urvalet av studier följt någon konventionell process. Istället finner jag 
det mer meningsfullt att teckna några centrala perspektiv som jag tycker 
mig ha funnit i studier som syftar till att studera hedersrelaterat våld. 
Med andra ord har de studier som behandlas i detta kapitel valts ut för 
att de utgör goda illustrationer på dessa perspektiv. Skälet till att gå 
igenom forskningen på detta sätt är att jag vill börja teckna konturerna 
till ett, som jag ser det, begynnande forskningslandskap om hedersvåld. 
En närvarande fråga i genomgången är hur olika forskare har närmat sig 
och tagit sig an samhällsfenomenet hedersvåld. 

På grund av tidsskäl avgränsas genomgången till svenska studier.66 
Böcker och rapporter av handbokskaraktär för yrkesverksamma är 
exkluderade.67 Likaså gäller detta för rapporter där man kartlagt dels 

61 Se exempelvis Eldén 2003. 
62 Se exempelvis De los Reyes 2003. 
63 Se exempelvis Jemteborn 2005. 
64 Se exempelvis Eisenberg & Spinner-Halev 2005. 
65 I boken ”Multikultiungdom” närmar sig Alexandra Ålund kyskhets- och 
hedersproblematiken. Men, som jag uppfattar det, är hon i detta sammanhang så 
upptagen av att beskriva det mångetniska samhällets möjligheter och positiva sidor att 
denna form av problem till viss del varken benämns eller problematiseras. Det hela 
tolkas istället som ”…kärlek över etniska gränser och man finner här den moderna 
sociala scenens Romeo och Julia berättelser, ibland starkt präglade av stereotypier och 
vandringshistoriens dramatiserade överdrifter.” (Ålund 1997 s. 155) Till försvar kan 
dock tilläggas att Ålunds studie gjordes innan man på bred front uppmärksammat 
problematiken runt hedersrelaterat våld. 
66 Problematiken är givetvis inget lokalt problem, utan har uppmärksammats runtom i 
värden, se exempelvis Brandon, Hafez & Centre for Social Cohesion 2008; Welchman 
& Hossain 2005. 
67 Som exempel på dylikt stoff kan följande anföras: Allmänna barnhuset 2005; 
Gustavsson & Atak 2006; Johansson 2005; Magnusson 2005; Mjörnell 2005; Reyes 
2005. 
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hedersvåldets utbredning68 och olika metoder för att arbeta med 
hedersrelaterat våld69. 

Det sätt som jag här väljer att åskådliggöra olika perspektiv i den 
forskning som nalkats ämnet hedersrelaterat våld är att skilja mellan å 
ena sidan en spatial dimension och å andra sidan en epistemisk dimension. 
Med spatial dimension avses vilken närhet man har till hedersrelaterat 
våld. Jag länkar samman detta med ett filosofiskt antagande om att ett 
fenomen kan framställas på såväl första ordningens nivå som andra ordningens 
nivå.70 Fokus på första ordningens nivå karaktäriseras i detta 
sammanhang av att den har en direkt koppling till hedersrelaterade 
händelser. Det kan exempelvis handla om vetenskapliga arbeten där man 
undersöker konsekvenser för drabbade, eller myndigheters arbete med 
att förhindra och arbeta med hedersrelaterat våld. På andra ordningens 
nivå riktas intresset istället mot framställningsformen, dvs. själva 
debatten eller debatterna om hedersrelaterat våld. Man intresserar sig 
alltså för diskursiva aspekter och konsekvenserna av dessa. 

Den epistemiska dimensionen handlar om något som mycket 
förenklat skulle kunna hänföras till kunskapssyn. En kunskapssyn som i 
sin förlängning materialiserar sig i ideologiska ställningstaganden. 
Grupperingen av studier görs här mellan de som har ett rättighetsperspektiv 
och de som har ett strukturellt perspektiv. Studier som kategoriseras som 
havandes orientering mot rättighetsperspektiv utgår (antingen explicit 
eller implicit) från eller tar sitt avstamp i ”måttstockar” som har sin 
grund i olika traktat om kvinnors och barns rättigheter. I vissa fall uttalas 
utgångspunkterna öppet av forskaren och i andra fall har jag i min 
läsning tolkat in detta perspektiv. Då det gäller studier med ett 
strukturellt perspektiv äger begrepp som exempelvis eurocentrism, 
skillnadsförståelse och kulturisering en viktig mening. Förståelsen av dels 
det hedersrelaterade våldet i sig och dels av omgivningens reaktioner på 
hedersrelaterat våld görs här inom ramen för strukturella storheter som 
institutionell och strukturell diskriminering samt patriarkal maktstruktur. 

Utifrån en korsläggning av ovan nämnda spatiala och epistemiska 
dimensioner går det att urskilja fyra olika typer av forskningsinriktningar. 
Dessa är: (1) rättighetsperspektiv på första ordningens nivå, (2) 
rättighetsperspektiv på andra ordningens nivå, (3) strukturellt perspektiv 

68 Exempelvis Hedström 2004; Knutagård & Nidsjö 2004. 
69 Exempelvis Håkansson 2006; Jensen 2006; Johnsson-Latham 2005. 
70 I syfte att strukturera materialet lånar jag tankekonfigurationen om logiska nivåer, 
med ursprung i teori om logiska typer, utvecklad av filosofen Bertrand Russell ( Russell 
& Ahlberg 1991 s. 703; Whitehead & Russell 1973) som senare emellertid även har 
kommit att användas inom systemteori och teori för psykosocialt arbete (Bernler & 
Johnsson 1991). 

30



2. Exempel på tidigare undersökningar om hedersvåld 

31 

på första ordningens nivå och (4) strukturellt perspektiv på andra 
ordningens nivå. I Tabell 1 åskådliggörs den idealtypiska indelningen 
med ett urval illustrativa studier som berör hedersrelaterat våld. 

Tabell 1 Spatiala och epistemologiska dimensioner av undersökningar om 
hedersrelaterat våld med exempel på studier. 

SPATIAL  
FÖRSTA 
ORDNINGEN 

ANDRA 
ORDNINGEN 

RÄTTIGHETS-
PERSPEKTIV 

Schlytter, A. (2004) Rätten 
att själv få välja 
 
 
Jemteborn, A. (2005) "Å stå 
på sig, på egna ben" 
 

Ekström, S. (2006) Fadime 
Sahindal och misstankens 
hermeneutik 
 
Kurkiala, Mikael (2005) I varje 
trumslag jordens puls : om vår 
tids rädsla för skillnader. 
 

E
PI

ST
E

M
IS

K
 

STRUKTURELLT 
PERSPEKTIV 

Eldén, Å. (2003) Heder på 
liv och död 
 
De los Reyes, P. (2003) 
Patriarkala enklaver eller 
ingenmansland? 

Strand Runsten, P. (2006) 
”Hedersmord”, eurocentrism och 
etnicitet 
 
Hällström, J. (2003) Pressens 
bild av mordet på Fadime 
 
Reimers, E (2005) "En av vår 
tids martyrer" : Fadime Sahindal 
som mediehändelse 

 
De olika forskningsperspektiven som utvecklas i tabellen ovan skall ses 
som idealtypiska och inte som en spegelbild av verkliga förhållanden. 
Perspektiven återfinns i olika grad i de olika studierna. En studie kan 
med andra ord tendera att ligga nära ett perspektiv, medan andra berör 
och överlappar flera. 
2.2 Rättighetsperspektiv på första ordningens nivå 
I tabellens översta vänstra hörn finns två exempel på studier med 
rättighetsperspektiv på första ordningens nivå. Den första är gjord av Astrid 
Schlytter, rättssociolog vid Socialhögskolan vid Stockholms universitet. 
Hon undersökte i studien Rätten att själv få välja den utsatthet en del 
flickor med hederskulturell bakgrund i Sverige hamnat i.71 Detta gjordes, 
för det första, med hjälp av beskrivningar och analys av ett material 
bestående av fyra flickors historier i form av domstolsprotokoll samt en 
intervju med en av dessa flickor som åskådliggjorde reaktioner inför 
familjens krav på att bestämma över kommande äktenskap och liv. För 

71 Schlytter 2004. 
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det andra undersöktes tre flickors historier och möte med socialtjänsten. 
Material bestod av sociala akter, domar och samtal med berörda aktörer. 

Teoretiskt var studien förankrad i den amerikanska filosofen Martha 
C Nussbaums72 teori om rätten till ett mänskligt liv. Schlytter utgick 
således från en universell rättviseteori där personlig integritet och 
autonomi (som viktiga delar av ett demokratiskt medborgarskap) är 
grundläggande. 

Intresset riktandes i huvudsak mot statens förhållningssätt gentemot 
grupper vars traditioner begränsar flickors och kvinnors liv. Ett central 
resultat i Schlytters studie var att staten misslyckats då det gäller att vara 
ett stöd för flickor och kvinnor som drabbas av arrangerade äktenskap 
eller andra kulturrelaterade sedvänjor. Schlytter fann att det fanns en 
dubbelhet i lagstiftningen. 

”Å ena sidan anser lagstiftaren att jämställdheten tillhör det svenska 
samhällets grundläggande värden… Å andra sidan ska myndigheter ta 
hänsyn till att många som immigrerat till Sverige inte har vuxit upp med den 
svenska normen om jämställdhet mellan könen och att detta motiverar att 
andra normer gäller för dem.”73 

Schlytter menade att statens reaktion på gruppers bestraffningar av 
flickor och kvinnor som brutit mot gruppens normer visat sig på tre 
olika sätt, hon beskrev detta som statens tre ansikten. I den första 
reaktionen accepteras seder i vilken gruppens intressen går före 
individens. Den andra reaktionen är att staten står handfallen och passiv i 
förhållande till pågående konflikter. Vid den tredje formen av reaktion 
fördömer staten kraftfullt när ”olydiga” flickor och kvinnor bestraffas. 

I sina analyser fann Schlytter, sett ur flickans perspektiv, att normer 
och värderingar på statlig nivå och socialtjänstnivå som kunde beskrivas 
som ”vi gör inget normer” 74. Dessa normer karaktäriserades av att: 

72 Kärnbegreppet i Nussbaums teori är mänskliga förmågor [human capabilities] med 
vilket hon menar ”…vad människor faktiskt är i stånd att göra och vara – utifrån en 
intuitiv uppfattning om vad som betingar ett värdigt liv för en människa.” (Nussbaum 
& Jakobsson 2002 s. 24) Uppgiften för styrande i varje land är att se till att varje 
medborgare uppnår vissa centrala mänskliga funktionsförmågor. Några av de 
funktionsförmågor Nussbaum listar är: liv, kroppslig hälsa, kroppslig integritet och 
kontroll över den egna omgivningen.    
73 Schlytter 2004 s. 107 
74 Schlytter poängterar normerna inte skall förstås bokstavligt, att socialtjänsten 
överhuvudtaget inte gör något. 
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Vi gör inget utan att kontakta vårdnadshavarna. 
Vi gör inget om det är en tonårskonflikt. 
Vi gör inget eftersom det är lika dåligt för flickan att bli 
omhändertagen som att vara kvar i familjen. 
Vi gör inget eftersom vi inte har en bra hjälp att erbjuda flicka. 
Vi gör inget eftersom flickan har ett självdestruktivt beteende.75 

Handfallenheten och passiviteten från socialtjänstens sida förklarades 
genom avsaknad av kulturkompetens, att föräldrarna gör vad som 
förväntas i enlighet med traditioner samt genom rådande 
placeringsregler, vilket anger att flickan bör bo kvar i familjen eller hos 
släktingar. Sammantaget ledde detta till normativa begränsningar för dem 
som verkade inom det sociala arbetet. Man fick svårt att ta flickans parti 
och hävda hennes intressen. Normerna beskrivs som en institutionell 
ram, en produkt av socialtjänsten själv och av lagstiftningen, som det 
krävdes något extra från handläggarnas sida för att gå emot eller bryta. 

Det andra exemplet på vetenskaplig studie med rättighetsperspektiv av 
första ordningen utgörs av en licentiatavhandling i socialt arbete, skriven av 
Åsa Jemteborn, där en ung flicka följts i en hederskontext.76 
Avhandlingen var en fallstudie och hade som syfte att förstå de processer 
en ung flicka genomgick då hon gjort gränsöverskridande handlingar. 
Vidare syftade avhandlingen till att studera hur nämnda flicka förhöll sig 
till sin omgivning och vilka möjligheter det fanns till förändring. Att jag 
valt att placera avhandlingen inunder rättighetsperspektiv av första ordningen 
hänger samman med att Jemteborn i sin begreppsdefinition av 
hedersrelaterat våld bl.a. utgick från FN-traktat. 

Jemteborn menade att ett viktigt resultat och mönster i materialet var 
att den studerade flickans livsvillkor inte bara handlade om fastställda 
regelsystem där handlingar bedömdes som tillåtna eller otillåtna. 

Tillika handlar det om existensiella villkor som här gjort sig 
synliga genom normer om kön och heder. För Eleen [den 
studerade flickans namn, författarens anmärkning] har det haft avgörande 
betydelse hur hon betraktats i olika sammanhang. Omgivningen har förväntat 
sig olika saker av barnet Eleen, dottern Eleen och Yusufs hustru. Utifrån 
dessa olika beskrivningar av en och samma person har Eleen också haft olika 
möjlighet att motsätta sig dessa förväntningar. 77 

75 Jfr Schlytter 2004 s. 109. 
76 Jemteborn 2005. 
77 Ibid. s. 155. 
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Studien visade bl.a. (1) att flickan nyttjade olika strategier för att bredda 
sitt handlingsutrymme och gå emot omgivningens förväntningar, (2) att 
förhandling utgjorde en viktig strategi, (3) att det var viktigt med 
bundsförvanter (både inom och utanför den hederskulturella strukturen) 
för att uppnå förändring (4) att ett erkännande från familjen krävde att 
flickan slutade göra motstånd, (5) att arbetet med att uppnå själständighet 
tog tid och krävde stöd och uppbackning. 
2.3 Rättighetsperspektiv på andra ordningens nivå 
Går vi över till tabellens översta högra hörn finner vi två studier med 
rättighetsperspektiv på andra ordningens nivå. Den tematik som behandlas i 
den första studien om hedersrelaterade konflikter siktar in sig på den 
debatt som ägt rum i den svenska offentligheten efter mordet på Fadime 
Sahindal, en debatt som i massmediala och akademiska sammanhang har 
beskrivits som stundtals animerad och hätsk.78 Inom ramen för det av 
Riksbankens Jubileumsfond stödda projektet Orienten i Sverige har fil. dr i 
etnologi Simon Ekström bedrivit forskning om den mediala och 
akademiska debatten runt hedersmord.79 Intresset riktades mot hur ord 
som kultur, skillnad och annorlunda tagits i anspråk och kritiserats i detta 
meningsutbyte. Avgörande område för meningsskiljaktighet tycks i 
debatten ha varit om kultur antingen fått förklara för mycket eller för lite. 
Ekström menade att debatten många gånger i själva verket handlat om 
någonting annat än hedersmordens vara eller icke-vara. Vad det i stället 
rörde sig om var strider runt hur verkligheten skulle beskrivas. Det har 
pågått och pågår fortfarande, enligt Ekström, ”…en kamp som handlar 
om att föra ut och argumentera för sin egen världsbild.”80 

Debatten kretsade enligt Ekström runt en serie förmodanden om 
våld, kön, kultur och skillnad. 

… vilka tolkningar och omtolkningar av morden, orsakerna och följderna 
ställdes mot varandra, samt, vilka möjligheter fanns det i debatten att tala om 
hedersmord och kultur som på något sätt interrelaterande fenomen?81 

Av de aktörer som Ekström identifierade i debatten efter mordet på 
Fadime Sahindal återfanns politiker, journalister, professionella, 
debattörer, universitetsanställda akademiker, representanter för 
invandrarföreningar och övriga medborgare. Ekström sorterade in 
debattörernas utsagor i kulturförespråkare respektive kulturkritiker. Hos 
dem som benämndes som kulturförespråkare finner vi ett tänkesätt som 

78 Ahmedi, Englund & Larsson 2004; Ekström 2006. 
79 Ekström 2005; Ekström 2006. 
80 Ekström 2005 s. 39. 
81 Ekström 2006 s. 276. 
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gör gällande att mordet bara kan förstås i förhållande till begrepp som 
skillnad och kultur. Bland dem som benämnts som kulturkritiker 
återfinns meningar som av varierande grad och av skilda skäl är kritiska 
till kulturella förklaringar och som istället lyfter fram andra orsaker.82 

En viktig slutsats som Ekström drar efter sin genomgång av vad som 
sagts i debatten är att den inte sällan fastnade i enskilda formuleringar. 
”Ord och uttryck antogs flagga för bakomliggande värderingar och 
användes som språngbrädor för att diskvalificera motpartens 
argument.”83 Ekström beskrev tillståndet med hjälp av begreppet 
misstänksamhetens hermeneutik, ett tillstånd vilken han menade att både 
kulturförespråkare och kulturkritiker ömsesidigt bidragit till. 

Trots att Ekström inte själv explicit uppgivit hemvist i 
rättighetsteorier står det ändå klart att han menat att hedersvåldsutsattas 
situation inte beaktats tillräckligt i debatten. Han skriver: 

Sammantaget utnyttjades alltså de tre kvinnorna [Sara, Pela Atroshi och 
Fadime Sahindal, förf. anm.] för andra syften än att minimera det 
hedersrelaterade våldet… Kvinnorna blir brukade för syften som sträcker sig 
långt bortom frågan om hedersmord och synliggörandet av våldets offer.84 

Ett resonemang som har vissa beröringspunkter med Ekström för 
kulturantropologen Mikael Kurkiala i en kulturfilosofisk essä. I denna 
har han gjort en kraftfull vidräkning gentemot feministiska forskare och 
etnicitetsforskare inom forskarsamhället som han menade inte ville se 
vittnesberättelser, vilka kom från kvinnor som utsatts för hedersrelaterat 
våld, som korrekta verklighetsbeskrivningar.85 Dessa forskare, menade 
han, hävdade istället att allvarlig hedersproblematik, t.ex. mordet på 
Fadime, antingen skall tolkas som ett uttryck för en världsomspännande 
könsmaktsstruktur eller att debatten om hedersmord i själva verket 
handlade om ett svenskt kollektivt identitetsbyggande, dvs. den svenska 
förträffligheten i relation till en demoniserad ”andre”.86 

Kurkiala skriver att han i grunden är positiv till flera av de 
landvinningar som gjorts inom etnicitetsforskningen. Denna forskning 
har, menade han, bl.a. lyft fram betydande kunskaper om hur grupper 
formas och vidmakthålls. Det vill säga att identitet inte är något man 
ärver utan något man bygger samt att etnicitet snarare är något man gör 
än något man har. Det han var kritisk till var i stället att vissa 

82 Ekström är medveten om att denna indelning är en förenkling men motiverar den 
utifrån pedagogiska skäl. 
83 Ekström 2006 s. 304. 
84 Ekström 2005 s. 39. 
85 Kurkiala 2005. 
86 Ibid.  
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etnicitetsforskare försökt vifta bort de problem som hänger samman 
med den kollektiva värdegrund som accepterar och aktivt stödjer 
hedersrelaterat våld och förtryck. Just detta att Kurkiala lyfter fram det 
potentiellt problematiska i en hedersrelaterad värdegrund samt 
metakommunicerar debatten som förts, gör att jag i min läsning av 
honom placerat honom i rättighetsperspektiv på andra ordningens nivå. 

Kurkialas slutsats var att åtskilliga forskare fått oss att inte ägna 
tillräcklig uppmärksamhet åt det hedersrelaterade våldet, med påföljande 
resultat att hedersproblematiken osynliggörs. Kurkiala menade att 
forskarna, som han i detta sammanhang vänder sig mot, använde sig av 
förklaringsmodeller som byggde på enfaktoranalyser. Han uttryckte 
saken på följande sätt: 

Debatten om hedersmord, med alla dess mer eller mindre kreativa försök att 
skyffla kärnproblemen under mattan, har visat att en analys paketerad i ett 
akademiskt fikonspråk ibland snarare bidrar till att minska än till att öka 
vår klarsyn. … Verkligheten är alltid mer komplex än våra tolkningar och 
modeller av den. Så är det. Men att bortse från att det finns en kulturell 
dimension som hade en avgörande betydelse för att Fadime inte längre finns 
bland oss är i bästa fall naivt, i värsta fall fegt.87 

Andra forskare, vilka Kurkiala själv tillhörde, menade å sin sida att den 
drivande kraften bakom hedersmord kommer ur kulturella 
föreställningar om förhållandet mellan kön och heder, och att detta våld 
skiljer sig tillräckligt mycket från andra former av kvinnovåld för att det 
borde förstås utifrån en delvis egen tolknings- och förklaringsmodell. 
2.4 Strukturellt perspektiv på första ordningens nivå  
I nedre vänstra hörnet i tabellen finner vi två studier som får illustrera 
forskning om hedersrelaterat våld med ett strukturellt perspektiv på första 
ordningens nivå. Den första är avhandlingen Heder på liv och död skriven av 
Åsa Eldén.88 Studien tog upp kvinnors livssituation i hederskontext. En 
bärande fråga igenom avhandlingen var:  

Hur aktualiseras rykten, oskuld och heder i berättelser om arabiska och 
kurdiska kvinnors liv, och hur kopplas dessa teman till förståelser av kultur 
och religion?89  

Avhandlingen bestod dels av intervjuer med arabiska och kurdiska 
kvinnor i Sverige och dels av rättegångsfall. Genom en konstruktivistisk 
analysram fann Eldén i det empiriska materialet att kultur och kön 
skapats som kontrast mellan det ”svenska” och ”icke svenska”. 

87 Ibid. s. 210-211. 
88 Eldén 2003. 
89 Ibid. s. 6. 
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Kontrastering innebär en jämförelse och en hierarki; ’svensk kultur’ relateras 
till, och jämförs med, ’invandrares kultur’, och det ena ledet framstår som 
bättre än och därmed överordnat det andra.90  

Arabisk/kurdisk och svensk föreföll fungera som uteslutande kategorier, 
och var laddade med kulturella innebörder om uppdelad kvinnlighet och 
heder. I dessa kategorier var kvinnor antingen horor eller oskulder och 
en kvinna som stämplats som hora var för alltid befläckad. En kvinna 
med dåligt rykte kunde kallas en ”svensk hora” av manliga släktingar i 
kontrast till att vara en arabisk/kurdisk oskuld. Hedern för dessa män 
återupprättades inte förrän kvinnan fördrivits ut ur gemenskapen eller 
mördas. 

Ytterligare en skrift med huvudsakligt strukturellt perspektiv på första 
ordningens nivå är Patriarkala enklaver eller ingenmansland?91. Dock berördes 
även debatten om hedersrelaterat våld och man kan därför säga att en 
viss överlappning sker med kategorin strukturellt perspektiv på andra 
ordningens nivå. Rapporten är skriven av Paulina de los Reyes, forskare i 
ekonomisk historia, och utgiven av integrationsverket på uppdrag92 av 
regeringen. Det överordnade syftet med rapporten var: 

…att belysa situationen för flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund 
som kontrolleras genom våld och hot om våld av sina familjer och släktingar. 
Ambitionen har varit att teckna en problembild där dessa unga kvinnors 
egna erfarenheter och berättelser sätts i centrum. Dessa berättelser ska dock 
ses i ett vidare sammanhang och därför diskuteras de inom ramen för den 
debatt som har förts inom media, forskningen och bland företrädare för 
myndigheter.93   

Bland annat lyftes i rapporten kvinnojourernas arbete fram, framför allt 
jourer som drevs av kvinnor med invandrarbakgrund. Materialurvalet 
bestod av personliga berättelser samt intervjuer med personal på 
kvinnojourer och andra personer som kommit i kontakt med utsatta 
flickor och unga kvinnor En kompletterande enkätundersökning utförd 
med hjälp av kvinnojourer samt en genomgång av forskarrapporter och 
officiella dokument (som behandlar situationen för flickor och unga 
kvinnor som utsätts för våld, hot och tvång) låg till grund för studien. 

90 Ibid. s. 68. 
91 De los Reyes 2003 s. 12. 
92 Uppdraget var ”att redovisa goda exempel och metoder för att förebygga konflikter 
mellan individ och familj – där orsaken kan vara patriarkala normer.” (De los Reyes & 
Integrationsverket, s. 5) Statens Folkhälsoinstitut, Skolverket, Socialstyrelsen, 
Ungdomsstyrelsen och Barnombudsmannen var de myndigheter som tillsammans med 
Integrationsverket involverades för att genomföra regeringsuppdraget. 
93 De los Reyes 2003 s. 12. 
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Ett integrerat köns- och etnicitetsperspektiv samt strukturell 
diskriminering bildade rapportens teoretiska grundvalar94. 

Bland annat visade resultaten att kvinnornas kontakt med skola, polis 
och socialtjänst i alltför många fall handlat om en lång historia av 
misslyckade möten. Bristerna från socialtjänstens sida uppgavs handla 
om problem med att se och hantera varje enskilt ärende utifrån dess egna 
premisser. Det skedde en stereotypisering utifrån etniska föreställningar. 
Socialtjänsten missade även att behandla flickorna som våldsoffer. 
Tillståndet hanterades som om det vore generationskonflikter där man 
strävade efter att uppnå överenskommelse med föräldrarna. Ett annat 
bekymmer som belystes var att insatserna tycktes styras mer av 
bristfälliga resurser än de utsattas behov av stöd. Den samlade bilden 
som ges i rapporten är att olika samhälleliga instanser delvis misslyckats 
med att hjälpa de personer som utsatts för hedersrelaterat våld. 
2.5 Strukturellt perspektiv på andra ordningens nivå 
Studier som inordnas under det perspektiv som jag valt att benämna 
strukturellt perspektiv på andra ordningens nivå tar sig an och behandlar 
diskussioner om hedersrelaterat våld i olika forum. Ofta har man 
studerat de delar av debatten som berört ”kultur”, ”kulturskillnader” och 
integration i medierna. Dessa studier ger vid handen att rapporteringen 
och debatten många gånger är stigmatiserande och förenklad.95 

I den statliga utredningen om makt integration och strukturell 
diskriminering bidrog Pia Strand Runsten med ett avsnitt.96 Texten utgick 
från hennes magisteruppsats där syftet var att undersöka hur mordet på 
Fadime Sahindal gestaltades i tv-medier. Undersökningen var förankrad i 
teorier kring bl.a. etnicitet och kultur, genus och postkoloniala teorier. 
Frågeställningar i undersökningen var:  

94 De los Reyes förhöll sig kritisk till Yvonne Hirdman, Astrid Schlytter och Mikael 
Kurkiala, forskare som hon menade använde sig av förklaringsmodeller som byggde på 
att Sverige skulle ha en överlägsen kulturell genusordning eller att det de skulle finnas 
kulturella olikheter och konflikter mellan invandrade personer och det svenska 
samhällets institutioner. ”En gemensam utgångspunkt för dessa debattörer är att de 
likställer nation med kultur utan att problematisera den konfliktfyllda konstruktionen av 
nationalstaten som etniskt homogen. Argumentationen bygger på en kontrastiv 
förståelse av etnicitet där de andra per automatik representerar »det vi inte är«.”. (De los 
Reyes & Integrationsverket s. 32) 
95  T.ex. Grip 2002; Reimers 2005, jfr även Camauër 2007. 
96 Strand Runsten 2006. 
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1. Hur konstrueras mordet diskursivt i inslagen/programmen och genom 
vilka medel? 

2. Vad säger inslagens/programmens diskursiva konstruktion av mordet om 
de inblandade och deras kultur? 

3. Vad säger inslagens/programmens diskursiva konstruktion av mordet om 
Sverige och dess kultur?97 

Resultaten pekade, för det första, mot att den svenska kulturen i tv-
medier framställs som hederlig, rättvis och jämställd, medan den kurdiska 
kulturens har beskrivits på motsatt sätt. Förtryck som drabbar 
invandrade människor tycks oftare ha förklarats genom traditioner och 
värderingar från ursprungslandet. För det andra återfanns i 
rapporteringen generaliserande och värderande omdömen om människor 
med invandrarbakgrund, vilket Strand Runsten tolkade som uttryck för 
strukturell diskriminering. För det tredje fick ekonomiska, sociala och 
andra förklaringsfaktorer litet utrymme. 

I en d-uppsats i kriminologi undersökte Jeanette Hällström bl.a. hur 
ett par tidningar framställde mordet på Fadime Sahindal.98 Teoretiskt 
skiljer sig denna studie från Pia Strand Runstens. Här utgick Hällström i 
stället från kriminologisk teori som belyste ”idealiska offer” och 
”idealiska gärningsmän”. Intressant nog, vilket gjort att jag bedömt 
studien vara ett exempel på strukturellt perspektiv på andra ordningens nivå, är 
att det finns likheter mellan studierna när man kommer till resultatet. 
Bland annat menade Hällström att:  

Den kulturella vinklingen bidrar till att förlägga problemet hos invandrare 
som grupp, de blir ’de andra’. På detta sätt förskjuts förklaringsmodeller som 
psykiska eller alkoholrelaterade problem till att enbart omfatta svenska mäns 
våld mot kvinnor, dessa utgör då en egen grupp som betraktas som ’vi’. 
Därmed hamnar ansvaret för det inträffade på den främmande gruppen och 
inte på ’oss’. Slutsatsen blir därmed, i likhet med Brunes och Lundgrens och 
Liljas slutsatser att denna typ av kulturell förklaring till våldet hjälper till att 
upprätthålla bilden av Sverige som ett jämställt samhälle där svenska mäns 
våld hamnar i skymundan…99 

Eva Reimers, forskare i kommunikation vid Linköpings universitet, har i 
en studie analyserat tidningsmaterial där man skrivit om mordet på 
Fadime Sahindal.100 Det empiriska materialet bestod av 250 

97 Ibid. s. 190. 
98 Hällström 2003. 
99 Ibid. s. 40. 
100 Reimers 2005. 
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tidningsartiklar, skrivna dagen efter mordet och en månad framåt, ur 
Uppsala Nya Tidning, Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Reimers menade att analysen gav vid handen att tidningarna ”utgår 
från och befäster föreställningar om skillnader mellan vad som förstås 
som invandrare respektive svenskar… en dikotomisk syn på vad som 
kännetecknar det svenska respektive det icke-svenska.”101 Teman som 
Reimers fann i tidningarna och som hon lyfte fram och dryftade var 
bland annat: (1) en obegriplig familj (2) att dylik handling knöts till 
kultur, kön och klass, (3) att det fanns en norm om den goda familjen där 
mordet blir svår att förstå om den inte förklaras i termer av psykisk 
sjukdom eller kultur, samt (4) att konflikten mellan Fadime och hennes 
familj bestod i att hon ville leva ”svenskt” och hennes familj ville leva 
”kurdiskt”. 

Remers menade att sättet att skildra Fadimes öde lett till en stärkt 
dikotomisk relation mellan ”vi” och ”dom” vad gäller våra 
föreställningar om jämställdhet och kön. 

Slutsatsen av analysen är att Fadime blev en martyr för det svenska i 
betydelsen jämställdhet, modernitet, frihet och upplysning men också, mer 
fördolt, i betydelsen kulturrasism, sexism, heterosexism och klassförakt.102 

2.6 Resumé 
I detta kapitel har jag strukturerat ett axplock svenska studier som 
behandlat hedersrelaterat våld. Struktureringen har skett med hjälp av en 
idealtypisk modell där fyra olika perspektiv lyfts fram. Perspektiven har 
jag valt att kalla rättighetsperspektiv på första ordningens nivå, rättighetsperspektiv 
på andra ordningens nivå, strukturellt perspektiv på första ordningens nivå och 
strukturellt perspektiv på andra ordningens nivå. 

Studier som placerats in på rättighetsperspektiv på första ordningens 
nivå och strukturellt perspektiv på första ordningens nivå befinner sig i 
någon mening ”närmare” det hedersrelaterade våldet (t.ex. utsattas 
situation eller myndigheters arbete). Skillnaden mellan de två 
perspektiven är att det tidigare tenderar att lyfta fram rättighetsaspekter 
och det senare diskrimineringsaspekter. 

De båda andra perspektiven på andra ordningens nivå behandlar och 
försöker bringa förståelse till den diskussion och debatt som skett de 
senaste åren om hedersrelaterat våld. I dessa studier finner man något 
olika svar på hur man skall närma sig diskussionen om hedersvåld. 
Förenklat kan man säga att i studier med rättighetsperspektiv på andra 
ordningens nivå har fokuserat på meningsskiljaktigheter (runt hur 

101 Ibid. s. 142. 
102 Ibid. s. 157. 

40



2. Exempel på tidigare undersökningar om hedersvåld 

41 

exempelvis kultur spelar in) som man menar lett till att debatten 
försvårats och att det hedersrelaterade våldet hamnat i skymundan. 
Studier som jag har valt att placera in under strukturellt perspektiv på 
andra ordningens nivå tycks istället i högre grad intressera sig för samt 
inta en kritisk inställning till den del av det offentliga samtal där kulturella 
eller etniska särskiljande förklaringar ges till hedersrelaterat våld. 

Med denna avhandling vill jag, som tidigare redovisats, undersöka 
diskussionen som förts om hedersrelaterat våld. Utifrån den idealtypiska 
modellen ovan hamnar denna studie inom det jag valt att benämna som 
rättighetsperspektiv på andra ordningens nivå. Jag hyser den 
uppfattningen att ingen kan befinner sig i ett värderingsmässigt tomrum 
utan varje forskare intar någon ”ståndpunkt”, och denna ståndpunkt bör 
öppet redovisas. I mitt fall är jag trosviss om riktigheten i de värden som 
förmedlas i de mänskliga rättigheterna. Möjligtvis träder inte 
rättighetsperspektivet fram på ett tydligt vis i studien. Men 
tillkännagivandet från min sida är främst till för att ge läsaren en rättvis 
och öppen möjlighet att bedöma vilken och hur eventuell 
forskarpåverkan skett i denna undersökning. 

Vi lämnar nu genomgången av de olika perspektiv som jag funnit i 
studier om hedersrelaterat våld. I nästkommande kapitel behandlas den 
teori som jag funnit relevant. Genomgången av teorin kommer att landa i 
en analysmodell som kommer att användas vid bearbetning och analys av 
studiens empiriska material. 
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3. Teori och bildande av analysinstrument 

3.1 Inledning 
Mycket tyder på att just mordet på Fadime Sahindal var det som fick 
allmänheten och makthavares intresse att öka för utsatta 
invandrarflickors och invandrarkvinnors livssituation.103 Teoretisk 
utgångspunkt i avhandlingen är att det utöver detta explicita intresse 
även aktualiserats frågor som berör samexistensen av värderingar i ett 
samhälle som tycks ha kommit i strid. Värderingskonflikterna som 
kommer i dagen är knutna till skilda ”människosyner och familjeideal… 
förhållandet mellan barn och förälder, mellan kvinnor och män.”104 Det 
gäller alltså hur en samhällsgemenskap (stat) förhåller sig till grupper som 
inte delar viktiga värderingar. Till detta hör även statens (o)vilja att 
respektera medborgarnas egna val då det gäller utformandet sina 
livsprojekt.105 Som jag ser det berör debatten och den offentliga 
diskussionen om hedersrelaterade konflikter på ett djupare plan temat 
multikulturalism. Den teoretiska lins varigenom avhandlingens empiriska 
stoff kommer ses blir därför en mycket begränsad del av det 
vetenskapliga tänkande som berör multikulturalism. Tankegångar inom 
denna forskning, där intresse och uppmärksamhet riktas mot utsatta 
kvinnor i minoritetsgrupper, har varit betydelsefulla i mitt val av innehåll 
till detta avsnitt. 
3.2 Multikulturalism 
Även om många samhällen långt tillbaka i historien utgjorts av blandning 
av skilda kulturer är intresset för ”det mångkulturella samhället”, som 
forskningsområde, av senare datum.106 En del av denna forskning har 
arbetat med frågan hur man skall förhålla sig när skilda kulturer i en 
demokratisk stat inte godtar normer om allas lika värde107. Diskussionen 
om kvinnor i vissa minoritetsgrupper och deras situation i västerländska 
samhällen har visat sig vara ett framträdande område att behandla. Jag 
återkommer till detta i nästa avsnitt (Minoriteter inom minoriteter), men först 
en utveckling av ämnet multikulturalism. 

103 Akpinar 2003; Björktomta 2005. 
104 Gerle 1999 s. 12. 
105 Enligt Bo Rothstein har staten att hålla sig till två olika och oförenliga 
grundprinciper. Den ena benämns autonomiprincipen och innebär att staten skall förhålla 
sig neutral och låta medborgarna bestämma sina livsprojekt. Den andra principen kallas 
den kommunitära principen och innebär att staten har en skyldighet att driva och framhålla 
vissa sätt att leva (Rothstein 2002 s. 39-44). 
106 Gutmann, Neil & Paul 2001; Roth 2003. 
107 Sahlberg 2004. 
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Som med många andra begrepp råder det ingen självklar enighet om 
hur multikulturalism skall förstås. En viktig distinktion, som ibland lyfts 
fram, är emellertid den mellan det multikulturella och multikulturalism.108 
Det multikulturella är av deskriptiv karaktär och innebär en beskrivning 
av samhällen där medborgare har sitt ursprung från olika delar av världen 
(vilket de flesta länder i exempelvis Västeuropa kan bedömas vara109). 

Det multikulturelle beskriver mao. de sociale karakteristika og problemer 
vedrørendemongfoldighedshåndtering som ethvert samfund, der indeholder 
forskellige kulturelle fællesskaber, står overfor, når de skal forsøge att opbygge 
et fælles liv samtidigt med, at de fastholder noget af deres ’originale’ 
identitet.110 

Utmärkande för multikulturalism är att den är normativ och ser kulturell 
mångfald som någonting gott och eftersträvansvärt. Den återfinns som 
ideologi eller riktning i politiska och vetenskapliga sammanhang. Med 
andra ord utgör den ett brett socialt perspektiv där man tagit ställning för 
ett offentligt erkännande av olika kulturer och kulturella identiteter.111 

Ytterligare en omständighet är att det finns olika former av det 
multikulturella (olika former av samhällen som är kulturellt heterogena) 
och multikulturalism (olika och ibland rivaliserande strategier för att nå 
kulturell mångfald).112 

Då kultur skall behandlas, menar somliga, att det finns risk att man 
faller i fällan och betraktar denna som alltför statisk, sammanhållande 
och enhetlig.113 Oavsett om det rör sig om röster vilka bär fram en 
positiv och bejakande multikulturalistisk argumentation eller det 
motsatta, dvs. en restriktiv eller negativ hållning gentemot 
multikulturalism, lurar felgreppet ömsesidigt runt hörnet. Ålund & 
Schierup har benämnt mångkulturalismens belägenhet som 
”kulturpluralismens paradox”.114 De menar att det i mångkulturalismens 

108 I propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden” (Regeringens proposition 
1997/98:16 : Sverige, framtiden och mångfalden : från invandrarpolitik till 
integrationspolitik 1997) nämner man att regeringen alltmer kommit att använda 
begreppet ”mångfald” istället för ”mångkultur”. Orsaken som framförs är att begreppet 
tilldelats många olika, och ibland motstridiga, innebörder samt att den har en för snävt 
fokus på etnicitet. Man vill på detta sätt bredda perspektivet genom att lyfta in religiösa-
, språkliga- och andra livserfarenheter. 
109 Sahlberg 2004 s. 25. 
110 Mørck 2002 s. 13. 
111 Gutmann, Neil & Paul 2001 s. 10175. 
112 Mørck 2002. 
113 En viss parallellitet finns i akademiska resonemang gällande sättet att se på och 
beskriva kulturella identiteter. Två olika perspektiv brukar framhållas; det ena 
essentialistiskt eller primordialt och det andra konstruktivistisk (Sandberg 2006). 
114 Ålund & Schierup 1992. 
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egen djupstruktur ingår föreställningen om att kultur samtidigt är både 
uttryck för samt botemedel mot problem som uppstår i 
kulturpluralistiska sammanhang. ”… det kulturella uppfattas som en 
gemensam värdestruktur av närmast organisk eller genetisk karaktär”.115 
Det paradoxala och ironiska är att denna tankefiguration även erfars i 
intolerant rasistisk diskurs.116 

I syfte att tydliggöra de skiljelinjer som det multikulturella skapar och 
den politik som därvid förespråkas laborerar Gutmann med olika 
dimensioner och perspektiv inom multikulturalismen.117 Den första 
dimensionen har att göra med två sätt att se på identitet. Å ena sidan har 
vi ett perspektiv där identitet ses som konstituerat genom homogena 
kulturella sammanhang. Därav kan följa krav på politiskt erkännande, 
speciell lagstiftning och självstyre. Det andra perspektivet på identitet 
delar vissa av den tidigares krav på politiska agerande, men är något mera 
återhållsam härvidlag. Här värnas istället individualitet och identiteter i 
förändring. Man förkastar föreställningar om att inneboende kulturella 
identitet skulle kunna utgöra grundläggande egenskaper för individer. 

Den andra dimensionen handlar om ett samhälleligt accepterande av 
minoritetsgrupper. Ett tecken i tiden, med global omfattning, är den 
tilltagande framväxten av nya former av identitetspolitik. 

Dessa nya former förvärrar och förstärker sekelgamla spänningar mellan å 
ena sidan de universalistiska principer som introducerades genom de 
amerikanska och franska revolutionerna och å andra sidan partikulära 
storheter som nationaliteter, etnicitet, religion, kön, ’ras’ och språk.118 

Grundvalarna för idén om erkännande går att finna i frihets-, jämlikhets- 
och toleransargument.119 Gutmann identifierar två olika perspektiv på 
erkännande. Båda enas i principen om att behandla alla som jämbördiga 
medborgare oavsett kulturell identitet. Perspektiven behöver därför 
nödvändigtvis inte ses som konkurrerande. Det första perspektivet 
fokuserar på ett offentligt erkännande (t.ex. anpassad lagstiftning eller 

115 Ibid. s. 16. 
116 Även Benhabib pekar på det problematiska att bedöma kulturer i termer av helheter. 
Det gäller såväl postulat om förmenta likvärdigheter mellan kulturer (kulturrelativism) 
som evaluerande omdömen om kulturer. Hon menar att det är improduktivt att fälla 
värdeomdömen om kulturer som helhet. Detta behöver dock inte leda till avhållsamhet 
från att reagera på orättfärdiga kulturella utryck. ”Vid vilken tidpunkt som helst kan vi 
förvisso observera, analysera och isolera vissa praktiker i en viss kultur som vi betraktar 
som centrala, och dessa kan vi förvisso anse vara rättvisa eller orättvisa, hierarkiska eller 
jämlika, solidariska eller själviska.” (Benhabib & Persson 1994 s. 85-86). 
117 Gutmann, Neil & Paul 2001 s. 10176-10179. 
118 Benhabib & Torhell 2004 s. 7. 
119 Williams 2005. 
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speciella rättigheter120) av exkluderade, misskrediterade och 
marginaliserade grupper och det andra perspektivet anger att det räcker 
med tolerans från det omgivande samhället inför minoriteters 
trosuppfattningar och seder. 

Slutligen har vi en tredje dimension som berör två olika sätt se på 
möjligheten att värdera om kulturer och seder är goda eller dåliga och om de 
är förtryckande eller i överensstämmelse med mänskliga rättigheter. 
Skillnaden ligger mellan ett kulturrelativistiskt perspektiv och ett 
universalistiskt perspektiv. Där det första gör gällande att moraliska 
omdömen om kulturella praktiker är avhängigt den egna kulturella 
identiteten samt att påbud gällande kulturöverskridande normer i sig är 
kulturspecifika. Utifrån en universalistisk ståndpunkt menar man att det 
går att hävda kulturella praktiker som dels har en vidsträckt utbredning 
och dels försvarar mänskliga behov och förmågor. Relativister kritiserar 
universalister för neo-kolonialism och neo-imperialism samt att de lider 
av moraliskt hybris. Kritikerna från den andra sidan menar att relativister 
i tolererarens namn har överseende med det förtryck som t.ex. kvinnor, 
barn och homosexuella drabbas av. 
3.3 Socialvetenskaplig förståelse av multikulturalism 
I en studie gjord av statsvetaren Carl Dahlstöm behandlas förändringar i 
svensk invandringspolitik.121 Han utvecklar i studien två teoretiskt 
definierade dimensioner av invandrarpolitiska åtgärder. Syftet med 
dimensionerna är att på analytisk väg beskriva olika aspekter av politik 
för ett mångkulturellt samhälle samt att se tecken på om det skett 
förändringar inom detta politikområde, se Tabell 2. 

Tabell 2 Två invandrarpolitiska dimensioner. 122 

 En politik för ett 
mångkulturellt samhälle 

En politik för ett 
enkulturellt samhälle 

Förändringssubjekt

Rättighetsinnehavare

Samhället

Gruppen

Individen 

Individen 
 

120 En av de mest namnkunniga personer som teoretiskt utvecklat tänkandet runt 
grupprättigheter är Will Kymlicka. Han skiljer mellan tre slags gruppdifferentierade 
(eller kollektiva) rättigheter; (1) rätten till självstyre (2) rätt till särskild representation 
och (3) polyetniska rättigheter (Kymlicka & Månsson 1998). Argumenten för utpräglade 
grupprättigheter skiljer sig åt vilket har att göra med att dess försvarare utgått från olika 
sociala förhållanden (Sahlberg 2004). 
121 Dahlström 2003. 
122 Ibid. s. 47. 
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Den första dimensionen pekar på viktiga delar av syftet med politiska 
åtgärder inom detta område, dvs. ”Vem skall åtgärden förändra, den 
nyanlända individen eller mottagarsamhället?” Dahlström menar att det 
rör sig om en glidande skala där huvudfrågan berör vem som skall 
inordna sig efter vem. Vid den ena ytterligheten, benämnd som en 
”politik för ett enkulturellt samhälle”, eftersträvas en politik som bevarar 
samhället i ursprungligt skick och som avkräver total anpassning från 
invandrares och flyktingars sida. Den andra ytterligheten, ”en politik för 
ett mångkulturellt samhälle”, markerar i motsats till den förra istället 
nödvändigheten av att samhället anpassar sig så att nyanlända ges 
möjlighet att bevara sin kulturella särart. 

Den andra dimensionen handlar om vilken aktör som invandrarpolitiken 
berör; stödjer åtgärderna individer eller olika invandrargrupper. Om det 
senare uppger Dahlstöm följande: 

Det rör alltså frågan i vad mån vissa samhällsgrupper – i detta fallet 
invandrargrupper – tillerkänns särskilda grupprättigheter genom de 
invandrarpolitiska åtgärderna.123 

Modellen är av idealtypisk karaktär och Dahlström menar att man skall 
se ”en politik för ett mångkulturellt samhälle” respektive ”en politik för 
ett enkulturellt samhälle” som uttryck för extremvärden. Han antar att 
det inte finns någon stat som bedriver en invandrar- eller 
minoritetspolitik där dessa värden kommer till uttryck i renodlad form. 

En, som jag finner, mer utvecklad modell presenteras av sociologerna 
Hartmann & Gerteis.124 Dessa två forskare menar att ett grundläggande 
problem i debatten är att det rådet en teoretisk oklarhet om vad som 
menas med multikulturalism.125 Författarna anser att multikulturalism 
många gånger förklaras i förhållande till den position som den tar 
avstånd ifrån, dvs. för heterogenitet och mångfald mot homogenitet och 
enighet, och tvärt om. Med andra ord en endimensionell föreställning där 
multikulturalism står i ett motsatsförhållande till assimilationism. En mer 
fruktbar diskussion om multikulturalism måste, enligt författarna börja 
med att bryta ner den falska motsättningen mellan enighet och olikhet, 
solidaritet och mångfald, och som den formuleras i forskning, mellan 
universalism och partikularism. 

Genom en idealtypisk fyrfältsmodell vill Hartmann & Gerteis, utifrån 
ett sociologiskt perspektiv, tydliggöra skillnader mellan fyra olika former 
av multikulturalism. Den första dimensionen i modellen skiljer mellan 
kulturella förutsättningar för samhörighet, laglig och moralisk grund för 

123 Ibid.  
124 Hartmann & Gerteis 2005. 
125 Texten som följer är i stora drag en översatt sammanfattning av författarnas artikel. 

47



Multikulturella visioner 

48 

stabilitet samt rättvisa i samhället. För att uppnå detta finns det de som 
hävdar nödvändigheten av verkliga och konkreta sociala sammanhang. 
Andra menar att detta inte behövs, utan ser i stället delade normer och 
gemensamma lagliga koder som tillräckliga. Den mer reella 
föreställningen av moraliska bindningar förutsätter en solidaritet som 
vilar på djupa och konkreta förpliktelser. Man betonar behovet av delat 
synsätt, livsstil och ömsesidigt erkännande. I motsättning till detta 
perspektiv står en tilltro till gemensamma procedurer för att bestämma 
formerna för normer och lagar som kan skapa en enighet tillräckligt stark 
för att behålla social ordning, även i ett tillstånd av moralisk uppdelning. 
De två förhållningssätten har tydliga paralleller till Emile Durkheims 
beskrivning av mekanisk och organisk solidaritet. 

Den andra dimensionen handlar om förutsättningarna för gemenskap 
och tillhörighet. Denna dimension anger den sociala eller relationella 
grunden för visioner av olikheter. Här går skillnaden mellan de som 
anser att grunden för social sammanhållning går genom individer i 
interaktion och de som lyfter fram gruppens funktion. De fyra formerna 
av multikulturalism som Hartmann & Gerteis kommer fram till är 
assimilationism, kosmopolitism, fragmentiserad pluralism och interaktiv 
pluralism.126 

Assimilationism – Denna föreställning om det mångkulturella 
samhället brukar vanligtvis inte klassificeras som en form av 
multikulturalism. Perspektivet vilar på en övertygelse om att starka 
gemensamma moraliska bindningar och grundvärderingar är 
förutsättningen för sammanhållning i ett samhälle. Gruppens betydelse 
negligeras i stor utsträckning. Kontakten mellan samhället som helhet 
och individen ses mer eller mindre som direkt. Samhället ses som en 
helhet, samhället och gruppen är samma sak. Därav följer att banden till 
samhället som helhet är starka, medan gruppsammanhållningar är svaga 
eller obefintliga. Assimilationsperspektivet fordrar att individer släpper 
tidigare specifika identiteter och införlivas i samhällets kärnvärderingar. 
Man hyllar kulturell homogenitet och konformitet. Skillnader upplevs 
som någonting negativt som bör tas bort eller minimeras. 

Kosmopolitism – I det kosmopolitiska perspektivet tillmäts det 
sociala värdet av skillnader en viktig betydelse. Men man hyser 
tveksamhet då det gäller förpliktelser och tvång på individen om detta 
kommer från sociala sammanslutningar och gruppmedlemmar. Därav 

126 En liknande modell har utvecklats av Mouzelis 1995. De kategorier Mouzelis 
laborerar med är: compartmentalized integration (vilket ligger närmast Hartmann & Gerteis 
fragmentiserad pluralism), monological integration (vilket motsvarar assimilationism), 
syncretic integration (som svarar mot kosmopolitism) och multilogic eller communicative 
integration (vilket ligger närmast interaktiv pluralism).  
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följer ett försvar för mångfald i de fall där det finns utvecklade 
individuella rättigheter. Till skillnad från assimilationalister är den 
utmärkande egenskapen här en stark avsaknad av kulturell specificering 
Den assimilationistiska visionen försvarar starka makrobindningar och 
en stark tydlig moralisk solidaritet, men kosmopolitismen intar en friare 
ställning på denna punkt. För kosmopoliten är medlemskap i samhället (i 
sin helhet eller i en grupp) bara en av många möjliga källor för 
identitetsbildande. Gruppskillnader kan vara viktiga men gruppidentitet 
får inte bli ett skäl för speciella rättigheter och skyldigheter. 

Fragmentiserad Pluralism – Här har vi att göra med den totala 
motsatsen till assimilationism. Fokus ligger på existensen av olika åtskilda 
och relativt oberoende grupper. Modellen bygger på procedurmässiga 
normer snarare än reella gemensamma moraliska bindningar. Det 
strukturella innehållet i detta perspektiv är svagt. Här finns istället en 
stark tilltro till intern gruppsamhörighet i ett sammanhang där individens 
identitet till stora delar formas. I assimilationismen försvinner den sociala 
gruppen in i den sociala helheten. Men i fragmenterad pluralism är den 
sociala helheten uppdelad i tydliga kollektiva enheter. Individen är i 
högre grad inordnad i gruppen än i samhället som helhet. För 
kosmopolitismen är gruppmedlemskap en fråga om individens eget val. 
För den fragmenterade pluralismen är gruppmedlemskap grundläggande 
snarare än partiellt. Upprätthållandet av utpräglade gruppkulturer ses 
som viktigt. Då individer är bundna till mellanliggande subnationella 
grupper blir den nationella uppgiften att tillförsäkra respekt för 
grupprättigheter och kollektivt självbestämmande. Detta perspektiv 
ligger närmast det som normalt sammankopplas med multikulturalism. 
Den har kommit att bli utsatt för kritik vilket handlat om oro för 
moralisk relativism och splittring. Även om detta perspektiv kan tyckas 
stå i direkt motsättning till assimilationismen finns det ändå en likhet. 
Gruppen har ju här i själva verket blivit ett substitut för nationen. 
Gruppsammanhållning lyfts fram i den fragmentiserade pluralismen på 
liknande sätt som sammanhållning i samhället som helhet lyfts fram i 
assimilationismen. 

Interaktiv Pluralism – I likhet med fragmenterad pluralism hävdas 
här existensen av tydliga grupper och kulturer. Men i motsatts till 
fragmenterad pluralism anser den interaktiva pluralismen 
nödvändigheten av en pågående interaktion mellan grupper för att uppnå 
en gemensam och ömsesidig förståelse av olikheter. Anhängare av detta 
perspektiv förespråkar av dessa skäl en tvärkulturell dialog. I denna 
modell är gruppskillnader något positivt och gruppidentitetsanspråk 
betraktas som självklara då det gäller möjligheten att nå tillträde till det 
offentliga livet. Skillnaden mot assimilationismen är att här inte finns 
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någon sammanhängande makrostruktur, tanken om den gemensamma 
nationella kulturen är ”decentraliserad”. Ett särdrag för interaktiv 
pluralism är att en ny och ständigt omskapande makrostruktur växer 
fram genom interaktionen mellan grupper. Sociala gränser och moral 
produceras på ett idealt demokratiskt sätt genom interaktion mellan 
grupper. Detta leder till att nya grupper och nya former av olikheter 
ständigt uppstår. Samtidigt hävdar den interaktiva pluralismen närvaron 
av en relativt stark nationell identitet. 
3.4 ”Minoriteter inom minoriteter” 
Multikulturalismen, så som den kommit till uttryck i politisk ideologi och 
vetenskaplig teoribildning, har från diverse håll utsatts för kritik. En del 
av denna bygger på att politisk fokus i oönskad grad glidit över från 
ekonomisk redistribution till kulturellt erkännande, en försvagad 
välfärdsstat (genom att erodera solidaritet mellan medborgare) och att de 
problem som etniska minoriteter möter felbedöms (t.ex. inriktning på 
etnicitet istället för klass).127 

Det finns en annan och för denna avhandling mer brännande 
spörsmål som lyfts från på olika håll, bl.a. från feministiska forskare.128 
Frågan som berörs är om en utvecklad multikulturell politik (med 
uppmärksamheten fäst på relationerna mellan majoritetsgrupp och 
minoritetsgrupper och där relationerna inom grupper hamnar i 
bakgrunden) riskerar att utöka det interna förtrycket inom grupper.129 

Det ges således uttryck för en oro över att multikulturalismen (i den 
tappning som Hartmann & Gerteis ovan benämner fragmentiserad 
pluralism) i sin strävan av att stärka etniska minoritetsgrupper riskerar att 
försämra villkoren för de mest utsatta i dessa grupper, speciellt kvinnor 
och barn.130 Eller med andra ord; ”…what happens to individuals or 
minorities within protected minorities who find that their community 
discriminates against them?”131 Frågeställningar som väcks i detta 
sammanhang är: Hur långt och på vilket sätt staten kan tolerera och ge 
utrymme för minoritetsgrupper132 som diskriminerar sina egna 

127  Banting & Kymlicka 2003 s. 59-60. 
128 En av de mest namnkunniga feministiska forskare som varit med och drivit debatten 
är den amerikanska statsvetaren Susan Okin. Hon ställer frågan om inte 
multikulturalism i vissa fall är till skada för kvinnor (Okin, Cohen, al-Hibri & Jakobsson 
2002). Men långtifrån alla anser att det råder ett motsatsförhållande mellan feminism 
och multikulturalism (Gressgård & Jacobsen 2003). 
129 Sahlberg 2004 s. 98-99. 
130  Se t.ex. Dietz 2003; Saharso 2003 

131 Eisenberg & Spinner-Halev 2005 s. 1. 
132 Minoritetsgrupper kan i vid mening inbegripa exempelvis nationella minoriteter, 
kvinnor, homosexuella, svarta, invandrare och barn. I denna avhandling är intresset 
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medlemmar? Vilka samhällsinterventioner är berättigade att använda om 
staten bestämmer sig för att värna utsatta grupper inom 
minoritetsgruppen? 

Ayelet Shachar menar att det finns sex potentiella konfliktområden133 

inom ramen för medborgarskapet i en multikulturell stat134.135 Dessa 
konfliktområden berör: (1) individ kontra individ; (2) individ kontra 
staten; (3) etnokulturell grupp kontra etnokulturell grupp; (4) 
etnokulturell grupp kontra staten; (5) icke-medlem kontra etnokulturell 
grupp; (6) etnokulturell gruppmedlem kontra etnokulturell grupp. 

De personer som uppmärksammas i de texter (dagstidningsartiklar) 
som denna avhandling studerar kan sägas ingå i en trepartsrelation136 eller 
mångkulturell triad137, se Figur 2. Individerna som utsätts för hedersvåld 
befinner sig i två olika kollektiv; dels är de medborgare i staten och dels 
som medlem i den etnokulturella gruppen, dvs. släkt och familj. Vid de 
sammanhang där hedersrelaterade konflikter aktualiseras, aktiveras först 
och främst i 2, 4 och 6 av de konflikter som berörs i Shachars modell. 
Det vill säga konflikter mellan utsatt individ vs. staten (i form av olika 
myndigheter), gruppen vs. staten samt utsatt vs. familj/släkt.138 I denna 
studie avgränsas intresset mot att studera konflikten mellan gruppen vs. 
staten så som den tar sig uttryck i den mediala debatten. 

riktat mot de grupper som invandrat, vilket i vissa sammanhang benämns som 
etnokulturella grupper (Kymlicka & Månsson 1998; jfr även Schlytter 2004 s. 17; 
Shachar 2001). 
133 Konflikterna anses förvisso inte vara unika för den multikulturella modellen, men får 
här en annan innebörd. 
134 Sverige betecknas idag som ett mångkulturellt samhälle  och har sedan mitten av 70-
talet vilat på ideal, ”…symboliserad med slagorden ’Jämlikhet’, ’Valfrihet’ och 
’Samverkan’…”  Målen för integrationspolitiken har utryckts i tre punkter: (1) lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, 
(2) en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, samt (3) en 
samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 
gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla 
oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. (Integrations- & 
jämställdhetsdepartementet 2007) 
135 Shachar 2001. 
136 Schlytter 2004 s. 12-13. 
137 Shachar 2001 s. 5. 
138 Schlytter 2004 s. 13. 
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Figur 2 Mångkulturell triad. 139 

 
 
Företrädare av multikulturalism kan delas in i, som Shachar gör, stark 
och svag multikulturalism. Utmärkande för den första formen av 
multikulturalism är att minoritetsgrupper tillerkänns långtgående juridisk 
och konstitutionell ställning. Därigenom möjliggörs styrning och ledning 
utifrån egna seder och bruk av gruppmedlemmar i gruppen. Den andra 
formen, svag multikulturalism, väger in de konflikter som kan uppstå 
mellan erkännandet av grupper och skyddet av medborgerliga rättigheter. 
Till skillnad från ett traditionellt sätt att se på medborgarskap, dvs. 
förhållandet mellan staten och dess medborgare, ligger fokus här på att 
uppmärksamma ojämlika relationen mellan grupper. I dess starka form 
sker detta genom att staten på olika sätt ger olika identitetsgrupper 
erkännande och undantag i lagstiftning. Risken med denna form av 
multikulturalism är att den kan ha ett pris [unrecognized costs of 
multicultural accommodation]. När staten bedriver erkännandets politik, 
i syfte att mildra maktskillnader mellan grupper, riskerar den samtidigt att 
underbygga och förstärka makthierarkier inom grupper och det skapas 
en så kallad paradox of multicultural vulnerability.140 

En viktig fråga som Shachar lyfter fram är hur vi skall kunna skydda 
medlemmar som får sina medborgerliga rättigheter kränkta då dessa 
kränkningar har sin grund i traditionella sedvänjor hos den grupp som 
erkänns sina rättigheter? Den potentiella konflikt som berörts är den 
mellan erkännandet av kulturella skillnader och säkerställandet av 
kvinnors jämställdhet.141 

139 Ibid.  
140 Shachar 2001. 
141 Phillips & Dustin 2004. 
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Politiska teoretiker och andra forskare har allteftersom 
minoritetsgrupper gjort sig hörda intresserat sig för frågor som berör 
deras situation.142 Problemen som berör situationen för vissa minoriteter 
inom minoriteter är inte ny (de flesta samhällen har ju länge inrymt 
religiösa och kulturella minoriteter), men det är först på senare tid som 
de utgjort vetenskapligt intresse och studium.143 Skälet till detta kan 
handla om att relationen mellan majoritetssamhället och minoriteter, 
fram till nu, tycks ha haft större intresse än relationer inom 
minoritetsgrupper. Ett annat skäl till att man inom forskningen inte i 
tillräcklig grad uppmärksammat minoriteter inom minoriteter är att man 
istället uppehållit sig runt konflikten mellan individuella rättigheter och 
kollektiva rättigheter. 

One consequence of viewing the problem as a competition between fundmental 
values of the majority and minority communities is that the complex relation 
within minority groups were largely ignored.144 

Även om vissa teorier om medborgarskap erbjudit en något mera 
sofistikerad utgångspunkt än den mellan individuella rättigheter och 
kollektiva rättigheter har man även här inte förmått hantera frågan om 
minoriteter inom minoriteter.145 Till exempel framför Will Kymlicka, 
inom ramen för ett multikulturellt medborgarskap, en distinktion mellan 
inre restriktioner (krav från minoritetskulturer att hindra egna medlemmar 
att fullt ut ta del av medborgerliga fri och rättigheter) och yttre skydd 
(åtgärder i syfte att minska minoriteters sårbarhet i förhållande till 
majoritetssamhällets beslut).146 Enligt det liberala ideal, vilket Kymlika 
ansluter sig till, går det endast att försvara ett yttre skydd åt 
minoritetsgrupper. Inre restriktioner kan endast tas i bruk under 
extraordinära förhållanden. Även om Kymlickas distinktion belyser 
frågan om minoriteter inom minoriteter så ger den ingen vägledning eller 
argumentation för hur stater skall agera gentemot minoriteter som 
genom tvång begränsar sina medlemmar. Han förordar att minoriteter 
inte skall använda sig av inre restriktioner och hoppas (kanske något 
naivt) att detta följs.147 

142 Se t.ex. Kymlicka & Månsson 1998; Taylor, Habermas, Appiah, Gutmann, Lindén & 
Thorhell 1995. 
143 Eisenberg & Spinner-Halev 2005 s. 2. 
144 Ibid. s. 4. 
145 Ibid.  
146 Ibid. ; Kymlicka & Månsson 1998 s. 164. 
147 Eisenberg & Spinner-Halev 2005 s. 5-6. 
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3.5 Socialpolitiska interventioner 
För att möjliggöra identifierandet av olika idéer om det multikulturella 
samhället ämnar följand avsnitt ”operationalisera”148 Hartmann & 
Gerteis fyra multikulturella samhällsideal, se sidan 47. 

Inom den feministiska och multikulturella litteraturen som berör 
konflikter mellan tolerans och jämställdhet finner Phillips & Dustin i en 
engelsk kontext tre möjliga samhälleliga interventioner för att hantera 
fenomen som hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap.149 
Interventionerna benämns som reglering, dialog och exit.150 

Den första formen av intervention, dvs. reglering, är relativt obesvärad 
av problem som hänger samman med kulturell mångfald. Utan större 
reflektion antar man att vissa beteenden är rätta och lägger ingen vikt vid 
eller avfärdar att det som anses vara universella principer i själva verket 
kan utgöra ett begränsat historiskt och lokalt perspektiv. Förespråkare 
för reglering som intervention finner inga skäl att bekymra sig för 
maktaspekter då man menar att kulturella grupper skall underordna sig 
gemensamma normer. Visserligen uppmärksammas svårigheter med 
påtvingade normer, men detta ses mer som praktiska än som etiska 
problem. Exempelvis kan en kriminalisering få som bieffekt att problem 
som t.ex. hedersrelaterade konflikter inte når offentlig insyn. Eller så kan 
interventioner mot sådant som anses oacceptabelt förstärka stereotypa 
bilder av etnokulturella grupper och uppmuntrar till rasistiska 
handlingar.151 

Den andra formen av intervention, dialog, är mera villig att erkänna att 
värderingar inom olika kulturella sammanhang har betydelse. Man hyllar 
möten och dialog mellan majoritet och minoriteter i syfte att nå generellt 
accepterade normer. Även om det skulle vara möjligt att komma fram till 
en stomme av universellt grundade värden förblir dessa otillräckliga för 
att täcka alla viktiga livsområden. I samma stund som det sker ett 
närmande mot en mera utförlig beskrivning av värderingar blir dessa 
begränsade och historiskt specifika föreställningar av det goda livet. 
Även om det anses legitimt att rådande samhälleliga normer och 
värderingar utgör begynnelsepunkt för diskussion om sedvänjor i 
minoritetsgrupper, får rådande normer inte ses som ett naturtillstånd 
eller icke förhandlingsbara utgångspunkter då det gäller värderingar av 
olika sätt att leva. När det uppstår alvarliga moraliska och kulturella 
meningsskiljaktighet anses det vara fel om värderingar i en grupp tillåts 

148 Holme, Nilsson & Solvang 1991 s. 163 ff. 
149 Phillips & Dustin 2004. 
150 Författarna påpekar att indelningen är en förenklig.  
151 Phillips & Dustin 2004. 
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övertrumfa värderingar i andra grupper. Det som förespråkas är i stället 
en tvärkulturell dialog, i vilken varje grupp har att motivera och reflektera 
över sina egna värderingar och ställningstaganden. Även om resultatet 
ändå kan komma att bli samhälleliga interventioner mot vissa sedvänjor 
menar man att varje sådant initiativ skall föregås av en öppen dialog som 
tillåter granskning av alla parter. 

Kritiken som riktats mot dialog som samhällelig intervention är att 
den riskerar att framställa kulturella gemenskaper som mera internt 
sammanhållna än vad de i själva verket är. Man menar också att det ofta 
är de starkaste medlemmarna av minoritetsgrupper som får fungerar som 
språkrör mellan majoritetsgruppen och minoritetsgruppen och att det 
därför blir deras version som kommer fram i den interkulturella 
debatten. Om dialog används som lösningen på omstridda seder befaras 
detta leda till att man i realiteten inte lyckas skydda svagare grupper inom 
minoritetsgrupper.152  

Det tredje sättet att gripa sig an problem, dvs. exit, är det minst 
interventionistiska. Man tar avstånd från direkta samhälleliga aktioner 
som reglerar eller kriminaliserar seder, men betonar istället individens 
rätt att lämna gruppen om de är missnöjda med hur de blir behandlade. 
Staten anses inte ha rätt att intervenera även om seder i en grupp strider 
mot fundamentala principer. Man menar att i de fall samhället gått in för 
att skydda individer från sin kulturella gemenskap så har detta ofta lett till 
mera skada än nytta. Ett bättre skydd är istället att säkerställa rätten till 
exit, dvs. rätten för oliktänkande eller missnöjda medlemmar att lämna 
gruppen för att ingå i andra grupper. 

Förespråkare för exit har utsatts för kritik för att brista i sin 
uppmärksamhet runt hur interventionen skall kunna förverkligas i 
praktiken. Frågorna som reses är: Hur skall man hantera barn som inte 
ges resurser (t.ex. ekonomiskt och kunskapsmässigt)? Hur skall man 
hantera socialpsykologiska uppoffringar (utfrysning från familj och 
vänner)? Vad gör man åt identitetsförlust eller allmän rädsla för vad en 
förändring kommer att innebära? Kritiken handlar allt som allt om att 
rätten till exit under vissa omständigheter kan upplevas som oöverstiglig 
för de drabbade att realisera.153 

I min läsning av dessa tre interventioner finner jag en korrespondens 
med Hartmann & Gerteis ovan beskrivna fyra multikulturella 
samhällsideal, se sidan 47. I de multikulturella samhällsideal som av 
Hartmann & Gerteis beskrivs som assimilationism och kosmopolitism 
menar jag att en rimlig respons på hedersrelaterade konflikter torde vara 

152 Ibid.  
153 Ibid.  
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krav på regleringar i form av exempelvis skärpt tillämpning av lagar eller 
lagändringar, se Tabell 3. Som exempel kan nämnas den åldersgräns vid 
18 år som infördes i lagstiftningen 2004 i syfte att förhindra 
barnäktenskap och tvångsgifte.154 Då bevekelsegrunderna ser olika ut 
mellan assimilationism och kosmopolitism väljer jag att dela upp 
reglering i två olika former och jag kallar dem för reglering typ 1 och 
reglering typ 2. I det assimilationistiska perspektivet utgörs motivet för krav 
på reglering av detta ses som nödvändigt för att försvara 
sammanhållande värderingar i samhället (reglering typ 1), medan det i det 
kosmopolitiska perspektivet rör sig om försvar för individuella 
rättigheter eller nationell lagstiftning (reglering typ 2). 

Tabell 3 Multikulturella ideal och krav på åtgärder mot hedersrelaterat våld. 

Hartmann & Gerteis fyra multikulturella 
samhällsideal

Phillips & Dustins tre samhälleliga 
interventioner  

Assimilationism Reglering typ 1 
Kosmopolitism Reglering typ 2 
Fragmentiserad pluralism Exit (ingenting alls) 
Interaktiv pluralism Dialog 
 
På samma sätt finner jag en länk mellan det multikulturella 
samhällsidealet fragmentiserad pluralism (där gruppsammanhållning, 
grupprättigheter och kollektivt självbestämmande värnas) och 
interventionen exit. Den kanske mest framträdande exemplet på denna 
åtgärd vid hedersrelaterat våld är skyddande boenden. En ytterligare 
tänkbar reaktion som kan förordas staten inom ramen för ett 
fragmentiserad pluralistiskt tänkande är, som jag ser det, att staten inte 
gör något ytterligare alls. 

  Interaktiv Pluralism, Hartmann & Gerteis sista form av 
multikulturalism, i vilket det förespråkas ömsesidig förståelse av olikheter 
och tvärkulturell dialog finns en naturlig förening med den intervention 
Phillips & Dustin benämner som dialog. Samarbetsnämnden (SST) för 
statsbidrag till trossamfund kan i sitt uppdrag från staten illustrera 
intervention dialog i arbetet mot hedersrelaterat våld. 

SST ska fortsätta sin dialog med olika trossamfund kring samhällets 
grundläggande värderingar. SST ska också lämna förslag på ytterligare 
insatser som kan behövas för att fördjupa trossamfundens kunskaper på 
området.155 

154 Regeringen 2007. 
155 Regeringen 2004. 
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Phillips & Dustins interventioner kommer att fungera som ett 
analysverktyg när jag går igenom tidningsartiklarna och söker efter olika 
socialpolitiska förslag eller krav på åtgärder för att hantera hedersrelaterat 
våld. Därtill kommer olika uttalanden för samhälleliga åtgärder mot 
hedersrelaterat våld tolkas som uttryck för hur ett multikulturellt 
samhälle skall organiseras. Här kommer ovan beskrivna teoretiska 
koppling mellan å ena sidan Phillips & Dustins samhälleliga 
interventioner och å andra sidan Hartmann & Gerteis multikulturella 
samhällsideal komma i bruk. 
3.6 Resumé 
Genom detta kapitel har studien förankrats i ett teoretiskt sammanhang. 
Genomgången har visat att multikulturalism är en samhällsåskådning 
med flera olika inriktningar eller perspektiv. Utifrån Hartmann & Gerteis 
sociologiska forskning har det påvisats fyra olika multikulturella 
inriktningar: assimilationism, kosmopolitism, fragmentiserad pluralism och 
interaktiv pluralism. Kapitlet innehåller även ett avsnitt där jag lyfter fram 
vetenskapliga resonemang om de problem som kan uppstå för 
minoriteter inom minoritet då liberala stater driver en ”toleransens” 
politik. Utöver diskussionen om multikulturalism och de dilemman som 
kan uppstå i multikulturella samhällen har jag, med hjälp av den 
teoretiska genomgången, också mejslat fram ett analytiskt redskap som 
kommer att användas i innehållsanalysen av dagstidningsmaterialet. Det 
analytiska redskapet består av fyra olika socialpolitiska åtgärder mot 
hedersvåld. Respektive socialpolitiska åtgärd korresponderar med en av 
Hartmann & Gerteis fyra olika multikulturella inriktningar. De fyra olika 
socialpolitiska åtgärderna är: reglering typ 1, reglering typ 2, exit (ingenting alls) 
och dialog. 

Innan jag går över till att redovisa tillvägagångssätt, dvs. 
metodgenomgången i nästa kapitel, vill jag försöka fånga upp centrala 
aspekter i teorigenomgången och knyta detta till debatten om hedersvåld. 
Jag avslutar därför detta kapitel med att presentera en förklaringsmodell 
som jag utvecklat i syfte att klargöra varför uppmärksamhet runt 
hedersrelaterat våld intensifierats de senaste åren. Modellen, som jag valt 
att kalla den multikulturella omständigheten, är i all väsentlighet en 
sammanfattning och stilisering av insikter som lyfts fram i detta kapitel, 
och handlar om en viss form av dilemma som drabbar bl.a. kvinnor och 
unga i västerländska multikulturella eller multietniska samhällen. Med den 
multikulturella omständigheten belyses den institutionella kontext i vilket 
dessa dilemman opererar. 

Följande element finns med i den multikulturella omständigheten: (a) 
existensen av ett mångetniskt samhälle, (b) att detta samhälle inrymmer 
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medborgare med olika och disparata ”livsprojektsideal”, (c) att 
indignation väcks hos medborgare som resultat av andra medborgares 
val av livsprojekt, (d) att staten där b och c äger rum samtidigt vill uppnå 
jämlikhet, frihet och jämställdhet, (e) att jämlikhets- frihets- och 
jämställdhetsidealen kommer i konflikt med varandra, och (f) att 
konflikterna i och e drabbar individer. En förutsättning för att den 
multikulturella omständigheten skall uppstå är att samtliga element, a till 
f, finns med. 

Den multikulturella omständigheten med dess ingående element kan 
enligt min mening ge en djupare förståelse av den samhälleliga praktik 
där hedersvåld förekommer. Min förmodan är att den multikulturella 
omständigheten påverkar och driver fram vissa samhällsskeenden. 
Kanske rent av på ett sådant sätt att man kan tala om att den äger 
strukturella egenskaper i paritet med exempelvis diskurser, strukturell 
rasism, patriarkat och exclusionsprocesser. De senaste årens stora 
intresse för hedersrelaterat våld från mediernas, allmänhetens och 
makthavarnas sida ser jag som ett exempel på något som till viss del kan 
förklaras utifrån den multikulturella omständigheten. Skälet till detta 
skulle kunna ligga i att den väcker svåra och ”besvärliga” frågor, om t.ex. 
konflikter mellan frihets- och jämställdhetsideal, där givna svar och 
lösningar inte självklart infinner sig. 
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4. Metodologiska utgångspunkter 

4.1 Inledning 
I detta kapitel avser jag att ge en redogörelse av den vetenskapliga 
”grossess” ur vilket denna avhandling är resultatet. Jag inleder med att 
diskutera den kritiska realismen vilken utgjort studiens 
vetenskapsteoretiska grundval. De två avslutande avsnitten tar dels upp 
redovisning av valt empiriskt material (dagstidningar) och dels hur det 
empiriska materialet hanterats. 
4.2 Kritisk realism 
Den kritiska realismen är en metateoretisk riktning som så väl anammar 
vissa delar, som tar avstånd från andra delar av andra tongivande 
metateoretiska riktningar (exempelvis empirism och 
socialkonstruktivism). En både-och-syn blir därför dess utmärkande 
drag. 

… verkligheten antas vara både extern och oberoende och socialt och 
historiskt konstruerad. Därtill antas att det finns en ”djupnivå” i 
verkligheten som inte kan observeras direkt, men som vi ändå kan få 
kunskap om via begreppsligt och teoretiskt arbete (på basis av empiriska 
observationer).156 

Det finns tydliga anmärkningar utifrån kritisk realistiskt horisont mot 
bl.a. empirismen och socialkonstruktivismen. När det gäller empirismen 
menar man att verkligheten oriktigt förminskas då endast den kunskap 
som vi kan få genom våra sinnen anses vara giltig. Man begår således 
”det epistemiska felet” dvs. ontologi reduceras till epistemologi. Kritiken 
mot socialkonstruktivismen ligger i att denna, för det första, förkastar 
förekomsten av vetbara och vetvärda underliggande mekanismer. För det 
andra, genom att vetenskapen ges en särdeles modest roll. Och slutligen, 
för det tredje, att den diskursiva nivån av vetenskapen ges en alltför stark 
position på bekostnad av den reellt existerande verkligheten.157 

I skuggan av det som äger rum finns krafter som frambringar och 
skapar företeelser och fenomen. Vetenskapens uppgift är att finna de 
inneboende mekanismerna (”den kausala kraften”) som genererar 
händelser. ”Verkligheten är full av sådana kausala krafter och de finns 
där oavsett om de aktualiseras eller ej. … objekt i verkligheten besitter 
kausala krafter, det vill säga generativa mekanismer.”158 

156 Morén & Blom 2003 s. 30. 
157 Danermark 2003. 
158 Ibid. s. 338. 
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Ett essentiellt element i kritisk realism är att verkligheten ses som 
uppdelad. Ron Bhaskar, en av förgrundspersonerna på området, gör en 
uppdelning mellan veklighetens (ontologins) tre olika domäner: den 
empiriska domänen, det faktiskas domän och verklighetens domän. 

Realism distinguishes between the real, the actual and the empirical (Sayer, 
2000). The real exists regardless of our understanding of it, and constitutes 
the realm of objects, their structures and powers. The actual refers to what 
happens if and when these powers are activated. The empirical is the domain 
of experience that can refer to either the real or the actual. In other words, 
some real structures may not be observable, but they can be inferred by 
reference to the observable through empirical inquiry.159 

Danermark uttrycker det som att empiriska fenomen är en delmängd av 
”det faktiska”, som i sin tur är en delmängd av ”verkligheten”. För att 
undvika att verkligheten blir hoptryckt och utan ontologiskt djup bör 
vetenskaplig forskning därför se till att studier inte reduceras till enbart 
empiriska företeelser.160 

Utifrån den kritiska realismen menar man att det finns en verklighet 
oberoende av våra begrepp och föreställningar om den. Man menar 
således att verkligheten både går och bör undersökas vetenskapligt. I 
kritisk realistisk terminologi kallas detta för vetenskapens intransitiva 
objekt. Vetskap och kunskap om verkligheten består av teorier och 
tankar: ”dessa bildar vårt transitiva objekt, det vill säga det som förbinder 
oss som kunskapsobjekt med den objektiva verkligheten, den transitiva 
dimensionen är socialt bestämd och föränderlig.”161 

Den verklighet som samhällsvetare studerar är socialt skapad av 
reflexiva individer som dessutom har möjlighet att löpande förändra 
verkligheten. Forskaren har att dels nå förståelse och tolka de innebörder 
som människors lägger i upplevelser av tillvaron och dels genom 
begreppsbildning nå djupare förståelse och förklaringar bortom 
vardagstänkandet.162 

Vad innebär då den kritiska realismen för denna studie? 
Studieobjektet i denna undersökning har i första hand varit den debatt 
och diskussion som förts om hedersrelaterat våld i medietexter, med 
fokus på framförda lösningsförslag. Med hjälp av tankegångar och teori 
om multikulturalism har avsikten varit att rekontextualisera debatten i 
syfte att ”förstå och förklara kända händelser på ett nytt sätt”.163 En 

159 Kazi 2003 s. 23. 
160 Danermark 2003. 
161 Ibid. s. 340. 
162 Ibid.  
163 Ibid. s. 185. 
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ytterligare aspekt har berört relationen mellan text och en ”veklighet” 
utanför texter. I Norman Faircloughs164 analytiska modell, för empiriska 
studier inom ramen för en kritisk diskursanalys, förespråkas bl.a. en 
analys av såväl texter som social praktik.165 

För att analysera den bredare sociala praktiken räcker det inte med 
diskursanalysen, eftersom social praktik har både diskursiva och icke-
diskursiva element; man ska här använda sociologisk teori och kulturteori 
förutom diskursanalysen.166 

Teori har således fått en funktion som redskap för att genom texten 
fånga viktiga delar av en bredare social praktik. 

I en kritisk realistisk kontext utformas förklaringar på ett särskilt vis. 
Göran Djurfeldt med kollegor ger ett illustrativt exempel på ett 
”realistiskt” orsaksbegrepp. 

När tåget passerar en sensor som sitter någon kilometer från 
järnvägsövergången, börjar rödljusen blinka och bommarna gå ner. Det kan 
man inte veta om inte veta om inte någon upplyst en om saken. Här finns en 
mekanism som gör att när tåget passerar en viss punkt på linje, så utlöses en 
signal som leds till bommarna och vidare till signalljusen. Mekanismen bygger 
på en relativt komplicerad teknologi med sensorer i banan, överföring av 
signaler från sensorerna till receptorer i det system som reglerar signalljus och 
fällning av bommar osv. … Betingelse (B) för hela förloppet är att tåget 
passerar sensorn i banan. Detta aktiverar en kausal mekanism (M) som 
överför signalen från sensorn till mottagaren. Signalen aktiverar i sin tur 
rödljusen (H) [dvs. en händelse, förf. anm.].167   

Överförs resonemanget till denna studie skulle man kunna säga att 
betingelsen är att ett antal personer utsätts för hedersrelaterat våld (mest 
uppmärksammat är kanske mordet på Fadime Sahindal). Händelsen (på 
den empiriska domänen) är att det uppstår en intensiv debatt och 
diskussion om hedersrelaterat våld. Skulle man nöja sig med en enkel 
koppling mellan betingelsen, t.ex. hedersmord, och händelsen, dvs. intensiv 
debatt, hamnar man i det som Djurfeldt kallar oreflekterad empirism.168 Vi 
måste i enlighet med en realistisk metodologi (med hjälp av teori) även 
lyfta fram, ofta för ögat inte synliga, generativa mekanismer som ett 
mellanled mellan betingelse och händelse. 

164 Han har i en artikel kritiserat dominansen av socialkonstruktivistiskt influerade 
diskursanalyser i organisationsforskning och utgår själv från den kritiska realismen 
(Fairclough 2005). 
165 Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 70-79. 
166 Ibid. s. 75. 
167 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003 s. 25. 
168 Ibid. s. 24. 
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I tidigare sammanhang har t.ex. teori om strukturell diskriminering 
använts för att förklara den intensiva debatten runt hedersrelaterat våld. 
Inom ramen för ett kritiskt realistisk perspektiv skulle förklaringskedjan 
enligt denna teori kunna ser ut på följande sätt. De generativa 
mekanismerna som aktualiserats av mordet (betingelsen) och som leder till 
t.ex. mediernas uppmärksamhet (händelsen) handlar om 
majoritetskulturens skapande av en förhärligad ”vi”-gemenskap.169 Som 
jag gett uttryck för tidigare tror jag att det mycket väl kan ligga något i 
denna förklaring till mediernas intresse. Men jag vill, som ett tillägg, lyfta 
fram de motsättningar och konflikter som det multikulturella samhället 
bär med sig för att förstå det starka intresset och uppmärksamheten för 
hedersvåld. Genom utvecklandet av förklaringsmodellen den 
multikulturella omständigheten, se sidan 57, ville jag fånga ett 
orsakssammanhang som på ett delvis nytt sätt kan tänkas förklara varför 
hedersrelaterat våld har hamnat på agendan. Följande samtidigt 
närvarande element fanns med i den multikulturella omständigheten: (a) 
existensen av ett multietnisktsamhälle, (b) att detta samhälle inrymmer 
medborgare med olika och disparata ”livsprojektsideal”, (c) att 
indignation väcks hos medborgare som resultat av andra medborgares 
val av livsprojekt, (d) att samhället eller staten där b och c äger rum 
samtidigt vill uppnå jämlikhet, frihet och jämställdhet, (e) att jämlikhets- 
frihets- och jämställdhetsidealen kommer i konflikt med varandra, och (f) 
att konflikterna i och e drabbar individer. 
4.3 Beskrivning och motivering av innehållsanalysen  
Det empiriska materialet har behandlats och bearbetats kvantitativt 
utifrån den textanalysiska inriktning som går under namnet innehållsanalys. 
Detta är en accepterad analysmetod inom medieforskning170 men nyttjas 
även i andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap.171 I 
socialt arbete förekommer metoden bl.a. i studier där man intresserar sig 
för innehåll i läroböcker172, läroplaner173, kunskapsproduktion174 och 
utbildning175. Social behandlingsforskning176 är ytterligare ett område man 
kan hitta studier där innehållsanalys används. Boréus & Bergström 
karaktäriserar innehållsanalys på följande sätt: 

169 Camauër 2007 s. 112-113. 
170 Silverman 2001. 
171 Boréus & Bergström 2005 s. 43 ff. 
172 Se exempelvis Kramer, Pacourak & Hovland-Scafe 2003. 
173 Exempelvis Slater 2004. 
174 Dellgran & Höjer 2000. 
175 Se exempelvis Finn 2001. 
176 Se exempelvis Bentley, Walsh & Farmer 2005; Troester 2002. 
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Termen ’innehållsanalys’ används framför allt om analyser där 
tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller 
mäta, vissa företeelser i texter. En definition som utpekar inriktningen som 
kvantifierande tyder i översättning ’varje metodisk mätning applicerad på 
texter (eller annat symboliskt material) för samhällsvetenskapliga syften’...177 

Generellt anses den innehållsanalytiska metoden vara användbar och 
lämplig då man vill finna mönster i större textmaterial, när man vill 
jämföra olika typer av texter eller textmängder från olika tidpunkter samt 
då texterna är omfångsrika och finns åtkomliga i databaser.178 I 
förhållande till andra textanalytiska metoder, t.ex. narrativanalys och 
diskursanalys, är innehållsanalysens särskiljande drag att den har förmåga 
att skapa översikt över omfattande textstoff. 

Denna studie avsåg att med hjälp av ett teoretiskt strukturerat 
analysverktyg undersöka bl.a. samtalet om hedersvåld som förts i 
dagstidningar. Jag bedömde innehållsanalysen vara ett rimligt val av 
metod då undersökningen: (1) utgått från ett realistiskt 
vetenskapsteoretiskt perspektiv, (2) i huvudsak var deduktiv till sin 
karaktär, (3) har haft frågeställningar av numerisk karaktäristiska samt (4) 
har innehållit ”kvantifierade jämförelser av förekomsten av vissa element 
i texter”179. Problematiska aspekter eller begränsningar vad gäller 
användningen av innehållsanalys förbinds med aspekter så som: 
kontextokänslighet, oflexibilitet under analysen samt att intressanta och 
outtalade aspekter riskerar att inte bli beaktade.180 

Till min hjälp vid innehållsanalysen har jag använt ett dataprogram för 
kombinerad metodanalys av kvalitativt material som heter QDA Miner 
3.2. Programmets förtjänster ligger i att det underlättat kodning och 
sortering av det empiriska materialet samt möjliggjort statistisk 
bearbetning och redovisning. 

QDA Miner is an easy-to-use mixed-model qualitative data analysis software 
package for coding textual data, annotating, retrieving and reviewing coded 
data and documents. The program can manage complex projects involving 
large numbers of documents combined with numerical and categorical 
information. QDA Miner also provides a wide range of exploratory tools to 
identify patterns in codings and relationships between assigned codes and other 
numerical or categorical properties.181 

Viss statistisk bearbetning har även utförts i SPSS. 

177 Boréus & Bergström 2005 s. 43. 
178 Ibid. s. 84. 
179 Ibid. s. 18. 
180 Ibid. s. 85. 
181 ProvalisResearch 2007. Beskrivning av programmet görs även i Bobier 2006; Lewis 
& Maas Steven 2007. 
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Tidningsurval 
Det empiriska materialet för denna studie har bestått av tidningsartiklar, i 
form av pdf- och wordfiler, erhållna ur databaserna ”Mediearkivet” och 
”Presstext” vid Växjö universitetsbibliotek under februari månad 2007.182 
Ambitionen vid val och insamlingen av det empiriska materialet var att få 
med material som speglade olika synsätt och perspektiv på åtgärder mot 
hedersrelaterat våld i den allmänna debatten. 

Artiklarna kom från fem av de just nu tio mest lästa dagstidningarna i 
Sverige183 och bestod av de tre storstadstidningarna: Aftonbladet 
(oberoende socialdemokratisk), DN (oberoende liberal) och Svenska 
Dagbladet (obunden moderat) samt två landsortstidningarna: 
Helsingborgs Dagblad (politiskt oavhängig) och Nerikes Allehanda 
(oberoende liberal). 

Genom mitt intresse för hedersrelaterat våld hade jag funnit ett antal 
återkommande och centrala begrepp som använts i debatt och i 
vetenskapliga sammanhang. Dessa begrepp, som på olika sätt berört 
hedersproblematik eller fångat aspekter av denna, fick utgöra sökord när 
jag tog fram artiklar ur ”Mediearkivet” och ”Presstext”. Sökorden som 
användes var: hedersmord, hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap, hederskultur, 
arrangerade äktenskap, hedersvåld, hedersbrott, patriarkalt förtryck, våld i hederns 
namn, hedersförtryck samt patriarkal familjestruktur. 

Sammantaget innehöll det insamlade materialet 1755 tidningsartiklar. 
Fördelningen i procent och antalet artiklar mellan de fem olika 
tidningarna framgår i Tabell 4. DN och Svenska Dagbladet utgjorde var 
och för sig en fjärdedel av det totala antalet tidningsartiklar. Aftonbladet 
och Helsingborgs Dagblad bidrog var och en med knappt 20 procent. 
Minst antal tidningsartiklar kom från tidningen Nerikes Allehanda. 

182 Värt att notera är att materialet i databaserna och motsvarande tryckta artiklar i 
papperstidningarna kan skilja sig åt. 
183 Se TS 2007. Valda storstadstidningarna anses vara de mest dominerande och 
används ofta i mediestudier (Strömbäck 2000 s. 155).  

64



4. Metodologiska utgångspunkter 

65 

Tabell 4 Tidningar som ingår, angivet i antal artiklar och fördelning i procent. 
  Antal Procent 

 Aftonbladet 334 19 % 

 DN 433 25 % 

 Helsingborgs Dagblad 319 18 % 

 Nerikes Allehanda 213 12 % 

 Svenska Dagbladet 456 26 % 

 Total 1755 100 % 

 
De fem olika tidningarna hade olika startpunkter för när det började 
publiceras elektroniskt i databaserna. För Aftonbladet skedde första 
uppdatering i Mediearkivet år 1994, för DN A-delen i Presstext år 1991 
och hela tidningen år 1992, för Helsingborgs Dagblad i Mediearkivet år 
1994, Nerikes Allehanda i Mediearkivet år 1997 och slutligen för Svenska 
Dagbladet i Mediearkivet år 1995. 
Analys av de delar som berör samhällets åtgärder mot hedersrelaterat 
våld184  
Varje tidningsartikel utgjorde en analysenhet, dvs. ”den textenhet som 
behandlas separat och där noteringar för förekomst av någon 
kodningsenhet görs.”185 

Analysen av tidningsmaterialet har skett i olika steg. Första steget var 
att gallra ut de artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte, dvs. att 
söka efter uttryck för idéer och ståndpunkter om hur staten förväntades 
reagera på de individer och grupper som utförde hedersrelaterat våld. 
Tidningsmaterialet som helhet innehöll artiklar av skiftande karaktär. 
Vissa var analytiska och berörde hedersrelaterat våld på ett omfattande 
sätt, medan andra endast berörde ämnet flyktigt. Tidningsartiklar där det 
inte explicit framfördes eller diskuterades socialpolitiska åtgärder lyftes ut 
och ingick inte i den fortsatta analysen. Det kunde exempelvis röra sig 
om recensioner av böcker och teater, tv-tablåer eller 
rättegångsrapportering. Någon ”djupare” tolkning eller ”läsning mellan 
raderna” för att hitta outtalade åtgärder har således inte skett. Efter 
gallringen återstod 212 tidningsartiklar som ingick i den fortsatta 
analysen. 

184 Kodningsvariabler och kodningsförfarande redovisas löpande i detta och 
nästkommande kapitel. Ett samlat och fullständigt kodningsschema med tillhörande 
kodningsinstruktioner finns med som bilaga.  
185 Boréus & Bergström 2005 s. 50. 
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Nästa steg i analysen var att koda tidningsartiklarna utifrån det 
teoretiskt utvecklade analysinstrument som beskriver olika socialpolitiska 
åtgärder riktade mot de individer och grupper som begår 
hedersrelaterade handlingar. Koderna var: reglering typ 1, reglering typ 2, exit 
(inget alls) och dialog. Detta kodningsinstrument utvecklades med hjälp av 
den teoretiska diskussion som behandlades i teoriavsnittet, se sidan 54. 
Reglering typ 1 hör ihop med den multikulturella visionen assimilationism. 
Här yrkas det på regleringar i form av exempelvis skärpt tillämpning av 
lagar eller lagändringar med hänvisning till bevarandet av 
sammanhållande värderingar i samhället. Reglering typ 2 förbinds med den 
multikulturella visionen kosmopolitism. Även här vill man ha skärpta 
regleringar men med åberopande av individuella rättigheter eller nationell 
lagstiftning. Med exit (ingenting alls) länkas den multikulturella visionen 
fragmentiserad pluralism. Lösningsförslag som lyfts fram här är skyddande 
boenden eller att staten inte skall göra någonting alls. Dialog kopplas till 
interaktiv pluralism och här förordas ömsesidig förståelse av olikheter och 
tvärkulturell dialog. 

De delar av artiklarna där åtgärder diskuterats186 har med hjälp av 
dataprogrammet markerats och kodats. Dessa textgrupper kallas i vissa 
fall för kodningsenheter187. 

Förutom användningen av det teoretiskt grundade analysinstrumentet 
kodades materialet även utifrån om föreslagna åtgärder var att betrakta 
som problemlösande (reaktiva) eller förebyggande (proaktiva). 
Anledningen till att jag valde att genomföra denna kodning var att jag vid 
genomläsningen och närläsningen av den 212 tidningsartiklarna tydligt 
kunde se att materialet hade någon av dessa inriktningar. Till skillnad 
från de övriga är grunden för just denna kod därför att betrakta som 
induktiv. 

Tidpunkt för publicering, namn på tidning och vilken aktör som 
uttalar sig utgjorde variabler som också kodades, se bilaga. Efter att 
tidningsartiklarna kodats klart har materialet behandlats med hjälp av 
deskriptiv statistik. Detta skedde genom frekvensberäkning som utfördes 
i SPSS. 

186 Vanligtvis brukar det som söks i innehållsanalys vara det manifesta och explicit 
utryckta, detta är något som även görs här. 
187 I engelskspråkig litteratur finner man olika namn som täcker in begreppet 
”kodningsenhet”; t.ex. meaning unit, content unit, idea unit och textual unit 
(Graneheim & Lundman 2004).  
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Analys av de delar som berör socialtjänstens arbete  
Då det gällde analysen av socialtjänstens arbete, som det framställts i 
tidningarna, användes även här kvantitativ bearbetning för att upptäcka 
mönster i tidningsmaterialet samt förenklade indelningar och 
jämförelser.188 

Dock gällde andra principer för vilka artiklar som gallrades ut här än 
de artiklar som behandlade samhällets åtgärder mot dem som utfört 
hedersrelaterat våld. Samtliga 1755 tidningsartiklar ingick i den del där 
jämförelse gjordes mellan hur ofta olika myndigheter omnämndes i 
tidningsartiklarna. Kodningen skedde automatiskt (med hjälp av 
datorprogrammet QDA-miner) genom att vissa specifika sökord som 
representerade olika myndigheter markerades och räknades. Exempelvis 
gällde följande sökord för socialtjänsten: socialarbetare, socialarbetarna, 
socialtjänst, socialbyrå, socialförvaltning, socialsekreterare och socialsekreterarna. En 
närmare redogörelse av sökord för respektive myndighet görs i samband 
med resultatredovisningen, se även bilaga. 

I den del där värdeomdömen om socialtjänsten undersöktes användes 
följande tillvägagångssätt. Samtliga tidningsartiklar där socialtjänst 
förekom lästes noggrant igenom. I de fall det gick att utläsa ett yttrande 
och omdöme om socialtjänsten kodades den artikeln som antingen 
negativ, positiv eller neutral. Om det inte gick att utläsa om ett yttrande 
och omdöme i artikeln var positivt eller negativt, eller om artikeln 
innehöll både positiva och negativa värdeomdömen, kodades artikeln 
som neutral. Ingen kodning skedde av de artiklar där socialtjänsten inte 
nämndes. Således ingick endas de artiklar där socialtjänsten kommit på 
tal. 

I likhet med analyserna av de delar som berörde samhällets åtgärder 
mot hedersrelaterat våld, kom det färdigkodade datamaterialet att 
bearbetas med hjälp av deskriptiv statistik. Detta skedde med hjälp av 
frekvensberäkning vilket utförts i SPSS. 
Validitet och reliabilitet  
Spörsmål om forskningsundersökningars egenskapliga kvalitéer hänger 
bl.a. samman med hur väl dessa lyckas med att nå en fruktbar validitet 
och reliabilitet. Jag skriver medvetet ”fruktbar” och inte ”god” eller 
”bra”, då olika vetenskapsteoretiska och metodologiska inriktningar dels 
lägger olikartad tonvikt vid reliabilitets- och validitetsfrågor och dels 
delvis skiljer sig i vilken betydelse de lägger i begreppen. Sammantaget 
innebär detta att förhållandet till och användningen av reliabilitet och 
validitet skiljer sig åt. 

188 Boréus & Bergström 2005 s. 84. 
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En alltsomoftast påtalad skiljelinje brukar gå mellan kvantitativt och 
kvalitativt inriktad forskning. I kvantitativt inriktad forskning utgör 
reliabilitets- och validitetsfrågor många gånger ett naturligt inslag medan 
det inom den kvalitativt inriktade forskningsfåran finns en ambivalens. 
Vissa kvalitativa forskare avvisar begreppen och ser dessa som 
”tyranniserande positivistiska koncept”, medan andra kvalitativa forskare 
diskuterar sanningsvärdet i forskningen men i en modifierad form, i 
termer av t.ex. pålitlighet och trovärdighet.189 

Min ståndpunkt i detta är att det är viktigt att diskutera frågorna om 
reliabilitet och validitet vid användning av innehållsanalys. Om vi börjar 
med validitet kommer jag att uppehålla mig vid fyra olika 
validitetsformer. Dessa är: 

Urvalsvaliditet 
Semantisk validitet 
Funktionell validitet 
Korrelativ validitet 

Urvalsvaliditet har att göra med i vilken grad den utvalda texten speglar 
eller representerar det stickprovsunderlag den är en del av.190 I denna 
studie utgjorde svenska dagstidningsartiklar datamaterialet. Det har nu 
inte varit möjligt att, inom ramen för denna studie, låta samtliga 
dagstidningar ingå. Som tidigare nämnts har urvalet skett utifrån 
ambitionen att fånga en bredd med olika perspektiv och synsätt, således 
har inget obundet slumpmässigt urval skett. En betydande brist med 
detta förfaringssätt är det begränsar möjligheterna att dra generella 
slutsatser av resultaten. Risken finns att det ingår okända och kända 
skevheter i datamaterialet (tidningsartiklarna som ingår i denna studie) i 
förhållande till stickprovsunderlaget (samtliga svenska dagstidningar). 

Politisk inriktning och om det är storstads- eller landsortspress är två 
omständigheter där det var möjligt att kontrollera fördelningen mellan 
mitt urval och dagstidningspressen i sin helhet. Men först några ord om 
hur stor del av den totala mängden dagstidningar som mitt urval 
representerade. 

Ett sätt att mäta ”storleken” och spridning av tidningar är genom 
måttet upplageantal, vilket avser antalet betalda dagstidningar per dag. Det 
totala upplageantalet för dagstidningar året 2006 var 3 927 700. De fem 
utvalda dagstidningarna i denna studie utgjorde runt 28 procent av det 
totala upplageantalet, se Tabell 5.191 

189 Kvale & Torhell 1997 s. 207 ff. 
190 Krippendorff 2004 s. 321-323. 
191 Upplageuppgifterna gäller för år 2006 (se TidningsUtgivarna 2007). Värt att notera 
är att dagstidningsmaterialet (stickprovsunderlaget) sträcker sig över en längre 

68



4. Metodologiska utgångspunkter 

69 

Tabell 5  Upplageantal för de fem tidningarna samt procentuell andel av den totala 
dagstidningsupplagan. 

 Upplageantal Procent utav total 
dagstidningsupplaga

Aftonbladet (oberoende 
socialdemokratisk, storstadspress) 

416 500 11 % 

DN (oberoende liberal, 
storstadspress)

347 100 9 % 

Svenska Dagbladet (obunden 
moderat, storstadspress) 

193 500 5 % 

Helsingborgs Dagblad (politiskt 
oavhängigt, landsortspress) 

82 000 2 % 

Nerikes Allehanda (oberoende 
liberal, landsortspress) 

59 500 1 % 

Total 1 098 600 28 % 

 
Går vi tillbaka till frågan vilken politisk fördelning det fanns i 
dagstidningarna som helhet, i förhållande till det urval av fem 
dagstidningar som gjordes i denna studie, kan man konstatera att det 
fanns en del skillnader, se Tabell 6. I denna studie ingick en något högre 
andel högerinriktad press (vad avser upplageantal) än i dagstidningarna 
som helhet, det omvända gällande vänsterinriktad och oberoende press. 
Vänsterinriktad press i denna studie utgjorde 16 procent av 
tidningsmaterialet i jämförelse med 38 procent för samtliga tidningar. 

Tabell 6  Jämförelse av upplageandel vad avser fördelning av politisk inriktning 
mellan tidningsurvalet i denna studie och stickprovsunderlaget (samtliga 
tidningar). 192 

 Denna studie Total upplaga (alla 
dagstidningar) 

Vänster 16 % 38 % 
Höger 61 % 55 % 
Oberoende 23 % 7 % 
Total 100 % 100 % 

 
När det gällde fördelningen mellan storstadspress och landsortspress 
fanns även här betydande skillnader mellan mitt urval och dagstidningar i 
stort, se Tabell 7. Tittar man på hur stora tidningarna var (med måttet 

tidsperiod (1992-2007). Bilden som ges här riskerar att blir något osäker då 
upplagefördelningen på dagstidningsmarknaden ändrats genom åren. 
192 Den procentuella fördelningen mellan tidningarna som ingår i denna studie har 
räknats ut genom att upplageantal summerats för tidningar inom respektive politisk 
inriktning (dvs. vänster, höger och oberoende). Därefter har upplagesumman för 
respektive politisk inriktning dividerats med den totala upplagesumman för samtliga 
tidningar som ingår i studien. Uträkningen av upplagefördelningen vad avser samtliga 
dagstidningar har beräknats på samma sätt, upplageuppgifter är hämtade från 
TidningsUtgivarna 2008. 
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upplageantal) fanns det i denna studie ett underskott av landsortpress 
och ett överskott av storstadspress i förhållande hur det såg ut i 
dagspressen som helhet. 

Tabell 7 Jämförelse av upplageandel vad avser fördelning av storstadspress och 
småstadspress mellan tidningsurvalet i denna studie och 
stickprovsunderlaget (samtliga tidningar). 

 Denna studie Total upplaga (alla 
dagstidningar) 

Storstadspress 88 % 57 % 
Landsortspress 12 % 43 % 
Total 100 % 100 % 

 
Så här långt har jag visat att studiens urvalsmetod försvårat möjligheterna 
att uppnå en solid urvalsvaliditet. 

Den andra validitetsformen som är viktig att dryfta i samband med 
innehållsanalyser är semantiskt validitet.193 Med detta avses i vilken 
omfattning analytiska textkategorier överensstämmer med den betydelse 
som avses i det studerade sammanhanget. I en korrekt genomförd 
kodning skall relevanta textenheter inkluderas och irrelevanta textenheter 
exkluderas. Emellertid kan även irrelevanta textenheter inkluderas i 
kodningen likväl som relevanta textenheter kan exkluderas i kodningen. 
När det sker försvagas den semantiska validiteten. 

Som jag förstår saken, blir frågan om semantisk validitet extra kritisk i 
de fall då man gör automatiserade datorbaserade ordräkningar. I denna 
studie förekom denna form av kodning där jag räknat hur ofta olika 
myndigheter nämns i tidningsartiklarna. Att jag valt att formulera det 
som ”nämnts” och inte t.ex. ”behandlats” eller ”diskuterats” är just för 
att markera vi inte vet hur och på vilket sätt de olika myndigheterna tas 
upp i tidningsartiklarna. Slutsatsen blir att här finns en osäkerhet vad 
gäller den semantiska validiteten. Övriga i studien utförda 
innehållsanalyser har skett genom manuell genomläsning och kodning, 
vilket torde borga för en god semantisk validitet. 

Den tredje validitetsformen, funktionell validitet, handlar om i vilken 
grad den analytiska konstruktionen (processen från tillgänglig text till 
svar på forskningsfrågor) kan rättfärdigas och försvaras utifrån tidigare 
användning.194 

193 Krippendorff 2004 s. 323-330. 
194 Ibid. s. 332-333. 
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A content analysis is vindicated by reference to its history of use, particularly 
by its absence of significant failures. Usefulness and success may mean many 
things, of course, and these concepts make sense only in the presence of 
alternative methods competing with each other in the same empirical 
context.195 

Rättfärdigandet av innehållsanalysen handlar om att kunna visa att den 
analytiska konstruktionen varit användbar i andra empiriska 
sammanhang och hållbar över tid. Forskningsdesignen på denna studie 
har, så vitt jag vet, inte används tidigare för att besvara de frågeställningar 
som är i fokus. Detta innebär att en argumentation för huruvida den 
funktionella validiteten är god eller dålig, i dagsläget inte låter sig göras. 

Belägg för korrelativ validitet fastställs genom att forskningsfynd som 
erhålls genom en bestämd metod testas mot fynd som erhålls genom 
andra variabler i andra undersökningar som anses mer säkra än den 
använda metoden.196 Med andra ord handlar det om hur starkt resultaten 
korrelerar med andra kända variabler som mäter samma sak och anses 
giltiga. Då forskningsfrågorna som ställdes och besvarades i denna studie 
i någon mening är sällsyntheter har det inte funnit något underlag att 
genomföra testning av den korrelativa validiteten. 

Efter att ha diskuterat de fyra validitetsformerna går vi nu över till 
frågan om reliabilitet. Med reliabilitet avses tillförlitligheten i 
undersökningsförfarandet, dvs. hur väl vi mäter, studerar, undersöker 
eller granskar.197 Vid användandet av innehållsanalys är det viktigt att 
säkerställa att analysinstrumentet (som är själva kodningsprocessen) 
fungerar och är stabilt. Detta kan göras på två olika sätt, antingen genom 
ett intrasubjektivitetstest eller genom ett intersubjektivitetstest. Vid ett 
intrasubjektivitetstest prövas överensstämmelsen mellan kodningar som 
gjorts vid olika tillfällen av en person och på ett material med ett 
identiskt kodningsschema. Det vill säga forskaren gör en så kallad 
dubbelkodning av hela eller delar av materialet. 

Är man flera forskare som deltar i forskningsprojektet har man 
möjlighet att göra den andra formen av reliabilitetstest för att se om 
intersubjektiviteten är tillfyllest. Vad man då testar är om samtliga kodare 
gjort jämförliga bedömningar.198 

I denna studie har intrasubjektiviteten testats genom att jag kodat om 
delar av materialet. Tiden som passerade mellan första och andra 
kodningstillfället var cirka fyra månader. Jag kodade om trettio 

195 Ibid. s. 332. 
196 Ibid. s. 333-336. 
197 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003 s. 108. 
198 Boréus & Bergström 2005 s. 50-51. 
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tidningsartiklar med de variabler där manuell kodning och bedömning 
gjorts. Överstämmelsen vad gällde: (1) åtgärder för att motverka och 
förhindra hedersrelaterat våld, med variablerna reglering typ 1, reglering typ 
2, exit (ingenting alls) samt dialog, låg på 93 procent, (2) om åtgärderna 
betecknades som reaktiva eller proaktiva låg på 80 procent och (3) om 
socialtjänsten beskrivits positivt, negativt eller neutralt låg på 90 procent. 
I enlighet med tidigare genomförda innehållsanalyser får 
intrasubjektiviteten eller överensstämmelsen vid kodningen betraktas 
som relativt bra.199 
4.4 Resumé 
I detta kapitel har studiens vetenskapsteoretiska plattform och 
genomförande redogjorts. Enligt mitt sätt att se saken bygger 
vetenskapsteoretisk hemvist i mångt och mycket på den enskilda 
forskarens egna övertygelser och trossatser, eller i vart fall den 
vetenskapliga forskningsmiljön som denne befinner sig i. I mitt fall har 
jag funnit den kritiska realismen tilltalande då den står för en uppfattning 
som anger att det finns en ”verklighet” som är möjlig att vetenskapligt 
studera, samtidigt som den påtalar att våra beskrivningar eller teorier av 
”verkligheten” är föränderliga. 

Jag har i kapitlet diskuterat urval och analys I studien ingick samtliga 
artiklar som tagit upp hedersvåld i fem av Sveriges största dagstidningar. 
Analysen av de delar som berörde samhällets åtgärder mot 
hedersrelaterat våld samt de delar som berörde socialtjänstens arbete har 
beskrivits. Analysen har genomförts genom en innehållsanalys, både 
genom manuell kodning och genom automatiserad datastödd kodning. 

Frågor om validitet och reliabilitet har tagits upp till behandling. 
Validitet har diskuterats utifrån: urvalsvaliditet, semantisk validitet, 
funktionell validitet och korrelativ validitet. Jag har redogjort för ett 
intrasubjektivitetstest av materialet. Granskningen visade att studien har 
vissa svagheter vad avser dess validitet men tillfredställande reliabilitet. 

Vi lämnar nu metodgenomgången och går över till redovisningen av 
tidningsstudien i nästkommande kapitel. 

199 Jfr Estrada 2004 s. 137. 
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5. Hedersrelaterat våld, åtgärder och socialtjänst i 
tidningsmedier  

5.1 Inledning 
Förevarande kapitel inleds med en kvantitativ redogörelse av dels hur 
många tidningsartiklar som skrivits under den tidsperiod som 
undersökts, och dels hur ofta olika begrepp (som speglar hedersvåld) 
förekommer i tidningsartiklarna. 

Efter detta kommer redovisningen av de socialpolitiska åtgärdsförslag 
som kommit fram i de studerade tidningsmedierna. I syfte att komma 
närmare tidningsmaterialet och i någon mån göra kodningsproceduren 
mer transparent, kommer genomgången av de socialpolitiska 
åtgärdsförslagen åtföljas av illustrativa exempel hämtade från 
tidningsartiklarna. Frågor som ställs till det empiriska materialet är: 

Vad är det för socialpolitiska åtgärder som åberopas (här redovisas 
även skillnader mellan artikeltyper, landsortspress och storstadspress 
och förändring över tid)? 
Är åtgärden reaktiv (dvs. riktad mot att lösa problem) eller är den 
proaktiv (dvs. förebyggande)? 
Vilka aktörer uttalar sig och vilka socialpolitiska åtgärder ger de 
uttryck för? 

Dessutom kommer dels socialtjänstens förekomst i tidningarna att 
presenteras och dels vilka värdeomdömen som tillskrivs denna 
verksamhet. 

Till viss del beskrivs det löpande i kapitlet hur kodningen gått till, men 
en fullständig genomgång av kodningsprocedur framställs i 
kodningsschemat/kodningsinstruktionen, se bilagan. 
5.2 Ökad uppmärksamhet efter två hedersmord 
Ingen tidsmässig avgränsning gjordes då materialet togs fram. Samtliga 
tidningsartiklar som vid söktillfället (februari månad 2007) gav träff ingår 
i studien. De första tidningsartiklarna där sökorden finns med daterades 
till år 1992. De två databaserna innehöll artiklar av tidningarna som 
sträckte sig tillbaka till 90-talet, t.ex. finns hela DN fr.o.m. 1992 och 
Svenska Dagbladet fr.o.m. 1995. Fördelningen mellan antal artiklar per år 
återges i Figur 3. 
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Figur 3 Antalet skrivna artiklar per år.200 

 
 
Det går att se två markerade trendbrott i tidsserien över antalet 
publicerade artiklar. Trendbrott nummer ett sker mellan åren 1999 och 
2000, där antalet artiklar i det närmaste fyrdubblas. Det andra 
trendbrottet äger rum mellan åren 2001 och 2002 då en dryg femfaldig 
ökning av antalet artiklar noteras. Även om det åren efter 2002 sker en 
viss tillbakagång är mängden artiklar efter denna tidpunkt betydligt större 
än före år 2002. En rimlig förklaring till den kraftiga ökningen av antalet 
skrivna artiklar i ämnet torde vara morden på Pela Atroshi och Fadime 
Sahindal. Pela sköts av släktingar 1999 och Fadime av sin far 2002.201 

Som tidigare nämns i metodkapitlet användes vissa specifika sökord 
då tidningsartiklarna samlades in ur databaserna. Samma sökord 
användes likaledes för en datastödd och automatiserad ordräkning av 
samtliga i studien ingående tidningsartiklar, se Tabell 8. Av de sökord 
som användes är det särklass vanligaste begreppet hedersmord, vilket 
förekommer ca tre gånger så ofta som tvångsäktenskap och 
hedersrelaterat våld, och åtta gånger så ofta som hederskultur. 

200 Antalet artiklar för 2007 gäller endast januari och februari månad. Det låga antalet 
artiklar här ger därför ingen rättvis bild av det faktiska antalet artiklar för hela året. 
201 Mordet på Maisam Abes Ali (Sara) år 1996 är ett exempel på ett fall som inte tycks 
ha fått samma uppmärksamhet som Pela och Fadime. 
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Tabell 8 Förekomsten av sökord i artiklarna, frekvens och procentuell fördelning. 
Sökord Antal Procent 

Hedersmord 1054 48% 

Tvångsäktenskap 338 16% 

Hedersrelaterat våld 275 13% 

Hederskultur 125 6% 

Arrangerade äktenskap 116 5% 

Hedersvåld 115 5% 

Hedersbrott 65 3% 

Patriarkalt förtryck 38 2% 

Våld i hederns namn 34 2% 

Hedersförtryck 17 1% 

Patriarkal familjestruktur 3 0% 

Total 2180 100% 

 
I vissa artiklar förekommer flera sökord. I Tabell 8 redogörs endast för 
den procentuella fördelningen mellan de olika sökorden. I Tabell 9 ser vi 
hur ofta respektive begrepp faktiskt förekommer i artiklarna.202 
Hedersrelaterat våld ingår i drygt 60 procent av studiens tidningsartiklar 
medan begreppen tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld finns med i 
inte fullt var femte artikel. 

Tabell 9 I vilken omfattning nämns olika begrepp i tidningsartiklarna, i procent. 
Sökord Procent 

Hedersmord 61%
Tvångsäktenskap 19%
Hedersrelaterat våld 16%
Hedersvåld 7%
Arrangerade äktenskap 7%
Hederskultur 7%
Hedersbrott 4%
Patriarkalt förtryck 2%
Våld i hederns namn 2%
Hedersförtryck 1%
Patriarkal familjestruktur 0%

Total 125%

 

202 Beräkning är gjord med den statistiska metoden ”multiple response” (Aronsson 
1999). 
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Att begreppet hedersmord förekommer i störst omfattning förefaller 
ganska rimligt i ljuset av det ökade antalet skrivna tidningsartiklar som 
skett efter morden på Pela och Fadime. Vissa har varit inne på att dessa 
mord medverkat till att sätta hedersrelaterat våld på agendan.203 
5.3 Fyra slags åtgärder mot hedersrelaterat våld  
I detta avsnitt beskrivs omfattningen av olika åtgärder mot 
hedersrelaterat våld. 212 tidningsartiklar ingår i denna del av 
resultatredovisningen, vilket enbart är de artiklar som bedöms ha ett 
innehåll som explicit ger uttryck för inskridanden från statens sida. Som 
tidigare redovisats i metodavsnittet uppgår det totala antalet 
tidningsartiklar i studien till 1755. Tidningsartiklarna som behandlas här 
utgör således 12 procent av det totala antalet tidningsartiklar. 

De teoretiskt definierade kategorierna som tidningsartiklarna sorterats 
eller kodats efter var: reglering typ 1, reglering typ 2, exit (ingenting alls) samt 
dialog. Reglering typ 1 kopplas till assimilationism där det krävs regleringar i 
form av exempelvis skärpt tillämpning av lagar eller lagändringar med 
hänvisning till bevarandet av sammanhållande värderingar i samhället. 
Reglering typ 2 kopplas till kosmopolitism, även här vill man ha skärpta 
regleringar men med hänvisning till individuella rättigheter eller nationell 
lagstiftning. Till exit (ingenting alls) kopplas fragmentiserad pluralism och de 
lösningsförslag som lyfts fram här är skyddade boenden eller att staten 
inte gör någonting alls. Dialog hänger ihop med interaktiv pluralism och här 
förordas ömsesidig förståelse av olikheter samt tvärkulturell dialog. För 
ett utförligare resonemang om de fyra olika socialpolitiska åtgärderna se 
sidan 54 ff. 

Fördelningen mellan hur ofta de socialpolitiska åtgärderna 
förekommer i tidningsartiklarna framgår i Tabell 10. 

203 Se De los Reyes 2003 s. 10; Strand Runsten 2006 s. 189. 
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Tabell 10 I vilken omfattning förekommer olika socialpolitiska åtgärder i artiklar 
om hedersrelaterat våld.204 

  Antal Procent Procent av 
artiklarna 

Reglering typ 1 44 20,5% 20,8% 

Reglering typ 2 131 60,9% 61,8% 

Exit (Ingenting alls) 24 11,2% 11,3% 

Socialpolitiska åtgärder 

Dialog 16 7,4% 7,5% 

Total 215 100,0% 101,4% 

 
Den i särklass vanligast förekommande statliga interventionen är reglering 
typ 2, vilket finns med i drygt 60 procent av artiklarna. Vi har här att göra 
med uttalanden där man vill förändra eller strama upp lagstiftning och 
myndigheters arbete. Följande är ett exempel ur en tidningsartikel där 
regeringens tänkta lagändringar om tvångsäktenskap framförs. 

Ingen ska kunna bli bortgift. Lägsta åldersgränsen - 18 år - för att få gifta 
sig i Sverige ska gälla alla, oavsett medborgarskap. Ett tidigt äktenskap som 
ingås i ett annat land kommer inte att godkännas i Sverige. Det föreslår 
regeringen i en remiss till lagrådet. 

Avsikten är att förbättra situationen för ungdomar som riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat våld och andra övergrepp. Unga flickor ska inte kunna 
pressas eller ledas in i tvångsäktenskap i Sverige eller utomlands. Den nya 
lagen föreslås gälla från och med 1 maj 2004.205 

I ett annat exempel uppmärksammas lagstiftningen som inte tycks gälla 
alla, vilket sägs leda till att vissa utsatta grupper riskerar att få sina 
mänskliga rättigheter kränkta. 

204 I några av tidningsartiklarna förekommer flera olika uttalande om socialpolitiska 
åtgärder. För att hantera denna så kallade dubbelbelastning har bearbetning i SPSS skett 
med “multiple respons” (Aronsson 1999 se sidan 188-195). I den första 
procentkolumnen utläses den procentuella fördelningen mellan de fyra olika 
socialpolitiska åtgärderna. I den andra procentkolumnen (Procent av artiklarna) framgår 
hur ofta respektive statliga intervention finns med i tidningsartiklarna.  
205 "Barnäktenskap stoppas i lag".  2003 Nerikes Allehanda. 14 november. 
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När den svenska staten tillåter att små flickor offentligt bär slöja visar den 
likgiltighet för hur denna extrema form av sexuell åtskillnad påverkar den 
flicka som bär den och de unga pojkar som ser henne bära den. Man bidrar 
sålunda till de oundvikliga krockar mellan de två värdesystemen vilkas 
yttersta konsekvens är att svenska medborgare som Fadime mister livet, och 
att homosexuella fortsätter att betraktas som paria i vissa 
invandrarsamhällen. Detta händer vid en tid då lagstiftningen för den vita 
befolkningen i detta land går i motsatt riktning, med nyvunna rättigheter för 
kvinnor, instiftandet av homoombudsmannen och rättigheten för homosexuella 
att adoptera som viktiga exempel. Det är intressant att notera att denna 
subtila form av diskriminering av medborgare med utländsk bakgrund 
fortsätter under sken av att vara i deras eget intresse. Men denna form av 
”multikulturalism" är i invandrarnas intresse enbart om de definieras av sina 
mest bakåtsträvande element. En sådan utgångspunkt drabbar barnen, de 
homosexuella, majoriteten av kvinnorna och de progressiva männen. Sverige 
står i frontlinjen i den globala kampen mot diskrimineringen av dessa 
traditionellt förtryckta grupper Men de värderingar som förknippas med 
denna kamp är ingalunda svenska. Kvinnors, barns och homosexuellas 
rättigheter är mänskliga rättigheter och striden för dem har alltid överskridit 
nationalstaternas gränser.206 

I de studerade tidningarna är den näst vanligaste socialpolitiska 
åtgärdsformen reglering typ 1, vilket ingår i cirka 21 procent av artiklarna. 
Liksom i föregående interventionsform lyfter man i reglering typ 1 fram 
anmaningar om judiciella förändringar samt förändringar av 
myndigheters arbetssätt. Skillnaden mellan de två interventionsformerna 
ligger i att reglering typ 1 lutar sig mot argument där förändringar är 
nödvändiga för att värna förenande (svenska) värderingar i samhället, 
medan reglering typ 2 inte påtalar värderingar utan istället lyfter fram 
brister i eller tillämpning av nationell lagstiftning eller argumentation 
grundad i internationella konventioner (t.ex. FN:s deklaration om barns- 
och kvinnors rättigheter) som skäl för att göra förändringar. 

Under signaturen ”Kurdisk kvinna, 27 år” i en insändare finner vi 
följande exempel på det jag tolkar som uttryck för reglering typ 1. Enligt 
insändarskribenten räcker det inte med en lagskärpning utan denne vill 
även att det lärs ut svenska värderingar, eller med skribentens egna ord 
”den svenska livsstilen”. 

206 Daragahi 2003 "Oförenliga modeller för sexuellt beteende bakom mordet på 
Fadime: "Likgiltighet för slöja livsfarlig"". Dagens Nyheter. 21 januari. 
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De män som uppför sig på det viset är samma män som försvarar, hyllar 
hedersmord samt kallar kvinnor "horor" när de vill leva ett normalt svenskt 
liv. MAN MÅSTE från samhällets sida göra klart att detta beteende 
varken är acceptabelt eller tillåtet. För att dessa män ska förstå detta måste 
lagarna mot sexuellt ofredande och förtal skärpas. Dessutom är det viktigt att 
se till att dessa personer skaffar sig kunskaper gällande den svenska livsstilen, 
framförallt kvinnornas. Att vanhedra och ofreda kvinnor sexuellt är 
straffbart i de länder dessa män kommer ifrån, så varför skall de slippa 
undan straff i Sverige? Personligen önskar jag att alla anständiga män från 
samma kultur också påpekar att detta är oacceptabelt.207 

Exit (Ingenting alls) utgör den tredje största interventionsformen och ingår 
i drygt var tionde artikel. Inom denna kategori finns utsagor som endast 
tar upp exit (ingenting alls) som åtgärd.208 I denna interventionskategori 
ingår även artiklar med uttalanden där man vill att något skall göras, men 
att insatserna inte riktas mot dem som utför hedersrelaterat våld. 

Det första exemplet som får illustrera exit (ingenting alls) diskuteras 
behovet av skyddade boenden. I artikeln intervjuas chefen för 
jämställdhetsenheten på Länsstyrelsen i Stockholm. 

En statlig institution behöver byggas upp för att skydda extremt hotade 
tonårsflickor från olika delar av landet. Boendet ska skydda flickor under 18 
år som utsätts för hot och våld i sina familjer. I dag finns inget speciellt 
skyddat boende för dem. Detta har länsstyrelserna i Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne kommit fram till efter sin kartläggning av hotade och 
utsatta flickor i så kallat patriarkala familjer.209 

I det andra exemplet för debattören och författaren Jan Guillou, under 
rubriken: ”Hedersmord är inget att debattera - i sak”, en argumentation 
där han menar att gällande lagar är både tydliga och tillräckliga. Det är 
bara för alla medborgare att följa dessa. Några ytterligare insatser från 
statens sida, som på något sätt riktar sig mot dem som utför 
hedersrelaterat våld, nämns ej. Snarare möts sådana förslag med stark 
skepsis från Guillous sida. Texten utgör således ett exempel på utsaga där 
inga statliga åtgärder förespråkas. 

207 Kurdisk kvinna 2002 "Kurdiska män brister i respekt". Dagens Nyheter. 3 juli. 
208 Det finns dock andra artiklar där det förekommer förslag på utbyggnad av t.ex. 
skyddande boenden (ett exempel på exit) som kodats som någon av de andra 
interventionsformerna. Men i dessa artiklar har då även funnits andra framställda 
interventioner, vilket har lett till att dessa inte kodats till exit kategorin. Med andra ord 
urskiljer sig exit (ingenting alls) som kodningskategori i det att här endast påtalas exit 
(ingenting alls) som interventionsform. 
209 Haverdahl 2002 "Hotade flickor saknar skydd". Svenska Dagbladet. 21 juni. 
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I sak finns inte så mycket att diskutera. I vårt land har den här typen av 
rättsuppfattningar om sexualmoral arbetats bort under de senaste trehundra 
åren. Hos oss är detta inte på något sätt kontroversiellt. Det är förbjudet att 
slå ihjäl kvinnor och en föraktlig handling. Oavsett om någon skulle få för sig 
att göra det för "hederns" skull eller, vilket är vanligare hos oss, i samband 
med alkoholförtäring på julafton. På samma sätt är kvinnlig omskärelse 
förbjuden i Sverige, oavsett vilka traditioner en del afrikanska 
invandrargrupper fört med sig. Vår tolerans omfattar aldrig mord och 
misshandel. Välkomna till Sverige men här omskär vi faktiskt inte 
småflickor och slår ni ihjäl lillasyster så åker ni in på livstid. I denna 
hållning finns absolut ingenting kontroversiellt eller svårbegripligt. Således 
ingenting att vara oense om. Således finns ett påtagligt drag av falskhet och 
hyckleri hos de förmenta feminister som i mer eller mindre rasistiska banor 
vill föra "debatt" i ett ämne som inte behöver debatteras.210 

Den socialpolitiska åtgärdsform som ingår i minst antal artiklar (drygt 7 
procent) är dialog. Yttranden som vi finner i dessa artiklar förordar att 
staten, genom att uppmuntra till en tvärkulturell dialog, främjar en 
dubbelriktad och ömsesidig förståelse och respekt mellan olika grupper i 
samhället. Yttrandet nedan, från ordföranden i Kurdiska föreningen i 
Malmö, går ut på att staten (genom sina myndigheter) i arbetet med att 
komma tillrätta med hedersrelaterat våld skall gå in i dialog med de 
familjer där detta förekommer. Detta bör dock ske på ett sådant sätt att 
familjer både kan behålla förankring i sin bakgrund och samtidigt mixa 
detta men nya erfarenheter och villkor. 

Kamaran Shwan är övertygad om att mordet kunnat undvikas. Inte genom 
fler poliser eller hårdare straff, utan genom "att blanda sig i". När både 
fadern och brodern straffats för hot och våld mot Fadime borde myndigheterna 
ha hjälpt familjen att lösa konflikten. Att i grunden lära männen lite om vad 
som gäller i Sverige. 

Fadime Sahindal sade i en intervju i Aftonbladet inför rättegången 1998 mot 
hennes bror som misshandlat henne: 

”Allt det här bottnar i mina föräldrars rädsla för det svenska samhället. 
Mina föräldrar är analfabeter och har svårt att förstå svenskarna. De lever 
omgivna av de sina och parabolen, som ger dem möjlighet att bara titta på 
turkisk tv. Jag vet inte hur många gånger jag försökt berätta för mamma att 
svenska tjejer inte är horor. Men mamma säger att hon kan se med egna 
ögon." 

210 Guillou 2000 "Hedersmord är inget att debattera - i sak". Aftonbladet. 11 december. 
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Ja, tänk själv, säger Kamaran Shwan. De kommer från en liten by och har 
aldrig sett något annat. Många kurdiska kvinnor i Sverige kan ingen 
svenska och vet inte ens var de bor. Och går en flicka ut med en pojke utan 
att de är gifta så är hon en hora. För så var det hemma i Kurdistan. 

Kamaran Shwan säger att man måste lära sig om Västerlandet när man 
flyttar hit. Själv har han gått många kurser. 

– Men barnen får inte bli 100 procent svenskar, man måste vara lite av 
båda. Annars kan det lätt bli konflikter med föräldrarna som har med sig 
sin kultur hemifrån.211 

I det andra exemplet på dialog intervjuas Länsstyrelsens projektledare i 
Stockholms län. Detta sker i samband med en konferens som riktar sig 
till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med 
hedersrelaterat våld. 

Hur kan myndigheter arbeta för att lösa problemen? – Kunskapen måste 
öka. Sen vet vi att det inte fungerar med att läxa upp personer från familjer 
där problemen finns. När man diskuterar måste det ske i en vänlig anda och 
i en dialog med ömsesidig respekt.212 

Karaktären på det material som analyserats här, dvs. 212 tidningsartiklar, 
ser något olika ut. Vissa artiklar är nyhetsrapporterande och andra 
åsiktsdrivande (bl.a. insändare, ledare och debattartiklar). Fördelningen 
mellan de två formerna av tidningsartiklar är synnerligen jämn, 51 
procent är nyhetsrapporterande och 49 procent åsiktsjournalistiska. 
Åtgärdsförslagen som förs fram i respektive tidningskategori följer 
trenden som redovisats ovan, se Tabell 11. Med andra ord är reglering typ 
2 vanligast förekommande, reglering typ 1 näst vanligaste, därefter följer 
exit (ingenting alls) och sist dialog. 
Tabell 11 Procentuell fördelning av åtgärder uppdelat mellan nyhetsartiklar och 

åsiktsjournalistiska artiklar, i radprocent. 
  Reglering typ 1 Reglering typ 2 Exit (Ingenting alls) Dialog 

Nyheter 14% 71% 10% 6% 
Åsiktsjournalistiska  
artiklar 

25% 54% 12% 9% 

 
Skillnaden mellan nyhetsartiklar och åsiktsjournalistiska artiklar finner vi 
främst i fördelningen mellan de två största interventionsformerna. 
Reglering typ 1 utgör en närapå dubbelt så stor andel i det 

211 Rothenborg 2002 "Mordet på Fadime: 'Pappan tror han gjorde rätt'". Dagens Nyheter. 
24 januari. 
212 "Gomorron ...".  2007 Aftonbladet. 19 januari. 
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åsiktsjournalistiska materialet i förhållande till nyhetsmaterialet. Omvänd 
ordning gäller reglering typ 2 där istället dryga 70 procent av 
nyhetsartiklarna innehåller dessa åtgärdsförslag och drygt hälften av de 
åsiktsjournalistiska artiklarna. En möjlig förklaring till att reglering typ 1 är 
mer förekommande i åsiktsjournalistiska artiklar skulle kunna ha att göra 
med att här förekommer insändare av ”vanligt folk” som man kan 
misstänka i vissa fall inte intar en politisk korrekt inställning (om vi antar 
att en assimilationistisk ståndpunkt är en sådan). Kanske är det svårare 
för journalister att få fram och föra fram uppfattningar av 
assimilationistisk art (reglering typ 1) i artiklar på nyhetsplats. Men som 
sagt, denna tolkning är högst spekulativ då någon närmare analys av 
tidningsartiklarna i syfte att tränga djupare i denna fråga inte skett. 

Går vi sen vidare och lägger ett geografiskt raster över materialet visar 
det sig att det i landsortstidningar (dvs. Helsingborgs Dagblad och 
Nerikes Allehanda) finns en större andel artiklar som lyfter fram reglering 
typ 2 än i storstadspress (dvs. Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet).  
Reglering typ 2 förekommer i 72 procent av landsortstidningarna och 57 
procent av storstadstidningarna, se Tabell 12. Förhållandet för reglering typ 
1 skiljer sig inte nämnvärt åt mellan landsorts- och storstadspress. 
Däremot finns det en skillnad mellan de två övriga 
interventionsformerna där både exit (ingenting alls) och dialog utgör en 
större andel i storstadspressen. Synnerligen gäller detta dialog där denna 
interventionsform är tre gånger så vanlig i storstadspress än i 
landsortspress. 

Tabell 12 Fördelning av interventionsformerna mellan storstadspress och 
landsortspress, i radprocent. 

 Reglering typ 1 Reglering typ 2 Exit (Ingenting 
alls)

Dialog

Storstadspress 22,3% 57,4% 12,8% 9,5% 

Landsortspress 17,2% 71,9% 7,8% 3,1% 

 
1997 samt 2000-2007 är åren i vilka jag funnit tidningsartiklar som 
bedömts innehålla uttalanden om socialpolitiska åtgärder. Jämförs 
förekomsten av de fyra olika interventionsformerna årsvis i materialet så 
upptäcker vi att det svårt att utläsa någon entydig trend, se Figur 4. Klart 
är i varje fall att reglering typ 2 är den vanligast förekommande 
interventionsformen respektive år och att reglering typ 1 är den näst 
vanligaste alla år utom året 1997, då den inte fanns med alls. Båda 
interventionsformerna fluktuerar över tid. Reglering typ 2 är som lägst nere 
i 50 procent år 2000 samt 2007 och har en topp år 2006 då den finns 
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med i 76 procent av tidningsartiklarna. Reglering typ 1. förekommer i lägst 
omfattning år 2004 (11 procent) och högst omfattning år 2002 (26 
procent). 

Exit (ingenting alls) och dialog följer varandra i den procentuella 
fördelningen under de tre första och de tre sista åren. Åren 2002-2004 
viker de av. Exit (ingenting alls) ökar sin andel (är år 2004 den näst 
vanligaste) och dialog minskar sin. 

Figur 4 Fördelningen (i procent) mellan de fyra interventionsformerna per år. 

 
 
Summerar vi resultaten så här lång av de olika åtgärderna mot hedersvåld 
får vi följande bild. Reglering typ 2 är det åtgärdsförslaget som förekommer 
oftast i tidningsartiklarna som helhet. Detta gäller även när man bryter 
ner materialet i artikelform (nyhetsartiklar/åsiktsjournalistiska artiklar), 
geografisk spridning (storstadspress/landsortspress) och över tid. 
Reglering typ 1 är totalt sätt den näst vanligaste åtgärdsförslaget. Även här 
är resultaten tämligen konsekventa efter att man brutit ner dem. Dock 
finns vissa årtal när trenden viker av och där reglering typ 1 inte är näst 
vanligaste intervention. Totalt sett är det tredje vanligaste 
åtgärdsförslaget exit (ingenting alls) och det totalt sett minst vanliga är 
dialog. Rangordningen för det två minst vanliga åtgärdsförslagen ligger till 
stor del fast även då materialet analyserats utifrån typ, utgivningsområde 
och tid. Dock finns det vissa år då bilden ser annorlunda ut. Dessa år är 
de två minst förekommande åtgärdsförslagen lika ofta förekommande 
(se Figur 4 åren 1997, 2000-2001 och 2005-2007). 
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5.4 Lösa eller förebygga problem 
Förutom den bearbetning som skett med hjälp av den teoretiskt 
definierade modellen, har tidningsmaterialet (212 artiklar) ävenledes 
sorterats utifrån om föreslagna åtgärder riktas mot händelser där någon 
utför eller har utfört hedersrelaterat våld (dvs. är reaktiva) eller om 
åtgärderna är att betrakta som förebyggande (dvs. proaktiva). Som 
framgår i Tabell 13 ingår direkta eller reaktiva interventioner i nästintill 70 
procent av artiklarna och förebyggande eller proaktiva interventioner 
förekommer i drygt en tredjedel av materialet. I fyra av artiklar går det 
inte att avgöra om de är reaktiva eller proaktiva. 

Tabell 13 I vilken omfattning direkta och förebyggande åtgärder finns i artiklarna.213 
  Antal Procent Procent av 

artiklarna 

Reaktiv 144 65,8% 67,9% 

Proaktiv 71 32,4% 33,5% 

Typ

Oklar 4 1,8% 1,9% 

Total 219 100,0% 103,3% 

 
Jag har valt att gå ett steg vidare i bearbetningen genom att dela upp de 
artiklar, som kodats i respektive fyra socialpolitiska åtgärderna, i antingen 
reaktiv eller proaktiv (i vissa fall har en artikel dubbelkodats). Vissa celler i 
Tabell 14 innehåller numerärt ett litet antal och en nedbrytning i procent 
riskerar därför att bli missvisande. Trots det kan man ändå utläsa att den 
absolut vanligaste interventionsformen är reglering typ 2 av reaktiv natur, 
därefter kommer reglering typ 1 och 2 av proaktiv natur. 

213 I några av tidningsartiklarna förekommer både reaktiva och proaktiva interventioner. 
För att hantera denna så kallade dubbelbelastning har bearbetning i SPSS skett med 
“multiple respons” (Aronsson 1999 s. 188-195). I den första procentkolumnen utläses 
den procentuella fördelningen mellan reaktiv respektive proaktiv intervention. I den 
andra procentkolumnen (Procent av artiklarna) framgår hur ofta reaktiv respektive 
proaktiv intervention finns med i tidningsartiklarna. 
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Tabell 14 Förekomsten av de fyra olika socialpolitiska åtgärderna uppdelat i 
reaktiva och proaktiva åtgärder, i antal samt totalprocent. 

SOCIALPOLITISKA ÅTGÄRDER 

Reglering
typ 1 

Reglering
typ 2 

Exit
(Ingenting 

alls)

Dialog

TOTAL 

Antal 13 111 19 0 143 Reaktiv 

% av 
Total

5,9% 50,5% 8,6% ,0% 65,0% 

Antal 32 24 1 15 72 Proaktiv 

% av 
Total

14,5% 10,9% ,5% 6,8% 32,7% 

Antal 0 0 4 1 5 

Typ

Oklar 

% av 
Total

,0% ,0% 1,8% ,5% 2,3% 

Antal 45 135 24 16 220 Total

% av 
Total

20,5% 61,4% 10,9% 7,3% 100,0% 

 
Liksom i avsnittet ovan väljer jag även här att illustrera de socialpolitiska 
åtgärderna med utdrag hämtat ur dagstidningarna. Emellertid delas här 
respektive socialpolitisk åtgärd upp i ett reaktivt exempel respektive ett 
proaktivt exempel. 

I den första artikeln i Tabell 15 kommer en lokalpolitiker till tals om 
vad hans parti anser borde ske med invandare som begår allvarliga 
lagöverträdelser, t.ex. hedersrelaterat våld. Vidare finns här en begäran 
om samhälleliga krav på anpassning från invandares sida till svensk 
kultur. Således har denna artikel tolkat i enlighet med den statliga 
interventionen reglering typ 1 i en direkt eller reaktiv variant. Den andra 
artikeln i tabellen är skriven en ung kvinna som själv utsatts för 
hedersrelaterat våld. Hennes förslag på förändringsåtgärder handlar om 
att samhället i ett tidigare skede, än vad som nu sker, borde se till att 
invandrare blir en del av samt delar svensk kultur. Båda artiklarna har ett 
synsätt där statens uppgift är att förmå alla medborgare att anamma vissa 
kärnvärderingar. Skillnaden som återspeglas mellan de två handlar om att 
den första föreslår åtgärder som främst aktiveras då någon form av 
hedersrelaterat våld redan skett (reaktiv), medan den andra artikeln i 
högre grad vill se åtgärder som förhindrar att hedersrelaterat våld alls 
uppstår (proaktiv). 
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Tabell 15 Två artiklar som exemplifierar reglering typ 1, dels som reaktiv och dels 
som proaktiv. 

Reaktiv Proaktiv

Reglering typ 1 När tidningen ber 
Kommunens framtids 
partiordförande att precisera 
sig blir svaret.  – Jag vill inte 
peka ut dem, men jag vet att de 
finns i Åstorp..., säger Rolf  
Ottosson vars parti ställer krav 
på att invandrare både ska lära 
sig svenska och  svensk kultur.  
Kommunens framtid kräver 
vidare att "alla utländska 
förbrytare omgående skall 
utvisas". På frågan var gränsen 
ska dras för sådana åtgärder 
dröjer repliken.   – Det handlar 
förstås om grova brott som 
exempelvis hedersmord men 
även smärre men fortfarande 
grova brott.214 

Innan en invandrartjej går samma 
väg som jag kan myndigheterna 
hindra det genom att redan i 
lågstadiet se till att deras föräldrar 
kommer in i samhället, se till att 
de går i skolan och lär sig 
svenska. Man får som myndighet 
strunta i om man blir kallad för 
rasist.   Man måste visa dessa folk 
som har med sig den hårda delen 
av sin kultur, att man går efter de 
regler och lagar som finns i det 
land man kommer till.  För det 
andra måste skolan undervisa 
barn, mest killarna, att det ska 
vara jämställt mellan tjejer och 
killar, att man måste sluta tänka 
som man gjorde på stenåldern.215 

 
I det första artikelexemplet för att belysa interventionsformen reglering typ 
2 påpekas en önskan om lagförändringar riktade mot de personer som 
begår hedersrelaterat våld, se Tabell 16. Föreslagen åtgärd berör i första 
hand situationer där hedersrelaterade brott redan skett, vilket innebär att 
den tolkas som och här utgör ett exempel på reaktiv form av åtgärd. 
Personen som refereras i artikeln är advokat som i domstol vid flera 
tillfällen företrätt personer som utsatts för hedersbrott. Den andra, 
proaktiva, artikeln tar upp en begäran om att samhället skall förpliktigas 
att på ett tydligt sätt förmedla kunskaper till invandrare om gällande lagar 
och kvinnors rättigheter. I denna artikel intervjuas en kvinna aktiv inom 
Riksorganisationen för kvinnojourer. Även om hon anför att utbildning 
bör utföras av invandrare själva, säger hon samtidigt att den skall vara en 
obligatorisk kurs. Det kan ju då tyckas ologiskt att jag väljer att tolka 
detta som en propå om en socialpolitisk åtgärd. Anledningen till att jag 
ändå kodar denna artikel (och liknande) som en socialpolitisk åtgärd 
beror på att jag har svårt att se att någon annan aktör än just staten skulle 

214 "Badhus ska ge tillträde till fullmäktige Val 2002".  2002 Helsingborgs Dagblad. 22 
augusti. 
215 "Allt jag vill är att leva normalt".  2002 Aftonbladet. 5 augusti. 
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kunna stå bakom obligatoriska kurser, även om att interventionen rent 
praktiskt handhas av exempelvis frivilligverksamheter. 

Båda artikelexemplen skiljer sig från de två ovanstående reglering typ 1-
exemplen i det att de i sin argumentation lutar sig mot mänskliga 
rättigheter och svensk lagstiftning och inte mot svenska värderingar. 

Tabell 16 Två artiklar som exemplifierar reglering typ 2, dels som reaktiv och dels 
som proaktiv. 

Reaktiv Proaktiv

Reglering typ 2 Elizabeth Fritz betonade i sitt 
tal att offren aldrig får 
glömmas bort och krävde 
strängare straff för 
hedersrelaterade brott. Vi 
måste börja tala klarspråk, vi 
får inte vara rädda för att bli 
stämplade som 
främlingsfientliga eller rasister. 
Det handlar inte om det, det 
handlar om mänskliga 
rättigheter, sade hon.216 

Bernardita Nunez från 
Riksorganisationen för 
kvinnojourer i Sverige, ROKS, 
vill förebygga våld genom en 
förbättrad information för 
invandrare om svenska lagar.  
Hon skulle vilja ha en 
obligatorisk kurs om mäns och 
kvinnors rättigheter och 
skyldigheter. – Kursen skulle 
hållas separat för kvinnor och 
män, så att kvinnorna känner sig 
fria att fråga vad de vill. Jag tror 
också att det vore bra om 
invandrare själva höll i kurserna 
så att de kunde förklara för sina 
landsmän varför lagarna ser ut 
som de gör, säger Bernardita 
Nunez.217 

 
I Tabell 17 återges två exempel på artiklar som speglar den statliga 
interventionen exit (ingenting alls). Den reaktiva formen utgörs av ett utdrag 
från en debattartikel skriven av den folkpartistiska riksdagsledamoten 
Tina Acketoft. Bland annat önskar hon från statsmaktens sida ökade 
resurser till skyddade boenden. Men hon nämner inga åtgärder som, till 
skillnad från tidigare nämnda exemplen på socialpolitiska åtgärder, direkt 
riktas mot dem som utför hedersrelaterat våld. 

Exemplet som belyser den proaktiva formen av exit (ingenting alls) är 
hämtat från en debattartikel skriven av en grupp akademiker, bland annat 
Maud Eduards, där man tar upp problematiken med att särskilja 
hedersrelaterat våld i förhållande till generellt våld mot kvinnor. Man 
förespråkar en ökad satsning på olika nivåer för att komma tillrätta med 

216 Persson 2006 "Pelas och Fadimes minne". Nerikes Allehanda. 23 juni. 
217 "Så förklaras muslimvåldet "Mannen klarar inte att förlora sin makt och att  kvinnan 
blir stark"".  1997 Helsingborgs Dagblad. 23 februari. 
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mäns våld mot kvinnor och barn. Men, som jag ser det, är de föreslagna 
åtgärderna både omfattande och tidskrävande. Man kan därför räkna 
med att synliga resultat ligger en bra bit in i framtiden. Således har 
utsagan vid kodningen av materialet setts som mer förebyggande än 
direkt. I likhet med Tina Acketofts artikel nämns här inga socialpolitiska 
åtgärder som på ett klart och direkt sätt riktar sig mot de individer eller 
grupper som begår hedersrelaterat våld. 

Tabell 17 Två artiklar som exemplifierar exit (ingenting alls), dels som reaktiv och 
dels som proaktiv. 

Reaktiv Proaktiv

Exit (Ingenting 
alls)

Kvinnojourerna måste kunna 
anställa personal med 
skattemedel och fler skyddade 
boenden måste ordnas, skriver 
Tina Acketoft (fp), 
riksdagsledamot, Höganäs. 
Varje år mördas i genomsnitt 
16 kvinnor av en man som 
hon har eller haft ett 
förhållande med. Hur många 
som utsätts för hedersvåld, 
könsstympning och 
tvångsäktenskap vet vi inte, 
bara att mörkertalet när det 
gäller alla dessa brott är stort. 
Under socialdemokraternas 
maktinnehav har skyddet för 
våldsutsatta kvinnor inte 
stärkts trots fagra löften. Det 
konstateras bland annat i den 
statliga utredningen Slag i 
luften såväl som av 
Rikspolisstyrelsens och 
Brottsoffermyndighetens 
statistik.218 

Olika former av mäns våld hålls 
isär och den gemensamma 
kopplingen till en 
könsmaktsstruktur försvinner: 
hedersrelaterat våld separeras 
från våld mot svenska kvinnor, 
sexuellt våld blir en fråga skild 
från våld utövat i nära relationer, 
våld mot kvinnor kopplas inte 
samman med våld mot barn. 
Vi menar att det som nu krävs är 
ett radikalt och konsekvent 
helhetsgrepp på nationell, 
regional och lokal nivå. 
Satsningar måste göras för att 
institutionalisera och 
systematisera arbetet med mäns 
våld mot kvinnor och barn på 
alla nivåer och inom alla 
verksamheter, finansiella och 
personella resurser måste 
tillföras, kompetensen öka 
generellt och genom inrättandet 
av specialiserade enheter. Vi 
behöver mer kvalificerad 
våldsforskning och ett arbete 
som genomsyras av en 
konsekvent 
könsmaktsförståelse.219 

 

218 Acketoft 2006 "Inför kommunal brottsoffergaranti DEBATT". Helsingborgs Dagblad. 
26 mars. 
219 Eduards 2004 "Regeringen står handfallen inför våldet mot kvinnorna". Dagens 
Nyheter. 13 december. 
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Ingen tidningstext kodas som en reaktiv form av den statliga 
interventionen dialog, med andra ord har ingen artikel med denna 
interventionsform påträffats i materialet. I Tabell 18 framställs en text 
som får utgöra en illustration av de artiklar som kodas som proaktiv form 
av dialog. I artikeln ger företrädare för olika invandrarorganisationer sin 
bild av vilka krav på statliga åtaganden som behövs för att stävja 
hedersrelaterat våld. Det man lyfter fram är att det krävs en långsiktig 
förändringsprocess där såväl ”svenskar” som ”invandare” träder in i en 
hänsynsfull och ömsesidig dialog om värderingar. Man tar dock bestämt 
avstånd till statliga åtgärder vilket syftar till att tvinga människor att 
förändra sina värderingar. 

Tabell 18 En artikel som exemplifierar dialog som proaktiv. 
Proaktiv

Dialog Undertecknade representanter för invandrarriksorganisationer 
delar till fullo Mona Sahlins grundidé om jämställdhet och 
människornas självbestämmanderätt. Vi anser vidare att ingen 
har rätt att tvinga någon till ett liv som hon eller han inte vill 
leva. I DN-artikeln nämner man hedersmord, att flickor blir 
bortgifta eller blir inlåsta av sina föräldrar.    
… 
Erfarenheter visar att sociala och kulturella svårigheter inte kan 
lösas genom dekret. Dessa människor kan inte acceptera de 
svenska centrala värderingarna, särskilt om de känner sig utanför 
de sociala sammanhangen. Deras starka traditionella värderingar 
kan inte brytas om de inte känner sig delaktiga i det samhälle de 
lever i. En integrationsprocess är en ömsesidig förändring. Det 
ena ansvaret ligger hos samhället och det andra hos individen. 
En förändringsprocess kräver tid och långsiktiga insatser.  
… 
Det är genom samtal, kunskap och insikt som vi kan påverka 
varandras värderingar. Vi måste skapa flera positiva förebilder.220 

 
Summerar vi detta avsnitt framträder ett resultat som anger att en 
dominerande del av artiklarna är reaktiva, dvs. att åtgärdsförslagen är 
inriktade på att möta uppkomna problem. Vi har tidigare i detta kapitel 
visat att begrepp som hedersmord och hedersrelaterat våld ofta dyker 
upp i det studerade dagstidningsmaterialet, samt att två hedersmord tycks 
ha satt ämnesområdet på agendan. Mot denna bakgrund kan man därför 
tänka sig att de socialpolitiska åtgärder som lyfts fram vid dessa tillfällen 

220 Tagavi, Izo, Rodrigues, Özkanat & Unver 2001 "Integration kan inte tvingas fram". 
Dagens Nyheter. 13 juli. 
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präglats av upprördhet och krav på direkta resoluta tag, och att proaktiva 
eller förebyggande åtgärder därför har fått stå tillbaka. 
5.5 Olika aktörers spelrum och ståndpunkt 
Vilka aktörer är det som uttalat eller skrivit de utsagor som jag här tolkat 
som olika former av åtgärder mot hedersrelaterat våld? För att besvara 
den frågan har materialet (dvs. de 212 tidningsartiklarna) kodats utifrån 
vem som kommit till tals i respektive tidningsartikel. Det kan handla om 
intervjuer eller refererat men även att personer själva skrivit artiklar, t.ex. 
ett debattinlägg. 

Företrädare för regeringen, riksdagsledamöter, landstings- och 
kommunpolitiker samt företrädare för politiska partier kodas som 
politiker. Intervjuade personer eller skribenter som verkar inom t.ex. 
kvinnojourer, invandrarorganisationer och Rädda Barnen, dvs. 
ickestatliga organisationer kodas som frivilligorganisationer. Utsagor gjorda 
av lärare, forskare och andra verksamma inom högskola och universitet 
kodas som universitetsanställda akademiker. När de som skriver eller blir 
intervjuade uppger att de själva utsatts för hedersrelaterat våld kodas 
materialet som drabbade. I de fall det framgår att det rör sig om någon 
som i sitt arbete kommer i kontakt med och har till uppgift att hantera 
hedersrelaterat våld, t.ex. socialarbetare eller polis, kodas texten som 
professionella. När texten undertecknas av journalister, debattörer eller 
författare kodas materialet som debattörer. 

Det finns också texter som visserligen skrivits av journalister men 
som kodas med annan kod än debattörer. Det är i de fall då andra aktörers 
perspektiv står i förgrunden, exempelvis då politiker intervjuas eller 
refereras. Utöver nämnda koder finns även övriga, vilket utgör artiklar där 
det inte är möjligt att avgöra vilken aktör som står bakom texten. 

Resultatet visar på betydande skillnader mellan hur ofta olika aktörer 
kommer till tals. Av de 212 artiklarna, ur vilka jag funnit uttalanden om 
interventioner, visar resultaten att politiker och debattörer är de som får 
störst utrymme, se Tabell 19. Båda aktörsgrupperna förekommer i var 
tredje tidningsartikel vilket kan jämföras med drabbade som endast 
förekommer i 2 procent av materialet. 
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Tabell 19 I vilken omfattning olika aktörer kommer till tals i artiklarna.221 
  Antal Procent Procent av 

artiklarna 

Politiker 69 31,5% 32,5% 

Debattörer 65 29,7% 30,7% 

Professionella 32 14,6% 15,1% 

Universitetsanställda akademiker 8 3,7% 3,8% 

Drabbade 4 1,8% 1,9% 

Frivilligorganisationer 23 10,5% 10,8% 

Aktör

Övriga 18 8,2% 8,5% 

Total 219 100,0% 103,3% 

 
I Tabell 20 kan vi utläsa om det skett någon förändring över tid för hur 
ofta olika aktörer kommer till tals. 1 står för vanligast förekommande, 2 
för näst vanligaste och 3 för tredje vanligaste. En av de tydligaste 
trenderna är att politiker de tre sista åren flyttar fram sina positioner 
medan debattörer backar något, från att åren 2002-2003 vara vanligast 
förekommande. Tre av åren bryter den dominans som debattörer och 
politiker utgör. Året 1997 delar frivilligorganisationer och universitetsanställda 
akademiker första platsen med debattörer. År 2001 samsas 
frivilligorganisationer och politiker om att vara de mest frekventa i 
tidningsartiklarna. Professionella utgör den starkaste aktören år 2004. Värt 
att notera är även att denna aktörsgrupp flyttat fram sina positioner de 
tre sista åren (2005-2007) genom att utgöra den tredje vanligaste 
aktörsgruppen. 

221 I några av tidningsartiklarna förekommer flera aktörer. För hantera denna så kallade 
dubbelbelastning har bearbetning i SPSS skett med “multiple respons” (Aronsson 1999 
s. 188-195). I den första procentkolumnen utläses den procentuella fördelningen mellan 
respektive aktör. I den andra procentkolumnen (Procent av artiklarna) framgår hur ofta 
respektive aktör finns med i tidningsartiklarna. 
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Tabell 20 Mest förekommande aktör, uppdelad årsvis. 
Vanligast 

förekommande 
1 2 3 

1997 Debattörer; 
Frivilligorganisationer;
Universitetsanställda

akademiker

2000 Debattörer Övriga Politiker

2001 Frivilligorganisationer;
Politiker

Professionella Debattörer; Övriga; 
Universitetsanställda

akademiker 

2002 Debattörer Politiker Professionella; Övriga 

2003 Debattörer Politiker Frivilligorganisationer

2004 Professionella Politiker;
Universitetsanställda

akademiker 

Debattörer; 
Universitetsanställda

akademiker 

2005 Politiker Debattörer Professionella

2006 Politiker Debattörer Professionella

2007 Politiker Frivilligorganisationer Professionella

 
Det finns likheter mellan de olika aktörerna i vilka statliga socialpolitiska 
åtgärder man främst vill använda, se Tabell 21. Reglering typ 2 är den 
vanligast förekommande interventionen för samtliga aktörsgrupper. 
Reglering typ 1 är den näst vanligaste interventionen för samtliga utom 
universitetsanställda akademiker och frivilligorganisationer, där istället exit 
(ingenting alls) är näst vanligast för universitetsanställda akademiker och dialog 
är näst vanligast för frivilligorganisationer. 
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Tabell 21 I vilken utsträckning olika aktörer förespråkar olika socialpolitiska 
åtgärder, frekvens och radprocent. 

SOCIALPOLITISKA ÅTGÄRD  
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Antal 14 46 6 5 71 Politiker 

% inom 
aktör

19,7% 64,8% 8,5% 7,0% 

Antal 15 38 9 3 65 Journalister, debattörer och 
författare 

% inom 
aktör

23,1% 58,5% 13,8% 4,6%  

Antal 5 20 4 4 33 Professionella 

% inom 
aktör

15,2% 60,6% 12,1% 12,1%  

Antal 1 4 3 0 8 Universitetsanställda 
akademiker 

% inom 
aktör

12,5% 50,0% 37,5% ,0%  

Antal 1 2 1 0 4 Drabbade

% inom 
aktör

25,0% 50,0% 25,0% ,0%  

Antal 2 16 1 4 23 Föreningar och 
frivilligorganisationer 

% inom 
aktör

8,7% 69,6% 4,3% 17,4%  

Antal 8 9 1 1 19 

Aktörer

Övriga 

% inom 
aktör

42,1% 47,4% 5,3% 5,3%  

Total Antal 46 135 25 17 223 

 
Resultaten i detta avsnitt visar sammanfattningsvis att de aktörsgrupper 
som jag valt att benämna som politiker och debattörer förekommer i störst 
omfattning i de artiklar där socialpolitiska åtgärder återfinns. I samband 
med morden på Pela och Fadime är den högsta andel artiklar framburen 
av debattörer. Undan för undan tycks emellertid aktörsgruppen politiker bli 
den mest dominanta. En möjlig förklaring till detta förhållande är att 
morden sannolikt skapat indignation som först lett till en debatt. En 
debatt i vilket t.ex. insändarskribenter, debattörer och ledarredaktörer 
dryftar olika åtgärder. Därefter har det kommit en period i vilket politiker 
redogjort för ageranden från samhällets sida. 
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I likhet med tidigare resultat av socialpolitiska åtgärder visar analysen 
av vad olika aktörer förespråkar en tämligen samstämmig bild. Reglering 
typ 2 är den mest frekvent förespråkade interventionsformen i samtliga 
aktörsgrupper. Då det gäller de övriga socialpolitiska åtgärderna är bilden 
inte lika tydlig utan uppvisar ett mera ”spretigt” mönster.222 
5.6 Socialtjänsten 
Om det som hittills redovisats i detta kapitel uteslutande berört artiklar 
där utsagor om olika socialpolitiska åtgärder finns med, kommer vi i 
följande avsnitt dels titta närmare på socialtjänstens utbredning i 
förhållande till andra myndigheter och dels förhållandet mellan olika 
värdeomdömen om socialtjänsten. Ett mindre och mera avgränsat syfte 
med avhandlingen är, som tidigare nämnts, att belysa hur socialtjänstens 
arbete med hedersrelaterat våld lyfts fram i medierna. Frågeställningen 
som hör samman med detta syfte är: I vilken grad och på vilket sätt skildras 
socialtjänsten i debatten om hedersrelaterat våld? 

Vid beräkningen av hur ofta olika myndigheter omnämns ingår 
samtliga 1775 tidningsartiklar. I Tabell 22 kan vi se att socialtjänst vid 
sidan av centrala myndigheter nämns minst antal gånger. Politiker finns med i 
sex av tio artiklar och utgör den vanligaste myndigheten, följt av skola 
och polis som var och en finns med i knappt 40 procent av artiklarna. 

222 Flera av cellerna Tabell 21 innehåller få observationer. Redogörelsen i procent kan 
därför ha gett intrycket av att det finns betydande skillnader mellan de olika 
aktörsgrupperna.  
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Tabell 22 I vilken utsträckning olika myndigheter nämns i artiklar om 
hedersrelaterat våld.223 
  Antal Procent Procent av artiklarna 

Skola224 485 22,7% 37,7% 

Polis 512 23,9% 39,8% 

Socialtjänst225 134 6,3% 10,4% 

Sjukvård226 190 8,9% 14,8% 

Centrala myndigheter227 56 2,6% 4,4% 

Myndigheter

Politiker228 764 35,7% 59,4% 

Total 2141 100,0% 166,5% 

 
I jämförelse med en studie genomförd av Tommy Lundström (som 
också jämför hur ofta olika myndigheter nämns) om pressens bevakning 
av socialt utsatta barn, kan vi se vissa skillnader jämfört med de resultat 
som framkommit här.229 Politikernas framskjutna position i tidningar som 
berör hedersrelaterat våld saknades i artiklar som berörde utsatta barn. I 
Lundströms studie är politiker och sjukvård de myndigheter som 
förekommer i minst omfattning. Den vanligaste myndigheten i 
Lundströms studie är polis (förekommer i 77 procent av artiklarna), följt 
av skola (förekommer i 20 procent av artiklarna) och socialtjänst (förekom 
i 18 procent av artiklarna). Slutsatsen man kan dra av jämförelsen är att 
socialtjänsten är mindre synlig, dvs. förekommer i lägre omfattning, i 
denna studie än i Lundströms studie. 

223 I flertalet tidningsartiklar anträffas flera än en myndighet. För att hantera denna så 
kallade dubbelbelastning har bearbetning i SPSS skett med “multiple respons” (Ibid.). I 
den första procentkolumnen utläses den procentuella fördelningen mellan de fyra olika 
myndigheterna. I den andra procentkolumnen (procent av artiklarna) framgår hur stor 
andel respektive myndighet finns med i tidningsartiklarna. 
224 Sökord som användes: gymnasie, dagis, förskola, elevvård, daghem, gymnasium, 
skola. Ej universitet och högskola. 
225 Sökord som användes: socialarbetare, socialarbetarna, socialtjänst, socialbyrå, 
socialförvaltning, socialsekreterare och socialsekreterarna. 
226 Sökord som användes: ungdomsmottagning, psykiatri, sjukvård, läkare och sjukhus. 
227 Sökord som användes: länsstyrelse, socialstyrelse, ungdomsstyrelse, 
åklagarmyndighet, rikspolisstyrelse, domstolsverk och myndigheten för skolutveckling. 
228 Sökord som användes: politiker, minister, statsråd, regering och riksdag. 
229 Lundström 2004 s. 226-227. 
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I likhet med förfaringssättet i Tommy Lundströms studie kodas även 
mitt material utifrån om socialtjänst ”behandlas i positiva ordalag, sådana 
som är negativa och sådana som är neutrala eller inkluderar både positiva 
och negativa värdeomdömen utan att något kan sägas överväga.”230 

Lundström fann i sin studie att 38 procent av artiklarna som tar upp 
socialtjänsten gjorde detta i positiva ordalag, medan 25 procent av 
artiklarna angav en mera negativ syn. Resultaten från min studie pekar i 
ett rakt motsatt håll, se Tabell 23. Här har 44 procent av artiklarna 
bedömts ge en negativ bild av socialtjänsten och 25 procent en positiv 
bild. 

Tabell 23 Pressens värdering av socialtjänsten. 
Antal Procent 

Negativa 59 44,0% 

Positiva 25 18,7% 

Neutrala 50 37,3% 

Total 134 100,0% 

 
Liksom den jämförelse som jag gör mellan mina egna och Lundströms 
resultat gör även Lundström i sin tur en jämförelse mellan sina egna 
resultat och resultat från en internationell studie. Den internationella 
studien visade att engelska tidningsmedier i större utsträckning hade en 
mera negativ bild av socialtjänsten än amerikanska tidningsmedier.231 13 
procent av tidningsmaterialet från USA bedömdes ge en negativ bild och 
58 procent en positiv bild. Motsvarande resultat för England var att 30 
procent gav en negativ bild och 13 procent en positiv. Man valde även 
att bara ta reda på vilket intryck rubriksättningen gav. Där var 26 procent 
av artiklarna från USA negativa och nästan hälften (46 procent) positiva. 
I England bedömdes 20 procent av rubrikerna ge en positiv bild och 80 
procent en negativ. Lundström själv gjorde bedömningen att den egna 
studiens resultat hamnar någonstans mellan resultaten från USA och 
England. Jämförelsen gjordes då mellan hur stor andel i respektive land 
som bedömdes som negativ (USA 13 procent, Lundströms svenska 
studie 25 procent och England 30 procent232). Lägger vi till resultaten 

230 Ibid. s. 227. 
231 William & Misener 2001 s. 196. 
232 Lundström anger 80 procent för England. Men jag menar att han där blandar 
samman resultaten från bedömningen av artiklarna som helhet och den del av 
bedömningen som endast berör rubriksättningen. Denna skillnad i tolkning mellan mig 
och Lundström av den internationella studien spelar kanske inte så stor roll då 
förhållandet mellan länderna blir det samma. 
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från min studie, som kommer fram till att 44 procent av artiklarna ger en 
negativ bild av socialtjänsten, pekar dessa på att denna studie har en 
högre andel negativa artiklar i förhållande till både den internationella 
studien och Lundströms studie. 

I jämförelsen måste man nog ändå göra som Lundström manat till 
dvs. ”ta den med en nypa salt”. Studierna skiljer sig åt med vilka artiklar 
som inkluderats och sammansättning av tidningar.233  
5.7 Resumé 
Licentiatavhandlingens empiriska del, i form av dagstidningar, har 
avhandlats i detta kapitel. Frågor som ställdes till det empiriska materialet 
var: Vad är det för socialpolitiska åtgärder som åberopas (här redovisas 
även skillnader mellan artikeltyper, landsortspress och storstadspress och 
förändring över tid)? Är åtgärden reaktiv (dvs. riktad mot att lösa 
problem) eller är den proaktiv (dvs. förebyggande)? Vilka aktörer uttalar 
sig och vilka socialpolitiska åtgärder ger de uttryck för?  I vilken grad och 
på vilket sätt skildras socialtjänsten i debatten om hedersrelaterat våld? 

Här följer en rekapitulation av de viktigaste resultaten i kapitlet. 
Den i särklass vanligast förekommande statliga interventionen är 
reglering typ 2, vilket finns med i drygt 60 procent av artiklarna. Näst 
vanligast socialpolitiska åtgärdsformen är reglering typ 1, vilket ingår i 
cirka 21 procent av artiklarna. Exit (Ingenting alls) utgör den tredje 
största interventionsformen och ingår i drygt var tionde artikel. Den 
socialpolitiska åtgärdsform som ingår i minst antal artiklar (drygt 7 
procent) är dialog. 
Skillnaden mellan nyhetsartiklar och åsiktsjournalistiska artiklar finner 
vi främst i fördelningen mellan de två största interventionsformerna. 
Reglering typ 1 utgör en närapå dubbelt så stor andel i 
åsiktsjournalistiskt material i förhållande till nyhetsmaterialet. 
Omvänd ordning gäller reglering typ 2 där istället dryga 70 procent av 
nyhetsartiklarna innehåller dessa åtgärdsförslag och drygt hälften av 
de åsiktsjournalistiska artiklarna. 
Reglering typ 2 förekommer i 72 procent av landsortstidningarna och 57 
procent av storstadstidningarna. 
Av de 212 artiklarna, ur vilka jag funnit uttalanden om interventioner, 
visar resultaten att politiker och debattörer är de som får störst utrymme. 
Båda aktörsgrupperna förekommer i var tredje tidningsartikel vilket 
kan jämföras med drabbade som endast förekommer i 2 procent av 
materialet. För samtliga aktörsgrupper är reglering typ 2 är den vanligast 
förekommande interventionen. 

233 Lundström 2004 s. 228 
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Socialtjänsten nämns i ringa grad i förhållande till andra myndigheter 
och framställs på ett tämligen negativt sätt. 

Genom de resultat som frambringats har vi kunnat visa att: (1) det skett 
ett ökat intresse för hedersvåld de senaste åren och att detta tycks 
sammanfalla med två hedersmord, (2) det går att påvisa fyra olika former 
av socialpolitiska åtgärder samt att reglering typ 2 tycks ha en särställning 
genom att vara vanligast förekommande, även då man testar mot 
variabler som tidningsartikelkaraktär, tidningens utgivningsområde och 
publiceringstidpunkt, (3) de socialpolitiska åtgärderna oftast förefaller 
vara reaktiva, och slutligen (4) politiker och debattörer utgör aktörer som 
man oftast finner bakom uttalanden om socialpolitiska åtgärder. 

 Vi avslutar nu resultatredovisningen och går över till avhandlingens 
sista kapitel. I slutkapitlet ämnas dels betydelsen av denna avhandling 
diskuteras och dels olika trådar bindas samman. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Bortom dualismen 
Hedersrelaterat våld, i alla dess skilda uttrycksformer234, har de senaste 
åren varit, och är fortfarande, en fråga som bitit sig fast i offentligheten. 
Hur staten bör bemöta och hantera dessa fenomen har i olika 
sammanhang fått hög aktualitet. Socialdemokraterna som innevarande 
regeringsparti, och då kanske i synnerhet Mona Sahlin, anträdde efter 
mordet av Fadime Sahindal arbetet med att på nationell politisk nivå 
hejda hedersvåldet – ett arbete som fortsatt efter regeringsskiftet av den 
borgerliga alliansregeringen. I sin första regeringsförklaring hösten 2006 
framförde bl.a. statsminister Fredrik Reinfeldt följande: 

Kvinnor skall kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och brott. 
Att bekämpa hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts ska vara 
högprioriterat. Kunskaperna hos polis och andra myndigheter måste öka så 
att rätt insatser kan sättas in i tid. Hotade kvinnor skall skyddas, och 
utsatta kvinnors ekonomiska trygghet säkras. En handlingsplan för att 
minska våldet mot kvinnor kommer att utarbetas.235 

Parallellt med det ”reella” arbete som ägt rum på nationell-, landstings- 
och kommunal nivå har även ett ”diskursivt arbete” skett i bl.a. den 
akademiska och mediala terrängen. Resonemangen om hedersrelaterat 
våld skulle kunna beskrivas som en ”…’diskursiv kamp’, där olika sätt att 
tala om världen ’kämpar’ för att nå dominans”236. Som tidigare nämns har 
forskaren Simon Ekström undersökt den del av debatten som berört hur 
hedersmord skall förstås och förklaras – en debatt som inte helt sällan 
har förts i en polemisk ton. Skiljelinjen har, enligt Ekström, gått mellan 
kulturförespråkare respektive kulturkritiker.237 

Det forskningsperspektiv, som präglar bl.a. Ekströms forskning valde 
jag i en analytisk typologi att benämna som rättighetsperspektiv på andra 
ordningens nivå, se sidan 34. Utmärkande för denna forskning är dess 
intresse för diskurser om hedersvåld samt dess explicita eller implicita 
koppling till rättighetsperspektiv. Forskning med andra perspektiv, enligt 
ovan angivna typologi, har endera en närmare och direkt fokusering på 
hedersvåldet uttrycksformer och konsekvenser och/eller anknytning till 

234 I skrivande stund, våren 2008, har ett ytterligare nytt begrepp mött allmänheten 
genom mediernas försorg. Det pratas om ”balkongflickor”. Med vilket man avser 
flickor eller unga kvinnor som faller ner från balkonger, men där det finns eller har 
funnits misstankar om att de av närstående släktingar direkt eller indirekt tvingas att 
hoppa. 
235 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 2006. 
236 Börjesson 2003 s. 22. 
237 Ekström 2006. 
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teoretiska fenomen som institutionell- och strukturell diskriminering 
samt patriarkal maktstruktur, se sidan 29 ff. 

Denna licentiatavhandling belyser de diskussioner om olika statliga 
åtgärder för att stävja hedersrelaterat våld som ägt rum i dagstidningar. 
Som övergripande syfte med studien stipuleras ”att studera det samtal 
som förts i den offentliga debatten, för att däri finna uttryck för idéer 
och ståndpunkter om hur staten skall reagera på hedersrelaterat våld”. 

Analysverktyget som används vid analysen (innehållsanalys) av det 
empiriska materialet (tidningstexter) består av fyra socialpolitiska 
åtgärder: reglering typ 1, reglering typ 2, exit (ingenting alls) och dialog. 
Interventionsformerna i analysverktyget betraktas som operationaliserade 
visioner om det multikulturella samhället, se sidan 54 ff. Hartmann & 
Gerteis teoretiska modell föreskriver fyra olika multikulturella visioner. 
Det multikulturella samhällsidealet assimilationism, där det ivras för 
gemensamma värderingar och där gruppens betydelse tonas ner, ligger 
bakom den samhälleliga interventionsformen reglering typ 1. Kosmopolitism 
är det multikulturella ideal i vilket interventionsformen reglering typ 2 är en 
yttring av. Här betonas tolerans för skillnader och mänskliga rättigheter, 
men ovilja inför omständigheter då individer ställs inför gruppers tvång 
till anpassning och underkastelse. Den multikulturella formen som 
benämns som fragmentiserad pluralism och där gruppgemenskap, respekt 
för grupprättigheter och gruppers särart är viktiga ståndpunkter 
reflekterats i interventionsformen exit (ingenting alls). I den sista 
varianten av multikulturalism, interaktiv pluralism, påtalas betydelsen av 
samspel mellan grupper och ömsesidig förståelse av olikheter. 
Interventionsformen som avspeglar denna form av multikulturalism är 
dialog. 

Denna studie visar att det går att finna samtliga fyra socialpolitiska 
åtgärdsformer. Dock är den vanligast förekommande åtgärdsformen 
reglering typ 2, dvs. den interventionsform som enligt analysverktyget 
förutsätts reflektera den multikulturella vision som benämns 
kosmopolitism. Den socialpolitiska åtgärden reglering typ 2 har en tätposition 
i förhållande till övriga åtgärder även då man bryter ner materialet och 
analyserar faktorer som t.ex. tid, geografiskt hänseende (landsorts- och 
storstadstidningar), och vilka aktörer som kommer till tals. 

Hur skall resultatet tolkas och vilka implikationer får dessa? Det 
antagande som låg bakom Hartmann & Gerteis teoretiska modell, dvs. 
att en endimensionell föreställning där multikulturalism står i ett 
motsatsförhållande till assimilationism är fel, tycks här få stöd. Resultaten i 
denna studie stöder Hartmann & Gerteis tes att det finns fyra olika 
former av multikulturella ståndpunkter eller visioner. 
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På sina håll har man menat att det i mångkulturalismens efterdyningar 
reses förnyade krav på anpassning och likriktning av minoritetsgrupper 
till majoritetsgruppen. Man pratar då om neo-assimilationism.238 Detta är 
en argumentationslinje som jag anser är problematisk, då den riskerar att 
skymma sikten och hämma nödvändig debatt. Skymma sikten gör den i 
det att den tycks skapa en dualistisk eller binär världsbild, då 
uppfattningar ses som antingen assimilationistiska eller toleranta och 
multikulturella. Mina resultat pekar mot att det i debatten finns ett starkt 
ställningstagande för ett kosmopolitiskt multikulturellt samhällsideal. I 
ovan nämnda dualistiska tolkningsram skulle dessa resultat riskera att 
tolkas som neo-assimilationistiska. 

I politiska, akademiska eller andra intellektuella sammanhang tycks 
dessutom assimilationism vara en icke rumsren samhällsåskådning. Det 
finns därför en risk att debatten begränsas genom att ”krav på 
anpassning” i en sådan kontext per definition brännmärks som 
assimilationistiska eller rent av rasistiska, och att rättmätiga krav på 
anpassning till gällande lagstiftning eller mänskliga rättigheter äventyras 
eller luckras upp. Man kan undra om inte det finns vissa oroande 
tendenser till just detta. Exempelvis menar Uni Wikan att det utvecklats 
en långtgående respekt för ”de andras kultur”. Detta har i sin tur skapat 
problem för invandrare, speciellt kvinnor och barn. Hon menar att stater 
i rädsla för att bli utmålade som rasistiska offrat frihet och jämlikhet på 
kulturens altare.239 
6.2 Ett svårlöst problem för socialtjänsten 
Som vi sett visar innehållsanalysen som berör mediernas spegling av 
socialtjänsten en tämligen dyster bild. Nästintill varannan tidningsartikel 
ger en negativ beskrivning eller omdöme av socialtjänstens arbete med 
hedersvåld. Huruvida den negativa bilden hänger samman med att 
socialtjänsten de facto utför ett bristfälligt arbete är svårt, eller rentav 
omöjligt, att genom denna studie ge svar på. 

Det finns annan forskning som tyder på att socialtjänsten tycks ha 
svårt att ge rätt hjälp. Tidigare, i kapitel två, behandlades två studier som 
visade att socialtjänsten till viss del brister i omhändertagandet av, och i 
sin förmåga att hjälpa, personer som utsätts för hedersrelaterat våld. 
Astrid Schlytter pekar på att reaktioner inom bl.a. socialtjänsten 
karaktäriseras av passivitet, fördömande och handfallenhet, se sidan 31. 
Orsakerna tros ligga i motstridiga signaler från lagstiftningens sida. 
Resultatet tycks då bli det som Schlytter benämner som ”vi gör inget 
normer”. I Paulina de los Reyes studie framställs myndigheters arbete 

238 Sverige mot rasism 2008. 
239 Wikan 2002. 
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(däribland socialtjänsten) i dessa ärenden som präglat av oförmåga att 
hantera varje enskilt ärende utifrån dess egna premisser och att utsatta 
inte behandlas som våldsoffer, se sidan 37f. 

I ljuset av diskussionen i föregående avsnitt (6.1), där jag lyfte fram 
vissa tendenser till en dualistisk syn på multikulturalism, skulle man även 
kunna resa frågan om inte aktörer inom socialtjänsten av rädsla för att 
stämplas som assimilationistiska i vissa fall agerar alltför försiktigt och 
valhänt. Implikationen av denna studie innebär, enligt min mening, att 
man mycket väl kan ta avstånd från t.ex. hedersrelaterat våld och kräva 
olika typer av åtgärder mot de grupper som utför detta våld utan att 
personen i fråga nödvändigtvis behöver betraktas som assimilationisk. 
Den avgörande och åtskiljande gränsen mellan kosmopolitism och 
assimilationism är hur anpassningskraven underbyggs. 

Yvonne Sjöholm fann i sin studie att det trots allt fanns ett starkt 
engagemang från socialsekreterares sida i arbetet med utsatta för 
hedersvåld. Samtidigt gav socialsekreterarna uttryck för känslor av 
osäkerhet, rädsla för att misslyckas, uppgivenhet och att man endast 
nådde de mest utsatta. Vidare påtalade socialsekreterarna att det råder 
resursbrist och att dessa ärenden inte prioriterades tillräckligt. Man 
menade att det inte hjälpte att bli sänd på kurser och fortbildning om det 
samtidigt saknas pengar för boende och stöd. Ett viktigt behov och 
önskemål för socialsekreterarnas egen del var att ha möjlighet att 
diskutera igenom ärenden med personer med större erfarenhet och 
expertkunskap.240 

Hindren för att utföra ett tillräckligt bra arbete inom socialtjänsten 
tycks, enligt refererade forskare ovan, ha sin orsak i endera 
normkonflikter i den lagstiftning som reglerar socialtjänstens arbete, 
stereotypt beteende inom socialtjänsten eller brister i resurstilldelning. 
Ytterligare en förklaring återfinns hos professor Masoud Kamali, som 
fäster uppmärksamheten på att det inom socialtjänsten finns traditionella 
och kulturessentialistiska strukturer, vilka ibland förvärrar situationen i 
familjer där hedersvåld förekommer.241 

Socialsekreterares fördomar och vanföreställningar av ”de andra”, det vill säga 
klienter med invandrarbakgrund spelar en viktig roll i sammanhanget. Dessa 
föreställningar bygger vanligtvis på en tradition av ”vi-dom”-tänkande som är 
sekelgamla och seglivade och får näring av ”container”- och ”kulturella 
boxar” traditionen inom samhällsvetenskaperna som förstärks av 
massmedierna.242 

240 Sjöblom 2006 s. 72-73. 
241 Kamali 2002. 
242 Ibid. s. 14. 
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Kamali menar att invandrares problem i allt för hög grad förstås och 
förklaras i kulturella termer och inte i sociala. Risken blir då att man från 
socialtjänstens sida inte tillräckligt väl uppmärksammar de livsbetingelser 
invandrargrupper lever inunder i Sverige.243 

Med denna studie för ögonen skulle en förklaring till varför sociala 
myndigheter i tidningsmedierna återges på ett negativt sätt kunna vara att 
det i den allmänna opinionen finns högt ställda (och kanske orealistiska) 
förväntningar på vad samhälleliga verksamheter kan åstadkomma vad 
gäller hedersvåld. Förväntningar på vad som borde göras har genom 
resultaten i denna avhandling visat sig vara allt annat än samstämmiga. 
Även om en socialpolitisk åtgärd, dvs. reglering typ 2, mot hedersrelaterat 
våld förekommer oftast, så fanns de tre övriga åtgärdsformerna även 
representerade i dagstidningsmaterialet. Jag återvänder än en gång till 
förklaringsmodellen den multikulturella omständigheten (se sidan 57) i syfte 
att förklara varför de socialpolitiska åtgärdsförslagen blivit aktuella i detta 
sammanhang samt varför de är olikartade. Den multikulturella 
omständigheten pekar på: (a) existensen av ett multietnisktsamhälle, (b) 
att detta samhälle inrymmer medborgare med olika och disparata 
”livsprojektsideal”, (c) att indignation väcks hos medborgare som resultat 
av andra medborgares val av livsprojekt, (d) att samhället eller staten där 
b och c äger rum samtidigt vill uppnå jämlikhet, frihet och jämställdhet, 
(e) att jämlikhets- frihets- och jämställdhetsidealen kommer i konflikt 
med varandra, och (f) att konflikterna i punkten e drabbar individer i 
deras vardag. 

Socialtjänsten tvingas i arbetet med hedersrelaterade ärenden 
säkerligen i många fall navigera och agera i ett extremt konfliktfyllt och 
minerat landskap utan säkra moraliska och etiska hållpunkter. Ett 
centralt perspektiv i avhandlingen har varit att det finns en ideologisk 
spänning inbyggd i många liberala mångkulturella samhällen som går ut 
på att man vill vara både tolerant och jämställd. Jag instämmer med 
Astrid Schlytter som menar att denna potentiella konflikt eller spänning 
finns inbyggd i lagstiftning. Men jag har förhoppningsvis i kapitlet om 
mångkulturalism (se sidan 43 ff.) visat att problematiken är mer global 
och utsträckt än så och därtill gett mången socialfilosof huvudbry. 
Problematiken som berörs är huruvida staten skall förhålla sig neutral 
eller inte i frågan om medborgarnas egna val ”av det goda livet”. 

243 Även Aleksandra Ålund tar upp detta tema. ”När det gäller människor med 
invandrarbakgrund beslöjas ofta problemen med kulturella stereotypier och en 
’kulturalisering’ av sociala motsättningar. Det är som om de sociala problemen 
förorsakas av ’de Andras’ mer eller mindre ’avvikande’ kulturer.” (Ålund 2002 s. 293-
294) 
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Hela det politiska tänkandets historia är söndrat av den djupa dikotomin 
mellan organism (holism) och individualism (atomism).244 

I de flesta fall märks kanske inte denna spänning av i den offentliga 
debatten, utan den sjuder istället lugnt under medvetandets yta. Men 
under specifika omständigheter briserar konflikten och vi blir då alla 
smärtsamt medvetna om den. Debatten om hedersvåld ser jag just som 
ett exempel på konflikt av värdemässig och ideologisk karaktär som 
kommit upp till ytan. 

Man kan utifrån detta resonemang fråga sig om inte socialtjänsten i 
arbetet med hedersrelaterat våld i vissa fall hamnat i något av ett 
”mission impossible” och därav fått dra på sig alltför mycken 
(o)rättfärdig kritik. En manlig socialarbetare med lång erfarenhet 
socialtjänstarbete med bl.a. ungdomar som utsatts för hedersvåld gav mig 
följande målande beskrivning av arbetes komplexitet och svårighetsgrad. 

Ähmm… alltså till 100 procent, att skydda någon till 100 procent riskfritt 
äh… ja. Att kunna få skydd från hedersrelaterat våld, alltså, det tror jag, 
där har dom lösningen i Jordanien. För där låser dom in tjejen, där får den 
tjejen sitta inlåst så länge hotet föreligger. Då kan man till 100 procent 
skydda någon ifrån att inte råka ut för det hedersrelaterade våldet. Men det 
är ju ingen bra lösning i sig, att låsa in någon på det sättet för att skydda 
någon från någonting annat. Men det visar också att det är någon form av 
symbol för känslan. Alltså, vad man än gör i det här arbetet runt tjejer och 
killar, men framför allt tjejer, som är inför den här situationen så vet man 
aldrig om man har gjort rätt insats. Ifall man har skyddat tillräckligt väl. 
Men man vet inte heller om man skyddar för väl, för mycket, alltså. Det är 
väldigt svårt att på något sätt mäta om man gör rätt. Och det absoluta 
skyddet då… det har man i Jordanien med inlåsningen och det visar ju på 
graden av äh… ja, tyngden av problemet liksom.245 

Att arbetet med hedersrelaterat våld inte har några enkla svar och 
lösningar visar sig genom att även externa rådgivande ”experter” 
befinnes vara rådvilla. Inom ramen för Socialstyrelsen arbete finns en 
verksamhet som heter Etiksekretariat för sociala frågor. Här ges möjlighet 
för praktiskt verksamma inom socialtjänsten att vända sig med etiska 

244 Norberto Bobbio citerad i Rothstein 2002 s. 39. 
245 I ett tidigare skede var tanken att denna licentiatavhandling skulle handla om 
socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med hedersrelaterat våld. 
Fem intervjuer genomfördes med socialsekreterare verksamma i Göteborgsregionen. 
Citatet är hämtat från en av intervjuerna. Intervjumaterialet är i skrivande stund inte 
avrapporterat. 
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frågeställningar246. Uppgiften är inte att fälla utslag eller förorda vilket 
som är det ”rätta” sättet att agera, utan man ger istället uppslag på hur 
resonemang kan drivas och belyser vilka normsystem olika 
handlingsalternativ utgör exempel på.247 Ett av etikrådets ärenden har 
berört hedersvåld. 

Via en skolkurator på en gymnasieskola får socialsekreteraren kontakt med 
en 16-årig flicka vars familj härstammar från ett land i Mellanösten. Flickan 
har kontaktat kuratorn eftersom hennes föräldrar misstänker att hon har 
haft samlag med en pojke (vilket hon också har). Föräldrarna är av den 
uppfattningen att flickan inte får ha samlag innan hon är (bort)gift, vilket 
föräldrarna är mycket angelägna om att hon blir. Föräldrarna kräver av 
flickan att hon skall undersökas av en gynekolog för att bevisa att hon är 
oskuld. Vid socialsekreterarens samtal med flickan framkommer att hon 
lever under hot om repressalier om det uppdagas att hon varit tillsammans 
med en pojke. Flickan vill nu att socialsekreteraren hjälper henne så att hon 
kan få ett intyg på att hon är oskuld. Visserligen är hon inte oskuld, men det 
avgörande är att hon kan visa ett sådant intyg för sin familj. Hon menar att 
hon annars kan råka mycket illa ut. …Socialsekreteraren känner sig 
villrådig. Hon förstår flickans oro för repressalier. Hur reellt är hotet? Kan 
det vara fara för flickans liv? Vad kan/bör socialsekreteraren göra?248 

Någon konsensus nåddes aldrig i gruppen. 
Majoriteten av ledamöterna gjorde bedömningen att tjänstemän inom offentlig 
förvaltning inte kan utfärda osanna intyg. Den enskilde socialsekreteraren 
som ställs inför problemet bör finna andra sätt att hjälpa flickan. Utifrån 
socialsekreterarens professionalitet, med stöd av lagstiftning och med hjälp av 
andra alternativ bör ett lämpligt stöd kunna utformas och flickan hjälpas till 
ett gott liv. 

Några av ledamöterna hade den uppfattningen att i ett skarpt läge, när någon 
är hotad till livet, så är ett osant intyg en möjlig lösning, om det kan rädda 
liv. Konsekvenserna av det osanna intyget bedöms som mindre dåliga än 
konsekvenserna av andra handlingsalternativ.249 

Att socialarbetare många gånger arbetar under norm- eller etiska 
konflikter och motstridiga förväntningar från uppdragsgivare, allmänhet 
och klienter är på inget sätt nytt. I detta avseende är arbetet med 
hedersrelaterat våld inte unikt. Vi har exempelvis tidigare diskuterat det 

246 Etikrådet, en grupp utsedd av etiksekretariatet, har till uppgift att analysera 
inskickade frågeställningar och diskutera sig fram till olika handlingssätt och dess följder 
för berörda. 
247 Socialstyrelsen 2007. 
248 Socialstyrelsen 2006. 
249 Ibid.  
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uppmärksammade mordet på Michael (se sidan 18), som vid den aktuella 
tidpunkten aktualiserade värderingskonflikten mellan barn- och 
vuxenperspektiv.250 Men kanske är det så att frågan om hedersrelaterat 
våld rör sig inom ett av det politiska tänkandets svåraste områden. Om 
det nu är så, vilket jag tror, är det kanske inte så förvånande att 
socialtjänstens arbete framstår som så negativt som det gör i det 
redovisade materialet i denna avhandling. 
6.3 Vidare forskning 
Vissa val och avgränsningar har gjorts under avhandlingsarbetets gång. 
Likaså har nya frågor väckts som av resurs- och tidsskäl inte fullföljts. Jag 
vill här avslutningsvis skissera upp några tänkbara framtida 
forskningsinriktningar. 

Den första skulle kunna vara att göra en replikering av denna studie, 
men med ett annat urvalsförfarande av tidningsmaterial. I metodkapitlet, 
se sidan 68 ff., konstaterades det att det fanns risk att befara skevheter 
med urvalet av tidningar. En berättigad kritik som kan riktas med 
föreliggande arbete handlar om att det finns svagheter i urvalsvaliditeten. 
Det är därför svårt att veta hur långt man kan generalisera de slutsatser 
som gjorts i avhandlingen. En ny liknande studie med slumpmässigt 
urval artiklar ur samtliga dagstidningar skulle kunna ge ett ”stabilare” 
resultat än vad som uppnåtts här. 

En replikering av studien kan även motiveras av en viss begränsning i 
valt analysförfarande. Problemet handlar om att resultaten om 
socialpolitiska åtgärder endast grundar sig på en liten del av en det totala 
tidningsmaterialet (12 procent). Att det blivit så härrör ur en restriktiv 
läsning i analysskedet, dvs. endast explicita utsagor om åtgärder togs 
med. En ny studie med ”djupare” tolkning där det även togs hänsyn till 

250 I många fall är det säkert så att socialtjänsten hittar pragmatiska lösningar på 
värderingskonflikter som gör att personer som utsätts för hedersvåld får den hjälp de 
behöver. Ett utmärkt exempel på detta är det metodutvecklingsarbete som drivits i 
stadsdelen Lärjedalen i Göteborg. Där har man utvecklat en modell för i vilket skede 
föräldrar informeras om att man påbörjat en utredning, utan att den unge utsätts för 
fara. Metodiken har påverkat innehållet i flera handböcker för socialtjänster runt om i 
landet. Metodiken finns bl.a. beskriven i skriften Våld och förtryck i hederns namn : handbok 
för skolan och socialtjänsten i arbetet mot hedersrelaterat våld. (Våld och förtryck i hederns 
namn : handbok för skolan och socialtjänsten i arbetet mot hedersrelaterat våld 2007)  
 
Emellertid finns, som jag ser det, värderingskonflikter som inte låter sig lösas, 
åtminstone inte på socialtjänstnivå. Avhängigt vilken syn man har på hur ett 
multikulturellt samhälle skall se ut kommer troligtvis vissa åtgärder ligga närmare till 
hands än andra. Jag har i avhandlingen belyst olika förespråkade reaktioner (reglering typ 
1, reglering typ 2, exit och dialog) från staten i förhållande till de personer som begår 
hedersrelaterade våldshandlingar, så som det behandlats i massmederna. 
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det mindre tydligt uttalade och implicita skulle möjligtvis resultera i flera 
artiklar och rent av ett annat mönster i resultaten. 

I denna studie har endast en massmedial arena undersökts, dvs. 
dagstidningar. Men det massmediala landskapet består ju av så mycket 
mer än så. Hedersrelaterat våld har ju även uppmärksammats i t.ex. 
radioprogram, nyhetsrapportering och dokumentärer i tv, tidskrifter och 
andra tryckta medier (som inte är dagstidningar) samt på internet i den så 
kallade bloggosfären. En frågeställning för en studie där man tittar på 
flera mediala arenor skulle kunna vara av komparativ karaktär och handla 
om att jämföra och ta reda om det finns skillnader mellan vilka åtgärder 
mot hedersvåld som lyfts fram. 

Ännu en forskningsingång skulle kunna ta sig an och granska andra 
kunskaps- och influeringskällor för socialarbetare. En liknande 
innehållsanalys som gjorts i denna studie skulle kunna göras av 
kurslitteratur för grundutbildning och vidareutbildning av 
socionomstudenter och yrkesverksamma. Man skulle även kunna 
undersöka den flora av handböcker och rapporter om hedersvåld som 
riktar sig till yrkesverksamma. Eller varför inte rikta blicken inåt mot 
forskningen själv och ställa frågan vilka multikulturella ideal som 
reproduceras inom forskningen i socialt arbete om etnicitetsfrågor i 
allmänhet och hedersvåld i synnerhet. 
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Kodschema och kodinstruktioner för innehållsanalysen 
 
 
Bakgrundsinformation 
 
Tidning 

 
1a Aftonbladet 
1b DN 
1c Hälsingborgs Dagblad 
1d Svenska Dagbladet 
1e Nerikes Allehanda 

 
Koda så här: 
Läs igenom samtliga artiklar och markera tidning (t.ex. variabel 1a; 1b; 
1c) som respektive artikel tillhör. Information om vilken tidning som 
artikel är hämtad ur följer automatiskt med i den elektroniska textfilen 
vid nedladdningen från databasen.   

 
Tidpunkt för publicering 

 
2a 1992 
2b 1993 
2c 1994 
2d 1995 
2e 1996 
2f 1997 
2g 1998 
2h 1999 
2i 2000 
2j 2001 
2k 2002 
2l 2003 
2m 2004 
2n 2005 
2o 2006 
2p 2007 
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Koda så här: 
Läs igenom samtliga artiklar och markera tidpunkt för publicering av 
artikel (t.ex. variabel 2a; 2b; 2c). Information om publiceringsdatum 
följer automatiskt med i den elektroniska textfilen vid nedladdningen 
från databasen. 
 
Tidningsartikelskaraktär 

 
3a Nyheter 
3b Åsiktsjournalistiskt material 

 
Koda så här: 
Läs igenom och se vilken avdelning i tidningen texten är hämtad (gäller 
endas de artiklar där det explicit förmedlas en socialpolitisk åtgärd som 
riktas mot dem som utför hedersrelaterat våld). Om artikeln publicerats 
på nyhetsplats i tidningen markeras den med variabeln 3a (dvs. nyheter). 
Om artikeln publicerats på ledarsida, insändarsida, kultursida, kolumn 
eller kultursida markeras den med variabeln 3b (dvs. åsiktsjournalistiskt 
material). Information om vilken avdelning artikel är publicerad följer i 
de flesta fall automatiskt med i den elektroniska textfilen vid 
nedladdningen från databasen. 
 
I de fall där denna information inte finns med får en bedömning av 
artikelns tidningskaraktär göras utifrån följande ledtrådar: (1) Leta upp 
det sidnummer som artikeln är publicerad på, denna information finns 
med i textfilen. Ofta finner man ”åsiktsjournalistiskt material” på 
bestämda platser i tidningen, t.ex. ledare i början.  (2) Leta upp vem som 
signerat artikeln och sök efter personen på internet. Om personen i fråga 
är t.ex. ledarskribent talar det för att artikeln sannolikt inte är en 
nyhetsartikel. (3) Läs igenom artikeln och gör, med stöd av 
informationen som genererats ur punkterna 1 och 2, en bedömning om 
det är ”nyheter” eller ”åsiktsjournalistiskt material”. 
 
Stad 

 
4a Storstadspress 
4b Landsortspress 

 
Koda så här: 
Samtliga artiklar ur tidningarna Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet 
kodas som 4a dvs. storstadstidningar, och samtliga artiklar ur 
Helsingborgs Dagblad och Nerikes Allehanda kodas som 4b dvs. 
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landsortspress. Information om vilken tidning som artikel är hämtad ur 
följer automatiskt med i den elektroniska textfilen vid nedladdningen 
från databasen. 

 
  
Politisk inriktning 

 
5a Vänster 
5b Höger 
5c Oavhängig 
 

Koda så här: 
Samtliga artiklar ur Aftonbladet kodas som 5a dvs. vänster. Samtliga 
artiklar ur DN, Svenska Dagbladet och Nerikes Allehanda kodas som 5b 
dvs. höger. Samtliga artiklar ur Helsingborgs Dagblad kodas som 5c, dvs. 
oavhängig. 

 
Sökord 

 
6a Hedersmord 
6b Tvångsäktenskap 
6c Hedersrelaterat våld 
6d Hederskultur 
6e Arrangerade äktenskap 
6f Hedersvåld 
6g Hedersbrott 
6h Patriarkalt förtryck 
6i Våld i hederns namn 
6j Hedersförtryck 
6k Patriarkal familjestruktur 

 
Koda så här: 
Mata in respektive sökord i dess olika böjningsformer i dataprogrammet 
Qda-miner. För exempelvis hederskultur skall det skrivas in; 
hederskultur, hederskulturen hederskulturer och hederskulturerna. När 
detta är klart utför då ett automatiserat sökande och kodning med hjälp 
av dataprogrammet. 
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Statliga åtgärder riktat mot individer och grupper som utför 
hedersrelaterat våld. 
 
Teoretiskt definierade kategorier 

 
7a Reglering typ 1 
7b Reglering typ 2  
7c Exit, inget alls 
7d Dialog 

 
Koda så här: 
Läs först igenom samtliga artiklar. De artiklar som explicit ger uttryck för 
statliga åtgärder skall kodas. Övriga artiklar lämnas obehandlade. Läs sen 
noggrant igenom de artiklar som är kvar efter utgallring, dvs. artiklar som 
explicit ger uttryck för statliga åtgärder. Tidningsartiklar där det begärs 
regleringar i form av skärpta myndighetstillämpningar av lagar, eller 
lagändringar, med hänvisning till bevarandet av sammanhållande 
värderingar i samhället skall kodas som 7a, dvs. reglering typ 1. 
Tidningsartiklar där det begärs regleringar i form av skärpta 
myndighetstillämpningar av lagar eller lagändringar men med hänvisning 
till individuella rättigheter eller nationell lagstiftning skall kodas som 7b, 
dvs. reglering typ 2. Tidningsartiklar där lösningsförslagen som lyfts fram är 
skyddande boenden eller att staten inte skall göra någonting ytterligare 
skall kodas som 7c, dvs. exit (ingenting alls). Artiklar där det förordas att 
staten skall stödja ömsesidig förståelse av olikheter samt tvärkulturell 
dialog skall kodas 7d, dvs. dialog. 

 
Åtgärdskaraktär 

 
8a Reaktiv 
8b Proaktiv 
8c Oklar 

 
Koda så här: 
Samtliga tidningsartiklar där de fyra socialpolitiska interventionerna 
förekommer skall kodas. Övriga artiklar lämnas obehandlade. Artiklar 
där åtgärd(erna) bedöms vara inriktade på att hantera hedersrelaterat våld 
som redan inträffat skall kodas som 8b, dvs. reaktiv. Exempel på detta är 
då det framhålles skärpningar eller förändringar av lagstiftning eller 
rättsvårdande myndigheter, samt uttalanden som pläderar för 
resursförstärkning till enheter där utsatta för hedersrelaterat våld bereds 
möjligheter att få hjälp (t.ex. kvinnojourer och skyddande boenden). 
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Tidningsartiklar där åtgärd(erna) mot hedersrelaterat våld bedöms vara 
av förebyggande karaktär skall kodas som 8b, dvs. proaktiv. Exempel på 
detta är då det åberopas arbete med utbildning och på andra sätt genom 
påverkan förändra normer och värderingar. Artiklar där det inte är 
möjligt att avgöra om åtgärden är betrakta som reaktiv eller proaktiv skall 
kodas som 8c, dvs. ”oklar”. 

 
Aktör som kommer till tals 

 
9a Politiker 
9b Debattör 
9c Professionell 
9d Universitetsanställd akademiker 
9e Drabbad 
9f Frivilligorganisation 
9g Övriga 

 
Koda så här: 
Samtliga tidningsartiklar där de fyra socialpolitiska interventionerna 
förekommer skall kodas utifrån vilken aktör som kommer till tals. Övriga 
artiklar lämnas obehandlade. Artiklar som skrivits av företrädare för 
regeringen, riksdagsledamöter, landstings- och kommunpolitiker samt 
företrädare för politiska partier kodas som 9a, dvs. ”politiker”. Även 
artiklar där någon av dessa aktörer intervjuas skall kodas som 9a. Artiklar 
som skrivits av journalister, debattörer eller författare och där 
uppfattningar som lyfts fram är skribentens egna skall kodas som 9b, 
dvs. ”debattörer”. Artiklar där det framgår att den som skriver eller blir 
intervjuade i sitt arbete kommer i kontakt med och har till uppgift att 
hantera hedersrelaterat våld, t.ex. socialarbetare eller polis, har texten 
kodats som 9c, dvs. ”professionella”. Artiklar där lärare, forskare och 
andra verksamma inom högskola och universitet själva skriver eller blir 
intervjuade skall kodas som 9d, dvs. ”universitetsanställda akademiker”. I 
artiklar där de som skriver eller blir intervjuade uppger att de själva 
utsatts för hedersrelaterat våld skall materialet kodas som 9e, dvs. 
”drabbad”. Artiklar där aktörer som verkar inom t.ex. kvinnojourer, 
invandrarorganisationer och Rädda Barnen, dvs. ickestatliga 
organisationer, själva skriver eller blir intervjuade skall kodas som 9f, dvs. 
”frivilligorganisationer”. Artiklar där det inte är möjligt att avgöra vilken 
aktör som står bakom texten skall kodas som 9g, dvs. ”övriga”. 
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Socialtjänst 
 
Myndighet 

 
10a Skola  
10b Polis 
10c Socialtjänst  
10d Sjukvård  
10e Centrala myndigheter  
10f Politiker 
 

Koda så här: 
Mata in respektive sökord med dess böjningsformer och synonymer i 
dataprogrammet qda-miner. För skola skall det skrivas in: gymnasie, 
dagis, förskola, elevvård, daghem, gymnasium, skola. För polis skall 
endast detta ord och dess olika böjningsformer skrivas in. För 
socialtjänst skall det skrivas in; socialarbetare, socialarbetarna, 
socialtjänst, socialbyrå, socialförvaltning, socialsekreterare och 
socialsekreterarna. För sjukvård skall det skrivas in: ungdomsmottagning, 
psykiatri, sjukvård, läkare och sjukhus. För centrala myndigheter skall 
följande ord skrivas in: länsstyrelse, socialstyrelse, ungdomsstyrelse, 
åklagarmyndighet, rikspolisstyrelse, domstolsverk och myndigheten för 
skolutveckling. För politiker skall följande ord skrivas in: politiker, 
minister, statsråd, regering och riksdag. När detta är klart utför då ett 
automatiserat sökande och kodning med hjälp av dataprogrammet qda-
miner. 

 
Värdering av socialtjänstens arbete 

 
11a Negativa 
11b Positiva 
11c Neutrala 
 

Koda så här: 
Kodning av negativ, positiv eller neutral skall göras av de artiklar där 
socialtjänsten nämns (begreppen socialarbetare, socialarbetarna, 
socialtjänst, socialbyrå, socialförvaltning, socialsekreterare och 
socialsekreterarna används för att hitta artiklar som representerar 
socialtjänsten). De artiklar som lyfter fram brister hos socialtjänsten i 
arbetet med hedersvåld skall kodas som 11a, dvs. ”negativa”. Exempel 
på brister kan vara att drabbade inte får den hjälp de borde få, det saknas 
kunskap eller resurser, att det finns en ovilja att hjälpa och att den 
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drabbade inte blir trodd. De artiklar som lyfter fram en fungerande 
socialtjänst i arbetet med hedersrelaterat våld skall kodas som 11b, dvs. 
”positiva”. Exempel på när det fungerar kan vara att utsatta för 
hedersvåld vittnar om att det blivit bra bemötta och fått den hjälp de 
behövt, att man genomfört kompetenshöjande åtgärder och att man 
utvecklat handlingsplaner. De artiklar som neutrala eller inkluderar både 
positiva och negativa värdeomdömen utan att något kan sägas överväga. 
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Författarpresentation 
Mikael Lorentzen är doktorand i socialt arbete vid institutionen för 
vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), Växjö universitet. Mikael har 
fram till licentiatavhandlingens färdigställande dessutom arbetat som 
kurator vid Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Därefter har Mikael 
övergått till en tjänst som resultatenhetschef inom äldreomsorgen i 
Grästorps kommun. 

 
Mikael Lorentzen kan nås genom 
e-post: mikael_lorentzen@hotmail.com 
telefon: 0731-521282 
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Rapporter i serien 
1. Salonen, Tapio & Rickard Ulmestig 2004:1. Nedersta trappsteget.  
 
2. Harju, Anne 2005:1. Barn och knapp ekonomi. 
 
3. Enokson, Uffe 2005:2. Tid, pengar och sociala nätverk. 
 
4. Salonen, Tapio (red.) 2005:3. Rena rama Sociorama. 
 
5. Johnsson, Eva 2006:1. Tvångsvård enligt LVM. 
 
6. Järkestig Berggren, Ulrika 2006:2. Personligt ombud. 
 
7. Enokson, Uffe 2006:3. Tiden i senmodernt vardagsliv. 
 
8. Johnsson, Eva & Kerstin Svensson 2006:4. Omedelbart samarbete. 
 
9. Denvall, Verner & Tabitha Wright Nielsen 2006:5. Innovationsparadoxen. 
 
10. Kullberg, Karin 2006:6. Man hittar sin nisch. 
 
11. Karlsson, Ingrid 2006:7. Att leda i kommunal äldreomsorg. 
 
12. Ahlgren, Torbjörn 2007:1. Ungdomsbehandling.  
 
13. Johansson, Mairon 2007:2. Gamla och nya frivillighetsformer.  
 
14. Bergman, Ann-Sofie 2007:3. Ett gott hem?  
 
15. Lundby, Erika 2008:1. Kunskapsöversikt över barns konsumtionsmönster. 
 
16. Albertsson, Marie 2008:2. Från socialbidrag till äldreförsörjningsstöd. 
 
17. Jacobson Pettersson, Helene 2008:3. Socialt medborgarskap och social 

delaktighet 
 
18. Giertz, Lottie 2008:4. Ideal och vardag. 
 
19. Sandvall, Lisbeth 2008:5. Från skuldsatt till skuldfri. 
 
20. Lorentzen, Mikael 2008:6. Multikulturella visioner. 
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Publikationer i rapportserien i socialt arbete vid IVOSA, Växjö 
universitet kan beställas genom IVOSA, Växjö universitet, 351 95 Växjö 
E-post: rapport.ivosa@vxu.se 
Tel: 0470-70 80 00 
Eller hämtas som pdf: 
www.vxu.se/ivosa/publikationer/rapporter_socialt.xml 
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