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Inledning 
Med jämna mellanrum blossar debatten om hedersmord och hederskultur upp i svensk press. 
Kring mord finns inte så mycket att diskutera kan ju tyckas. Att hedersmorden är avskyvärda 
handlingar som måste motarbetas är alla som uttalar sig överens om; det som debatteras är 
snarare varför det över huvudtaget sker och vad våldet i grunden är ett uttryck för. 
 2004 kom boken Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism 1 ut. Nio personer som deltog i 
den omfattande debatt kring hedersmord som tog fart efter mordet på Fadime Sahindal 2002 har 
i varsitt bidrag kommenterat debatten och sina egna inlägg. Som bokens titel antyder präglades 
medias diskussionsforum av två olika linjer som, en smula hårddraget, kan ses som en feministisk 
och en rasistisk förståelsemodell av hedersmord.2 
 Den senare har dock flera dimensioner som inte nödvändigtvis är rasistiska och återfinns i min 
studie snarare som en kulturell förståelsemodell. Problemet med det hedersrelaterade våldet kan ses 
ha två dimensioner; den ena rör genus eftersom det handlar om mäns dominans över och våld 
mot kvinnor, den andra är kulturell då fenomenet är knutet till vissa kulturer. Att se det som ett 
uttryck för antingen det ena eller det andra är omöjligt, men samtidigt är det svårt att veta hur de 
båda aspekterna ska bemötas tillsammans. 
 Idag är diskussionen inte lika omfattande och heller inte lika aggressiv som för sex år sedan, 
men en uppdelning mellan de båda förklaringsmodellerna syns fortfarande. Med utgångspunkt i 
detta har jag studerat dagens debatt i dagspressen under ett år. 

Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur debatten kring hedersrelaterat våld och 
hedersmord förs i media idag. Jag kommer att fokusera på vilka diskurser som kan identifieras i 
diskussionen och undersöka hur de konstrueras. Centralt är också hur Sverige och andra kulturer 
framställs i debatten.  

Frågeställningar 
Vilka diskurser går att urskilja i medias debatt kring hedersrelaterat våld? 
Hur syns den indelning i en feministisk och en kulturell förståelse av hedersvåld som har 
presenterats i tidigare forskning? Vilka mindre diskurser kan hittas inom dessa områden? 
Hur konstrueras Sverige och ”de andra” i inläggen genom olika diskurser? 

                                                 
1 Stieg Larsson, Cecilia Englund (red.). (2004) Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag 
2 Ibid. s. 7-8 



 2

Hedersrelaterat våld 
Jag har valt att i huvudsak använda begreppet hedersrelaterat våld eftersom det inbegriper inte bara 
hedersmord utan även det psykiska och fysiska våld utan dödlig utgång som ofta tas upp i de 
texter jag har studerat. 
 Vad hedersmord innebär har nog undgått få människor i vårt samhälle idag men jag vill ändå 
kort presentera det hedersrelaterade våldets innebörd och historia. Hedersmord förekommer 
främst i Nordafrika, Mellanöstern, Central- och Sydasien samt Europa och är kopplat till 
traditionen hos vissa folkgrupper snarare än till religion eftersom det förekommer inom flera 
olika religiösa grupper. Ändå har hedersmord ofta blivit kopplat till islam.3 Rasool Awla skriver 
att man i islam visserligen finner stöd för (hedersrelaterat) våld mot kvinnor men att islams 
uppkomst innebar en förbättring av kvinnans dåvarande situation och ställning. Sett i ett längre 
perspektiv har islam dock inneburit att kvinnans fortfarande inte så fördelaktiga ställning har låsts 
fast i heliga lagar som inte låter sig förändras i en handvändning.4 
 Hedersmord är ett sätt för ett kollektiv att återfå sin heder när en kvinna genom sitt handlande 
har dragit skam över familjen. Detta förutsätter dock att omgivningen stöder hedersmordet. I 
många samhällen är hedersmord inte accepterat och anses inte återupprätta heder, istället kan 
kvinnan gifta sig med den pojkvän hon är förbjuden att ha, ges ett mildare straff eller skickas iväg 
för en tid.5 Den innebörd begreppet hedersmord har fått i Sverige beskriver ofta något som 
drabbar kvinnor. Något enstaka fall med hedersmördade pojkar har rapporterats men det hör till 
ovanligheten. Enligt Awla är seden inom hederskulturer att en familj som har förlorat sin heder 
genom att någon av kvinnorna i familjen har haft en kärleksaffär inte bara döda kvinnan utan 
även mannen i fråga.6 

Metod 
Då syftet med min studie är att undersöka hur mediedebatten kring hedersrelaterat våld förs, och 
vilka diskurser som kan urskiljas i den, har jag gjort en diskursanalys. I diskursanalysen studeras 
förståelsens tillblivelse och förklaringar av olika fenomen snarare än fenomenen i sig själva. 
Diskursen sätter upp ramarna för vad ett fenomen innefattar och hur man kan tala om det.7 
Diskursanalys beskrivs av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips som ett paket 
innehållande ”[…] för det första filosofiska […] antaganden om språkets roll i den sociala 
konstruktionen av världen; för det andra teoretiska modeller; för det tredje metodologiska 

                                                 
3 Unni Wikan. (2004) En fråga om heder. Stockholm: Ordfront, s. 80-81 
4 Rasool Awla. (2005) “Hedersmord och islam” i Kenneth Johanssons (red.) Hedersmord. Lund: Historiska Media, s. 
155-159 
5 Wikan. (2004) En fråga om heder. Stockholm: Ordfront, s. 81, Awla. (2005) “Hedersmord och islam” i Kenneth 
Johanssons (red.) Hedersmord. Lund: Historiska Media, s. 128-129 
6 Awla. (2005) “Hedersmord och islam” i Kenneth Johanssons (red.) Hedersmord. Lund: Historiska Media, s. 129 
7 Mats Börjesson, Eva Palmblad. (2005). Diskursanalys i praktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 9 ff. 
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riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsområde; och för den fjärde specifika tekniker för 
språkanalys”.8 Det är dock fritt fram för forskaren att själv skapa ett passande paket att utgå 
ifrån.9 

Diskursteori 
Mitt ”paket” kommer att grundas i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Grunden för 
denna (liksom för de flesta övriga former av diskursanalys) är ett socialkonstruktivistiskt (alt. 
socialkonstruktionistiskt) synsätt som i korthet bygger på att kunskap byggs på människans 
kategorisering av världen och därmed inte kan ses som en objektiv sanning. Det vi tror oss veta 
är beroende av den tid och kultur vi lever i och den sociala världen bevaras eller omkonstrueras 
hela tiden av oss genom social interaktion. Trots denna till synes flytande sociala värld begränsas 
kunskap och identitet av vissa ramar.10 Laclau och Mouffe menar att den betydelse som diskursen 
ger den sociala världen aldrig kan ”låsas fast”. Istället pågår en ständig kamp mellan olika 
diskurser och deras uppfattningar och tal om den sociala världen.11  

En annan gemensam grund för de olika diskursanalytiska inriktningarna är strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkfilosofi. Genom språket speglas visserligen verkligheten, men framförallt 
skapas den och ges mening genom språket och diskurserna. När en diskurs förändras så 
förändras också den sociala omvärlden.12 
 Enligt diskursteorin är alla sociala praktiker diskursiva, inte bara text och tal. Detta innebär att 
diskurserna är det enda som formar världen och att det inte finns några utomdiskursiva 
praktiker.13 Diskursteoretikern söker alltså inte efter en verklighet bakom diskurserna utan 
studerar diskurserna i sig.14 Med detta menar Laclau och Mouffe att verkligheten visserligen finns 
men att den endast kan få sin betydelse genom diskursen. Som exempel tar de en jordbävning 
som existerar i sig själv men som genom olika diskurser får sin betydelse som ett naturfenomen 
eller ett tecken på guds kraft.15 
 

                                                 
8 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 10 
9 Ibid. s. 10 
10 Ibid. s. 11 ff. 
11 Ibid. s. 13 
12 Ibid. s. 15 ff. 
13 Ibid. s. 25 ff. 
14 Ibid. s. 28 
15 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. (2001) Hegemony and Socialist Strategy.Towards a Radical Democratic Politics. London: 
Verso, s. 108 
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Material och avgränsningar 
Jag kommer att begränsa mig till den debatt som förs på dags- och kvällspressens ledarsidor samt 
i debattartiklar och krönikor. I vissa fall kan dessa representera tidningens eller dess medarbetares 
åsikter, men i många fall är det också ett forum där exempelvis politiker och forskare kan föra en 
debatt som blir lättillgänglig för allmänheten. Jag har valt att bortse från nyhetsartiklar, som 
visserligen kan säga mycket om hur synen på heder ser ut idag men som i första hand bör ses 
som rapportering kring en händelse snarare än ett medvetet uttryck för någons åsikter. Vem som 
skriver en text har naturligtvis stor betydelse för innehållet, mitt syfte är dock inte att urskilja vem 
som säger vad. Jag vill främst undersöka vad som sägs och hur det sägs. 

Mediearkivet och Presstext är två databaser där ett flertal dags- och kvällstidningar finns 
tillgängliga. Jag har gjort en sökning på ”heder + våld” samt ”hedersmord” vilket har resulterat i 
en mängd artiklar. Utan att göra ett urval baserat på tidningar har jag sorterat ut alla debattartiklar, 
ledare eller krönikor som behandlar hedersrelaterat våld mellan mars 2007-mars 2008. Resultatet 
blev ca 40 artiklar som har gett mig en grundläggande bild av debatten. 22 av dessa har studerats 
mer ingående och använts i analysen. Fem stycken har kopplats till den feministiska 
förståelsemodellen och de övriga till den kulturella modellen. 

Forskarens roll 
Det hedersrelaterade våldet är som ämne oerhört känsligt, dels för att det handlar om enskilda 
individer som offer och förövare, dels för att diskussionen ofta går in på kulturella skillnader och 
tenderar att försöka säga något om fler än bara de berörda. Fokus ligger dock inte på våldet och 
företeelsen i sig utan på hur olika begrepp konstrueras i mediedebatten.  

I min roll som forskare tar jag del av redan existerande material eller, som Börjesson och 
Palmblad uttrycker det, naturligt förekommande material. 16 De skribenter vars texter kommer att 
utgöra data i min studie har visserligen inte gett mig tillåtelse att använda deras texter, men å 
andra sidan behandlar jag inte något som inte redan har uttryckts offentligt.  
 Jag har strävat efter att förhålla mig kritiskt till materialet men analysen och mina tolkningar 
färgas givetvis i viss mån av mina personliga åsikter och erfarenheter. De diskurser jag har kunnat 
urskilja är endast ett sätt att se på materialet. En annan forskare skulle kunna inrikta sig på andra 
saker i materialet och därmed också se andra diskursiva uttryck, samtidigt som andra skulle 
fokusera på samma områden som jag. Analysen av en diskurs innebär inte att ”verkligheten” 
bakom diskursen framträder; diskursen i sig är det enda som kan synliggöras.17 Min studie är 
därmed inte ett försök att säga något om hedersmord i sig utan syftar till att synliggöra och 
analysera de diskurser som omger det.  

                                                 
16 Mats Börjesson, Eva Palmblad. (2005). Diskursanalys i praktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 17 
17 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 28 
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Analysverktyg 
I min läsning av materialet har jag undersökt hur diskurser skapas i debatten kring hedersrelaterat 
våld. I detta har jag att använt mig av diskursteoretiska analytiska begrepp och verktyg. 

En diskurs uppstår, enligt Laclau och Mouffe, som ett resultat av artikulering. Artikulering är en 
praktik som etablerar en relation mellan olika element och därmed också förändrar deras 
identitet.18 Element är tecken vars mening inte är fixerade i en diskurs. Elementen är alltså inte 
diskursivt artikulerade, till skillnad från momenten som i och med detta får en för tillfället fast 
betydelse. En nodalpunkt, eller nod, är ett centralt tecken med relation till alla övriga tecken inom 
en diskurs. De olika tecknen i en diskurs får sin betydelse i relation till varandra och utesluter 
andra betydelser i ett försök att ”låsa fast” diskursen. Eftersom en diskurs aldrig kan bli helt 
fixerad kan flera diskurser kämpa om att definiera samma tecken, de tidigare nämnda elementen. 
Även nodalpunkterna kan vara element i andra diskurser och de (och andra element som lätt 
tillskrivs olika betydelser) kallas då flytande signifikanter.19 De olika tecknen i diskursen bildar en 
ekvivalenskedja som knyter samman dem med diskursens centrala tecken (nodalpunkt eller flytande 
signifikant) och ger den innehåll.20 
 Som ett första steg i mitt analysarbete identifierade jag ord och meningar som tycktes centrala 
för och gav mening åt det som sades i artiklarna. Dessa utgjorde möjliga moment och element i 
de olika diskurserna och genom att se hur de relaterade till varandra kunde jag urskilja ramarna 
för olika diskurser. Därefter skiljde jag ut de mest centrala tecknen, nodalpunkterna och de 
flytande signifikanterna, som tydligare kunde definiera och beskriva diskurserna. Detta gjorde jag 
genom att studera den kedja av moment och element som började ta form, eftersom ett centralt 
tecken kan relateras till alla andra tecken i en diskurs. I vissa fall har jag skrivit ut ekvivalenskedjan 
(eller delar av den) för att tydliggöra diskursens uppbyggnad, dock inte alltid. 

Teori och tidigare forskning 
I ett tidigt skede syntes en uppdelning mellan en kulturell och en feministisk förståelse av 
hedersrelaterat våld i mitt material. Eftersom tidigare studier av medias debatt har visat på samma 
sak blev detta en naturlig teoretisk utgångspunkt för mig. De båda förståelsemodellerna kommer 
kort att introduceras nedan tillsammans med en presentation av ”den andre” med fokus på den 
uppdelning mellan ”vi” och ”dom” som präglat västvärldens syn på öst. 
 

Hedersrelaterat våld – en kulturell förståelse 
Enligt socialantropologen Unni Wikan måste hedersmord förstås utifrån den hedersideologi som 
den är en del i snarare än som ett strukturellt våld mot kvinnor, delvis på grund av att även män 

                                                 
18 Laclau, Mouffe. (2001) Hegemony and Socialist Strategy.Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, s. 105 
19 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 33-35 
20 Ibid. s. 57 
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kan hedermördas (exempelvis vid homosexualitet).21 Hon beskriver heder som moralisk integritet 
och självkänsla, en innebörd som endast går några hundra år tillbaka i det västerländska 
samhället. Detta är den inre aspekten av heder. Dessförinnan gavs heder huvudsakligen en annan, 
yttre aspekt, vilken fortfarande är rådande i många icke-västliga samhällen. Heder ses då som ett 
socialt anseende som ligger i omgivningens händer.22  
 I hederskulturer kan endast mannen ha heder, och den är till stor del beroende av kvinnans 
sexualitet. Om en flicka eller kvinnas handlingar bryter mot rådande sociala normer förlorar 
mannen i familjen sin heder.23 Det är dock inte bara faderns eller makens heder som står på spel 
utan hela familjens eller släktens heder.24 Därav kommer det tryck från omgivningen som tillslut 
kan leda fram till hedersmord. Det ligger i hela släktens intresse att hedern återupprättas genom 
att den fallna kvinnan mördas och därför är den största skillnaden mellan hedersmord och andra 
mord på kvinnor att det förra sker med en publik som samtycker och uppmuntrar.25 Annick 
Sjögren förklarar släktens eller gruppens betydelse med att det i dessa kulturer är genom sin 
grupptillhörighet man blir en riktig människa. Genom gruppen och gemenskapen fås heder.26 
 De sociala reglerna kring heder är inom gruppen tydligt specificerade och allmänt kända. 
Sammantaget kallar Wikan dessa för en hederskod, och den grupp som delar hederskod är en 
hedersgrupp. Genom hederkoden definieras hur heder kan vinnas men också hur den förloras.27 I 
dessa samhällen är heder vägen till social status och välfärd, saker som är viktiga i alla samhällen 
men som fås på olika vis. Enligt Wikan fyller hedern den funktion som välfärdsstaten har för oss 
och följaktligen är en intakt heder nödvändig för ett drägligt liv.28 
 Wikan menar visserligen att hedersmord är en tradition som förekommer i vissa folkgrupper 
eller kulturer men att det inte innebär att alla individer i en kultur stöder företeelsen. Det är inte 
så mycket regel som undantag även i de kulturer där traditionen finns.29 Samtidigt är den kultur 
och det sociala tryck Wikan beskriver så starkt att hon betraktar förövaren som ett offer för sin 
kultur.30 

Hedersrelaterat våld – en feministisk förståelse 
Den feministiska förståelsen av hedersrelaterat våld fokuserar på hur hedersvåld liksom annat 
våld mot kvinnor bör ses som ett uttryck för mäns överordning och kvinnors underordning. Åsa 
Eldén har i boken Heder på liv och död analyserat hedersrelaterat våld ur ett konstruktivistiskt och 

                                                 
21 Wikan. (2004) En fråga om heder. Stockholm: Ordfront, s. 65 
22 Ibid. s. 61-62 
23 Ibid. s. 57-58 
24 Ibid. s. 66 
25 Ibid. s. 21 
26 Annick Sjögren. (2001) Här går gränsen. Om integritet och kulturella mönster i Sverige och Medelhavsområdet. : Arena, s. 67 
27 Wikan. (2004) En fråga om heder. Stockholm: Ordfront, s. 65-66 
28 Ibid. s. 73-74 
29 Ibid. s. 20 
30 Ibid. s. 21 
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feministisk perspektiv. Hon utgår från tanken att både kultur och kön är socialt konstruerade 
snarare än homogena och essentiella. Därmed skapas och omskapas föreställningarna om kultur 
och kön kontinuerligt, vilket dock inte utesluter att de ibland kan upplevas som statiska och 
styrande över människors handlingsutrymme. En kultur uppfattas som en gemenskap i kontrast 
till andra gemenskaper. Jämförelsen mellan olika kulturer bidrar alltså till att avgränsa och ge 
gemenskaper ett tydligt innehåll. På liknande vis kontrasteras ”man” och ”kvinna” och får en 
tydligare betydelse i jämförelse med varandra.31 
 Eldén kopplar samman kultur, kön och våld för att skapa en förståelse av hedersrelaterat våld. 
Hon menar att kulturella föreställningar om kön utgör en tolkningsram som möjliggör mäns 
kontroll av och våld mot kvinnor inom en specifik gemenskap. Fysiskt våld är jämte exempelvis 
sexuella trakasserier ett uttryck för kulturella uppfattningar om manlig överordning och kvinnlig 
underordning och därmed kan hedersvåld inte särskiljas från andra, mer accepterade, former av 
kontroll av kvinnor.32 Genom att ta manlig överordning och kvinnlig underordning i beaktande 
utmanas den skillnadsförståelse av mäns våld som pekar ut socialt marginaliserade, psykiskt sjuka 
eller kulturellt främmande män som de avvikande gärningsmännen. I skillnadsförståelsen ses 
gärningsmannen därmed som annorlunda än den ”normala”, icke våldsamma mannen.33 Eldén 
menar att sambanden mellan kultur, kön och våld måste analyseras utifrån en feministisk 
förståelse av mäns våld mot kvinnor.34 
 Enligt Eldéns tolkning av Wikan krockar Wikans icke-statiska kulturförståelse med tolkningen 
av hedersmördare som offer för sin kultur, utan val. Detta, tillsammans med den (i fallet med 
bland annat Fadime) kurdiska kulturens kvinnosyn som en skarp kontrast till den svenska, förstår 
Eldén som ett exempel på skillnadsförståelsen av mäns våld mot kvinnor. Vid hedersvåld tolkas 
våldet som något som skiljer de våldsamma männen från de normala.35  
 Eldén fokuserar på mäns våld mot kvinnor, men Stieg Larsson nämner även våld mot 
homosexuella som ett uttryck för det globala heteronormativa och patriarkaliska samhället.36 Den 
manliga överordningen hotas av manliga homosexuella på samma vis som av kvinnor, vilket leder 
till att också de drabbas av ett strukturellt våld.37 Även om fokus ligger på mäns överordnad och 
kvinnors underordnad får de heterosexuella normerna ett visst utrymme i min analys. 
 

                                                 
31 Åsa Eldén. (2003). Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala: Uppsala Universitet, 
s. 55-59 
32 Ibid., s. 60-61 
33 Ibid. s.  86-87 
34 Ibid. s. 85 
35 Ibid. s. 66-67, 78 
36 se Tidigare forskning 
37 Stieg Larsson. (2004). ”Svenskt och osvenskt våld mot kvinnor” i Stieg Larsson och Cecilia Englunds Debatten om 
hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag, s. 117 
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”De andra” 
Trots att hedersrelaterat våld förekommer i många olika samhällen och inom flera olika religioner 
har det ofta kopplats samman med Mellanöstern i allmänhet och islam i synnerhet. 
Hederskulturen är något som skiljer ”oss” från ”dom” och bidrar därmed till att konstruera en 
negativ bild av ”de andra”. 
 Stefan Jonsson skildrar i boken De andra kulturmöten och -krockar i historien och idag. Hans 
essäliknande verk tar sin början i européernas möten med och berättelser om andra kulturer. När 
fransmännen under Napoleons ledning 1798 koloniserade Egypten påbörjades ett berättande 
som placerade dem själva i centrum med anspråk på att sanningsenligt presentera sig själva och 
andra.38 Genom berättandet upprättar människor gränser mellan hemma och borta, sig själv och 
andra. Man finner sig själv men särskiljs också från de på andra sidan gränsen.39 I alla kulturers 
folksagor likväl som historia, antropologi och andra vetenskapliga discipliner delas det bekanta 
och det annorlunda upp, menar Jonsson. Det välbekanta ses som det goda och det annorlunda 
som det onda och hotfulla. Vi fruktar inte den andre för att han är ond; han är ond på grund av att 
han är främmande och annorlunda.40 
 Västvärldens syn på Orienten eller öst ligger till grund för orientalismen. I boken Orientalism 
går Edward W. Said in på de teorier och praktiker som utgör orientalismen men även på det mer 
allmänna tankesätt som delar upp öst och väst.41 Det orientaliska perspektivet konstruerar 
jämförelser, kontrasteringar och polarisering vilka skapar en åtskillnad mellan det civiliserade 
västerlandet och den outvecklade orienten.42 Orientalismen växte fram i Europa under flera 
århundraden men efter andra världskriget har den haft sin största roll i USA på grund av landets 
allt större internationella makt. 43 I USA har orienten främst blivit en politisk fråga och kunskap 
om området blir i utsträckning ett sätt att få politisk makt. Störst utrymme får araben genom sitt 
innehav av olja, sin likhet men förmodade fientlighet till den nyblivne judiska hjälten samt hotet 
om jihad. Araben porträtteras i grupp utan vare sig personliga egenskaper eller bakgrund, som ett 
hot mot väst.44 

Tidigare forskning 
I boken Hedersmord har Simon Ekström skrivit texten ”Vad mord vill säga” om den debatt som 
har förts i svensk press kring hedersmord och hederskultur från slutet av 1990-talet till början av 
2000-talet. Ekström belyser hur debattörerna antingen förespråkar eller motsätter sig en 
förklaringsmodell som bygger på att hedersmord är ett kulturellt styrt fenomen. Av de debattörer 

                                                 
38 Stefan Jonsson. (1993). De andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism.  Stockholm: Norstedts förlag, s. 34 
39 Ibid. s. 35-36 
40 Ibid. s. 42-43 
41 Edward W. Said. (1993). Orientalism. Stockholm: Ordfront, s. 63 ff. 
42 Ibid. s. 70 ff. 
43 Ibid. s. 424 
44 Ibid. s. 426-427, 432 
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Ekström tar upp tycks de flesta motsätta sig detta och vara kritiska mot skildringen av 
hedersmord som uttryck för patriarkala kultur när kvinnomisshandel utfört av svenska män 
istället ges individuella förklaringar. Ekström menar att debatten kring hedersmord tyvärr ofta 
glömmer bort de mord den säger sig handla om och istället har kommit att bli en kamp om hur 
samhället bör förstås. Debattörerna tycks försöka ge en förklaring till hedersmorden men 
argumenterar enligt Ekström egentligen för sin egen ideologi eller förståelse av världen.45  

I uppsatsen Mediernas syn på De Andra har Lena Grip läst tidningsartiklar publicerade under 
två veckor efter mordet på Fadime Sahindal år 2002 och studerat hur de bidrar i skapandet av De 
Andra (”De Andra” innefattar i Grips arbete grupper som avviker från en vit, kristen 
medelklassnorm)46 Artiklarna har dels kopplats till en diskurs om stereotypisering av De Andra 
och en motstående diskurs om en splittrad, föränderlig och inte nödvändigtvis nationellt bunden 
kultur.47 Hennes studie visar att det visserligen finns en viss skillnad i hur olika tidningar 
framställer De Andra och att de båda olika diskurserna finns representerade bland artiklarna. Det 
är dock den första som ges störst utrymme då olikheterna mellan Vi och Dom ofta betonas och 
man ger intryck av att kvinnoförtryck är något typisk för den invandrande mannen. 
Invandrarkvinnan porträtteras som ett offer för invandrarmannen genom sitt försök att bli en del 
av det svenska samhället. Grip är kritisk till medias ensidiga bild av invandrarkulturen som farlig 
och förtryckande i relation till den glorifierade bilden av ett jämställt och modernt Sverige.48 
 I Debatten om hedersmord: feminism eller rasism sammanfattar och kommenterar ett flertal forskare 
den mediedebatt som fördes kring hedersmord strax efter mordet på Fadime Sahindal. De belyser 
en debatt som många gånger präglades av näst intill rasistiska åsikter och gränsdragningar mellan 
”vi” och ”dom”.49 Sociologen Diana Mulinari anser att även om fenomenet hedersmord bör 
identifieras innebär begreppet också en förenkling av situationen.50 Uppmärksammandet av 
hedersmord har hjälpt till att definiera Sverige som tolerant och jämställt i kontrast till den 
hemska invandrarkultur som behöver Sveriges hjälp in på rätt spår.51 Det har också öppnat upp 
för en främlingsfientlig retorik som resulterat i politiska förslag såsom språktest och körkort i 
svenska värderingar.52 Mulinari menar att hedersmord liksom hustrumord eller barnamord i 
grunden är en del i den patriarkala maktutövning som upplevs av alla kvinnor. Formen för 
maktutövandet skiljer sig dock mellan olika kulturer, klasser och tidpunkter. För att peka ut 

                                                 
45 Simon Ekström. (2005) ”Vad mord vill säga” i Kenneth Johanssons (red.) Hedersmord. Lund: Historiska Media, s. 
15-46 
46 Lena Grip. (2002). Mediernas syn på De Andra. En medieanalytisk studie i samband med mordet på Fadime. Karlstad: 
Karlstads Universitet, s. 5-6 
47 Ibid. s. 8 
48 Ibid. s. 46-47 
49 Larsson, Englund (red.). (2004) Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag, s. 7-8 
50 Diana Mulinari. (2004). ”Hon dog för att hon ville bli svensk” i Stieg Larsson och Cecilia Englunds Debatten om 
hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag, s. 79 
51 Ibid. s. 80-81 
52 Ibid. s. 86 
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hedersmord och förtryck som en oundviklig del i ”de andras” farliga hederskultur krävs 
vetenskapliga empiriska studier, inte bara enstaka exempel och debattörers fördomar. En 
förståelse av det hedersrelaterade förtrycket måste enligt Mulinari inbegripa både klass, kön och 
etniska relationers betydelse i människors liv.53 
 I journalisten Stieg Larssons bidrag till Debatten om hedersmord: feminism eller rasism kritiserar 
författaren det synsätt som studerar och förklarar vissa kvinnomord som kulturellt präglade 
medan andra inte är det. Att hedersmord har stöd i omgivningen ser han inte som ett tillräckligt 
starkt skäl till att skilja på invandrares och svenskars kvinnovåld eftersom också svenska män 
många gånger tar hjälp av eller uppmuntras av närstående. Att grannar och närstående blundar 
för misshandeln och inte vill lägga sig i andras privatliv är också ett tecken på en kulturell social 
acceptans.54 I den debatt som följde efter mordet på Fadime Sahindal fick invandrares (och, 
eftersom familjen Sahindal var kurder, särskilt kurders) kulturmönster en framträdande plats i 
diskussionen. Sverige delades i två läger som stödde de två förklaringsmodeller som tidigare har 
nämnts.55 Larsson själv är en anhängare av den feministiska förklaringsmodellen och menar att 
hedersvåld är en form av förtryck i den patriarkala samhällsform som finns överallt. När den 
manliga överhögheten hotas förtrycks kvinnor (och även homosexuella) av män oavsett kultur.56 

 

                                                 
53 Mulinari. (2004). ”Hon dog för att hon ville bli svensk” i Stieg Larsson och Cecilia Englunds Debatten om hedersmord. 
Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag, s. 88-90 
54 Larsson. (2004). ”Svenskt och osvenskt våld mot kvinnor” i Stieg Larsson och Cecilia Englunds Debatten om 
hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag, s. 102-103 
55 Ibid. s. 108 
56 Ibid. s. 116-117 
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Analys 
Som tidigare studier har pekat på har mediedebatten kring det hedersrelaterade våldet tagit två 
huvudsakliga riktningar. Den kulturella förklaringsmodellen hade flest förespråkare och 
dominerade under debatten i början av 2000-talet, något som senare har uppmärksammats och 
kritiserats av flera forskare och debattörer. De ansluter sig till en feministisk förklaringsmodell 
som pekar på hedersvåld som en del av ett globalt kvinnoförtryck samtidigt som de kritiserar 
debattens kulturella förklaringar för att ge en ensidig bild av invandrare och späda på rasistiska 
och islamofobiska åsikter.57 När jag efter läsning av tidigare forskning tog mig an dagens debatt 
blev jag förvånad över att det ännu, eller kanske återigen, är den kulturella förklaringsmodellen 
som dominerar. Många artiklar refererar till feministisk förståelse av hedersvåld och uttrycker 
kritik mot denna samtidigt som de utvecklar de tidigare argumenten för att hedersvåld är ett 
kulturellt sanktionerat fenomen. Representanterna för den feministiska förståelsemodellen är få 
men de kommer också att presenteras i min analys. 
 En första indelning av mitt material kan härmed leda till en kulturell samt en feministisk 
förståelsediskurs i medias debatt kring hedersrelaterat våld. Inom dessa berörs dock många skilda 
ämnen och för att underlätta förståelsen har jag delat in materialets innehåll i mindre diskurser 
eller deldiskurser. Dessa kommer att presenteras inom de två huvuddiskurserna, men analysen 
inleds med en presentation av myten, samhället som det framställs i debatten. 

Sverige och andra myter 
I den vardagliga interaktionen är det nödvändigt att samhället framställs som om det vore en 
objektiv realitet. Dessa framställningar av samhället kallas för myter och de utgör en ram för olika 
diskurser. Samtidigt ger diskurserna myterna olika innehåll vilket gör dessa till ett slags flytande 
signifikanter.58 I de texter jag har analyserat utgör myter om Sverige och Mellanöstern eller ”de 
andra” ramen för förståelsen av hur samhället är beskaffat. Innanför dessa ramar och i relation till 
myten kan hedersrelaterat våld diskuteras. 
 Fokus kommer att ligga på de diskurser som bygger upp myterna. Först kommer jag att 
presentera diskursen om det goda, idylliska Sverige kontra diskursen om ”de andra” som farliga och 
gammalmodiga och därefter presenteras motdiskurser eller alternativ till de båda diskurserna. 

Goda, idylliska Sverige och ”de andra” som farliga och gammalmodiga 
I det material jag har studerat finns myten om Sverige ofta närvarande i bakgrunden, som något 
självklart som inte alltid behöver nämnas. Några exempel på hur den konstrueras i texten finns 
dock, som i citat nedan från artikeln Rädslans sommarlov: 
 

                                                 
57 Se exempelvis Ekström (2005), Larsson och Englund (2004) 
58 Winther Jørgensen, Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, s. 47 
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Sommarlov. Ordet andas lata dagar i solen, sand mellan tårna och sandslott på stranden. Nya 
fräknar och nyplockade jordgubbar. Den här veckan är det dags: Skolavslutningar med 
prästkragar, björklöv och Den blomstertid nu kommer. Stolta föräldrar med tårar i ögonvrån. 
Den vackraste tiden på hela året. En hel lång sommar ligger framför skolbarnen – i deras ögon 
en evighet av sol och lekar.59 

 

I de därefter följande raderna konstateras att det stundande sommarlovet för vissa flickor kan 
innebära en resa till ett främmande land tillsammans med föräldrarna för att där bli bortgift eller 
könsstympad. Vilka barn som riskerar detta eller vilka länder de förs till nämns inte men det ställs 
i tydlig kontrast till det svenska sommarlov som så målande beskrivs inledningsvis. Texten är full 
av romantiska, idylliska bilder av svensk sommar och bygger därmed upp myten om Sverige som 
det goda och trygga; ett paradis för barn. I kontrast till detta står något farligt och otryggt som 
inte ges något namn, bortsett från i ett exempel om en flicka som nära nog blev bortförd till 
Egypten. 
 Bortsett från det inledande exemplet formuleras Sverige och det svenska ofta genom tomma 
uttryck som ”mänskliga rättigheter”, ”tolerans” eller som här ”svenska värderingar”: 
 

Att inte göra det innebär inte bara att vi sviker de värderingar som det svenska samhället är 
uppbyggt på. Värre är att vi sviker de tjejer som varje år bävar inför sommarlovet.60 

 
I ledaren som citatet är taget från syftar författaren till att lagar bör ändras för att förenkla arbetet 
mot hedersrelaterat våld. Ett oförändrat tillstånd är alltså ett svek mot svenska värderingar, ett 
uttryck som inte ges något specifikt innehåll men som är positivt laddade och förstärker den bild 
av det svenska samhället som flera författare utgår från. I diskursen om det goda, idylliska Sverige 
är Sverige den flytande signifikant61 som alla andra begrepp kan kopplas till: Sverige – svenska värden 
– mänskliga rättigheter – modernt och civiliserat – tolerans – jämlikhet – frihet – svenska, goda, måttliga 
traditioner – svensk sommar etc. 
 Den förmodade motsatsen är å ena sidan inte lika tydligt namngiven men blir å andra sidan 
tydligare beskriven än vad Sverige blir. Myten om ”de andra” eller Mellanöstern konstrueras 
genom diskursen om ”de andra” som farliga och gammalmodiga. Ledaren Hedern är också ett offer 
tar avstamp i mordet på Fadime: 
 

Många fick upp ögonen för en destruktiv kultur som de flesta förknippar med primitiva 
samhällen, men som uppenbarligen låg och grodde mitt i den svenska idyllen. ”Hedersmord” 
blev ett begrepp på allas läppar. Mordet har med tiden blivit en symbol för kampen för 
jämställdhet och mot våld mot kvinnor. Inte minst i en bredare och internationell kamp mot 

                                                 
59 Rädslans sommarlov, 070611, Sydsvenskan 
60 Alla elever längtar inte till sommaren, 070626, Borås Tidning 
61 flytande signifikant är en nodalpunkt som flera diskurser kämpar om, se Analysverktyg 
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traditionella förtryckande patriarkala strukturer som skänker legitimitet åt vansinneshandlingar 
som mordet på Fadime Sahindal.62 

 
En främmande kultur har tagit sig in i den svenska idyllen och mordet är visserligen en symbol 
för våld mot kvinnor men främst symboliserar det kampen mot traditionella, förtryckande, 
patriarkala strukturer. ”Kampen för jämställdhet och mot våld mot kvinnor” passar in i det goda 
Sverige, ett land som är en idyll men som ändå alltid strävar efter att bli ännu bättre. Nästa 
mening särskiljer ”kampen mot de traditionella, förtryckande, patriarkala strukturerna”, dels 
genom att skilja dem från Sveriges kamp och dels genom att identifiera dem som en ”bred och 
internationell” kamp. Vid en första anblick kan det tyckas som att artikelförfattaren identifierar 
den destruktiva, primitiva kulturen som en del i det svenska samhället, ett problem för oss alla. 
Att ett hedersmord blir en symbol för våld mot kvinnor i ett land som själv har tillräckligt många 
sådana symboler tyder dock snarare på en uppfattning om att bärare av destruktiva, primitiva 
kulturer har kommit in i det svenska samhället utan att anpassa sig till den kultur som finns här. 
 

Att det finns kulturella skillnader i synen på barns rättigheter blir […] en hotande ståndpunkt i 
svensk jämlikhets- och konsensuskultur. Det hindrar oss från att exempelvis se hedersrelaterat 
våld som vad det är – ett kulturellt fenomen förknippat med förmoderna, tribala och 
patriarkala kulturer.63 

 
Citatet pekar på att vissa kulturer har en annan syn på barns rättigheter än vi – svenskarna. Vilka 
kulturer som har en syn som ”hotar” den svenska jämlikheten framgår inte men de utsatta barnen 
identifieras tidigare i texten vara av invandrarbakgrund. Genom att inte peka ut någon sätts fokus 
på en främmande kultur, de onämnbara ”andra”. Denna kultur är förmodern, tribal och patriarkal 
eftersom hedersrelaterat våld kan förknippas med den. 
 Diskursen om ”de andra” som farliga och gammalmodiga byggs upp kring den flytande 
signifikanten ”de andra”. Av det följer en ekvivalenskedja: ”de andra” – traditionella/förmoderna – 
patriarkala – hederskulturer – kvinnoförtryck – islam etc. 
 Som så många gånger tidigare i historien får främmande kulturer sin identitet just genom 
främmandeskapet, vilket mer exakt innebär att de konstrueras som den negativa motsvarigheten 
till den egna gemenskapen.64 De båda diskurserna formuleras därmed i relation till varandra och 
ibland tycks de säga nästan lika mycket om varandra som om sig själva. Som Wikan har påpekat 
är hederskulturer dock inget som förekommer inom alla grupper ens i de områden där problemet 
är som mest utbrett. Genom att hedersvåldet inte alltid knyts till specifika grupper dras alla ibland 
över en kam, och det gör således även ”de andra” genom att de definieras inom diskussionen om 
hedersrelaterat våld. 
 
                                                 
62 Hedern är också ett offer, 080125, Gotlands Allehanda 
63 Våra barn och andras ungar. Om rasism, jämlikhet och barns rättigheter, 070528, Sydsvenskan 
64 se teoriavsnittet, ”De andra” 
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Baksidan av Sverige och ”de andras” gemenskap och omsorg 
Diskursen om det goda idylliska Sverige får inte stå helt oemotsagd. I ifrågasättandet av Sverige 
finns bland annat ord som ibland finns med i den första diskursen: tolerans, jämlikhet, frihet, 
mångfald. Men istället för att ge en positiv bild av Sverige visas ordens – och Sveriges – baksidor. 
I flera artiklar tas Sveriges svek mot ”offren för hederskulturen” upp. Svenskar beskrivs som 
ovilliga och rädda att hantera kulturer med värderingar som strider mot mänskliga rättigheter; 
istället ses kultur som en förmildrande omständighet. 
 

En stor del av skulden för detta finner vi bland människor i väst. De ställer inte upp mot 
förtrycket – istället svamlar de om respekt för andra kulturer.65 

 
Artikeln Skamlig tystnad pekar ut Sverige och västvärlden som medbrottslingar i förtrycket av 
muslimska kvinnor. Religionsfrihet innebär att muslimska kvinnors rättigheter får stå tillbaka till 
förmån för toleransen mot islam. Respekten för andra kulturer leder till att vi ser mellan fingrarna 
på förtryck av och mord på kvinnor. I Våra barn och andras ungar är författaren inne på samma 
spår och menar att vår strävan efter jämlikhet innebär att vi vill tro det bästa om alla, oavsett 
kultur. Rädslan för att anklagas för rasism gör att människor hellre blundar för de kulturella 
skillnaderna än pekar ut specifika grupper.66  
 Att blunda för eller tolerera kulturella skillnader kan dessvärre innebära att enskilda individer 
råkar illa ut, vilket också är en slags rasism enligt både artikeln Våra barn och andras ungar och Det 
är vänster att se hedersförtrycket. 
 

I mitt arbete […] mot hedersförtryck, möter jag ofta problemet med att vi - det svenska 
samhället - använder dubbla måttstockar och bortförklarar detta med att "det är ju deras 
kultur". Det är en obehaglig slags så kallad tolerans, som i praktiken leder till ett svek mot 
människor som far illa och inte får tillgång till sin rättighetskatalog. […] Den här sortens 
tolerans för andras vidskeplighet eller tradition döljer enligt min mening en rasistisk 
föreställning som bara tillerkänner den blonda majoriteten det fulla åtnjutandet av demokratins 
frukter. Det är inte rasistiskt att ifrågasätta kvinnoförtryck hos människor som har invandrat till 
Sverige. Det är rasistiskt att inte ifrågasätta det.67 

 
 Baksidan av Sverige kan också visa sig genom att Sverige inte alltid är det föredöme det 
berömmer sig för att vara. Flera artiklar tar upp det våld som svenska kvinnor utsätts för av 
svenska män och att det finns ett systematiskt förtryck av kvinnor som bör ses som kulturellt på 
samma vis som hedersvåld ses som kulturellt, även om det är två skilda kulturer. Istället för att 

                                                 
65 Skamlig tystnad, 070308, Svenska Dagbladet 
66 Våra barn och andras ungar. Om rasism, jämlikhet och barns rättigheter, 070528, Sydsvenskan 
67 Det är vänster att se hedersförtrycket, 071120, Expressen 
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fokusera på mäns våld mot kvinnor i allmänhet eller på de problem som finns i Sverige pekas 
hellre de gärningsmän ut som skiljer sig från ”oss”.68  
 Utifrån artiklarna bildas ekvivalenskedjan Sverige – kulturrelativism – rädsla att bli anklagad för 
rasism – dold rasism – svek – tystnad – mänskliga rättigheter inte för alla – ”svenskt” våld – strukturellt 
förtryck mot kvinnor etc. 
 Även ”de andra” konstrueras i vissa artiklar genom en motdiskurs. Detta då författarna vill ge 
en bredare förståelse av hederskulturen, som i Framtid med hedern i behåll: 
 

Hederskulturer har sin egen logik och rationalitet. En ”kultur” – en uppsättning värderingar, 
normer, levnadsregler – kan vara obarmhärtig sedd ur ett perspektiv, medkännande och full av 
omsorg ur ett annat. […] Hederskulturer kännetecknas av hängivenhet och närhet i vissa 
familjerelationer, och av omsorg och respekt för de gamla. Hederskulturer får inte 
demoniseras. Det är genom att ta fasta på de positiva aspekterna och bygga vidare på dem som 
det omgivande samhället kan visa respekt för människor för vilka hedern är viktig.69 

 
I debattinlägget tas de traditionella och gammalmodiga kulturernas positiva egenskaper upp, 
egenskaper som Sverige och svenskar i vissa sammanhang kritiseras för att sakna. Det 
traditionella och gammalmodiga gestaltas positivt på ett sätt som människor kan relatera till. 
Mångfald och ett mångkulturellt samhälle visas här som en möjlighet om hederskulturens 
negativa sidor tas bort och fördöms medan de positiva kan få en plats i det svenska samhället. 
 Ekvivalenskedjan kan här tecknas ”de andra” – hederskulturer – kollektivt skyddsnät – familj – 
respekt för de äldre – omsorg etc. 

Den kulturella förståelsen av hedersrelaterat våld 
Den kulturella förståelsemodellen utgör den största delen av mitt material och kan ses bestå av ett 
flertal mindre diskurser. Här ryms bland annat delar av alla de fyra diskurser som beskrev myten 
om Sverige och myten om de andra. Centralt för den kulturella förståelsen är kulturell skillnad, 
diskursens nodalpunkt. 

Diskursen om heder i hederskulturer 
En viktig del i materialet som kan ses stödja den kulturella förståelsemodellen är hedersbegreppet 
inom hederskulturer. Diskursen om detta styr hur man kan tala och vad man kan säga om heder i 
hederskulturer. I centrum finns den flytande signifikanten heder, vars varierande innebörd även tas 
upp senare. 
 

Att heder finns i ett samhälle betyder inte att man har en hederskultur. I dagens Sverige eller i 
resten av Europa är heder för de flesta ett ganska löst begrepp som inte ger några tydliga 
moraliska fingervisningar. […] ”Heder” är diffust, mångtydigt och gammalmodigt – inte direkt 
vad moderna människor sätter högst. […] I hederskulturen är hedern ”allt”. […] Vanära är 

                                                 
68 t.ex. Bekämpa kvinnovåldet rätt, 070611, Stockholm City, Den äktsvenska hederskulturen, 070529, Sydsvenskan 
69 Framtid med hedern i behåll, 070529, Svenska Dagbladet 
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hederns bortfall, förlust av position, anseende och aktning; och inte bara för individen, utan för 
hans eller hennes släkt, stam, klan eller kast. Heder är kollektiv.70 

Hedern i det som kallas hederskulturer kan liknas vid ett symboliskt, socialt kapital. Det är en 
ovärderlig tillgång i traditionella samhällen där välfärdsstaten är svag. Med hedern i behåll 
uppnås ett kollektivt skyddsnät. […] Hjordar, mark och andra resurser kan gå förlorade om 
kvinnorna gifter sig utanför gruppen och för att hålla ihop kollektivets egendom måste de gifta 
sig med närstående släktingar. […] Men heder är mer än så. Begreppet omfattar djupt rotade 
värderingar kring sexuell moral och identitet.71 

 
Den betydelse av heder som finns i en hederskultur beskrivs alltså ha en annan innebörd, men 
också en annan ställning, än i exempelvis Sverige. Heder förklaras i flera artiklar som ett socialt 
kapital och hederskulturen får därmed en logisk förklaring som nödvändig för familjen eller 
kollektivets välfärd. Heder knyts dock främst till kvinnans sexualitet, kvinnan är det sociala 
kapitalet och bär ansvar för familjens heder och ställning. 
 Omkring heder byggs diskursen upp av tecken som kollektiv, socialt kapital, sexuell moral, skam och 
vanära, kontroll och därefter en rad av tecken för kontroll. 
 I andra artiklar där förklaringen av hederskulturen och heder inte är lika viktig tycks begreppen 
ha en innebörd så självklar att den inte ens behöver problematiseras och fördjupas. Ibland verkar 
de begreppen nästan sväva fritt men även här omges de av ett nät av ord som definierar och ger 
innebörd, ord som bildar en fortsättning på den förra kedjan: kontroll, förtryck, tvångsäktenskap, 
våldtäkt, hedersmord. 
 

Med brott i hederns namn menar vi i första hand hedersmord, misshandel och tvångsgifte; en 
flicka som bryter mot de föreskrifter hon åläggs av sin familj, släkt eller det sociala 
sammanhang hon lever i löper risken att mördas.72 

Debatten om unga invandrarkvinnors situation stannar ofta vid hedersmorden. Att många på 
grund av kontroll, isolering och ryktesspridning förvägras de mest grundläggande 
medborgerliga rättigheterna diskuteras sällan.73 

 
Liksom i det sista citatet riktar artikeln Med hedern i behåll uppmärksamheten från hedersmord till 
de mindre, men ändå nog så allvarliga, problem som hederskulturen rymmer. Många flickor lever 
under ett vardagligt förtryck utan att riskera att mördas, något som artikelförfattaren menar är 
viktigt att synliggöra och agera mot. Förtrycket tar sig främst uttryck i att flickor inte har samma 
frihet och rätt att bestämma över sin sexualitet och sitt liv som pojkar har.74 
 

                                                 
70 Framtid med hedern i behåll, 070529, Svenska Dagbladet 
71 Tänk om: Vad är egentligen heder? 080209, Sydsvenskan 
72 Feminister är moraliskt medskyldiga till mord, 080305, Expressen 
73 FN-rapport slår larm om invandrarkvinnors utsatthet, 070309, Hallands Nyheter 
74 Med hedern i behåll, 080218, Sydsvenskan 
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De religiösa och de kulturella andra 
I den kulturella förklaringsmodellen har hederskulturen vissa kulturella och ibland också religiösa 
inslag. Vissa artiklar argumenterar för det första som ensam faktor, vissa menar att religionen 
också har en betydande roll och ytterligare andra använder begreppen kultur och religion en 
smula godtyckligt utan att förklara eller göra någon skillnad på dem. Tecknen kultur och religion 
finns dock alltid närvarande i den kulturella förklaringsmodellen, om än med olika stor betydelse. 
Citatet nedan visar på hur religion i allmänhet lyfts fram som betydelsefull för att förklara 
hedersvåld. 
 

Att blunda för religionens del i hederskulturen är ett mycket allvarligt misstag som kan komma 
att kosta flickor livet. Religionens syn på sex är öppet kvinnofientlig. Hederskultur och 
hedersbrott får sin näring från dessa religiösa och patriarkala värderingar som förbjuder sex 
före och utanför äktenskapet, begränsar kvinnans rörelsefrihet, fråntar henne makten över sin 
egen kropp och gör henne till mannens och familjens egendom. […] Det går inte att hävda alla 
barns lika rättigheter samtidigt som man tillåter att små barn hjärntvättas i koranskolor och 
andra religiösa skolor.75 

 
Ingen specifik religion nämns vid namn i artikeln utan det tycks vara religionen i allmänhet som 
är det stora problemet i hedersfrågan. Förutom ”koranskolor” nämns ”små beslöjade flickor”; det 
enda som explicit för tankarna till islam. Ändå är artikeln väldigt tydlig med religionens 
kvinnofientliga värderingar och negativa följder. Om det beror på en övertygelse om alla 
religioners patriarkala strukturer eller om det syftar på en viss religion som aldrig nämns är oklart. 
Tydligt är dock att religionen i princip är ansvarig för det hedersrelaterade våldet och att en total 
åtskillnad av stat och religion skulle ha stor betydelse i arbetet mot hedersvåld.  
 I andra artiklar är islam den uttalade syndabocken i hedersfrågor: 
 

”Crimes in the name of honour” […] är det begrepp som används i såväl juridiska som 
politiska (regeringssammanhang) i olika länder, inom EU och inom FN. Där är det heller ingen 
hemlighet att dessa brott huvudsakligen förövas i muslimska samhällen.76 

Majoritetssamhället […] kan och bör kräva att muslimska företrädare tydligt tar avstånd från 
allt våld och övergrepp som sker i islams namn och aktivt arbetar mot kvinnoförtryck […]. 
Antalet övergrepp av detta slag är så väldokumenterade och förödande många att det är svårt 
att vifta bort dem som enstaka avvikelser. Såväl förövare som offer hävdar att brotten sker i 
traditionens och religionens namn.77 

 
Enligt Wikan finner hedersmord dock inget stöd i islam, på samma sätt som det inte har stöd i 
kristendomen. Hon skriver att fenomenet inte existerar alls i många muslimska länder även om 
religionen också kan användas av människor för att rättfärdiga morden. En bokstavstrogen, och 

                                                 
75 Integrationsministern sviker sina löften, 070320, Expressen 
76 Feminister är moraliskt medskyldiga till mord, 080305, Expressen 
77 Ta ert ansvar! 070316, Fokus 
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därmed felaktig, tolkning av islams texter kan utnyttjas för att legitimera våld mot kvinnor trots 
att religionen i sig inte stöder detta.78 Awla har i sina studier av islams skrifter funnit stöd för våld 
mot kvinnor som straff för otukt men inte med syfte att upprätta en familjs förlorade heder. 
Hedersrelaterat våld eller -mord stöds alltså inte av religionen.79 
 I vissa fall nämns religion över huvud taget inte utan hedersvåld förklaras enbart som ett 
kulturellt fenomen. Att religion skulle ha en del i hederskulturen tillbakavisas också i flera fall. 
 

Att sedan tro att alla hedersmord begås av religiösa människor bygger på ren okunskap. 
Hederskultur är precis som namnet antyder en kultur, och bottnar varken i islam, kristendom 
eller judendom.80 

Feghetsmord på unga kvinnor – jag vägrar kalla dem hedersmord – sträcker sig långt tillbaka i 
historien och fanns före religionerna.81 

 
Enligt Awla spreds islam i ett område där hederskulturella seder var utbredda. Religionen fick 
fäste genom kompromisser med rådande normer och innebar därför endast delvis en förbättring 
av kvinnans ställning. På grund av islams identitet som religion och livsfilosofi men även som 
kultur, politisk ordning och rättssystem har en om- och uppvärdering av kvinnans ställning 
försvårats i vissa områden.82 Wikan anser att religionen i allmänhet är svår att skilja från kultur, 
att religion också är en fråga om kultur och därmed inte kan stå helt utan ansvar för våld och 
förtryck.83 
 Huruvida det är kultur eller religion som ligger bakom det hedersrelaterade våldet tycks dock 
inte alltid spela någon roll. Invandrarbakgrunden i sig kan ibland vara tillräckligt för att pekas ut 
som tillhörande en hederskultur: 
 

Senaste halvåret har fem balkongfall inträffat, varav tre där tonårsdöttrar fallit från balkonger 
och där deras föräldrar blivit misstänkta – men släppts i brist på bevis. Varje förundersökning 
som läggs ned i misstänkta hedersrelaterade brott är en skam för den svenska rättsstaten. […] 
Den senaste tiden har det skett en rad – inte bara enstaka – fall av tjejer med 
invandrarbakgrund som ”fallit” från balkonger. Det är en olycklig trend som tyder på att 
familjer utför hedersmord med motivet att dölja och konstruera olycksfall genom att knuffa 
den unga tjejen i fråga från balkongen. Tyvärr har polisen i många fall inte kunnat bevisa att det 
rör sig om hedersvåld, utan istället gått direkt i hedersmördarnas fälla.84 

 
I citatet ser man hur vissa saker formuleras som objektiva sanningar. Tjejer med 
invandrarbakgrund som fallit från balkonger kopplas direkt samman med hedersmord och 
                                                 
78 Wikan. (2004) En fråga om heder. Stockholm: Ordfront, s. 245-246 
79 Awla. (2005) “Hedersmord och islam” i Kenneth Johanssons (red.) Hedersmord. Lund: Historiska Media, s. 155-156 
80 Apropå ”Integrationsministern sviker sina löften” 070323, Sydsvenskan 
81 Låt oss kalla det feghetsmord, 080307, ETC.nu 
82 Awla. (2005) “Hedersmord och islam” i Kenneth Johanssons (red.) Hedersmord. Lund: Historiska Media, s. 159-161 
83 Wikan. (2004) En fråga om heder. Stockholm: Ordfront, s. 247-248 
84 Inga fler ”balkongflickor”! 080205, Expressen 
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konstruerade olycksfall. När bevis saknas kan det inte vara ett tecken på oskuld utan tyder snarare 
på brister i rättsstaten eller poliser som har blivit lurade. I flera artiklar återkommer 
”balkongflickor” eller ”balkongfall”, begrepp som har konstruerats av media att betyda 
hedersmord utförda som självmord. När en invandrarflicka som har fallit från en balkong i 
pressen rapporteras om som balkongflicka behöver inget mer sägas – hon har redan benämnts 
som ett offer för hederskulturen. 
 Enligt Paulina de los Reyes och Diana Mulinari i boken Intersektionalitet leder 
uppmärksamheten kring hedersmord till förenklade tolkningar av verkligheten då personer med 
invandrarbakgrund är inblandade vid våldsbrott. Brotten kulturiseras och kategoriseras lätt som 
hedersvåld eftersom invandrarkulturer normaliseras som patriarkala. På motsvarande sätt 
förväntas kvinnoförtryck inte vara en del i moderniteten. Våldsoffer och förövare med svensk 
bakgrund bildar en annan kategori än de med invandrarbakgrund. Det är kulturen snarare än 
situationen som är problemet.85 På liknande vis konstruerar artikelförfattaren en problemsituation 
som, enligt hennes ord, grundar sig i invandrarfamiljen snarare än i den specifika situation som 
orsakar dödsfallet. 
 Samtidigt som uppmärksamheten leder till att vissa drar förhastade slutsatser visar följande 
citat att en motsatt retorik också förekommer: 
 

Debatten kring hederskulturer innehåller en besvärlig paradox. Där finns en ovilja att diskutera 
enskilda folkgrupper, eller ens skillnader inom grupperna. Konsekvensen av att inga namnges 
blir att alla grupper klumpas ihop. […] Jag har själv vuxit upp i en patriarkal kultur där 
hedersbegreppet är starkt. Men hedersmord existerar inte i den kristna grupp jag härstammar 
ifrån, assyrier/syrianer från Mellanöstern.86 

Dessa länder är mycket komplexa och skiljer sig från varandra i sina olika sammansättningar av 
religiös tillhörighet, värderingar, traditioner, normer, livsstil och kultur. […] Mellanöstern 
består av olika religioner, kulturer, traditioner och historiska erfarenheter. […] I de palestinska 
områdena till exempel förekommer hedersmord både i kristna och muslimska grupper.87 

 
Den kulturella tillhörigheten är inte determinerande och det finns stora skillnader mellan olika 
grupper. Författaren till det första citatet skriver också att stora förändringar har skett inom olika 
grupper och att kulturen hos dessa inte på något vis är statisk. För att åstadkomma större 
förändring behövs en mer nyanserad debatt eftersom debatten om heder så ofta handlar om 
mord – ett hot som de flesta kvinnor i hederskulturer inte behöver frukta. När alla 
invandrargrupper dras över en kam och fokuseringen ligger på hedersmord leder detta till att alla 
som lever under ett lättare förtryck visserligen pekas ut men att de ändå inte känner sig berörda. 
 

                                                 
85 Paulina de los Reyes, Diana Mulinari. (2005) Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö: 
Liber, s. 112 ff. 
86 Med hedern i behåll, 080218, Sydsvenskan 
87 Ouis slutsatser saknade täckning, 080226, Sydsvenskan 
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Den feministiska förståelsen av hedersrelaterat våld 
Även om flera debattörer argumenterar kritiskt mot påståenden om att hedersvåld inte skiljer sig 
från annat våld mot kvinnor är representanterna från den andra sidan få. Några exempel finns 
dock, som i sin tur hänvisar till och bemöter påståenden från den andra kanten. Nodalpunkten i 
diskursen är (uttryck för) generell/global patriarkal kultur.  

Diskursen om heder i Sverige 
Som ett avfärdande av begreppet heder, och därmed den grund som den kulturella 
förklaringsmodellen av hedersmord många gånger bygger på, hävdar vissa debattörer att heder 
inte bara förekommer i det som kallas hederskulturer: 
 

För om man nu ska tala i dessa termer så är det ett faktum att Sverige har dragits med sitt eget 
hedersrelaterade våld väldigt länge, och att den svenska hederskulturen förskräcker! […] 
Tusentals svenska män som har fostrats i denna patriarkala moral tar sig regelbundet rätten att 
straffa sina kvinnor med våld. Detta sker oftast då deras manliga heder har blivit kränkt på 
grund av svartsjuka eller separation.88 

 
I krönikan som citatet är hämtat från reagerar författaren på hur ett dödsfall där en flicka har 
ramlat från en balkong misstänks vara ett förtäckt hedersmord eftersom familjen är irakier och 
muslimer. Författaren värjer sig emot att enskilda förövare tillskrivs en specifik muslimsk 
hederskultur. Genom att applicera de begrepp som används i talet kring hederskulturer på det 
våld mot kvinnor som finns i Sverige pekar att han på det absurda i att skylla på en hel kultur. 
Heder ses här inte som ett kulturellt styrt fenomen – men om det är det så är det något som även 
finns i den svenska kulturen. 
 Författaren använder den retorik som används inom diskursen om heder i hederskulturer i ett 
svenskt sammanhang för att konstruera ”den svenska hedern”. Genom att tala om en kristen 
hederskultur, patriarkat och svenska mäns heder görs det hedersrelaterade våldet till något som 
förekommer överallt och som inte kan knytas till en specifik grupp. Här är det de svenska 
männen som fostras in i en våldsam och patriarkal moral, men detta i ett ”evangeliskt-lutherskt 
kulturarv”. Det som enligt Wikan utmärker hedersmord89 utelämnas dock i texten: släktens eller 
kollektivets skadade heder vilket i förlängningen leder till omgivningens stöd och påtryckningar i 
frågan. 
 Larsson menar, som tidigare nämnts, att anhängarna av en feministisk förståelse av 
hedersrelaterat våld har tillskrivits en skräck för och ett förnekande av skillnader mellan olika 
kulturer. Enligt Larsson kom detta sedan att dominera debatten trots att det inte stämde överens 
med vad som faktiskt hade sagts. Larsson, och många andra med honom, anser att mäns våld 
mot kvinnor måste ses som ett ”manligt globalt tankemönster” som tar olika uttryck i olika 

                                                 
88 Ingen skulle tala om en kristen hederskultur, 080207, Metro 
89 Se Teoretisk bakgrund 
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kulturer. Kulturella skillnaders existens är ett faktum och kulturen har betydelse för människors 
handlingar, men det räcker inte som förklaring av hedersvåld.90 Författaren till ovanstående 
artikel tycks till viss del ha anammat det förnekande av skillnader som felaktigt har tillskrivits 
tidigare debattörer. Trots att paralleller dras till Sverige och det talas om ”svensk kultur” har han i 
slutändan ha svårt att bestämma sig för om våld bör förstås som enskilda individers handlingar 
som bryter mot sociala normer eller som ett strukturellt manligt förtryck som finns överallt, och 
han tycks snarast luta åt det förra. 
 Den svenska hederskulturen är fokus också i artikeln Den äktsvenska hederskulturen. Att relatera 
hedersvåld till vissa kulturer, religioner eller etniska grupper ses som stigmatiserande och måste 
kunna uppmärksammas i olika sorters samhällen. Hedersvåld är vålds- och tvångsmekanismer 
som används för att upprätthålla den heder som hotas när någon går emot samhällets normer för 
sexuellt umgänge. 
 

De kulturella normerna för sexuellt umgänge och sexualitet är samhällsspecifika, likaså tvångs- 
och våldsmekanismerna. I ett samhälle kan sex utan äktenskap och homosexualitet vara 
accepterat, i ett annat kan dessa vara tabu. […] På så sätt kan de olika uttrycken för 
hederskultur se olika ut i olika samhällen och i olika samhällsgrupper, men det bara bekräftar 
att fenomenet hederskultur är universellt och därför också måste motverkas universellt.91 

 
I Sverige utsätts homosexuella människor för en ”äkta svensk heteronormativ hederskultur” 
genom att homosexualitet fortfarande är kopplat till skam och många gånger innebär utfrysning, 
våld eller hot om våld tillsammans med hinder att styra sitt eget liv och sexualitet. 

Alla förövare är män-diskursen 
I artikeln Invandrarmän svartmålas i hedersdebatten anses åtskillnaden mellan svenska och invandrande 
våldsmän genom kultur och religion leda till vi- och dom-tänkande, diskriminering och en chans 
till mer makt åt främlingsfientliga partier. Den förklaring författaren istället vill ge det 
hedersrelaterade våldet nämns bara i förbigående som en ”historisk och generell patriarkal 
kultur”. Vidare menar han att kultur och religion alltid har använts som ursäkter för att rättfärdiga 
våld mot kvinnor.92 På samma sätt, men med en tydligare vinkling mot att islam ges skulden för 
hedersmord, menar artikelförfattaren till Skyll inte på islam att hedersmord inte kan kopplas till 
någon särskild religion utan grundar sig i mäns vilja att kontrollera kvinnor, på samma vis som 
vid svartsjukemord. 
 

                                                 
90 Larsson. (2004). ”Svenskt och osvenskt våld mot kvinnor” i Stieg Larsson och Cecilia Englunds Debatten om 
hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag, s. 116-117 
91 Den äktsvenska hederskulturen, 070529, Sydsvenskan 
92 Invandrarmän svartmålas i hedersdebatten, 071119, Expressen 
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Frågan är om inte båda dessa former av mord egentligen är uttryck för en och samma sak: 
synen på kvinnan som mannens egendom. Varför skilja på svartsjukemord (majoriteten etniska 
svenska förövare) och hedersmord?93  

 
Att peka ut visst våld mot kvinnor som kulturellt eller religiöst grundat beskrivs i några artiklar 
stigmatisera en hel grupp samtidigt som det ger en förenklad bild av våldet. Tillsammans med 
exempelvis alkoholproblem och psykisk sjukdom ger den kulturella skillnaden enligt Bekämpa 
kvinnovåldet rätt en felaktig förklaring som pekar på individens problem, inte 
samhällsstrukturernas.94 Resonemanget finner stöd i Eldéns feministiska perspektiv på hedersvåld 
som en aspekt av mäns överordning och kvinnors underordning.95 Således tar sig det generella 
förtrycket av kvinnor ibland olika uttryck i olika kulturer: 
 

I Sverige pratar vi inte om heder när män slår kvinnor. Däremot ifrågasätter samhället ständigt 
kvinnors och tjejers livsval. Enligt den enda omfångsundersökningen som gjorts om mäns våld 
mot kvinnor – ”Slagen dam”, uppger nästintill hälften av alla kvinnor mellan 15 och 64 år att 
de någon gång blivit slagen av en man. […] Därför blir den borgerliga majoriteten i Stockholm 
stads slutsats absurd, nämligen att svenska värderingar ska ingjutas människor som invandrar 
eller flyr till Sverige.96 

 
Författaren pekar även på statistik som visar att 75 000 kvinnor misshandlas och hotas i Sverige 
varje år. Om hedersvåld ses som kulturellt orsakat bör även ett land där hälften av alla kvinnor 
har utsatts för våld ha vissa kulturella problem. ”Svenska värderingar” som ett positivt laddat 
tecken ifrågasätts tillsammans med myten om Sverige. Genom att en främmande kultur som 
avviker från ”normala” svenska män ses som enda anledning till hedersvåld blundar man för det 
faktum att alla förövare är män. Samtidigt negligeras inte den kulturella aspekten helt eftersom 
det svenska samhället ”inte talar om heder när män slår kvinnor” men istället ”ifrågasätter 
kvinnors och tjejers livsval”. 
 Eldén menar att man kan tala om kulturella skillnader mellan olika grupper men att en kulturs 
omfång och essens inte går att definiera och empiriskt avgränsa. Trots vissa kulturella normer 
som individen inte helt kan kopplas fri från har han eller hon en handlingsmöjlighet utanför 
dessa; kultur kan aldrig användas som en ursäkt för våld.97 Eldén tycks därmed inte ifrågasätta att 
en våldshandling skulle kunna finna stöd i kulturella normer men anser att normerna inte är 
stabila och oföränderliga, och att de inte kan determinera en individs handlingar. 
 

                                                 
93 Skyll inte på islam, 080108, Aftonbladet 
94 Bekämpa kvinnovåldet rätt, 070611, Stockholm City 
95 Se Teoretisk bakgrund 
96 Bekämpa kvinnovåldet rätt, 070611, Stockholm City 
97 Eldén. (2003). Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala: Uppsala Universitet, s. 
92-93 
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Feminismens svek 
Två artiklar som betonar kulturens roll i hedersfrågan menar att denna ändå är en viktig 
feministisk fråga.98 Svenska feminister har genom att likställa hedersmord med ett strukturellt 
våld mot kvinnor svikit de kvinnor som lever under förtryck i en hederskultur.  
 

Då svenska ”ledande” feminister inte reagerar mot denna [brott i hederns namn som realitet], 
utan förvrider sanningen, bryter de inte bara mot de mänskliga rättigheterna utan gör sig även 
moraliskt medskyldiga till misshandel och mord.99 

 
I artikeln reagerar författaren på hur kända feminister under en debatt om brott i hederns namn 
inte bemötte frågan med det allvar som behövs. Genom att blunda för hedersvåldets orsaker 
sviker den svenska feminismen de kvinnor som lever under ett hedersförtryck. Budskapet i den 
andra artikeln, Skamlig tystnad, är detsamma. I citat från ”vår tids kvinnosakskvinnor” – kvinnor 
som kämpar mot och ofta har upplevt islams kvinnoförtryck – uttrycks besvikelse över 
nonchalansen hos feministerna i västvärlden. I rädsla att bli kallade rasister försöker de förstå och 
tolerera andra kulturers seder istället för att fortsätta kämpa för kvinnosaksfrågan.  
 Eldéns feministiska förståelse av det hedersrelaterade våldet innefattar inte en tolerans mot de 
kulturella seder som rättfärdigar våld – våldet är en ”normalitet” sammankopplad med 
föreställningar om kön och kontroll som får sitt utlopp genom kulturellt accepterade 
handlingar.100 Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari skriver i Maktens (o)lika 
förklädnader om hur de icke-europeiska kvinnorna har konstruerats som annorlunda och därmed 
uteslutits ur det feministiska projektet.101 Inom den feministiska diskursen finns en västerländsk 
hegemoni som ger de vita, heterosexuella medelklasskvinnorna makten att producera den 
”korrekta” kvinnligheten. Denna ställs sedan i kontrast till icke-europeiska kvinnor som 
förtryckta och ojämlika.102 För att förstå kvinnors (och mäns) situationer och sociala positioner 
behövs inte bara ett könsperspektiv utan också ett etnicitetsperspektiv.103 Invandrarkvinnor i 
Sverige utsätts genom den egna gruppens och majoritetssamhällets könsmaktsordningar för ett 
dubbelt könsförtryck. Genom att se hedersrelaterat våld som en kulturellt sanktionerad företeelse 

                                                 
98 Jag har valt att placera detta stycke under den feministiska förståelsen för att det inte ska tyckas helt ryckt ur sitt 
sammanhang, även om det är en kulturell förståelse som förespråkas i artiklarna 
99 Feminister är moraliskt medskyldiga till mord, 080305, Expressen 
100 Eldén. (2003). Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala: Uppsala Universitet, s. 
89 
101 Paulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari. (2005). Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det 
postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas, s. 17 
102 Ibid. s. 22 
103 även klass är en viktig faktor, som dock utelämnas just i detta fall 
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(till skillnad från svenska mäns individuella våld) döljs de rasistiska och patriarkala svenska 
strukturer som möjliggör upprepade brott mot dessa kvinnor.104 

Diskursen om hederns positiva, sanna innebörd 
Heder är ett tecken som är särskilt utsatt för diskursiv kamp, en flytande signifikant. I 
debattartiklarna går det att urskilja tre diskurser som har heder i centrum, nämligen diskursen om 
heder i hederskulturer, diskursen om heder i Sverige och diskursen om hederns positiva, sanna innebörd. Den 
första knyts till den kulturella förståelsemodellen och den andra till den feministiska 
förståelsemodellen och de har redan presenterats inom respektive modell. Den sista har jag 
endast funnit i artiklar som ansluter sig till den kulturella förståelsemodellen men den kan ses 
bilda en egen diskurs. 
 Wikan skiljer på den inre och den yttre betydelsen av heder då en människa både kan känna 
heder som en sorts självkänsla och som en värdering från omgivningen. Den yttre betydelsen är 
det som sedan kopplas till hederskulturer där omgivningens syn på mannen får avgörande 
betydelse. 105 Inom diskursen om hederns positiva, sanna innebörd argumenteras det för att 
hederns ursprungliga positiva innebörd ska tas tillbaka: 
 

Det [är] synd att ett begrepp som ”heder” kommit att förknippas med den typ av vansinnesdåd 
som Fadime Sahindal blev utsatt för. […] Att hedersbegreppet i vissa kulturer gör bröder och 
fäder (och ibland systrar och mödrar) till domare och bödlar, betyder inte att hederskänslan där 
är starkare. Utan att hedersuppfattningen är dekadent. I civiliserade samhällen innebär heder 
någonting helt annat. Där handlar det om att leva upp till ett samhällskontrakt om jämlikhet, 
frihet och trygghet.106 

 
Heder kopplat till respekt, hänsynsfullhet, jämlikhet eller trygghet anses i den här liksom i andra 
artiklar vara en sanna betydelse som har kommit bort. Hederskulturer har gett heder en annan 
innebörd och den gamla innebörden tycks nu helt bortglömd. En författare skriver om 
”skammord” medan en annan beskriver ”feghetsmord”. Skam har ofta kopplats samman med 
hederskulturen och ses som en bättre beskrivning av vad hedersmord är. Fegheten beskriver en 
annan del av orsaken; av feghet och rädsla att förlora sin respekt hos andra män mördas 
kvinnor.107 
 I artiklarna som förklarar heder i hederskultur ges inte en entydig bild av heder. 
Hederskulturens hedersanvändning kan till och med vara (eller åtminstone bli) något positivt och 
värdefullt. Heder är ett begrepp som är av största betydelse i vissa samhällen, till skillnad från i 
det svenska där heder är svårt att definiera och ses som gammaldags.108 Kanske kan hedern åter 
                                                 
104 de los Reyes, Molina, Mulinari. (2005). Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. 
Stockholm: Atlas, s. 23-25 
105 se Teoretisk bakgrund 
106 Hedern är också ett offer, 080125, Gotlands Allehanda 
107 Ibid. 
108 Framtid med hedern i behåll, 070529, Svenska Dagbladet 
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få en viktig betydelse i det svenska samhället, men duger inte frihet och trygghet, eller kanske 
jämlikhet, som värden att bygga ett samhälle på? 

Avslutande diskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka diskurser som kan identifieras i debatten 
kring hedersrelaterat våld i massmedia. Utifrån tidigare studier och de strukturer som jag i ett 
tidigt skede kunde se i mitt material blev min utgångspunkt att debatten kan delas in i en kulturell 
förståelse samt en feministisk förståelse av det hedersrelaterade våldet. 
 Tidigare forskningen kring medias framställning av hedersvåld visar att både 
nyhetsrapportering och debatt i början av 2000-talet stereotypiserade våldsmän och offer med 
invandrarbakgrund. I förlängningen ledde detta många gånger till generaliseringar och en 
svartmålning av invandrare som grupp.109 Antologin Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism 
gavs ut 2004 och var kritisk mot den bild av invandrare som mediedebatten konstruerade. I 
antologin dominerade den feministiska förståelsemodell som hade kommit i skymundan i 
debatten, och den syntes även i viss forskning både kring medias framställning och kring 
hedersrelaterat våld i sig.110 Idag är det fortfarande – eller mer troligt åter – den kulturella 
förståelsen som dominerar i debatten även om enstaka debattartiklar sluter sig till den 
feministiska. 
 De två förståelsemodellerna utgör två övergripande diskurser i mitt material. Varje artikel kan 
knytas till någon av diskurserna och konstruerar och reproducerar då dessa. Inom varje 
huvuddiskurs har mindre diskurser kunnat urskiljas, ibland sida vid sida och ibland i en kamp om 
att få definiera verkligheten. 
 Debattartiklarna säger inte bara något om hedersrelaterat våld, utan gör även implicita 
antaganden om hur samhället i övrigt ser ut. Myten utgör en till synes objektiv sanning om 
samhället som författaren förhåller sig till när han eller hon uttalar sig om andra saker; det blir en 
social kontext som dels hjälper till att förklara exempelvis hedersrelaterat våld men som även 
konstrueras genom sättet att tala om hedersrelaterat våld. De myter som är synliga i mitt material 
berör Sverige och ”de andra”, för precis som Jonsson menar så definieras den egna gruppens 
identitet i berättelserna om de andra. ”Vi” ställs mot ”dom” och dessa andra får representera allt 
ont som vi inte är. Så skapas diskursen om det goda, idylliska Sverige i kontrast till diskursen om 
”de andra” som farliga och gammalmodiga. Det finns dock nyanser i hur de olika samhällena 
framställs och diskurserna utmanas av alternativa diskurser som försöker konstruera myterna 
annorlunda. Diskursen om Sveriges baksida skapas dels i relation till diskursen om ”de andras” 
gemenskap och omsorg, men även i relation till diskursen om det goda, idylliska Sverige. På 
samma vis använder sig diskursen om ”de andras” gemenskap och omsorg av diskursen om ”de 
andra” som farliga och gammalmodiga för att på så vis skapa en motbild. 

                                                 
109 se exempelvis Larsson och Englund eller Grip 
110  Larsson, Englund. (2004) Debatten om hedersmord. Feminism eller rasism. Stockholm: Svartvitts förlag. Se även 
Ekström, Eldén, Grip 
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 Inom den kulturella förståelsen kopplas hedersvåld både till kulturella och religiösa normer. 
Det råder en kamp inom diskursen kring vilka roller kultur och religion egentligen har i 
upprätthållandet av hederskultur och många gånger används de båda begreppen ganska 
godtyckligt som en benämning på ”de andra”. Som en debattör påpekar är det ett problem att 
debatten så ofta handlar om invandrare, främmande kulturer och religioner men att dessa sällan 
specificeras. Istället får alla invandrare finna sig i att beskyllas för att vara patriarkala och 
gammalmodiga. Det blir en motsägelse när debattörer vill uppmärksamma kulturella skillnader i 
kvinnoförtryck men endast skiljer mellan ”oss” och ett obestämbart ”dom”. I många artiklar följs 
talet om kulturella skillnader av ordet ”invandrarflickor” eller ”invandrarkvinnor” som den enda 
ledtråden till vilken kultur det egentligen handlar om. På så vis görs invandrare till en enda 
kulturell grupp utan nyanser och inbördes skillnader. Frågan är hur specifika kulturella grupper 
eller folkslag skulle kunna uppmärksammas utan att problemet skulle bli detsamma. Forskare som 
har undersökt hedersvåldets spridning, exempelvis Awla och Wikan, menar dessutom att 
fenomenet förekommer i vitt skilda kulturer och med stora skillnader även inom ett visst 
område.111 
 Kampen mellan den kulturella och den feministiska förståelsemodellen är ojämn men lika hård 
för det. Fastän debattörerna som förespråkar en kulturell förståelse är i numerärt överläge 
försvarar de sina åsikter som om de är ensamma om dem. Anhängarna av den feministiska 
förståelsemodellen tilldelades enligt Larsson, vilket jag tidigare har nämnt, tidigt åsikter som de 
inte hade. Den rädsla för kulturella skillnader som de påstods ha och förnekandet av desamma 
syns till viss del i debatten idag, vilket gör att några av dessa artiklar inte riktigt sammanfaller med 
Eldéns feministiska förståelse som jag har utgått från. Vissa artiklar tar helt avstånd från att 
kulturella skillnader kan ha betydelse när det gäller hedersrelaterat våld. Som jag tolkar Eldén 
anser hon att det kulturella sammanhanget alltid är relevant för förståelsen av varje specifik 
våldssituation, även om kulturen bara tillhandahåller en uttrycksform eller en lättillgänglig 
förklaring till våldet. I slutändan kan mäns våld mot kvinnor alltid relateras till en global manlig 
överordning.112 
 Även om vissa debattörer drar den kulturella förståelsen väldigt långt och förnekar att det 
finns något samband mellan hedersvåld och svenska mäns våld mot svenska kvinnor ligger andra 
betydligt närmre den feministiska förståelsen än de vill tro. När det kulturella sammanhanget 
problematiseras och nyanseras syns skillnader inom kulturer. Såväl i Sverige som i andra länder 
påverkar de kulturella normerna människor olika mycket och en patriarkal struktur innebär inte 
att alla män kommer att utnyttja och förstärka sin överlägsna ställning gentemot kvinnan. Det 
som dessa författare främst reagerar på i den motstående diskursen är hur hedersvåld ignoreras 
och inte tas på allvar. I Eldéns avhandling sägs inget som tyder på detta. Att hedersvåld förklaras 

                                                 
111 se Inledning 
112 Eldén. (2003). Heder på liv och död. Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala: Uppsala Universitet, s. 
88-89 
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med universella patriarkala strukturer istället för med kulturspecifika innebär inte att våldet blir 
ett mindre viktigt problem.  
 Att sträva efter att invandrarkvinnors levnadssituationer ska bli desamma som svenska 
kvinnors är enligt de los Reyes m. fl. i Maktens (o)lika förklädnader en felaktig inställning eftersom 
man då utgår från den svenska kvinnan som jämställd på ”rätt” sätt.113 Att ett samhälle inte ser ut 
som det som vi är vana vid innebär inte att det per automatik är sämre. Samtidigt måste 
feminismen innefatta erfarenheter från kvinnor även utanför västvärlden och ta deras upplevelser 
av förtryck på samma allvar som det förtryck som finns i väst. Som flera artiklar har påpekat har 
en för stor fokusering på tolerans inneburit en omvänd rasism som lämnar hjälpsökande kvinnor 
åt sitt öde. För att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor behöver man dock titta på enskilda 
omständigheter istället för att dra slutsatser baserade enbart på etnicitet. Även om förtrycket 
inom en hederskultur tycks annorlunda och hemskare än det förtryck som finns i Sverige är inte 
våra värderingar lösningen. Mäns överordning och kvinnors underordning syns i de flesta 
samhällen, även om följderna av det skiljer sig åt, men det kan också motverkas inom varje enskilt 
samhälle. På det stora hela är det sällan varken hedersvåldet eller offer och förövare som hamnar 
i fokus när det hedersrelaterade våldet tas upp. Debatten är snarare uttryck för åsikter om hur 
samhällen och dess medborgare fungerar och bör förstås. 

                                                 
113 de los Reyes, Molina, Mulinari. (2005). Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. 
Stockholm: Atlas, s. 17-18 
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