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Sammanfattning

Detta arbete syftar till att studera hur det talas om kulturella orsaksförklaringar till mäns våld mot 

kvinnor i den svenska debatten. För att exemplifiera används hedersvåld från män med bakgrund i  

Mellanöstern  samt  våldtäkt  från  män  med  bakgrund  i  Sverige  som utgångspunkter.  Detta  sker 

genom en komparativ litteraturstudie med en konstruktivistisk kunskapssyn som bas. 

      Resultatet visar att de som förespråkar att hedersvåld skulle vara kultur gärna poängterar att det 

närmaste kollektivet stödjer gärningsmannen. De understryker även att föreställningar om mångfald 

inte får gå före individers mänskliga rättigheter. Debattörerna som istället är motståndare till  att 

hedersvåld skulle vara kultur poängterar det universella i problemet mäns våld mot kvinnor. Man 

menar  att  könsmaktsordningen  borde  vara  i  fokus.  Något  annat  anses  vara  en  konsekvens  av 

främlingsfientlighet. 

    De  som förespråkar  att  våldtäkt  skulle  vara  kultur  menar  att  olika  samhälleliga  instanser 

bagatelliserar  problemet  och  indirekt  även  legitimerar  agerandet.  Media  och  rättsväsende 

skuldbelägger kvinnan samt har fördomar om att en våldtäktsman inte kan vara vanlig. Andra, som 

är motståndare till att våldtäkt skulle vara kultur, påtalar istället med emfas att det är en traumatisk 

barndom och en känsla av utanförskap som leder till brottet. Några menar även att våldtäkt är en del 

av människans naturliga biologi. 

    Vid  en  jämförelse  av  de  båda  samtalen  framkommer  att  debattörerna  använder  helt  olika 

argument när de talar om hedersvåld respektive våldtäkt. Detta beror i mångt och mycket på att 

kulturbegreppet används på skilda vis. Debatterna har emellertid också gemensamma nämnare i det 

att förövarna sällan har tillräckligt med distans för att erkänna sina gärningar. Det förekommer även 

ett unisont skuldbeläggande av den utsatta kvinnan från omgivningen. Många argument handlar 

dessutom om ifall man kan dela upp världen i ett ”vi och dom” eller inte. 

      Slutsatsen är att det är vanskligt att fastna i ett tänkande som säger att ett problem antingen är  

kultur eller inte alls. Det är viktigt att se till samspelet mellan kulturer samt individer och strukturer. 

Man bör även hitta en balans mellan ett dynamiskt och ett statiskt kulturbegrepp eftersom ansvaret 

då fördelas mer nyanserat.  
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1 INLEDNING 
Under  en  lektion  i  samhällskunskap  på  en  gymnasieskola  fick  eleverna  i  uppgift  att  lista  alla 

orsaksförklaringar till mäns våld mot kvinnor som de kunde komma på. De skulle sedan spalta upp 

de teorier som framfördes under de sociologiska nivåerna individ,  kultur och struktur.  Eleverna 

presenterade en rad förslag med stort engagemang och verkade anse att de hade en djup förståelse 

av företeelsen. Trots detta lyckades de endast reflektera över sådant som vanligtvis placeras under 

den individuella nivån. Man menade att män som slår allt som oftast är antingen missbrukare eller 

”rejält psykiskt störda”. 

    Ytterligare en slutsats som eleverna uppbringade var att tingens ordning är annorlunda när det 

kommer till  ”invandrare”.  Då var  det  istället  en kultur,  som dem intakt  tagit  med sig från sitt 

hemland, som var upprinnelsen till slagen. Att det skulle förekomma någon slags struktur i form av 

en könsmaktsordning, alternativt att kultur även kan påverka ”svenska” relationer, verkade inte ses 

som aktuellt. 

   Ovanstående  scenario  inträffade  under  min  verksamhetsförlagda  utbildning.  Tanken  med 

lektionen hade varit att belysa hur mångfacetterat och komplext problemet mäns våld mot kvinnor 

ofta är. Detta syfte blev som ni förstår aldrig uppnått och efteråt dröjde sig en stilla förvirring kvar 

hos mig. Eleverna hade varit så bestämda i sina uppfattningar. Inte en enda röst hade höjts för att  

presentera en alternativ idé. Framför allt var det enligt mig intressant hur kulturbegreppet fått ett 

sådant genomslag, fast endast riktat åt ett håll.  

      Min förvirring bottnade även i att lektionen med överdriven klarhet påvisat att mina kunskaper 

om mäns våld mot kvinnor ur ett kulturellt perspektiv knappast var fördjupade. Det visade sig vara 

komplicerat att som lärarstudent ställa de rätta frågorna och framföra handfasta argument för att 

vidga elevernas perspektiv. Detta arbete kan därför ses som ett led i en önskan om att reda ut vad 

kulturella orsaksförklaringar har med mäns våld mot kvinnor att göra. Mer precist kommer fokus att 

vara hedersvåld och våldtäkt samt hur debatterna om dessa fenomen relaterar till varandra.   

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med detta arbete är att genomföra en komparativ studie om kulturella orsaksförklaringar till 

mäns våld mot kvinnor i den svenska debatten. Detta utifrån exemplen hedersvåld och våldtäkt. 

• Vilka argument finns för att så kallat hedersvåld utfört av män med bakgrund i Mellanöstern 

beror på kultur? 
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• Vilka  argument  finns  mot att  så  kallat  hedersvåld  utfört  av  män  med  bakgrund  i 

Mellanöstern beror på kultur? 

• Vilka argument finns för att våldtäkt utfört av män med bakgrund i Sverige beror på kultur? 

• Vilka argument finns mot att våldtäkt utfört av män med bakgrund i Sverige beror på kultur? 

2.1 Avgränsningar och Definitioner

2.1.1 Vad inneb r egentligen begreppet kultur? ä

Eftersom begreppet kultur far som en röd tråd genom hela arbetet, och har en central roll i syftet, är 

det  på  sin  plats  att  definiera  innebörden.  Begreppet  kultur  har  diskuterats  flitigt  inom  flera 

akademiska  discipliner,  men  kanske  framför  allt  inom  antropologin.  Adam  Kuper  (1999)  har 

sammanfattat denna diskussion i boken med det passande namnet Culture. Författaren menar att en 

gängse definition numera är nedanstående citat, vilket lägger grund för detta arbete. 

Culture is […] a matter of ideas and values, a collective cast of mind. The ideas and values,  

the cosmology, morality, and aesthetics, are expressed in symbols, so – if the medium is the 

message – culture could be described as a symbolic system (Kuper 1999, sida 277). 

      Kultur i detta sammanhang åsyftar den socialisation som ett samhälle åstadkommer genom att 

överföra normer. Detta sker alltså genom att symboler befäster ett system. Något som är viktigt att  

understryka  är  att  det  sällan  finns  en  kultur  kopplat  till  ett  visst  geografisk  område.  Snarare 

innehåller  dessa  kollektiva  tankesätt  ständiga  variationer.  Detta  är  också  anledningen  till  att 

frågeställningarna innehåller formuleringar såsom ”...med bakgrund i Sverige”.

2.1.2 Kultur r endast en tr d i ett komplext sociologiskt garnnystanä å

Inom framför allt sociologin är det vanligt att man menar att analys kan ske på åtminstone tre olika 

nivåer. Man talar om de individuella, kulturella och strukturella faktorer som påverkar ett fenomen. 

Ofta  handlar  sociologiska  problembeskrivningar  om  att  ta  reda  hur  nivåerna  samverkar  med 

varandra  när  en  situation  skapas.  I  sin  bok  Sociologi presenterar  Anthony  Giddens  (2007) 

ovanstående funderingar som grundläggande. 
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Det är sociologins uppgift att studera sambanden mellan vad samhället gör med oss och vad 

vi  gör  med  oss  själva.  Våra  erfarenheter  strukturerar  eller  formar  vår  sociala  verklighet, 

samtidigt som vi formas av denna verklighet (Giddens 2007, sida 25-26). 

    

     I detta arbete är studien reducerad till att endast belysa om forskare och debattörer anser att den 

kulturella nivån påverkar mäns våld mot kvinnor eller inte. Detta leder till att den i allra högsta grad 

komplexa  sociologiska  analysen  får  stå  tillbaka  för  en  något  mer  konkret  inriktning.  Nivåerna 

individ och struktur är emellertid inte helt raderade från arbetet. Fokus ligger förvisso inte där, men 

de andra nivåerna är oundvikliga att  beröra eftersom de är dialektiskt  beroende med kulturella 

orsaksförklaring. 

2.1.3 M ns v ld mot kvinnor som frekvent manifestationä å

Uttrycket mäns våld mot kvinnor finns också med som ett nav i redogörelserna. I vissa ögon kan 

detta  möjligtvis  anses  vara  provocerande.  Man  skulle  kunna  tolka  det  som ett  påstående  med 

innebörden att alla män slår alla kvinnor. Detta är dock ett missförstånd. Syftet är istället att visa på 

ett mönster. Inom hemmets ”trygga” vrå är det framför allt gruppen män som slår gruppen kvinnor, 

även om det inte gäller alla individer. Därför blir uttrycket passande. Även fast det säkert finns 

några som anser att mäns våld mot kvinnor är en radikal formulering så är den frekvent använt i det 

samtida Sverige.     

      Ovanstående diskuteras i den statliga offentliga utredningen Makt att forma samhället och sitt  

eget liv.  Där poängteras även att  det var  på 1990-talet  som ordvalet  blev en manifestation som 

uppmärksammade systematiken i förtrycket mot kvinnor. Att även staten använde begreppet anses 

vara ett led i att sluta osynliggöra förövarnas roll. 

Våld mot kvinnor – som i praktiken oftast är mäns våld mot kvinnor – behandlades länge som 

en intern familjeangelägenhet. Språkbruket visade också på en ovilja i beslutande kretsar att 

peka ut män, och man talade om ”våld i hemmen”, ”våld i familjen” och ibland ”våld mot 

kvinnor” (Jonsson-Latham 2008, sida 28). 

     Att mäns våld mot kvinnor är en genomgående formulering i detta arbete innebär inte 

en  negligering  av  att  män också kan vara  brottsoffer  eller  att  kvinnor  också  kan vara 

förövare. Däremot avgränsas dessa fenomen bort. 
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2.1.4 Hedersv ld som kontroversiell ben mningå ä

Begreppet hedersvåld är enligt Simon Ekström (2008) intressant eftersom det är så omtvistat. De 

flesta förstår innebörden, men alla vill inte ta ordet i sin mun. Oenigheten rör ifall det är ett adekvat 

begrepp  eftersom  heder  insinuerar  att  brotten  skulle  vara  kulturella.  Något  som  försvårar  en 

samstämmighet  är  även  att  det  ofta  endast  är  den  mest  extrema  konsekvensen  av  företeelsen, 

nämligen  hedersmord,  som  benämns  och  diskuteras.  Exempelvis  blir  detta  påtagligt  i  många 

ordböcker  där  man  har  utelämnat  begreppet  hedersvåld  och  istället  beskriver  hedersmord. 

Exempelvis lyder förklaringen från Svenska Akademien (2009) som följer:

Mord som begås på grund av (upplevd) kränkning av någons heder enligt  de normer som gäller  i  

vederbörandes kultur;  ofta  om mord på kvinna som brutit  mot äldre  (icke-västerländska) (sexuella) 

normer (Svenska Akademien 2009). 

     Det  är  alltså  svårt  att  hitta  en  definition  för  hedersvåld  eftersom man  har  snävat  in  på 

hedersmord. Enligt mig kan man emellertid härleda betydelsen av hedersvåld utifrån ovanstående 

definition. Allt man bör göra är att även inkorporera fysiska och mentala bestraffningar som inte 

nödvändigtvis alltid leder till döden. Att heder som motiv till våld är omdiskuterat är likväl något 

som Svenska Akademien understryker. De har till  och med en faktaruta där de föreslår att man 

istället kan använda orden prestigemord eller skammord för att poängtera att brottet inte är ärofyllt. 

      Anledningen till att begreppet hedersvåld används i detta arbete, trots att det är så pass kritiserat, 

beror på att det inte verkar finnas något annat begrepp som är så allmänt vedertaget som detta. Även 

de som är motståndare till formuleringarna använder faktiskt ofta ordet hedersvåld för att sätta in 

sin argumentation i ett av allmänheten känt sammanhang. Att detta arbete konsekvent definierar 

fenomenet som hedersvåld innebär emellertid inte en på förhand tagen ställning för vad som är rätt 

och fel.  Det kan också anses vanskligt att redan i frågeställningarna koppla samman hedersvåld 

med  människor  som  har  bakgrund  i  Mellanöstern.  Enligt  exempelvis  Ekström  (2008)  finns 

hedersvåld i många fler områden. Dock har den debatt som förekommit i Sverige enligt honom 

kretsat  kring  just  människor  med  denna  bakgrund  eftersom  det  är  de  fallen  som  har 

uppmärksammats mest. Därför är denna avgränsning relevant för arbetet.  Snarare kommer en del 

av arbetet vara att försöka reda ut vad begreppet hedersvåld egentligen innebär och vilka argument 

som  finns  för  och  emot  dess  användning.  Det  är  också  därför  som  begreppet  hedersvåld  i 

frågeställningarna föregås av termen ”så kallat”. 
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2.1.5 ven v ldt kt r ett diskutabelt begreppÄ å ä ä  

Detta arbete utgår ifrån den definition av våldtäkt som finns i Brottsbalken. Med detta sagt innebär 

det inte att våldtäkt är ett enkelt begrepp att ringa in eftersom människor tillskriver formuleringarna 

olika innehåll. Vad är exempelvis våld och tvång? Vad är samlag och sexuell handling? 

Den som genom misshandel  eller  annars  med våld  eller  genom hot om brottslig  gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt (Brottsbalken 6 kap. 1§). 

      Detta arbete kommer i mångt och mycket beröra synen på våldtäkt genom att påvisa hur  

paragrafen  implementeras  och  diskuteras  i  realiteten.  Definitionen  kommer  alltså  fördjupas  så 

småningom.

3 BAKGRUND

3.1 Tidigare forskning

Detta arbete kommer som bekant att innehålla en redogörelse av argument för och emot kulturella 

orsaksförklaringar  till  hedersvåld  och  våldtäkt.  Utifrån  min  djupdykning  i  den  forskning  som 

tidigare har bedrivits verkar detta vara ett tämligen outforskat område. Det finns ett otal debattörer 

som tycker på ett visst sätt – men väldigt få har med ett mer reflexivt manér, och med strävan att 

undvika förutfattade meningar,  sammanfattat  och analyserat  argumenten.  Även forskning verkar 

ofta vara färgat av olika ideologiska utgångspunkter. 

      När det kommer till hedersvåld är nog det närmaste man kan komma den redogörelse som detta  

arbete innehåller Simon Ekström (2008). I sin  Hedersmorden och Orden har han faktiskt försökt 

finna de stora penseldragen i debatten. En viktig aspekt i denna bok är emellertid att Ekström tidigt 

redovisar att han är förespråkare av kulturbegreppet. Hans underliggande mål med redogörelserna 

är  alltså  att  övertyga  läsaren  om att  hans  ståndpunkt  är  riktig.  Detta  är  för  övrigt  något  som 

författaren själv uppmanar läsaren att vara observant på.  

      När det gäller våldtäkt har någon likvärdig sammanställning ännu inte hittats bland allt det 

material som finns. Det verkar vara väldigt få som explicit vill prata om våldtäkt i kulturella termer, 

än  mindre  sammanställa  vad  olika  människor  tycker  om  det  hela.  De  olika 

argumentuppställningarna för sig kan alltså anses vara ovanliga i tidigare undersökningar. Att finna 
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forskning som dessutom jämför  hedersvåld och våldtäkt  ur ett  kulturellt  perspektiv verkar  vara 

smått omöjligt. Denna komparativa uppställning kan därför vara ett kvalitativt nytt bidrag. 

3.2 Uppmärksammade fall av hedersvåld 

Debatten om hedersvåld har självfallet inte varit en del av verkligheten i all evighet. Snarare är det 

ett  sentida  fenomen.  Det  var  först  mot  slutet  av  1990-talet  som  man  i  Sverige  började 

uppmärksamma rättsfall som ansågs vara ett uttryck för unika kulturkrockar. Det är framför allt tre 

rättsfall som fått personifiera hedersvåldet och därmed fyllt ordet med innehåll. I förgrunden har 

konsekvensen mord  fått  stå,  trots  att  hedersvåld  inte  alltid  får  ett  så  extremt  avslut.  Allt  detta 

beskriver Emre Gungör och Nima Dervish (2009) i boken  Varför mördar man sin dotter?  där de 

intervjuat gärningsmännen i de omtalade händelserna. 

      Den första handlar om Sara Abed Ali som 1996 stryptes till döds av sin bror samt sin kusin. På 

den tiden benämnde man inte brottet som hedersvåld, utan etiketten har använts först i efterhand. 

1999 blev så mordet på Pela Atroshi uppmärksammat. Hennes farbröder är dömda för mordet som 

begicks i släktens hemland. 2002 mördades Fadime Sahindal av sin far efter att ha gått ut i media 

med sin berättelse samt hållit ett tal i riksdagen. Denna händelse blev också den som på allvar ledde 

till att debatten om hedersvåld tog fart. Fadime blev enligt Simon Ekström (2008) en symbol. 

3.3 Förekomsten av hedersvåld svår att mäta

När Socialstyrelsen (2007) försökte undersöka hur vanligt det är med hedersvåld i Sverige insåg de, 

enligt  egen utsago, att  det  var svårare än de kunde tro.  Definitionen av hedersvåld är inte helt 

klarlagd,  och  därför  blev  urvalet  av  frågor  en  komplicerad  process.  Till  slut  genomförde 

Socialstyrelsen emellertid en enkätundersökning bland gymnasieelever. Studien är dessutom den 

mest omfattande som hittills genomförts i Sverige. 

     Resultatet påpekar myndigheten är en osäker uppskattning, men visar ändå att ca 5% av de 

tillfrågade flickorna inte själva trodde att de skulle få bestämma sin framtida partner. Av de tjejer 

som skrivit enkäten beskrev även ca 3% att de blivit utsatta för våld av någon närstående på grund 

av ett hedersmotiv. 

3.5 Våldtäkt – från privatsak till maktordning

Statsvetaren Maria Wendt Höjer (2002) utreder i  Rädslans politik hur synen på våld kombinerat 

med sexualitet har tagit sig uttryck i statliga svenska dokument under några decennier. Författaren 

visar på en utveckling där mäns våld mot kvinnor fram till 1960-talet ansågs vara en privatsak. Det 

offentliga valde att inte lägga sig i eftersom förtryck bedömdes vara en naturlig del av en relation. 
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      Mellan 1960-talet och 1980-talet började man emellertid fokusera på individuella rättigheter. De 

speciella  lagar  som godkände  att  våld  mot  kvinnor  var  förmildrande  avskaffades.  Exempelvis 

kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet 1965. Däremot resonerade man inte kring att mäns våld 

mot kvinnor skulle utgöra en speciell kategori av alla brott som finns. Man likställde misshandel 

och våldtäkt genom att inte fokusera på vem som var förövare och offer. 

     Under 1990-talet kom även kategorin kön in i debatten. Man började diskutera mäns våld mot  

kvinnor  som  ett  upprätthållande  av  en  maktordning.  Exempelvis  införde  man  en  särskild 

kvinnofridslag. Det var också under denna period som våld som sker inomhus började falla under 

allmänt åtal. Vem som helst kunde då anmäla en våldtäkt, inte endast den utsatta kvinnan. 

3.6 Osäkert hur många kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt

Det är ont om statistik som berör mäns våld mot kvinnor i Sverige. Den första och hittills största 

kvantitativa undersökningen, vid namn Slagen Dam, har sociologen Eva Lundgren och läkaren Gun 

Heimer  (2001)  som ansvariga.  Den tillkom på  uppdrag av  Regeringen  och  med  assistans  från 

Brottsoffermyndigheten och Statistiska Centralbyrån. 

     Lundgren & Heimer (2001) visar att 34% av kvinnorna hade blivit utsatta för sexuellt våld någon 

gång efter den dag då de fyllt 15 år. De allra flesta hade dessutom blivit det mer än en gång. 7% 

hade hamnat i en sådan situation under det senaste året. Viktigt att poängtera är även att den stora 

majoriteten  blev  utsatta  antingen  i  sitt  eget  hem  eller  i  förövarens  hem.  Så  kallade 

överfallsvåldtäkter  som  sker  utomhus  utgör  alltså  en  relativt  liten  del  av  de  totala  sexuella 

våldsbrotten. 

     Något som Slagen Dam visar är även att det utifrån svaren är betydligt vanligare att en före detta 

partner har utövat sexuellt våld än att en nuvarande partner har genomfört detsamma. Detta tolkar 

författarna Lundgren & Heimer inte som att de flesta kvinnor numera lever i jämställda relationer, 

snarare vill man inte sätta ord på övergrepp som sker i en nuvarande relation. Man omtolkar och 

bagatelliserar  gärna  händelser  för  att  kunna  leva  kvar  i  en  illusion  av  jämställdhet.  Det  är 

förmodligen också en av flera orsaker till att en ytterst liten del av de som uppgav att de utsatts för 

sexuellt våld hade anmält detta till polisen. 

     En övergripande slutsats som Lundgren & Heimer drar av Slagen Dam är att sexuellt våld är ett 

väldigt  utbrett  fenomen  i  dagens  Sverige.  Det  händer  förmodligen  oftare  än  de  flesta  tror.  De 

understryker även att svaren bevisar att det inte endast är ett fåtal män som utövar sexuellt våld, 

utan att situationen snarare kan sägas handla om ett frekvent problem. 

     Brottsförebyggande rådet (2011) kan istället ge uppgifter om hur många våldtäkter som faktiskt 

blir  anmälda.  Under 2010 anmäldes 6790 våldtäkter.  Detta är  alltså en mycket lägre siffra än i 
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undersökningen  ovan.  Men  även  BRÅ  poängterar  att  det  finns  ett  stort  mörkertal.  Enligt 

myndigheten är det ungefär 80-90 % av alla våldtäkter som inte anmäls. 

4 KUNSKAPSSYN OCH METODISKA VAL

4.1 Hermeneutiska tolkningar lämpligare än objektiva fakta

Ett grundläggande val att klargöra för att kunna motivera metodval är enligt min mening vilken 

kunskapssyn mitt arbete är ett resultat av. Eftersom orsaksförklaringar till mäns våld mot kvinnor 

framkallar så många olika associationer och åsikter är det troligt att det blir svårt att frambringa en 

samstämmig  sanning.  Man  kan  exempelvis  inte  i  siffror  mäta  varför  mäns  våld  mot  kvinnor 

förekommer.  Snarare  är  det  reflekterande  meningsskapande  som  utgör  materialet.  Människor 

konstituerar en verklighet utifrån sina erfarenheter och de kontexter de verkar i. 

     Eftersom den kunskap som arbetet förväntas leda till alltså innebär en tolkning av subjektiva 

innebörder kan inte utgångspunkten vara naturvetenskaplig objektivistisk positivism. Snarare blir 

valet en samhällsvetenskaplig konstruktivistisk interpretativism. Detta utifrån de begrepp som Alan 

Bryman (2008) menar är gängse i Samhällsvetenskapliga metoder. 

      Med anledning av detta kommer mitt fokus vara att skapa en förståelse för de orsaksförklaringar 

som finns. Att ta reda på vilka orsaker som är rätta och riktiga är inte mitt syfte. Mitt mål är att 

genomföra en analys, inte att nå fram till en fullständig beskrivning av vad som är korrekt. Därmed 

är det också den så kallade hermenutiken, som Torsten Thurén (2007) skriver om i Vetenskapsteori  

för nybörjare, som kommer att vara fokus. Att få förståelse för en företeelse anses vara en av de 

främsta humanistiska tolkningsmetoderna enligt författaren, men också en av de mest invecklade.

Att tala om vad som har skett kan vara svårt nog. Men att förklara varför något har skett är  

ännu mycket svårare. Man kan ju inte se en orsak eller iaktta den med några vetenskapliga 

instrument. Samtidigt är det ofta förklaringarna som är intressanta. Och det är när det gäller  

förklaringar som oenigheten brukar bli störst, både inom vetenskapen, inom politiken och i  

vardagslivet. Flera förklaringar till samma händelse eller företeelse kan faktiskt vara rimliga.  

Problemet  med  kunskapens  relativitet  blir  alltså  särskilt  akut  när  det  gäller  förklaringar 

(Thurén 2007, sida 63). 

      Trots att Thurén påtalar att detta sätt att se på kunskap innebär stor osäkerhet understryker han 

ändå senare i sin text att det är nödvändigt att utföra sådana undersökningar. Om man endast skulle 

se  till  objektiva  fakta  uteblir  bidraget  till  utveckling.  Det  handlar  om  att  hitta  den  gyllene 

12



medelvägen mellan dogmatism och relativism. 

4.2 Generera snarare än att utgå från teori

En  enligt  min  mening  viktig  aspekt  som  Alan  Bryman  (2008)  framför  är  att  kvantitativa 

undersökningar allt som oftast utgår från en enskild teori som leder arbetsprocessen framåt. Man 

vill verifiera eller falsifiera en hypotes genom det empiriska material man samlar in. En kvalitativ 

metod däremot  innebär  att  det  på  förhand är  svårt  att  vara  så  specifik.  Snarare  är  en  nyfiken 

inställning en fördel då materialet i sig förväntas generera hypoteser. Det senare tillvägagångssättet 

blir även vad som tillämpas i detta arbete. Eftersom syftet är relativt komplext kan det förmodligen 

vara kontraproduktivt att ha en förutbestämd åsikt. Det är mer konstruktivt med en öppen attityd 

eftersom resultatet  då  kan  innehålla  variabler  man  annars  inte  kommit  att  tänka  på.  Med  lite 

vackrare ord är mitt angreppssätt alltså induktivt snarare än deduktivt. 

Att låta strukturen vara minimal förmodas öka möjligheten att på ett riktigt sätt fånga det 

perspektiv som de studerade personerna omfattar. Under denna process kan man få fatt i de 

aspekter av människornas sociala verklighet som är av speciell vikt för dem, men som man 

som forskare kanske inte ens har tänkt på eftersom man inte känner denna verklighet 

(Bryman 2008, sida 366).

     Min analys kommer därför att bestå av att uppmärksamma centrala teman och kategorier, se 

likheter  samt  skillnader,  reflektera  kring  vilken  kontext  åsikterna  har  skapats  i  och  så  vidare. 

Analysen kommer alltså inte att innehålla en jämförelse med en på förhand beslutad teori,  utan 

förhoppningen är att flexibiliteten kan vara större än så. Sammantaget är alltså detta en redogörelse 

för mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. 

4.3 Metoden komparativ litteraturstudie

Detta arbete kommer att fokusera en litteraturgenomgång som i sig bör ge en fördjupad bild av olika 

ståndpunkter. Fördelen med denna metod är framför allt att redogörelsen innehåller perspektiv från 

människor som är insatta i ämnet. Därmed blir positioneringarna tydligare. En dominerande del av 

min metod är också den komparativa designen. Att ha jämförelse som fundament syftar utifrån mitt 

perspektiv till att fördjupa de båda fenomen som belyses. Genom att se till vad som förenar och 

särskiljer kan man också sätta in situationerna i ett större sammanhang. Alan Bryman (2008) menar 

att den komparativa inriktningen ofta är utvecklande i kvalitativa undersökningar. Däremot finns 

även en avigsida i att perceptionen kan bli alltför selektiv. Det finns risk för att man söker och 
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konstruerar likheter som kanske inte finns i verkligheten. Detta är självfallet något att beakta, men 

så länge som man är medveten om detta bör fördelarna överväga nackdelarna. Det handlar om att 

sträva mot så kallad validitet. 

      Ett viktigt element i sammanhanget är också vilka kriterier som ligger till grund för urvalet av 

litteratur. Målet har självfallet varit att ge en representativ bild. Förhoppningen är att blandningen av 

debattartiklar, böcker, inlägg i antologier och forskningsrapporter ger en verklighetstrogen bild. Av 

största vikt att poängtera är emellertid att urvalet är påverkat av min förförståelse. Detta ses av mig 

som ofrånkomligt, även fast riktpunkten såklart har varit saklighet. 

     Något som har försvårat strävan efter saklighet är att utbudet av källor har varit olika omfattande  

för  de  olika  frågeställningarna.  När  det  gäller  hedersvåld  finns  det  relativt  sett  inte  så  mycket 

litteratur  eftersom debatten  om fenomenet  är  så  ny.  Däremot  berör  nästan  allt  som är  skrivet, 

hedersvåld i förhållande till kulturella orsaksförklaringar. Våldtäkt är betydligt mer omskrivet än 

hedersvåld. Det är emellertid sällan som brottet ställs i direkt relation till kulturbegreppet. Framför 

allt har det varit problematiskt att finna källor som är motståndare till att våldtäkt skulle vara svensk 

kultur. En anledning skulle kunna vara att många tar åsikten för självklar. 

5 REDOVISNING AV DEBATTERNA

5.1 Vilka argument finns för att så kallat hedersvåld utfört av män med 
bakgrund i Mellanöstern beror på kultur? 

5.1.1 Man m rdar inte sin dotter utan anledningö

Ett  inlägg  i  debatten  är  Varför  mördar  man  sin  dotter? av  socionomen  Emre  Güngör  och 

journalisten  Nima  Dervish  (2009).  Huvuddelen  av  boken  utgörs  av  personliga  intervjuer  med 

mördarna i de uppmärksammade svenska rättsfall som detta arbete tidigare refererat till – där offren 

har varit Sara, Pela och Fadime. Utifrån dessa samtal och författarnas egna erfarenheter anser de det 

självklart att hedersvåldet i sin utformning är kulturellt, och därmed annorlunda från annat våld som 

riktas  mot  kvinnor.  I  en  debattartikel  som  Nima  Dervish  skrev  i  samband  med  boksläppet 

sammanfattar han med stor emfas deras ståndpunkt. 

För sista gången. Hedersmord skiljer sig från ”vanliga” mord. Det händer att svenska män 

dödar en fru eller flickvän, men hur ofta är offret mannens dotter, syster eller kusin? Hur ofta 

är andra familjemedlemmar inblandade i planeringen eller utförandet av dådet? Hur ofta har 

14



en svensk man mördat  och familjemedlemmar försvarat och accepterat mordet? […] Kort 

sagt, svenska kvinnomördare agerar av individuella skäl. De mördar inte för att rentvå sig  

inför ett kollektiv (Dervish DN 101203).

     Güngör och Dervish menar att kulturen är så pass svår att stå emot att förövarna kan anses vara 

offer  för  något  som ligger  utanför  dem själva.  Därför  bör  man  inte  fördöma gärningsmännen. 

Snarare bör man fokusera ett förändringsarbete som bygger på förståelse. Det är viktigt att inse att 

människor kan bli produkter av sin kultur.

Vi vet att mannen inom hederskulturen är överordnad kvinnan, men vem frågar honom om 

han trivs i denna roll? Blev han mot all förmodan tillfrågad skulle han antagligen finna frågan 

märklig eftersom han inte känner till något annat. Ingen har någonsin presenterat något annat  

val för honom eller pekat på en alternativ väg (Güngör och Dervish 2010, sida 16).

       Något som författarna finner  intressant är att de förövare som är intervjuade i Varför mördar  

man sin dotter? påstår att det absolut inte var heder som orsakade dödsfallen. Emellertid avfärdar 

författarna detta med att påpeka att männen uppenbarligen inte är tillräckligt distanserade från sin 

kultur för att förstå vad den gör med dem. Förklaringarna som banemännen ger till morden är trots 

allt identiska med kriterierna för hedersvåld. Det vägrar emellertid att använda definitionen. 

     Güngör och Dervish visar också att de ratar instick som påpekar att de är inte vill prata om 

hedersvåld av rädsla för att bli stämplade som rasister. Utgångspunkten är att kulturrelativismen 

(som de benämner förfarandet) skadar människor. Författarna konstaterar att det är viktigt att inte 

spela de främlingsfientliga i händerna genom att vara tyst, utan att diskutera ämnet på ett nyanserat 

sätt.  Man kan trots  allt  sedan strunta i  extrema uttalanden.  Tanken är  att  vanliga människor  är 

tillräckligt  intellektuella  för  att  förstå  skillnaden  mellan  normal  debatt  och  främlingsfientliga 

avarter. 

5.1.2 Kulturer existerar och kan placeras in i moralisk hierarki      

Debatten om hedersvåld är alltså fortfarande aktuell, men dess epicentrum kan man ändå förlägga 

till början av 2000-talet då de tidigare påtalade morden resulterade i ett enormt utbud av forskning 

och debattartiklar. Historikern Yvonne Hirdman (2002) var en av de debattörer som framförde sina 

åsikter på en nyckelplats i de stora dagstidningarna. Hennes koncisa budskap lyder att det förvisso 

finns en generell logik kring den manliga normen samt ett isärhållande av könen, men att detta 

aldrig kan verka isolerat från en kulturell kontext. 
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Ty tankar  –  och  det  här  är  en  viktig  poäng  som de  allra  flesta  också  upplever  som en 

självklarhet  – kan expandera, förvandlas,  extremiseras,  beroende på i  vilken mylla,  miljö, 

situation, omständighet de hamnar i (Hirdman DN 020130).

     Hirdman betonar även att man faktiskt kan tala om kulturer som bättre eller sämre. Detta är till  

och med en nödvändighet för att  kunna hitta de rätta vägarna att  vandra om man vill  utveckla 

jämställdheten. Enligt debattören kan man tydligt se att hederskulturen bidrar med ett större förtryck 

än  den svenska  genusordningen som endast  har  några  ”kvarlevor  och  latenta  utbrott  av  gamla 

föreställningar” (Hirdman DN 020130) att bemöda sig att ändra. Därmed kan de som kommit längre 

inspirera människor som fortfarande har mycket att åtgärda. 

5.1.3 Individens m nskliga r ttigheter f ruts tter kulturkritikä ä ö ä

Under  den  här  perioden  kom  också  Mona  Sahlin  att  bli  en  central  gestalt  i  de  svenska 

diskussionerna  om  fenomenet  hedersvåld.  Den  dåvarande  integrationsministern  hade  nämligen 

under flera år argumenterat för att  mäns våld mot kvinnor inte kan delas upp utifrån kulturella 

premisser. I en intervju med Petter Beckman (2001) i Dagens Nyheter ändrade hon sig emellertid 

till  synes  plötsligt  och  dessutom skarpt.  Mona  Sahlin  menade  nu  att  man  inte  kan  släta  över 

kvinnors utsatthet av hänsyn till ett ideal om mångfald. Ett erkännande om att hon visat flathet inför 

situationen på grund av en oro för att bli kallad rasist fick stort genomslag i debatten, och så även  

uttalandet nedan. 

I Sverige gäller ett knippe värderingar som det bara är att ställa upp på. Man kan tycka om det 

eller inte, men det är bara att  gilla läget. Om folk drar sig undan samhället för att  slippa 

anpassa sig måste vi hitta sätt att tvinga in svenska värderingar (Beckman DN 010608). 

     Fler  tidningar  ville sedan intervjua Mona Sahlin.  I  Svenska Dagbladet framlade hon inför 

reportern Gülsen Bergsdal (2001) att man tidigare inte arbetat för att mänskliga rättigheter gäller 

alla. Istället för att se till individens väl och ve hade man omfamnat synsättet att det viktigaste är att 

inte diskriminera en etnisk grupp. På grund av denna undfallenhet har minoriteter inom minoriteten 

tagit skada enligt den dåvarande integrationsministern.

     Kulturantropologen  Mikael  Kurkiala  (2002)  försöker  i  en  artikel  fördjupa  ovanstående 

resonemang genom att  hävda att  samhället  idag karaktäriseras  av ”en nästan panisk skräck för 

skillnad” (Kurkiala DN 020306). Man är enligt honom så rädd för att dela upp människor i olika läger 
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att man inte vågar prata om problematiska vanföreställningar eller ta de som blir utsatta på allvar. 

Utifrån Kurkialas erfarenhet är det viktigt att alltid ställa sig frågan om det finns normer i samhället 

som legitimerar en handling. På så sätt kan man avgöra om kulturen kan vara en orsak att åtgärda.  

Heder är ett solklart fall som är mer djupgående än ”en tunn fernissa över en homogen mänsklighet” 

(Kurkiala DN 020306).  

5.1.5 Det dynamiska kulturbegreppet som l sning     ö

Att nyckeln till varför så många inte vill prata om hedersvåld är ett missförstånd kring hur man ska 

se på kultur är  Demirbag-Sten inte ensam om att  framföra.  Kulturantropologen Simon Ekström 

(2009)  menar  i  Hedersmorden  och  Orden att  det  är  människors  oro  inför  vad  ett  statistiskt 

kulturbegrepp  kan  göra  med  samhällets  gemenskap,  som  gör  att  man  förnekar  existensen  av 

hedersvåld.  Man  sätter  automatiskt  ett  likhetstecken  mellan  främlingsfientliga  och  andra  mer 

nyanserade debattörer och blundar därmed för förekomsten av ett mer dynamiskt kulturbegrepp. 

      Ekström har kartlagt och analyserat den debatt om hedersvåld som förekommit i media och 

universitetsvärlden under de senaste decennierna. Utifrån hans bedömning gör de som är kritiska till 

kulturbegreppet  en  rad  medvetna  feltramp  rörande  källkritik.  Detta  benämner  han  misstankens 

hermenuetik,  vilket innebär att  man läser sina motståndares texter  på ett  alltför misstroget  sätt. 

Analysen de ger resulterar i att kulturförespråkarna verkar stå för saker de inte alls har sagt. Man 

tror enligt Ekström att det alltid under den manifesta nivån finns en latent främlingsfientlighet, som 

pyr ut även om sådana ord inte bokstavligen finns där. Författaren visar hur kulturmotståndarna 

enligt honom tar delar av texter ur sitt sammanhang och citerar så att betydelsen blir en annan än 

den ursprungliga. 

För den som vill hissa varningsflagg inför en samhällsutveckling som man befarar håller på 

att gå över styr är det en stark poäng i att höga politiker och företrädare för forskarsamhället  

nyttjar samma språkbruk och tankefigurer som extremhögern. Problemet är bara att man är 

tvungen att tänja rätt ordentligt på kulturförespråkarnas utsagor för att kunna hävda att detta 

verkligen sker (Ekström 2009, sida 179).

     Dessa  anklagelser  mot  hans  meningsfränder  kallar  författaren  för  guilt-by-association  och 

omöjliggör enligt honom ett samtal där man kan få förståelse för varandra. Positionerna blir låsta 

och debattklimatet därmed alltför hett för att man ska kunna komma till en gemensam nyanserad 

plattform att utgå ifrån.  
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5.1.6 Sammanfattning av ovanst ende argumentationå

De som förespråkar att hedersvåld beror på kultur menar att ett bevis för detta är att kollektivet ofta 

försvarar  de handlingar  som en gärningsman har  begått.  Förövarna  är  också ofta  så  inne  i  sin 

kontext att det verkar ha svårt att tänka sig ett alternativt förfaringssätt. Med utgångspunkt i detta 

poängterar man gärna att man måste ta tillvara kunskaperna om hur hederskulturen fungerar för att 

kunna sätta in rätt åtgärder. Det är omöjligt att tillgodose individer med deras mänskliga rättigheter 

om man visar en kulturrelativistisk undfallenhet. Samhället kan kämpa för mångfald samtidigt som 

det bistår minoriteter inom olika etniska grupper. Att tala om kultur handlar heller inte om att låsa in 

människor  i  statiska kategorier  enligt  flera  debattörer.  Istället  bör  man fokusera  det  dynamiska 

kulturbegreppet och därmed uppmuntra förändring. 

5.2 VILKA ARGUMENT FINNS MOT ATT SÅ KALLAT HEDERSVÅLD UTFÖRT AV MÄN MED BAKGRUND I 
MELLANÖSTERN BEROR PÅ KULTUR? 

5.2.1 M ns v ld mot kvinnor r inte n got exotisktä å ä å

Sociologerna  Åsa  Eldén  och  Eva  Lundgren  (1997)  framförde  relativt  tidigt  i  debatten  en 

argumentationslinje  som skulle  komma att  få  genomslag  under  flera  år  framöver.  Debattörerna 

framlade tesen att  de starka reaktioner  som media och politiker  har  uttryckt  efter  olika fall  av 

hedersvåld egentligen handlar om att skapa en förskräckelse. Man vill konstruera något som unikt 

och exotiskt. Detta istället för att uppmärksamma att mäns våld mot kvinnor är vanligt bland alla 

etniciteter,  så  även bland svenskar.  Man skyler  över  sin  egen maktordning genom att  förlägga 

problemen till andra. Debattörerna menar att hedersvåld förvisso kan ha en kulturell variation, men 

om så  är  fallet  är  det  en  petitess.  Oavsett  härkomst  är  det  begreppet  kvinnoförtryck  som ska 

benämna fenomenet enligt Eldén och Lundgren. Det är viktigt att kalla saker vid dess rätta namn. 

     Även Gudrun Schyman (2002) vill fokusera det universella i mäns våld mot kvinnor. Hon 

understryker  att  talibanerna  i  Afghanistan  utövar  samma våld som männen i  Sverige.  Det  som 

förenar är vem som anses vara den som bestämmer. Även om betingelserna ibland kan ta sig olika 

uttryck bör fakta om vilka som besitter makten vara i fokus. I förlängningen innebär detta enligt 

politikern att  hedersvåld absolut inte skapar offer för en kultur.  Alla utsatta kvinnor blir  istället 

drabbade av samma mönster - en könsmaktsordning. 

Det är olika, men ändå lika i den meningen att män är överordnade kvinnor. Vi kan välja att se  

olikheterna, och vi kan välja att se likheterna (Schyman 020126).     
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5.2.2 Varf r dela upp v rlden i tv  skilda patriarkat?     ö ä å

Författaren Sara Stridsberg (2002) menar att man har olika fokus vid rapportering om mäns våld 

mot kvinnor beroende på vilken grupp i samhället brotten har skett inom. Orsaksförklaringarna är 

enligt henne tydligt uppdelade i kategorierna kultur och psykisk sjukdom. Men hon menar även att 

uppståndelsen i  media influeras av denna sortering.  Brott  begångna av svenska män blir  oftast 

endast en notis i marginalen där förövaren dessutom har en tillbakadragen roll i texten. Detta anser 

hon beror på att man vill undvika att skuldbelägga männen som grupp. Samtidigt blir det stora 

uppslag om det är en invandrad man som begår ett liknande brott. Då är man inte längre ett dugg 

oroad över risken att tynga ner en hel skara med människor med vad som är endast en mans verk. 

Man verkar då inte bry sig om att man skapar en negativ stereotyp.  

När det gäller Svenska mäns våld mot kvinnor är regeln att förövarna är osynliga. Det finns 

en hemsk massa misshandlade och mördade kvinnor i Sverige, men inga förövande män. […] 

När  det  gäller  Invandrarmän  gäller  det  omvända.  Här  fokuseras  Förövarna.  Tidningarna 

bjuder gång på gång in olika gäng av Mellanösternmän och låter dom prata ut sitt kvinnohat. 

Liknande artiklar om svenska män. Otänkbara (Sara Stridsberg 2002).

     Stridsberg blir upprörd över de konstruerade fantasifulla kontraster som enligt henne numera 

karaktäriserar samhällsklimatet. Hon anser att människor i allmänhet förminskar och förstorar upp 

händelser i samma veva, och verkar ha svårt att se de gemensamma skärningspunkterna. Författaren 

uttrycker det som att två skilda patriarkat har skapats i människors tankar, trots att det i realiteten 

endast rör sig om ett enda. Ett slagkraftigt exempel är att det har blivit integrationsministern som 

fått  ansvar  för  hedersvåldet  och  jämställdhetsministern  som  man  anser  bör  åtgärda  våld  från 

svenska män. Företeelserna skiljs åt och hamnar inom olika departement. 

    Detta  upplever  Stridsberg  som  anmärkningsvärt  eftersom  man  då  förlägger  orsaken  till 

hedersvåldet på att människor det berör inte skulle vara tillräckligt ”svenska”. Man verkar tro att 

integration leder till att mäns våld mot kvinnor försvinner. Detta är emellertid inte korrekt eftersom 

att jämställdheten i Sverige förvisso kanske finns på pappret, men knappast i det verkliga livet. 

Integration skulle alltså inte lösa någonting. 

5.2.3 Hets mot folkgrupp om man agiterar f r att v ld beror p  kultur ö å å

Att våld mot kvinnor är ett universellt problem snarare än ett specifikt kulturellt uttryck hävdar även 

Kurdo Baksi (2000). Han understryker att man sällan ser fakta som inte förstärker de fördomar man 
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redan  har  befäst.  Man  undviker  exempelvis  att  uppmärksamma  att  majoriteten  av  flickor  med 

bakgrund i Mellanöstern har precis lika stor frihet som ungdomar i majoritetssamhället. Samtidigt 

avstår man från att se faktumet att de flesta män som slår kvinnor har svensk bakgrund. Det är något 

som är svårt att beröra eftersom man då skulle behöva skärskåda majoritetskulturen. Människor 

verkar vilja bekräfta sina egna skillnadsskapande uppdelningar snarare än att hålla ett öppet sinne. 

Därför är man gärna mer negativt inställd till andra än behövligt, och alldeles för positiv till sin 

egen närmaste omgivning. 

Benägenheten att  på detta sättet förenkla och generalisera komplexa fall  kan få förödande 

effekter. Ett helt folk eller en grupp kan plötsligt stämplas som potentiella kvinnomördare. 

Det  är  horribelt,  och  i  realiteten  hets  mot  folkgrupp,  när  vissa  debattörer  påhejade  av 

medierna på fullt allvar hävdar att kvinnomord ingår i vissa traditioner och kulturer. Är det en  

omedveten  handling?  Eller  är  det  medvetna  försök  att  befästa  vår  fördomsfulla  syn  på 

”främmande” människor? Aningslöshet eller kulturrasism? (Baksi DN 001125)

5.2.4 Media konstruerar stereotypa kontraster som inte existerar i realiteten 

Ylva Brune (2006) har forskat om hur media framställt invandrare i svensk dagspress i samband 

med hedersvåld. Detta med utgångspunkt i mordet på Sara 1997. Utifrån de tolkningar hon gör av 

materialet finns en tydlig selektiv perception i vad media väljer att framställa. Detta med syfte att 

skapa stereotyper. Inte alltför sällan tar man även in olika ”experter” i syfte att försöka vetenskapligt 

påvisa hur ”invandrare” beter sig. Samma generaliserade förfaringssätt skulle enligt författaren vara 

omöjligt  om  det  skulle  handlat  om  ”svenskar”  som  utfört  något  brottsligt.  De  flesta  är  mer 

nyanserade än att dra alla ”svenskar” över en kam. Media förstår då att individer är unika, och att  

beteenden inte alltid är överensstämmande bara för att man kommer från en liknande miljö. Den än 

mer heterogena gruppen ”invandrare” samlar man däremot ihop i vad Brune kallar för en tydlig 

typberättelse.  Denna  utmålas  som  negativ  kontrast  till  den  positiva  kategorin  ”svensk”.  Att 

generalisera en hel etnicitet som god verkar nämligen vara möjligt när det gäller ens egen självbild. 

Sverige och svenskt tilldelas en utopisk position, där frihet och jämställdhet är realiserade. 

Därigenom blir texterna inte bara nationalistiska utan får också ett koloniserande drag. Det är 

genom att orientera sig mot svenskhet, som kvinnorna kan frigöra sig. […] Männen slår av 

hat mot kvinnan och av bitterhet mot Sverige. Männens våld blir i den kontexten inte bara en 

attack mot kvinnornas frigörelse utan mot Sverige i abstrakt mening (Brune 2006, sida 176). 

     Eva Reimers (2005) har liksom Ylva Brune analyserat media och dess rapportering. Skillnaden 
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är att fokus i hennes forskning istället har legat på mordet på Fadime 2002. Resultatet är i stort sett 

överensstämmande med ovanstående skildring om schabloner. 

5.2.5 Att f resl  f rsvenskande som tg rd r en kvarleva fr n kolonialismenö å ö å ä ä å

I antologin Debatten om hedersmord – feminism eller rasism skriver juristen Javiera Rizvi (2004) 

att den uppståndelse som uppkommit kring hedersvåld handlar om så mycket mer än de faktiska 

attackerande slagen. Hon menar att målet är att konstruera tankar som kan hjälpa till att kategorisera 

in människor i den klassiska dikotomin ”vi och dom”. Detta är enligt författaren kontraproduktivt 

eftersom man aldrig kan åtgärda brutalitet genom att tro att alla människor från Mellanöstern är 

precis likadana. Rizvi upplever att hederslogiken finns i olika varianter i alla samhällen, även i det 

svenska. Att det därför inte är kulturen som är orsaken till problemen utan något mer universellt än 

så tar hon för självklart. Att klassa försvenskande av invandrare som åtgärd är därmed inte gångbart. 

Rizvi vill visa hur absurda många fördomar är genom att vända på fenomenet, och sätta den svenska 

kulturen i fokus. 

I likhet med ”heder” är ”passion” och ”manlig stolthet” vanliga begrepp i de västerländska 

värdesystemen.  Fast  många  män  i  domstolar  använt  ”passion”,  ”svartsjuka”  eller 

”provokation”  som försvar  för  misshandel  eller  mord  på sin  fru,  flickvän eller  före  detta 

flickvän, är det inte korrekt att säga att ”alla svenska män” eller ”alla kristna män” som är 

”passionerade” misshandlar kvinnor (Rizvi 2004, sida 16). 

5.2.6 Fokuserar skillnader trots att likheterna r verv gande   ä ö ä   

Ingemar Lindberg och Magnus Dahlstedt (2002) är inne på en liknande linje när de i  Gammal 

raslära seglivad menar att talet om hedersmord är ett uttryck för vardagsrasismen. De ser det som 

ett hot mot demokratin att skillnadsskapande, baserat på att människor skulle vara sammanlänkade 

av  någon  slags  inneboende  kraft,  fortfarande  förekommer.  Debattörerna  menar  att  den  flitiga 

användningen av kulturella orsaksförklaringar beror på att myndigheter och media vill skapa en 

svensk självbild baserad på jämställdhet. Därmed förlägger man sådant som skapar nivåskillnader 

mellan män och kvinnor till  någon annan. Integrationspolitik bör enligt Lindberg och Dahlstedt 

fokusera på att radera självbelåtenhet snarare än att tvinga invandrare att bli svenskar.   

      Författaren Uma Narayan (1997) har med Dislocating Culture konstaterat att de områden som 

inte är en del av västvärlden ofta förknippas med något som hon benämner som ”death by culture”. 

Man tror att det är kultur som skapar allt dödligt våld mot kvinnor där men vägrar inse att det sker i 

alla kontexter. Narayan tar inte upp hedersvåld som specifikt exempel utan jämför istället mord 
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baserat på hemgift  i  Indien med mord baserat på ett kulturellt vurmeri för vapenhandel i  USA. 

Resonemanget har utifrån mitt perspektiv trots detta ett starkt samband med tidigare tankegångar 

här ovan. En del i detta är nämligen att man ser skillnad mer än likhet.

In thinking about issues of ”violence against Third-World women” that ”cross borders” into 

Western national contexts, it strikes me that phenomena that seem ”Different”, ”Alien” and 

”Other”  cross  these  borders  with  considerably  more  frequency  than  problems  that  seem 

”similar” to those that affect mainstream Western women (Narayan 1997, sida 100). 

5.2.7 Ben mnande kan leda till exkludering      ä

Statsvetaren Maria Carbin (2010) har i  Mellan tystnad och tal studerat vilka resonemang man för 

kring hedersvåld i offentliga dokument från svenska myndigheter. Carbin ger en distinkt bild av att 

man inom politiken kämpar med något som hon kallar benämnandets problematik. Genom att sätta 

ord på ett dilemma skapar man mening på ett sätt som också lätt skapar en illustration av ett ”vi och 

dom”. Man ringar in vad svenskhet är samtidigt som man därmed sätter upp en mur och exkluderar. 

Genom att säga att hedersvåld är ett utlopp för något annorlunda glorifierar man i samma ögonblick 

även lätt ”svenskheten”.  

     I samband med detta komplexa utformande kan man utifrån den forskning som Carbin bedrivit  

se en tydlig förskjutning av diskurser. För några decennier sedan dominerade en mångfaldsdiskurs 

som hade som främsta mål att uppbringa tolerans i samhället.  Man ansåg att  alla kulturer hade 

samma existensberättigande och gick ogärna i polemik med andra uttryck. Denna diskurs övergavs 

så småningom och författaren menar att debatten om hedersvåld var en mäktig ingrediens i att så 

blev fallet. Ersättaren blev istället en värderingsdiskurs där fokus var på det kulturellt specifika och 

på en hierarki som man ansåg var relevant att framföra. Myndigheterna verkar nu istället anse att de 

svenska normerna är högtstående och bör ha en hegemonisk position. Därmed blir lösningen på alla 

orosmoment en anpassning till en glorifierad svenskhet. 

      Maria Carbin menar i sin analys att ingen av diskurserna kan tillföra en fullständig bild av 

situationen kring hedersvåld. Däremot är hon starkt kritisk till att värderingsdiskursen har fått ett så 

stort genomslag. Hon vill gärna att man sammanför de olika diskurserna och därmed får en mer 

nyanserad bild av fenomenet. 

5.2.8 Sammanfattning av ovanst ende argumentationå

De som inte anser att hedersvåld har kulturella orsaksförklaringar fokuserar hellre på de likheter 

som finns mellan etniciteter kring problematiken mäns våld mot kvinnor. Man menar att dessa brott 
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begås överallt och istället därför är ett universellt fenomen som grundas i en könsmaktsordning. Att 

man så ofta benämner hedersvåld som kulturellt tror man beror på att man vill skapa en hierarki 

mellan människor. På det sättet kan man glorifiera den egna svenska självbilden och frånta sig egen 

skuld. Hur man benämner hedersvåld handlar alltså om fördomar, samt bristande insikt om sitt eget 

sammanhang. Att man generaliserar och placerar in människor i ett vi och ett dom, leder i slutändan 

till främlingsfientliga uttryck som inte gynnar någon. 

5.3 VILKA ARGUMENT FINNS FÖR ATT VÅLDTÄKT UTFÖRT AV MÄN MED BAKGRUND I SVERIGE 
BEROR PÅ KULTUR? 

5.3.1 Omgivningens definition av skuld p verkar den kvinnliga integriteten å

Journalisten Katarina Wennstam (2002) redogör i  Flickan och skulden för hur hon anser att det 

svenska rättsväsendet ser på kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. Slutsatsen är att domslut och 

resonemang i förundersökningar ofta beror mindre på vilket brott som har genomförts, och mer på 

hur  offret  har  betett  sig  innan  våldtäkten.  Det  hör  enligt  författaren  exempelvis  till  informell 

rättspraxis att man ser saker såsom graden av berusning, ”utmanande” val av kläder eller en kyss i  

början på kvällen som förmildrande omständigheter. Man letar efter ”villiga” signaler som kan ha 

inneburit att mannen missförstått ett tydligt nej. Hur man ser på våldtäktsmannen påverkas alltså av 

vilken ”sort” kvinnan som förövaren har gett sig på är. 

Kort kjol eller inte har inte med brottet att göra. Men somliga – både hos polisen som gjorde 

förundersökningen och hos tingsrätten som skrev domen – anser tydligen att  det har med 

flickans karaktär att göra. Att det spelar roll. Det är som att placera henne på någon slags  

trovärdighetskarta. Aha, genomskinlig topp. En sådan tjej. Då vet vi vad vi har att göra med. 

Det finns inget skrivet om vad någon av de tre åtalade killarna hade på sig 

(Wennstam 2002, sida 14). 

       Ovanstående citat handlar om ett av de fall som författaren har studerat, men kontentan kring 

missvisande  skuldbeläggande  är  i  boken  ständigt  återkommande.  Myter  om  den  kvinnliga 

sexualiteten påverkar alltså vilka offer som anses fria från egen skuld eller ej. Detta leder även till  

att  vissa  kvinnor  inte  anses  kunna  vara  våldtäktsbara.  De  har  helt  enkelt  verkat  så  sexuellt 

tillgängliga att deras motstånd inte tilldelas betydelse. 
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5.3.2 R ttsv sendet legitimerar v ldt kter genom att inte ta dem p  allvarä ä å ä å

Juristen Ulrika Andersson (2004) har i Hans (ord) eller hennes? även hon studerat hur rättsväsendet 

avgör våldtäktsmål. En viktig utgångspunkt är att domstolarna numera endast ska uppmärksamma 

huruvida tvång har förelegat i en sexuell handling. Av någon anledning verkar man allt som oftast 

emellertid  skifta  fokus  från  denna  form av  bevisning,  till  att   penetrera  hur  tydligt  offret  har 

samtyckt till  situationen. Det lever kvar en gammal kultur som fanns i paragraferna förr. Ibland 

verkar det som att målsäganden står inför rätta istället för den åtalade. Det är hennes trovärdighet 

som avgör målet istället för de faktiska bevis som presenterats. Hennes bestämda åsikt är att man 

inte implementerar den lagstiftning som finns.

      De normer som ger upphov till denna skeva tolkning av lagstiftningen är enligt Andersson en  

förlegad uppfattning  om olika genusroller  inom den heterosexuella  ramen.  Dels  anses  det  vara 

naturligt  med  visst  våld  mellan  en  man  och  kvinna.  När  en  kvinna  uppger  att  hon  har  blivit 

våldtagen  (och  dessutom kan  visa  upp  en  mängd  skador)  så  frågar  sig  rätten  om hon  kanske 

egentligen tyckte om det.  Detta istället för att utgå ifrån att  kvinnor inte uppskattar att  en man 

orsakar ett svullet underliv och blåtiror. Dessutom är det så att om en kvinna (som av anledningar 

såsom berusning eller stelfrusen rädsla) inte har mäktat med att säga nej behandlas som om hon var 

redo  för  sex.  Att  mannen  inte  hejdat  sig  inför  det  andra  könets  passivitet  anses  inte  vara 

beklagansvärt eftersom domstolsväsendet enligt Andersson menar att kvinnor ändå oftast har den 

tillbakadragna rollen vid sexuellt umgänge. 

     Vid många andra brott  där gärningsmannen påstår  att  målsäganden egentligen var med på 

förloppet avför man ofta ett sådant påstående. Man bedömer hur rationellt det vore och inser oftast 

att det inte är rimligt att människor njuter av en brottslig handling. 

När  domstolarna  skall  avgöra  huruvida  bristande  samtycke  föreligger  bedöms  dock  inte 

offrets rationalitet. Istället är det offrets kroppsliga och verbala uttryck som blir avgörande för 

bedömningen. Den ”manliga” rationella viljan som är grundläggande för ansvarsläran har här 

ersatts av ”kvinnliga” förkroppsligande viljeuttryck. En fråga som i grunden gäller hans våld 

görs i rättstillämpningen om till ett problem om hennes vilja (Andersson 2004, sida 272). 

       Att det ligger på kvinnans ansvar att avböja en sexuell invit ger enligt Andersson även starka 

konsekvenser  för  definitionen  av  kvinnans  kropp.  För  tillfället  verkar  samhället  tro,  även  om 

utgångspunkten  är  informell,  att  kvinnor  är  ständigt  sexuellt  tillgängliga  ifall  inte  annat  anges. 

Eftersom  kvinnor  därför  också  kan  anses  vara  ständigt  angripbara  bli  situationen  knappast 

konstruktiv. Det är också genom detta synsätt som skulden förflyttas till kvinnan. Mannen bär inte 
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ansvaret på sina axlar eftersom det inte finns något krav som säger att han behöver förvissa sig om 

att den andra är intresserad. Hon måste säga nej, annars är det alltid fritt fram. 

      Andersson ser denna juridiska tillämpning som en allvarlig brist eftersom hon menar att makten 

inte endast är repressiv genom att påpeka inför människor vad de inte får göra. Rättsväsendet har 

dessutom en konstituerande roll, då det producerar uppfattningar om vilket beteende som är tillåtet. 

När det kommer till detta brott kan det enligt henne därför vara så att samhällets yttersta bas för 

säkerhet (som rättsväsendet bör vara) snarare indirekt ger upphov till våldtäkter.

5.3.3 Erotisk aggression och fostran till r dslaä

Debattören Katrine Kielos (2008) resonerar i  Våldtäkt & Romantik kring hur samhällets normer 

kring  förhållandet  mellan  man  och  kvinna  också  avgör  vår  reaktion  på  våldtäkt.  Ur  hennes 

perspektiv finns en kultur kring att  mannen ska vara aktiv och kvinnan passiv.  Det flesta inser  

emellertid inte att det är kulturellt, utan tror att det är naturligt. Detta gäller även kvinnor, trots att 

det är mot dem som förtrycket utkristalliserar sig. Man har internaliserat synsätt som anger att det är 

erotiskt med underkastelse, helt enkelt därför att det är det enda man vet om. För att få närhet tror  

många att det är ett krav att ställa upp på aggression. På grund av detta är det enligt Kielos så svårt 

att  diskutera våldtäkt.  Vår  sexualitet  är  så  starkt  förknippad med förutsättningarna för våldtäkt. 

Därför är det smärtsamt att reflektera över vilka som har en del av ansvaret. 

      Ytterligare en konsekvens av att man ser våldtäkt som tämligen naturligt är enligt Kielos att man 

tidigt fostrar unga kvinnor att anpassa sig till situationen istället för att göra uppror. Man infogar en 

ständigt aktiv rädsla i deras medvetenhet. Detta genom att instruera om vilka platser som är farliga 

och vilka signaler som kan ”misstolkas”. Att prata med män om vilket beteende som är respektfullt 

verkar inte vara lika aktuellt. Det hela leder så småningom till en oundviklig skuld när en våldtäkt 

inträffar. Samhället hade ju förutspått skeendet och därför tror man att dess ansvar är mindre – kvar 

är endast ett ”vad var det vi sa”. Hånet riktas mot kvinnan som varnats. 

5.3.4 Den manliga sexualitetens gissel r att alltid vara redo     ä

Katarina Wennstam (2004) dissekerar i sin uppföljare En riktig våldtäktsman vad hon menar är en 

nidbild  av  den  manliga  sexualiteten.  Utifrån  de  många  domslut  hon  har  analyserat,  samt  de 

intervjuer hon har genomfört med dömda sexualbrottslingar, framkommer ett synsätt som innebär 

att män av naturen inte kan stoppas när de väl känner sig upphetsade. Argumentet innebär att den 

biologiska anatomin gör män till tickande bomber. Wennstam menar att detta är en kulturellt skapad 

myt  vars syfte är att  upprätthålla ett  förtryck mot kvinnor.  Genom att  exempelvis rättsväsendet 
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framför  sådana  åsikter  konstituerar  man  en  manlighet  som i  sig  indirekt  ger  upphov  till  nya 

våldtäkter. Brottet är alltså sanktionerat av samhällsklimatet. Även Katrine Kielos (2008) berör hur 

den manliga sexualiten framställs. 

Föreställningen om mannens sexualitet som en av honom själv oberoende reaktion på kvinnan 

ger våldtäktsoffret den aktiva rollen i dramat trots att det är hon som är brottsoffret. Mannens 

beteende är  förprogrammerat  av hans sexuella lustars ofrivilliga svallningar och är  därför 

något som hon borde ha kunnat räkna med, rentav tagit hänsyn till (Kielos 2008, sida 34).  

     Katarina Wennstam (2004) vill emellertid även poängtera att förtrycket inte endast riktar sig mot 

kvinnor. Det förlöjligar även män. Att påstå att män som grupp inte kan behärska sig bara för att de 

är i närheten av en kvinna är att frånta halva befolkningen i Sverige dess ansvar. Ett exempel på hur 

rättsväsendet ser på manlig sexualitet är att förhörsledare ofta vid förundersökningar undrar vilken 

typ av trosor offret hade på sig under övergreppet. Utgångspunkten är att  det är  avgörande hur 

lockad mannen blev av att genomföra sin våldsamma handling. Utifrån den analys som Wennstam 

framför verkar rättsväsendet ibland tro att någon form av reptilhjärna tar över i män så fort de ser en 

spetskant.   

     Wennstam redogör även för  hur  samhället  har  satt  i  system att  framhålla  en  missvisande 

stereotyp av hur en våldtäktsman ska se ut och bete sig. När välbärgade män som ser bra ut blir 

åtalade  för  våldtäkt  verkar  det  som  om  de  har  lättare  att  frias.  Rättsväsendet  har  ofta  en 

ovetenskaplig fantombild av hur en ”riktig” gärningsman är. Man fokuserar mer på vilka aktörer 

som är inblandade och mindre på vilken handling som har utförts. 

     Detta bruk av fördomar menar författaren är ett  uttryck för att  samhället  gärna vill  skjuta  

problemet ifrån sig. Om man har en förenklad bild av vilka som kan bli eller är våldtäktsmän är det 

lättare att undvika problemet. Ens eget ansvar minskar om man lyckas skapa en grupp som anses ha 

det värre.  Wennstam menar att mörkläggande i sig kan vara ett kulturellt uttryck eftersom man inte 

är tillräckligt distanserad för att se sanningen. 

     På samma sätt är det väldigt få av de sexualbrottslingar som Wennstam intervjuat som vill  

definiera sig som våldtäktsmän. Detta trots att de är dömda. Anledningen är att deras självbild inte  

överensstämmer med den förfärliga människa som samhället lärt dem ligger bakom sådana brott. 

Men vad får det för konsekvenser att kvinnor framför allt är rädda för en våldtäktsman som i 

realiteten inte är särskilt vanlig? Och varför har just myten om den flåsande mannen i parken  

fått  ett  sådant  fäste?  För  annars  måste  vi  kanske  fråga oss vad som finns i  den normala 

svenska vardagen som framkallar våldtäkter. Om det är ”vanliga killar”, med ungefär samma 
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moraluppfattning som vem som helst, som begår övergrepp – då kanske det är så att det finns  

spår av kvinnoförtryck och godkännande av ”vissa” övergrepp också i den vanliga svenska 

moralen. Därför behöver vi monstret (Wennstam 2004, sida 190).  

5.3.5 Media vaggar in oss tron om att man inte kan vara vanlig och v ldt ktsman å ä

Även inom socialt arbete har detta uppmärksammats. Mona Livholts (2007) analyserar i  ”Vanlig  

som vatten” vilka stereotyper som media har presenterat i samband med att en serievåldtäktsman i 

Umeå,  som  i  folkmun  kallats  Hagamannen,  spred  oro  i  början  på  2000-talet.  Samtidigt  som 

medierna förmedlade en bild av att det är män med avvikelser som våldtar, framkom också en tydlig 

föreställning om vad normal manlighet är. Dessa strikta kontraster ställdes så småningom på sin 

spets då den man som slutligen greps visade sig vara en omtyckt ”helsvensk” familjefader med ett  

vanligt arbete. Fördomar om att det måste vara en invandrare alternativt enstöring som utfört dådet 

kom på skam. Men även efter gripandet använde sig tidningarna av starka motsatser för att bygga 

upp en viss dramaturgi. Journalisterna menade att gärningsmannen någon gång måste ha genomgått 

en förvandling i det att han först var hederlig och sedan blev ett så kallat monster. 

      Media använde sig enligt Livholts av grova förenklingar i syfte att värja sig från bilden att man 

kan vara vanlig och våldtäktsman samtidigt. De ville framföra att denna person var exceptionell och 

inte en produkt av det egna samhället. 

5.3.6 Redan tidigt socialiseras vi in i v r syn p  v ldt ktå å å ä

Sociologen Stina Jeffner (1997) har i ”Liksom våldtäkt, typ” intervjuat sexton ungdomar på femton 

år om deras förståelse av våldtäkt. Informanterna är till en början alla övertygade om att våldtäkt är 

ett fruktansvärt brott. De verkar också vara överens om att rubriceringen innebär att en kille inte 

respekterar när en tjej säger nej till sex. Jeffner menar att alla ser handlingen som förkastlig, men 

understryker att detta endast är fallet på en principiell nivå. När de istället börjar reflektera kring 

konkreta exempel omtolkas nämligen innebörden av våldtäkt. Olika omständigheter som är en del 

av situationen används som redskap i en i tankarna ständigt pågående förhandling. Ungdomarna 

börjar omformulera sin egen ursprungliga gräns, från att vara absolut till att bli relativ. Det slutar  

ofta med att händelser där kvinnan säger nej till mannen inte alls ses som våldtäkt. 

     Exempelvis  är  det  flera  av  ungdomarna  som pratar  om sex  som blivit  ett  resultat  av  en 

övertalningskampanj från killens sida. Man menar att det hör till det normala att tjejer vill ha sex 

även fast de säger nej. Det är på något sätt en del av spelet att vara ”svårfångad”. Betydelsen av nej 

urholkas alltså till att egentligen betyda ja. En av informanterna menar att det dock finns ett absolut 
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nej, men medger samtidigt att det nog kan vara svårt för killar att inse vad som är vad. Man anser  

det vara förståeligt om en man tolkar situationen som att kvinnan faktiskt är upphetsad trots att hon 

säger motsatsen. Framför allt gäller detta om övergreppet skett inom ramen för en relation. 

     En av informanterna säger att det nog förekommer våldtäkt inom många förhållanden, men att 

det skulle vara taskigt av tjejen att anklaga sin pojkvän för det. Eftersom man har ingått ett löfte om 

en relation kan pojkvännen inte vara en våldtäktsman, trots att han kan begå en våldtäkt. Hon skiljer 

alltså på dessa båda definitioner, då en våldtäkt inte alltid verkar förutsätta att det finns en förövare.  

Alla utom en informant motsätter sig att det är moraliskt riktigt att anmäla en sådan våldtäkt till 

polisen. Man tycker att det skulle vara elakt av offret. 

     Förutom detta framför flertalet av ungdomarna även andra omständigheter som de använder för 

att bagatellisera andras och sina egna upplevelser. En tjej som Jeffner intervjuat menar att hon blivit 

utsatt för något som skulle kunna ha varit en våldtäkt, men eftersom hon var full och dessutom kär i 

killen får man inte kalla situationen det. Flera informanter framhärdar också att fina killar med en 

vacker utsida knappast kan vara våldtäktsmän. Om offret dessutom inte explicit inför alla på skolan 

visar att hon mår dåligt över vad som har skett, tror ungdomarna att våldtäkten är en fantasifull 

lögn. Dessutom framkommer även perspektivet att kvinnor med dåligt rykte som omgivningen ser 

som en hora är det vanligaste offret, samt att detta är tämligen oundvikligt. 

5.3.7 Begreppet hora som stigma ger risk f r v ldt ktö å ä

Denna promiskuösa stämpel som tjejer ibland blir etiketterade med berör även Fanny Ambjörnsson 

(2003). Hennes I en klass för sig visar hur elever, på den gymnasieskola där hon befunnit sig under 

ett läsår, ständigt måste förhålla sig till hotet om att få en lägre status genom ordvalet hora. De 

anpassade sig därför till den så ofta utstuderade balansakten mellan att vara en ”slampa” och att ses 

som okvinnlig. Informanterna ville vara åtrådda, men inte så mycket att människor omkring dem 

uppfattade detta som ständig sexuell tillgänglighet. Detta stigma kunde nämligen leda till farliga 

situationer såsom våldtäkt, som sedan fylldes med skamkänslor utifrån hur man själv agerat. 

     Stor osäkerhet omgärdade samtidigt användandet av begreppet eftersom kvinnan inte alltid 

kunde kontrollera när det skulle användas. Makten över hur den egna kroppen skulle definieras låg 

hos illvilligt skvallerbeteende och viskningar i korridorerna, snarare än egna beslut. 

Horan blir, i vår föreställningsvärld, en beklagansvärd skamfylld person med låg status och få 

möjligheter att återupprätta sin heder. Eftersom makten att benämna ligger i andras händer 

kan hon själv omöjligen rentvå sig från ryktet. Hon är ett offer i så måtto att hon själv har få 

möjligheter att styra händelseförloppet (Ambjörnsson 2008, sida 207). 
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5.3.8 Dokument fr n staten inneh ller ocks  normer om v ldt ktå å å å ä

Statsvetaren Maria Wendt Höjer (2002) visar i  Rädslans Politik att det inte är så lätt som att man 

kan  förlägga  problematiken  kring  våldtäkter  till  ungdomens  värld.  Snarare  är  dess 

grundförutsättning  normer  i  hela  samhället.  Dessa  tar  sig  till  och  med  uttryck  i  de  offentliga 

utredningar och motioner som hon har studerat. Forskningen har bedrivits i ett spann av dokument 

från 1930-talet till 1990-talet. Wendt Höjer menar att mycket under denna tidsperiod har förändrats. 

Men samtidigt  finns det  gemensamma nämnare i  alla  dessa tidsperioder  som har en bevarande 

funktion,  och  lämnar  könen  i  ett  fortsatt  pågående  orättvist  förhållande  till  varandra.  Denna 

stabilitet  skapas  enligt  författaren bland annat  genom en avpolitisering av våldet.  Politiker  och 

diverse statliga instanser pratar förvisso om våldtäkt, men gör det utan att sammanföra kategorierna 

kön och makt. Så fort diskussionerna går in på att våldet kan handla om en manlig hegemoni backar 

både folkvalda och myndighetspersoner från att införa diverse åtgärder. Detta kombineras med vad 

Wendt Höjer kallar mäns politiska primat. Då kvinnor blir våldtagna länkas det snabbt till att det 

endast är ett problem för individer, alternativt för kvinnor. Man ser dessa brott som ett särintresse 

vars  utplåning  män  inte  skulle  gynnas  av.  Den  manliga  normen  har  gett  som konsekvens  att 

politiska förslag för att kunna erhålla en legitim ställning tvingas bli könsneutrala. 

5.3.9 Sammanfattning av ovanst ende argumentationå

De som menar  att  våldtäkt  legitimeras  av  svensk  kultur  uppmärksammar  att  genusroller  samt 

föreställningar  om  sexualitet  påverkar  samhällets  syn.  Samtidigt  som  rättsväsendet  letar 

förmildrande  omständigheter  och  skuldbelägger  offren  skapar  media  missvisande  stereotyper.  I 

domstolen har man skiftat fokus från lagstiftningens skrivningar om tvång till att istället se till ett 

kulturellt sprunget fokus på samtycke. Rättsväsendet letar beteenden som kunde ha gjort att mannen 

inte förstod ett nej. Myten om att män inte kan hejda sig om de blir upphetsade lever kvar, liksom 

att vanliga män inte genomför brottet. Mannen antas vara aktiv och kvinnan passiv. Allt detta är ett 

sätt att skjuta problemet ifrån sig. Det verkar som att ungdomar anser att våldtäkt är förkastligt på 

en principiell nivå, men när det kommer till konkreta exempel ser man det som något normalt. 
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5.4 VILKA ARGUMENT FINNS MOT ATT VÅLDTÄKT UTFÖRT AV MÄN MED BAKGRUND I SVERIGE 
BEROR PÅ KULTUR? 

5.4.1 Utanf rskap och maktl shet r en r d tr d som f rbinder f r varnaö ö ä ö å ö ö ö

Katarina Wennstam (2004) har i En riktig våldtäktsman (som i föregående frågeställning redovisats) 

framfört en del argument som skulle kunna tala för att våldtäkt kan ha kulturella orsaksförklaringar, 

kopplat  till  ett  svenskt  samhällsklimat.  Samtidigt  finns  där  även  ett  annat  perspektiv  som blir 

särskilt tydligt i de samtal som författaren har haft med terapeuter och åklagare som ofta möter 

våldtäktsmän.  Utanförskap  är  nämligen  ett  begrepp  som  återkommer  i  de  flesta  intervjuer. 

Informanterna menar att  en röd tråd som förbinder många förövare är att  de har ställts utanför 

samhällets gemenskap. På grund av detta har man även tappat den moraliska kompass som andra 

medborgare kan tillföra till det egna känslolivet. Flertalet våldtäktsmän uppger att de känner sig 

annorlunda, alternativt att de inte blivit sedda för den de egentligen är. De känner sig exkluderade, 

och vet inte riktigt hur de ska hantera detta. 

     För att kunna kompensera denna känsla av maktlöshet ser männen till att återerövra makt genom 

att förnedra någon annan. De försöker må bra genom att åsamka en annan person mer smärta än de 

själva upplever. Grundproblemet när det gäller våldtäkt anses alltså vara en bristande självkänsla 

och  avsaknaden  av  en  tro  på  att  förövarna  klarar  av  att  genomföra  konstruktiva  möten  med 

människor. 

5.4.2 Trauman i barndomen kan leda till att man skadar andra 

Något som, enligt de terapeuter och åklagare som Wennstam talat med, återkommer är också att 

gärningsmännen på något sätt har haft en stökig barndom. Diverse trauman kan leda till att man har 

svårt  för  att  visa  empati  mot  andra.  Att  knyta  an  på  ett  nära  plan  till  andra  människor  blir  

komplicerat. Man sluter sig och blir isolerad från omvärlden. Dessa personer anses helt enkelt ha 

vissa brister i sin sociala kompetens som kan leda till att andra blir behandlade på ett felaktigt och 

förnedrande sätt. Detta i kombination med psykiska problem och aggressiva utbrott leder ibland till 

brottsliga gärningar såsom våldtäkt. I samtal med psykologen Olof Risberg framförs exempelvis 

följande.

”Vissa saker går igen – det är ofta den ensamma, lite udda killen. Det draget utkristalliserar 

sig mer och mer.” Han berättar om utanförskap, om fruktansvärda trauman i barndomen, om 

osynlighet och om oförmågan att tycka om sig själv (Wennstam 2004, sida 120). 
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      Elisabeth Kwarnmark (2002), även hon psykolog, bekräftar denna bild i  Våldets psykologi. 

Utifrån hennes förståelse finns belägg för att den pervesion som våldtäktsmän står för uppkommer 

genom ett trauma som man önskar kontrollera. När man känner sig kränkt börjar man ofta fokusera 

på sina egna tillkortakommanden. Då vill människan hämnas genom låta vanmakten drabba någon 

annan.  Kwarnmark  skriver  att  berättelser  om  mörka  barndomsupplevelser  och 

otillräcklighetskänslor som ger djup ångest är vanliga. Hon menar även att våldtäktsmän ofta har 

svårt att förstå att den egna personen inte alltid känner som alla andra människor. Man inser inte att 

andras behov kan vara skilda från ens egna, och därför utsätter man andra för egna önskningar utan 

att fråga om lov. 

5.4.3 Skeva gr nss ttningar kan skapa st rd sexualdriftä ä ö

I  de  intervjuer  som  Wennstam  (2004)  utfört  återkommer  ytterligare  ett  tema.  Informanterna 

beskriver att våldtäktsmän allt som oftast har en störd sexualdrift på något sätt. En terapeut menar 

att de ofta kommer från en hemmiljö där gränserna kring sexualiteten på något sätt varit onaturlig. 

Antingen har föräldrarna inte alls pratat om sex och relationer och på det sättet avsexualiserat livet. 

När barnet blir vuxet vet det därför inte hur man bör reagera i diverse situationer som har med lust 

att göra. Eller så kan det vara så att föräldrarna rört sig på den andra extrema sidan av uppfostran 

och översexualiserat omgivningen. Man kan ha pratat mycket om sex på ett otyglat vis samtidigt 

som föräldrarna inte hymlat med deras egna aktiviteter. Barnet kan därför i vuxen ålder tro att sex är 

något som förekommer i nästan alla relationer. Någon av de intervjuade nämnde också att många 

våldtäktsmän själva har blivit sexuellt utnyttjande. 

5.4.4 F r varna bem ts med f rakt snarare n kulturellt uppmuntrandeö ö ö ö ä

Ett argument som även det är  genomgående i de redogörelser som Wennstam presenterar är att 

våldtäkt inte kan vara kulturellt skapat eftersom förövarna i Sverige är så föraktade. Om samhället  

uppbringar ett  hat mot en viss grupp kan det inte samtidigt sanktionera handlingen. Författaren 

sammanfattar ståndpunkten genom att påstå att våldtäktsmän tillhör de lägsta kasten i det svenska 

samhället. De våldtäktsmän som är intervjuade berättar hur framför allt de själva, men även deras 

nära och kära, blivit hotade till livet av okända människor. Många har tvingats till att flytta eller 

låtsats vara någon annan. Även inom kriminella kretsar ser man ner på våldtäktsmän som om de 

vore avskum. I fängelser blir de ofta hårt åtgångna utifrån denna hierarki, varpå de ofta placeras på 

särskilda avdelningar. 

      Flera av de förövare som Wennstam talat med uttrycker också själva en stark avsky mot deras  
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”sort”. De vill sällan kalla sig våldtäktsmän på grund av att de har väldigt starka negativa känslor 

mot  andra som utfört  en liknande handling.  En terapeut  påtalade  att  processen att  få  en dömd 

våldtäktsman att inse vad han har åsamkat ofta är lång och komplicerad. Men när väl polletten 

trillar ned är det många som blir självmordsbenägna. Detta på grund av att man inte känner livslust 

efter att ha fått förståelse för att man har delar av sin tillhörighet i ett sällskap som man hatar. Man 

vill helt enkelt hellre avlida än att titulera sig som våldtäktsman.

      Att  våldtäktsmän ofta av samhället  blir  utpekade som vedervärdiga är även ett  tema som 

återkommer i  en intervju med terapeuten Per Isdal som Henric  Nilsson (2011) genomfört.  Han 

menar att samhället tidigt lär pojkar hur de bör bete sig mot flickor. Den svenska befolkningen har 

det så pass inpräntat i bakhuvudet som en av de starkaste värderingarna. När en man så bryter mot 

överenskommelsen inser han misstaget och tar  väldigt illa vid sig. Kulturen uppmuntrar utifrån 

detta synsätt inte våldtäkt. 

Hos dessa män finns en ofantlig känsla av skam. Den kan ta sig uttryck på flera sätt:  ett  

bagatelliserande av våldet, nytt våld eller – i kontakt med skammen – självmord. Små pojkar  

lär sig tidigt att du slår inte kvinnor eller de som är mindre än dig själv. Det är omanligt och 

fegt. Så när våldet kommer in i relationen så är det naturligt att det blir djupt skamfullt

(Socionomen 7/2011, sida 21).  

5.4.5 V ldt kt som en naturlig del av m nniskans biologi å ä ä

Randy Thornhill och Craig Palmer (2000) menar i A Natural History of Rape att en viktig orsak till 

att  våldtäkter  fortfarande  är  vanliga  fenomen  i  samhället  är  att  man  har  fokuserat  för  lite  på 

biologiska mekanismer. En central del i problematiken kring våldtäkt är enligt författarna att det 

existerar  en  stark  intressekonflikt  mellan  könen  eftersom reproduktionen  sker  på  så  olika  sätt. 

Medan kvinnor måste lägga ned mycket tid på att framkalla avkommor genom sin graviditet, kan 

män lägga ned ett minimum av tid på att befrukta många olika partners. 

     Kvinnor har alltså en önskan om att med en lugn metod välja partner så att beslutet blir klokt.  

Män  däremot  gynnas  av   att  byta  partner  ofta  och  utan  betänkligheter.  Deras  reproduktion 

karaktäriseras av ett snabbt tempo för att kunna föra vidare sina arvsanlag i så stor utsträckning som 

möjligt. I detta har alltså kvinnor ett slags övertag eftersom de kan välja och vraka, medan män tar 

vad de kan få. Några män kommer därför oundvikligen bli bortvalda eftersom antalet kvinnor som 

vill ha flera partners under kort tid är begränsat. Driften att föröka sig bland dessa män kommer då 

så  småningom  leda  till  våldtäkt.  Detta  menar  Thornhill  och  Palmer  inte  alls  är  särskilt 

anmärkningsvärt utan snarare högst naturligt. 
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Human rape arises from men´s evolved machinery for obtaining high number of mates in an 

environment where females choose mates.  If  men pursued mating only within committed 

relationships, or if women did not discriminate among potential partners, there would be no 

rape (Thornhill & Palmer 2000, sida 190-191).    

     Ett påstående som dessa biologer anser är gravt felaktigt är att våldtäkt skulle handla om makt.  

De menar att män som våldtar inte tänker på att de utövar någon form av förtryck över kvinnan utan 

endast har sin egen reproduktion i tankarna. Våldtäkt är utifrån deras förståelse istället ett uttryck 

för att en man bestämmer sig för att ta kontroll över den egna sexualiteten. Författarna poängterar  

alltså att debatten bör fokusera på sexualdriften som orsaksförklaring till brottet. 

     Deras slutsats är att evolutionen har skapat människan så som den är, inklusive de beteenden 

som man kan anse vara negativa. Män och kvinnor anpassar sig ständigt utifrån omgivningen och 

dess  förutsättningar  med  syfte  att  kunna  överleva  och  föra  vidare  sina  gener  till  kommande 

generationer. Människan vill komma vinnande ur det naturliga urvalet. Detta perspektiv på våldtäkt 

menar de är att se till vetenskapen snarare än ideologi.

5.4.6 Sammanfattning av ovanst ende argumentationå

Några av de källor som menar att våldtäkt i en svensk kontext inte är kulturellt skapat har diverse 

psykologiska  teorier  i  fokus.  Debattörerna  menar  att  en  känsla  av  utanförskap  sammanlänkar 

gärningsmännen. Eftersom de känner sig exkluderade från samhället och därmed maktlösa vill de 

kompensera detta genom att förnedra någon annan. En traumatisk barndom kan ofta vara orsaken 

till detta utanförskap. Även en störd sexualdrift kan ge upphov till dessa brott. Att våldtäkt ofta är så 

föraktat i samhället motbevisar även att det skulle röra sig om kultur. Samhället anses inte kunna 

hata och uppmuntra en handling på samma gång. Förutom detta finns det även de som menar att 

våldtäkt  baseras  på  diverse  biologiska  mekanismer.  Eftersom kvinnor  tar  längre  tid  på  sig  vid 

reproduktion på grund av graviditet  finns det ett  överskott  av män som vill  skapa barn. Denna 

önskan om att sprida sina arvsanlag vidare anses leda till våldtäkt. Detta anses vara en naturlig del i  

att människan anpassar sig till förutsättningarna till omgivningen, vilket är grunden för evolutionen.

6 ANALYS

6.1 En första betraktelse – om skillnader

Debatterna kring problembeskrivningarna hedersvåld och våldtäkt verkar vid en första betraktelse 
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innefatta en hel del variabler som skiljer dessa åt. Motargumenten i de båda samtalen är nämligen 

inte alls desamma. På samma sätt rör sig debattörerna, som förespråkar att företeelserna handlar om 

kultur, på olika sociologiska nivåer. Mer om detta här nedan... 

6.1.1 K nsmaktsordningen anses inte alltid vara ett slagkraftigt motargumentö

När det gäller hedersvåld kan man i resultatet se att de som inte agiterar för en kulturell grund 

istället rör sig på en strukturell nivå. Debattörerna väljer att fokusera på det förtryck som de anser 

förenar människor över hela världen – den så kallade könsmaktsordningen. Olika etniciteter anses 

leva  med  likartade  förutsättningar,  snarare  än  skilda  föreställningsvärldar.  Så  kallat  hedersvåld 

innebär alltså inte något kvalitativt annorlunda än mäns våld mot kvinnor i stort. 

       I debatten om våldtäkt är detta emellertid frånvarande. Bland de röster som anser att våldtäkt  

inte är svensk kultur verkar könsmaktsordningen inte anses vara relevant att ta i beaktande. Utifrån 

min  tolkning  kan  detta  bero  på  åtminstone  två  olika  resonemang.  Antingen  är  det  så  att 

genusvetenskapen  och  den  feministiska  ideologin  endast  anses  vara  aktuell  när  man  talar  om 

problematik  som  man  anser  tillhör  ”andra”.  Utövarna  av  hedersvåld  stämplas  som  så  pass 

annorlunda,  att  man  tar  till  argumentet  könsmaktsordning  för  att  inte  ge  upphov  till 

främlingsfientliga tongångar. 

     Det skulle också kunna vara så att den springande punkten istället är att man tar för givet att 

våldtäkt inte endast och uteslutande utförs av män med bakgrund i Sverige. Eftersom fenomenet 

våldtäkt  anses  vara  ett  problem  för  hela  världen  blir  det  automatiskt  ett  uttryck  för 

könsmaktsordningen. Man behöver helt enkelt inte understryka det universella i problematiken om 

den  tycks  vara  självklar.  När  det  gäller  våldtäkt  är  alltså  förespråkarna  av  en  tillämpning  av 

kulturbegreppet  samt  språkrören  för  att  könsmaktsordningen är  verklighet  samma personer.  Att 

använda det som motargument blir inte särskilt effektivt eftersom ens motståndare skulle hålla med. 

     Att kontroverserna blir desto mer omfattande när det gäller hedersvåld har alltså troligtvis sin 

utgångspunkt  i  att  fenomenet  anses  vara  mycket  mer  avgränsat  från  omgivningen  än  våldtäkt. 

Exempelvis Güngör och Dervish (2010) understryker ju att hedersvåld är något som är annorlunda 

än annat våld. Motargumentet könsmaktsordning blir då långt mer slagkraftigt. Att framföra likhet 

som omständighet blir relevant först när motståndarna påpekar skillnad. 

6.1.2 De b da debatterna inneh ller olika grad av avgr nsning i sina kulturbegrepp å å ä

Förespråkarna av att hedersvåld och våldtäkt är kulturellt rör sig alltså på helt olika sociologiska 

nivåer. Hedersvåld verkar anses vara ett uttryck för en strikt avgränsad kultur. Våldtäkt verkar anses 
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vara  ett  uttryck  för  en  stringent  universell  kultur.  Detta  är  förmodligen  också  orsaken  till  att 

kulturbegreppet  används  långt  mycket  mer  explicit  när  man  talar  om hedersvåld.  Navet  i  det 

samtalet är ifall det finns kulturella variationer på mäns våld mot kvinnor. De som förespråkar att 

svensk kultur och våldtäkt är företeelser som har samröre med varandra är mer försiktiga. 

6.1.3 Varf r biologiska orsaksf rklaringar inte anses vara konstruktiva ö ö  

De alternativa orsaksförklaringar som motsätter sig en kulturell basis är som ovan beskrivits alltså 

inte  desamma i  de båda debatterna.  När  det  gäller  våldtäkt  kommer det  så  ofta  omdiskuterade 

motsatsparet natur och kultur fram i ljuset. De som förespråkar att våldtäkt är kulturellt betingat 

verkar per automatik ta in argument mot att våldtäkt skulle vara biologi. Exempelvis Wennstam 

(2004) och Kielos (2008) vet redan om att sådana funderingar är vad som skulle kunna användas 

vid ett ifrågasättande av deras åsikter. 

     Mycket riktigt inleder även biologerna Thornhill & Palmer (2000) med liknande argumentation, 

fast åt motsatt håll. De påstår att fokus på kultur är otillräckligt. Polemiken mellan natur och kultur 

är uppenbarligen en röd tråd i debatten om våldtäkt. De har väldigt svårt att komma överens.

     Vad som gör det hela än mer intrikat är emellertid att biologiska argument inte alls framkommer  

i diskussionerna om hedersvåld. Detta har förmodligen en högst ”naturlig” historisk förklaring i att 

sådana resonemang, alltför lätt, har resulterat i rasbiologiska idéer och åtgärder. Detta har dessutom 

utspelats i en inte alltför avlägsen dåtid. Att påstå att människor förtrycker och mördar sina döttrar 

för  att  deras  gener  och  hormoner  bestämmer  över  deras  ageranden  är  enligt  de  flesta  djupt 

främlingsfientligt. Hur kommer det sig då att denna agitation är så vanlig när det gäller våldtäkt? 

      En inte alltför orimlig tolkning skulle kunna vara att vissa, såsom Thornhill & Palmer, anser att  

det är positivt att det naturliga är i fokus, eftersom det är bestående. Om man inte vill förändra 

situationen som den nu ser ut är det alltså tämligen enkelt att vända sig till biologiska förklaringar. 

De drar alla män över en kam för att kunna rättfärdiga handlingar, som andra i samhället påstår att 

man bör skämmas över. 

      Om man på allvar vill avskaffa mäns våld mot kvinnor även när det gäller våldtäkt i ett svenskt 

perspektiv menar nog kulturförespråkarna att det kan vara idé att inspireras av skeenden från förr. 

Att dela in människor utifrån objektiva mätningar som om de vore robotar är knappast konstruktivt, 

varken när det gäller  hedersvåld eller  våldtäkt. Åtminstone inte om det konstruktiva innebär ett 

explicit uttalat mål att minska förtryck.
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6.1.4 Valet av akademisk disciplin kan bero p  passande form f r exkluderande å ö

Ytterligare en skillnad mellan de båda debatterna är vilken roll  diverse psykiska sjukdomar tar 

bland argumenten. Slående nog så påtalar man överhuvudtaget inte denna orsaksförklaring när det 

gäller hedersvåld, trots att den verkar vara så framträdande när det gäller våldtäkt. En skälig undran 

är  då  hur  detta  kommer  sig?  Svaret  skulle  kunna  vara  att  det  handlar  om  vilka  akademiska 

discipliner som har valt att engagera sig i debatterna. När det gäller hedersvåld är det framför allt 

kulturantropologer och genusvetare som hamnar i polemik med varandra. Debatten kring våldtäkt 

karaktäriseras emellertid av vinande argumentation mellan sociologi och psykologi/biologi. Detta 

ger som konsekvens att debatternas gemensamma beröringspunkter inte alltid är fullt så tydliga som 

de skulle kunna varit om de teoretiska utgångspunkterna vore desamma. Därför blir också de olika 

motargumenten mer påtagligt skilda från varandra.  

      Frågan är dock hur det har kunnat bli på detta sätt. Varför har de akademiska disciplinerna delat  

upp debatterna mellan sig? Ett alternativ skulle kunna vara att detta är ett led i målet är att behålla 

en positiv nationell självbild. Flera debattörer, såsom Lindberg & Dahlstedt (2002), framför ju just 

detta. Man talar om annorlunda kultur när det gäller hedersvåld för att kunna undvika att beröra att 

brotten kan ha det  svenska samhället  som bas.  Motståndarna,  till  att  hedersvåld skulle bero på 

kulturella orsaksförklaringar, anklagar därmed förespråkarna för att leva med en kolonial världsbild 

där detta exkluderande är ett frekvent uttryck för maktmissbruk. Man säger att våldet är specifikt för 

män  med  bakgrund  i  Mellanöstern  för  att  undvika  att  beröra  sin  egen  roll  i  problemet.  Även 

Stridsberg  (2002)  framför  detta  med  stor  emfas  och  säger  samtidigt  att  motsvarigheten  om 

gärningsmännen har sitt ursprung i Sverige är just psykisk sjukdom. Man gör allt för att utesluta 

”det onda” från samhällskroppen genom att definiera det som underligt. När det gäller våldtäkt är 

den forskning som Livholts (2007) bedrivit ett slagkraftigt exempel på detta. Våldtäktsmän utmålas 

i media som monster med syftet att poängtera att dessa personer aldrig kan vara vanliga. Man vill 

inte ta till sig att samhället skulle kunna vara delaktigt i brottet. 

      Med detta sagt kan det dock vara på sin plats att påpeka att det inte är uteslutet att vissa män  

som brukar våld mot kvinnor är psykiskt sjuka. Det viktiga med resonemanget ovan är istället att 

tillämpningen av denna alternativa orsaksförklaring rimligtvis borde vara rättvis. Det är inte särskilt 

logiskt att ingen av de män med bakgrund i Mellanöstern som brukar våld skulle kunna lida av 

någon diagnos. På samma sätt är det högst otroligt att alla män med bakgrund i Sverige som brukar 

våld skulle vara störda.  Vilka discipliner som används i de olika debatterna kan därför bero på 

vilken form av exkluderande som lämpar sig för de specifika kontexter som åsikterna verkar i. 
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6.2 En andra betraktelse – om likheter

Debatterna kring problembeskrivningarna hedersvåld och våldtäkt verkar vid en andra betraktelse 

innefatta  en  hel  del  variabler  som  går  att  likställa  med  varandra.  Något  som  underlättar  en 

jämförelse mellan de båda debatterna är att flera källor har ett liknande upplägg. Detta gör att de 

paralleller som finns framträder tydligare. 

6.2.1 Bristande insikt hos g rningsm nnen kr ver kulturell orsaksf rklaring ä ä ä ö

I resultatet presenteras två böcker som innehåller intervjuer med dömda gärningsmän. Güngör och 

Dervish  (2010)  står  för  detta  perspektiv  på  hedersvåld  och  Wennstam  (2004)  har  talat  med 

våldtäktsmän. I dessa samtal framkommer intressant nog en hel del liknande uttalanden. Framför 

allt menar få av gärningsmännen att de faktiskt har begått de handlingar som är orsaken till att de 

sitter inlåsta. Istället avsäger man sig ansvar genom att definiera brotten på ett mildare sätt än vad 

domslutet anger. De förnekar att våldet skulle baseras på ett hedersmotiv alternativt att den sexuella 

handlingen skulle ha skett med våld.                       

      Detta handlar förmodligen i förlängningen om vem som har makt att definiera. Det skulle kunna 

vara så att en person som utför diverse handlingar är den som bäst vet motivet bakom sitt eget 

agerande. Att man i alla stunder är medveten om sina egna tankebanor och vad eller vilka som har 

påverkat  dessa.  Kanske kan det  vara så  att  omgivningen benämner  dig på ett  visst  sätt  utifrån 

fördomar om exempelvis invandrare eller män och att man egentligen alltså är oskyldig. 

      Författarna  som har  intervjuat  gärningsmännen finner  dock detta  vara  föga  troligt.  Både 

hedersvåldet och våldtäkterna har trots allt skett enligt bevisen i domsluten. Resonemangen som 

förövarna för kring sitt agerande verkar sällan vara logiskt sammanhängande. Exempelvis verkar 

det som om de har en annan tolkningsram för sig själva än för andra. Utifrån författarnas perspektiv  

på brottslighet är det utmärkande att man inte förstår hur ens egna värderingar har uppkommit eller 

verkar i praktiken när man är en kulturell varelse. Man har svårt att sätta in sitt beteende i ett större  

sammanhang och därför kunna definiera det hela på ett korrekt vis. Det man har socialiserats in i 

känns självklart. Ytterligare funderingar kring exempelvis varför man agerar på ett visst sätt anses 

inte vara nödvändiga. Gärningsmännen verkar tro att det de gör är fullständigt normalt. 

6.2.2 Omgivningen uppmuntrar till brott fast ur olika perspektiv 

Om  det  skulle  vara  så  att  det  är  kulturella  orsaksförklaringar  som  ligger  till  grund  för  att 

informanterna anser att deras brott inte är särskilt underliga – då ger det även vidare konsekvenser. 

Om så  vore  fallet  skulle  det  nämligen  innebära  att  kollektivet  runtomkring  till  stora  delar  är 
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stöttande. En kultur kan nämligen inte uppbäras av en enskild individ. De som förespråkar att mäns 

våld mot kvinnor kan bero på kultur har denna korrelation som en röd tråd i sin argumentation. 

Bristande insikt på grund av kultur beror enligt dessa på omgivningens incitament. 

      En påfallande skillnad är emellertid hur debattörerna beskriver att denna uppmuntran tar sig 

uttryck.  När  det  gäller  hedersvåld  talar  man  om familjemedlemmar  som sporrar.  Det  är  alltså 

kollektivet i den närmaste omgivningen som är delaktiga i händelseförloppet. Men när det gäller 

våldtäkt är fokus istället på samhällsmekanismer snarare än individer i det närmaste sällskapet. Man 

verkar mena att instanser såsom rättsväsendet och media överför normer. Perspektiven har alltså 

något olika nav i det att man placerar ansvaret på olika nivåer. 

      En inte alltför irrelevant tanke skulle kunna vara att det är just denna distinkta skillnad, mitt i 

likheterna, som avgör vad gemene person (såsom mina elever) anser om de båda fenomenen. Det är 

förmodligen  lättare  att  uppmärksamma  att  hedersvåld  är  kultur  eftersom  påverkan  enligt 

förespråkarna kommer från människor som är möjliga att peka ut. När samhället i stort verkar som 

en indirekt skepnad kanske resonemanget blir för abstrakt för att anses vara kultur. 

      Det verkar alltså vara möjligt att fastna i  en sociologisk nivå,  istället  för att  se hur de är 

beroende av varandra. Hedersvåld beror med största sannolikhet även på större strukturer än den 

direkta  närmiljön.  Samtidigt  består  det  svenska  samhället  oundvikligen  av  individer.  Man  har 

fastnat i att det handlar om antingen eller, snarare än ett ständigt samspel. Detta ger i sin tur upphov 

till  ett schematiserat skillnadsskapande istället för en mer komplex sociologisk analys. Om man 

varit mer nyanserad hade debatterna förmodligen också berört att det ofta finns olika varianter av 

kulturer. 

6.2.3 Unisont skuldbel ggande av den utsatta kvinnan ä

I  intervjuböckerna  framkommer  också  något  annat  som förenar  gärningsmännen  -  ett  unisont 

skuldbeläggande av den utsatta kvinnan. Gärningsmännen försöker flytta över ansvaret till dådet 

från sig själv till en annan person. Kanske för att stilla sitt dåliga samvete, eller helt enkelt för att 

man tidigt har lärt sig att det framför allt är kvinnan som bär på ansvaret för sitt eget anseende. 

     Det är fascinerande att talet om heder även återkommer i debatten om våldtäkt. Man menar att  

den  sexuella  tillgängligheten  som  kvinnan  anses  ha  är  beroende  av  hennes  eget  uppträdande. 

Liksom vid hedersvåld är  det  kvinnan som kan begå ett  ”fel”  som nästan per automatik anses 

resultera i ett våldsamt bemötande. Wennstam (2002) menar ju till och med att vissa kvinnor inte 

anses kunna vara våldtäktsbara eftersom deras skuld sedan tidigare anses ha varit så stor. Offrets 

trovärdighet är avgörande – vilket också är återkommande när det gäller hedersvåld. I detta har även 
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det  resonemang kring stämpeln  hora  som Ambjörnsson (2004) resonerar  kring  en  naturlig  del. 

Enligt henne är det inte kvinnan själv som kan definiera sin egen kropp. Hennes heder är därför 

beroende av andra. 

     Samtidigt är det i båda fallen männen som sätter ramarna. I de givna kontexterna är det dem som 

har makten att benämna vad heder är. De beslutar vad som är tillåtet och vad som ska straffas. Allt 

handlar om att att förtrycka kvinnan och hindra henne från att uttrycka sina känslor och sin lust.   

6.2.4 Vem som st r f r skammen och hedern gemensam n mnareå ö ä

En viktig skillnad skulle emellertid kunna vara att en kvinna i en hederskultur riskerar att dra skam 

över familjen. Exempelvis är det ofta fadern som får utstå kritik från andra familjemedlemmar om 

dottern  beter  sig  ”illa”.  En kvinna  som blir  våldtagen på  grund av  att  hon har  verkat  sexuellt 

tillgänglig  anses  emellertid  ha  dragit  skam  över  sig  själv.  Hon  har  verkat  villig  och  därmed 

”smutsats ned”. Hennes rykte har blivit vanhedrat. 

      En spännande tanke  kan dock vara  att  denna individuella  heder  framför  allt  handlar  om 

överfallsvåldtäkter där parterna inte känner varandra. Exempelvis Livholts (2007) menar ju att man 

sällan talar om de våldtäkter som är de mest frekvent förekommande – nämligen sådana som sker i 

hemmiljö mellan sedan länge introducerade parter. Om man skulle krossa de fördomar som finns 

och beskåda våldtäkt såsom situationen oftast ter sig kanske heder är en variabel att ta i beaktande. 

Våldtäkt  verkar  allt  som  oftast  bero  på  att  en  man  känner  sig  sårad  efter  att  ha  upplevt  en 

prestigeförlust. Gärningsmannen vill straffa den som kvinna som han skuldbelägger. Detta syftar i 

sin tur till behålla makten genom att förtrycka någon form av frigörelse från förtryck. Kvinnan ska 

hållas i schack och om detta inte sker blir man av det omgivande samhället hånad eftersom ens 

stolthet (heder) har blivit naggad i kanten. Parallellerna är uppenbara. 

     Om resonemanget ovan stämmer har Stridsberg (2002) rätt i att det inte är konstruktivt att dela  

upp världen i två skilda patriarkat. De gemensamma nämnarna är fler än många tror. Att som Mona 

Sahlin i intervjun med Beckman (2001) påstå att lösningen är att tvinga in svenska värderingar 

skulle knappast förändra situationen. Om hederstänket även finns bland människor med bakgrund i 

Sverige skulle status quo behållas. Det är även uppenbart att de som förespråkar att våldtäkt kan 

handla om kultur i en svensk kontext knappast håller  med Hirdman (2002) om att  det svenska 

samhället redan är jämställt. 

     I  förlängningen  blir  det  dessutom  problematiskt  att  överhuvudtaget  använda  begreppet 

hedersvåld. Eftersom definitionen bygger på ett väl avgränsat kulturbegrepp blir det värdelöst om 

mäns våld mot kvinnor i stort beror på heder. Det blir då destruktivt att endast förlägga problemet 
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till en liten region istället för hela världen. Därav svårigheten att definiera hedersvåld. 

6.2.5 Ben mnandets problematik och dess exkluderande centraltä

Om man återvänder till  faktumet att  flera av de källor som använts i  detta arbete har liknande 

upplägg kan man se ytterligare överensstämmelser mellan de båda debatterna. Statliga dokument 

från  diverse  myndigheter  verkar  vara  centrala.  Carbin  (2010)  resonerar  kring  benämnandets 

problematik  i  samband med hedersvåld.  Hon beskriver  hur  staten  har  gått  från  att  tillämpa en 

mångfaldsdiskurs till att snarare använda sig av en värderingsdiskurs. Detta har likafullt debatterats 

eftersom detta även innebär en förskjutning från en inkludering till en exkludering. 

     Till en början sa man alltså att alla kulturella uttrycksformer var likställda. Sedan övergick man 

till att påstå att det finns en hierarki där det svenska ansågs vara mer utvecklat. En kombination 

verkade  vara  omöjlig  trots  att  det  var  vad  Carbin  efterlyste.  Även  Wendt  Höjer  (2002)  ser 

benämnandet som centralt. Hennes fokus är emellertid vad man inte definierar. Ett undvikande av 

att  sammanlänka  makt  och  kön  är  utifrån  författarens  utgångspunkt  nämligen  påtagligt.  Att 

exkludera männen genom att avfärda alla i denna grupp som förövare är då vad man anser är risken. 

Vid formulerande av offentliga rapporter och liknande verkar alltså svårigheterna att sätta ord på 

saker vara ungefär detsamma. 

      Andra som har liknande upplägg är Brune (2006) samt Livholts (2007). De förenas i sitt mål att 

studera hur media har rapporterat kring olika uppmärksammade brott. Resultatet visar att skapandet 

av  stereotyper  och  kontraster  är  ett  genomgående  tema  i  båda  fallen.  Genom  att  avlägsna 

gärningsmännen från det egna sammanhanget kan man begränsa sin egen inblandning i problemet. 

Man vill  skapa en hierarki och blåser därför upp händelser som ”de andra” utför med syfte att 

klappa  sig  själv  på  axeln.  Därav  mediestormen  i  samband  med  mordet  på  Fadime.  Media 

konstruerar dessutom föreställningar om att de som genomför brott som skulle kunna kopplas till ett 

”vi” är utanför samhällets gemenskap. Man exkluderar då våldtäktsmän genom att påtala att de varit 

enstöringar alternativt att de förvandlats till ett monster. Ett ständigt ”vi och dom” presenteras. 

7 SLUTSATS 
När man försöker se på debatterna om hedersvåld och våldtäkt ur ett övergripande perspektiv ser 

det, enligt min mening, ut som om ett genomgående tema utkristalliserar sig. Till att börja med 

verkar många som är delaktiga i samtalen vara fast i ett antingen/eller-tänkande. Fokus ligger på att 

utreda om fenomenen är kultur eller inte. Det är väldigt få som resonerar kring hur kultur samspelar  

med struktur och individ. Man förenklar en komplicerad sociologisk analys genom att tro att man 
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endast kan röra sig på en nivå åt gången. Det finns en villfarelse om att mäns våld mot kvinnor 

måste vara antingen bara kultur eller inte alls. 

     Man borde dessutom ta i beaktande att en kultur kan vara väldigt olik i skilda kontexter. Det är 

trots allt individer med egen vilja och därmed eget ansvar som tillämpar en kultur. Variationerna är 

därmed oändliga. Så länge man inte tänker på människor som kulturella robotar, det vill säga. Om 

man ser på fakta som konstruktivistisk inser man också snabbt att en sanning som passar in i ett 

skeende inte behöver gälla för alla alltid. De olika orsaksförklaringarna behöver alltså inte utesluta 

varandra eftersom de kan inta olika roller i olika relationer. 

     Oavsett hur man resonerar kan det enligt min mening därför vara lätt att agera främlingsfientligt.  

Om man menar att alla män från Mellanöstern utsätter andra för hedersvåld är man fel ute. Om man 

menar att ingen man från Mellanöstern utsätter andra för hedersvåld är man förmodligen också fel 

ute. Det är vanskligt att dra en grupp människor över en och samma kam oavsett åt vilket håll det är  

man gör det. Välvilja kan också bli missriktad ifall den ger upphov till mer förtryck. Samtidigt som 

cynism kan radera alla likheter som finns mellan människor. Utifrån mitt perspektiv är det också 

förenklandet av de sociologiska nivåerna inbördes beroende som ger upphov till kontrasten i ”vi och 

dom”. Genom att negligera att en situation kan bero både på kultur och individ samt struktur så 

fastnar man lätt i en dikotomi. 

      Kanske kan det vara så att kulturbegreppet när det gäller hedersvåld är alltför statiskt. Man ser  

det som svårt att förändra. Exempelvis verkar många tro att människor som kommer till Sverige 

från Mellanöstern förvarar sin kultur från hemlandet helt inkapslad utan möjlighet att påverkas av 

intryck utifrån. Samtidigt verkar man se på kulturbegreppet som alltför dynamiskt när det gäller 

våldtäkt. Då verkar det vara lätt att påstå att det brott som någon genomförde bara var en tillfällighet 

och inte ett mönster i en större berättelse. Målet bör förmodligen vara att hitta en nyanserad balans 

mellan det dynamiska och det statiska kulturbegreppet. 

     I förlängningen handlar dessa diskussioner om vem som har ansvaret när en människa begår en 

gärning som skadar någon annan. Är vi produkter av våra egna beslut eller av en utomstående kraft?

Hur  mycket  påverkas  våra  handlingar  av  omgivningen?  I  detta  sammanhang  blir  det  då  långt 

mycket mer viktigt att se det komplexa inom sociologin. Man vill knappast att individen ska fråntas 

sitt ansvar och därmed få fritt spelrum att göra vad som helst. Men man vill nog inte heller att 

individer ska behöva avfärdas som rätt igenom onda så fort de genomför något felaktigt. Det skulle 

leda till en grumlig människosyn. Detta är det svåra med orsaksförklaringar. Den fundering som 

man fastnar vid ger också konsekvenser av en helt annan dignitet än man kanske först funderade på. 

Det handlar om beroendet mellan orsaker, konsekvenser och åtgärder. Valet av orsaksförklaringar 

påverkar alltså definitivt hur gymnasieelever ska tackla framtida prövningar.   

41



REFERENSER

Ambjörnsson,  Fanny  (2008):  I  en  klass  för  sig.  Genus,  klass  och  sexualitet  bland  

gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. 

Andersson,  Ulrika  (2004):  Hans  (ord)  eller  hennes?  En  könsteoretisk  analys  av  

straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Lund: Bokbox. 

Baksi, Kurdo (2000-11-25): Våld mot kvinnor finns i alla samhällen. Dagens Nyheter, sida B2. 

Beckman, Petter (2001-06-08): ”Vi har svikit invandrarflickorna” Dagens Nyheter, sida A6.

Bergsdal, Gülsen (2001-12-17): ”Etnicitet är ingen ursäkt” Svenska Dagbladet, sida 20.

Brottsförebyggande Rådet (2011): Sexualbrott. 

http://www.bra.se/extra/pod/action=pod_show&id=8&module_instance=2 [Hämtad 2011-11-20]

Brune, Ylva (2006): ”Invandrare” i mediearkivets typgalleri. I Paulina de los Reyer, Irene Molina & 

Diana  Mulinari,  red:  Maktens  (o)lika  förklädnader.  Kön,  klass  &  etnicitet  i  det  postkoloniala  

Sverige, sida 148-179. Stockholm: Atlas. 

Bryman, Alan (2008): Samhällsvetenskapliga Metoder. Malmö: Liber. 

Carbin, Maria (2010): Mellan tystnad och tal. Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. 

Stockholm: Stockholm Studies in Politics, 134. 

Dahlstedt,  Magnus  &  Lindberg,  Ingemar  (2002-11-14):  Gammal  raslära  seglivad.  Svenska 

Dagbladet, sida 5. 

Dervish, Nima (2010-12-03): Vi måste våga tala om hedersmord. Dagens Nyheter, sida B7. 

Eldén, Åsa & Lundgren, Eva (1997-01-21): Våldsbrott mot kvinnor är inte något ”exotiskt”. 

Svenska Dagbladet, sida 4. 

42



Ekström, Simon (2009): Hedersmorden och orden. Berättelser om kultur, kritik och skillnad. 

Halmstad: Makadam.

Giddens, Anthony (2007): Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Güngör, Emre & Dervish, Nima (2009): Varför mördar man sin dotter? Stockholm: Norstedts.

Hagström, Eva (2009): Referenshantering i Pedagogik. Örebro Universitet. 

Hirdman, Yvonne (2002-01-30): ”Hon sviker det Fadime stod för” Dagens Nyheter, sida A4. 

Jeffner, Stina (1997):  ”Liksom våldtäkt, typ” Om betydelsen av kön och heterosexualitet  

för  ungdomars  förståelse  av  våldtäkt. Uppsala:  Department  of  Sociology.  Uppsala 

Universitet. 

Johnsson-Latham, Gerd (2008): Mäns våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv. I Gun Heimer & 

David Sandberg red: Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, sida 19-40. Lund: Studentlitteratur. 

Kielos, Katrine (2008): Våldtäkt & Romantik. Stockholm: Pocketförlaget. 

Kuper, Adam (1999): Culture. The Antropologists´ Account. Cambridge: Harvard University Press. 

Kurkiala, Mikael (2002-03-06): Den stora skräcken för skillnader. Dagens Nyheter, sida B2.

Kwarnmark,  Elisabeth  (2002):  Våldtäkt.  I  Monika  Bogren  &  Joachim Volckerts,  red:  Våldets  

psykologi, sida 75-102. Stockholm: Prisma. 

Livholts,  Mona  (2007):  ”Vanlig  som  vatten”  Manlighet  och  normalitet  i  mediernas  

berättelser om våldtäkt. Malmö: Gleerups. 

Lundgren, Eva & Heimer, Gun (2001): Slagen Dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige –  

en omfångsundersökning. Stockholm: Fritzes 

43



Narayan, Uma (1997): Dislocating Cultures. Identities, traditions and Third World Feminism. 

New York: Routledge

Nilsson, Henric (2011): Syftet är att skaffa kontroll över andra. Socionomen, 2011(7), sida 21. 

Palmer, Craig & Thornhill, Randy (2000): A Natural History of Rape. Biological Bases of  

Sexual Coercion. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. 

Rizvi, Javiera (2004): Debatten om hedersmord är toppen av ett isberg. I Stieg Larsson & Cecilia 

Englund, red: Debatten om hedersmord. Feminism eller Rasism, sida 8-19. Stockholm: Svartvitt. 

Reimers, Eva (2005): ”En av vår tids martyrer” - Fadime Sahindal som mediehändelse. I Paulina de 

los  Reyes  &  Lena  Martinsson,  red:  Olikhetens  Paradigm  –  intersektionella  perspektiv  på  

o(jäm)likhetsskapande, sida 141-159. Lund: Studentlitteratur. 

Schyman, Gudrun (2002-01-26): ”Fadime offer för mäns förtryck” Dagens Nyheter, sida A4. 

SFS 1962:700.  Brottsbalken. 

Socialstyrelsen  (2007):  Frihet  och  ansvar.  En  undersökning  om  gymnasieungdomars  upplevda  

frihet att själva bestämma över sina liv. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU 2005:66  Makt  att  forma samhället  och  sitt  eget  liv.  Jämställdhetspolitiken  mot  nya  mål.  

Slutbetänkande av Jämställdhetspolitiska utredningen. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.

Stridsberg, Sara (2002): Patriarkatet och Patriarkatet. Bang, 2002(2-3), sida 18-22. 

Svenska Akademien (2009): Svensk Ordbok. Stockholm: Norstedts

Thurén, Torsten (2007): Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber. 

Thörn, Håkan (2004):  Globaliseringens dimensioner. Nationalstat, världssamhälle, demokrati och  

sociala rörelser. Stockholm: Atlas. 

Wendt Höjer, Maria (2002): Rädslans politik. Våld och sexualitet i den svenska demokratin. Malmö: 
Liber

44



Wennstam, Katarina (2002): Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på våldtäkt. 

Stockholm: Bonnier. 

Wennstam,  Katarina  (2004):  En  riktig  våldtäktsman.  En  bok  om  samhällets  syn  på  

våldtäkt. Stockholm: Bonnier. 

45


	1 Inledning 
	2 Syfte och Frågeställningar
	2.1 Avgränsningar och Definitioner
	2.1.1 Vad innebär egentligen begreppet kultur? 
	2.1.2 Kultur är endast en tråd i ett komplext sociologiskt garnnystan
	2.1.3 Mäns våld mot kvinnor som frekvent manifestation
	2.1.4 Hedersvåld som kontroversiell benämning
	2.1.5 Även våldtäkt är ett diskutabelt begrepp 


	3 Bakgrund
	3.1 Tidigare forskning
	3.2 Uppmärksammade fall av hedersvåld 
	3.3 Förekomsten av hedersvåld svår att mäta
	3.5 Våldtäkt – från privatsak till maktordning
	3.6 Osäkert hur många kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt

	4 Kunskapssyn och metodiska val
	4.1 Hermeneutiska tolkningar lämpligare än objektiva fakta
	4.2 Generera snarare än att utgå från teori
	4.3 Metoden komparativ litteraturstudie

	5 Redovisning av debatterna
	5.1 Vilka argument finns för att så kallat hedersvåld utfört av män med bakgrund i Mellanöstern beror på kultur? 
	5.1.1 Man mördar inte sin dotter utan anledning
	5.1.2 Kulturer existerar och kan placeras in i moralisk hierarki      
	5.1.3 Individens mänskliga rättigheter förutsätter kulturkritik
	5.1.5 Det dynamiska kulturbegreppet som lösning     
	5.1.6 Sammanfattning av ovanstående argumentation

	5.2 Vilka argument finns mot att så kallat hedersvåld utfört av män med bakgrund i Mellanöstern beror på kultur? 
	5.2.1 Mäns våld mot kvinnor är inte något exotiskt
	5.2.2 Varför dela upp världen i två skilda patriarkat?     
	5.2.3 Hets mot folkgrupp om man agiterar för att våld beror på kultur 
	5.2.4 Media konstruerar stereotypa kontraster som inte existerar i realiteten 
	5.2.5 Att föreslå försvenskande som åtgärd är en kvarleva från kolonialismen
	5.2.6 Fokuserar skillnader trots att likheterna är övervägande     
	5.2.7 Benämnande kan leda till exkludering      
	5.2.8 Sammanfattning av ovanstående argumentation

	5.3 Vilka argument finns för att våldtäkt utfört av män med bakgrund i Sverige beror på kultur? 
	5.3.1 Omgivningens definition av skuld påverkar den kvinnliga integriteten 
	5.3.2 Rättsväsendet legitimerar våldtäkter genom att inte ta dem på allvar
	5.3.3 Erotisk aggression och fostran till rädsla
	5.3.4 Den manliga sexualitetens gissel är att alltid vara redo     
	5.3.5 Media vaggar in oss tron om att man inte kan vara vanlig och våldtäktsman 
	5.3.6 Redan tidigt socialiseras vi in i vår syn på våldtäkt
	5.3.7 Begreppet hora som stigma ger risk för våldtäkt
	5.3.8 Dokument från staten innehåller också normer om våldtäkt
	5.3.9 Sammanfattning av ovanstående argumentation

	5.4 Vilka argument finns mot att våldtäkt utfört av män med bakgrund i Sverige beror på kultur? 
	5.4.1 Utanförskap och maktlöshet är en röd tråd som förbinder förövarna
	5.4.2 Trauman i barndomen kan leda till att man skadar andra 
	5.4.3 Skeva gränssättningar kan skapa störd sexualdrift
	5.4.4 Förövarna bemöts med förakt snarare än kulturellt uppmuntrande
	5.4.5 Våldtäkt som en naturlig del av människans biologi 
	5.4.6 Sammanfattning av ovanstående argumentation


	6 Analys
	6.1 En första betraktelse – om skillnader
	6.1.1 Könsmaktsordningen anses inte alltid vara ett slagkraftigt motargument
	6.1.2 De båda debatterna innehåller olika grad av avgränsning i sina kulturbegrepp 
	6.1.3 Varför biologiska orsaksförklaringar inte anses vara konstruktiva  
	6.1.4 Valet av akademisk disciplin kan bero på passande form för exkluderande 

	6.2 En andra betraktelse – om likheter
	6.2.1 Bristande insikt hos gärningsmännen kräver kulturell orsaksförklaring 
	6.2.2 Omgivningen uppmuntrar till brott fast ur olika perspektiv 
	6.2.3 Unisont skuldbeläggande av den utsatta kvinnan 
	6.2.4 Vem som står för skammen och hedern gemensam nämnare
	6.2.5 Benämnandets problematik och dess exkluderande centralt


	7 Slutsats 
	Referenser

