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Förord
Intervjumaterialet  i  min  undersökning  har  jag  fått  tillgång  till  genom  mitt  arbete  som 
transkriberare i projektet ”Ett liv utan våld” som leds av Paulina de los Reyes och Åsa Eldén. 
Berättelserna i intervjuerna spänner över många områden såsom våld, familj, kompisar och 
pojkvänner, skola, hjälp av frivilliga stödorganisationer, sjukvård och möten med polis och 
socialtjänst. I min undersökning är analysen begränsad till berättelserna om möten med polis 
och socialtjänst. Paulina de los Reyes har även läst och kommenterat mitt arbete vid ett flertal 
tillfällen  och  därigenom  fungerat  som  en  extra  handledare.  Jag  är  mycket  tacksam  för 
möjligheten att arbeta med detta material och för det stöd som jag har fått. 

Jag  vill  rikta  ett  stort  tack  till  min  handledare  Niclas  Månsson  som  på  ett  mycket 
uppmuntrande sätt har uppmärksammat uppsatsens styrkor och svagheter i dess delar såväl 
som  i  dess  helhet.  Handledningen  har  varit  en  väldigt  rolig  och  motiverande  del  av 
uppsatsskrivandet vilket också Thomas Wahl och Johannes Rytzler har bidragit till. Jag vill 
speciellt tacka Thomas Wahl för all hjälp med att förbättra den diskurspsykologiska analysen. 
Jag vill  också tacka  Keith  Pringle  för  hjälp  med  engelskan i  sammanfattningen  och Carl 
Anders Säfström för genomläsning och kommentarer. Till sist vill jag tacka Mats Börjesson 
för givande kommentarer och många bra litteraturtips. Många tack till er alla!

Alla svagheter som uppsatsen trots denna omfattande handledning fortfarande har är självklart 
mitt ansvar.
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Abstract
A mapping  process  is  ongoing  in  Sweden  concerning  a  phenomenon  known as  ”honour 
related violence”. The explanations of “honour related violence” often focus on culture and 
ethnicity,  thus  establishing  differences  between  the  majority  society  and  offenders  and 
victims. Given that some scholars critique mapping for focusing on predetermined objects, 
my aim is to study discursive conditions for abused girls, who are constructed as being from 
within ethnic minorities, in relation to their contact with the Swedish welfare system. The data 
consists  of  documents  from the  Swedish  police  authority  and social  services;  as  well  as 
interviews with abused girls who have been in contact with the Swedish welfare system. I 
found that public authorities distance themselves from accusations of racism and partiality by 
using an individualistic  repertoire where not  only and not  all “immigrants” are said to be 
involved in the problem. Despite this, causes of the problem are only discussed in terms of 
culture-clashes and lack of integration. Subjectivity is attributed to both offender and victim 
and the victim is constructed as someone without ability to speak for herself. The girls talk of 
victimhood as lack of agency but they also give accounts of themselves through emphasis on 
their  subjective  experiences.  Thereby  they  question  the  public  authorities’  ability  to 
understand their  situation.  Through subjectivity  it  is  possible  for the girls  to  both talk  as 
victims and claim a voice of their own.

Key words
Accountability,  victimhood,  Sweden,  public  authorities,  ethnicity,  violence,  sex/gender, 
discourse analysis, hegemony, antagonism, subjectivity, objectivity. 
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Introduktion
I  Sverige  pågår  en  omfattande  kartläggning  av  något  som  kommit  att  betecknas  som 

hedersvåld. Sedan 2003 har regeringen satsat 200 miljoner kronor på att öka myndigheternas 

kunskap om ”hedersproblematik” (Integrations- och jämställdhetsdepartementet [IJ], 2007: 1). 

När ett nytt  fenomen som hedersproblematik börjar kartläggas så tenderar det att betraktas 

som existerande oberoende av denna kartläggning. Det finns offer och förövare, orsak och 

verkan, och kartläggningen syftar till att visa det som redan finns för att kunna hjälpa dem 

som behöver hjälp och straffa dem som straffas bör. 

   Det finns emellertid ett flertal röster som ifrågasätter att politik skulle agera på avgränsade 

områden och kategorier, och som hävdar att beskrivningar som ska representera en verklighet 

alltid skapar denna verklighet (se t.ex. Rose, 1999: 31; Laclau & Mouffe, 2001 [1985]: 62f, 

Butler,  2005 [1990]:  37).  Politisk  styrning  är  enligt  Nikolas  Rose  (1999:  27)  en  reflexiv 

aktivitet;  de styrande måste rättfärdiga sin auktoritet  genom en särskild  sanningsregim,  en 

beskrivning av vad som är sant och riktigt. Området som ska styras markeras ut och vissa 

personer  ges  tillträde  medan  andra  utesluts  (aa.  34).  När  ”hedersvåld”  kartläggs  måste 

betydelsen av begreppet avgränsas; vi måste förstå vem som är offer för våldet och vem och 

vad som orsakar det. Genom dessa beskrivningar blir det möjligt att vara ett offer eller en 

förövare endast om man stämmer överens med de bilder som kartläggningen målar upp. 

   Myndigheters uppgift är att se till att medborgare har tillgång till sin rättmätiga frihet. Rose 

påpekar att frihetsbegreppet har kommit att utgöra grunden för vårt etiska system och för vår 

kritik av andra (aa. 10). Idéer om frihetens närvaro eller frånvaro i samhället formar grunden 

för dagens politik (aa. 61). Begrepp om frihet, självständighet och vilja är dock enligt Rose 

inte motsatser till en utomstående makt utan är istället resultatet av specifika konfigurationer 

av makt (aa. 54). Kartläggning subjektifierar människor; den sammankopplar vissa personer 

med varandra och skiljer ut dem från andra (aa. 46). För att man ska ha rätt till de resurser 

som kartläggningen syftar till att friställa för en specifik grupp, så vill det till att man kan 

räknas  till  denna  grupp.  När  subjekt  på  detta  sätt  konstrueras  som hjälpbehövande  är  vi 

skyldiga  att  fråga  oss  själva:  Hur  skapas  denna  grupp?  Vilken  sanning  måste  gruppens 

medlemmar  berätta  om sig  själva  för  att  bli  trovärdiga?  Vilka  är  konsekvenserna  av  att 

konstruera sanningen på detta  sätt?  Två av de myndigheter  som får ta del  av regeringens 

satsning är socialstyrelsen  och rikspolisstyrelsen.  Socialstyrelsen  har till  uppgift  att  hjälpa 

offer för hedersvåld och polisens uppgift är att hantera förövare och skydda offer. Den främsta 

målgruppen för regeringens satsningar är flickor och unga kvinnor (IJ, 2007: 2). 
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Syfte och disposition

Mitt  syfte  är  att  beskriva  diskursiva  villkor  för  våldsutsatta  tjejer  som kategoriseras  som 

etniska minoriteter1. Jag vill undersöka dessa villkor i förhållande till polis och socialtjänst i 

Sverige. Det är just genom att undersöka hur både de som har makt att definiera beskriver ett 

problem och hur de definierade själva beskriver sin situation, som jag kan diagnostisera själva 

kartläggningen.  Följande  frågor  hjälper  mig  att  uppfylla  detta  syfte:  1.  Hur  beskrivs 

livssituationen för våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper i dokument från polis och 

socialtjänst? 2. Hur beskriver våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper sin livssituation i 

förhållande till möten med polis och socialtjänst? Den första frågan besvarar jag genom att 

analysera dokument från polis och socialtjänst där beskrivningar av våldsutsatta tjejer från 

etniska minoritetsgrupper förekommer, och den andra genom att analysera utsagor om möten 

med  polis  och  socialtjänst  i  transkriberade  intervjuer  med  våldsutsatta  tjejer  i  etniska 

minoritetsgrupper.

   I nästa avsnitt presenterar jag studier om välfärd, etnicitet, våld och offerskap. Följande 

avsnitt  är  teoretiskt  i  vilket  jag  redogör  för  mina  ontologiska  utgångspunkter  beträffande 

diskurs men även för teorier om underordning och motstånd. Jag argumenterar också för att 

det är lämpligt  att  se till  diskursens aktiva användning i form av tolkningsrepertoarer och 

språkets retoriska funktioner. Efter teoridelen beskriver jag hur jag har gått tillväga vid urval, 

insamling och analys av data. Jag använder mig av en kritisk diskurspsykologisk analysmetod 

som  även  är  kopplad  till  idéer  om  maktrelationer,  för  att  kunna  analysera  både  hur  en 

konstruktion blir till och varför den används i sammanhanget. Jag presenterar min analys i två 

avsnitt:  Analys  av  trovärdighet  samt  Slutsatser  om hegemoni  och  antagonism.  Det  första 

avsnittet  är  resultatet  av den diskurspsykologiska  analysen av myndighetsdokumenten  och 

intervjuerna och handlar om hur de var och en uppnår trovärdiga beskrivningar av sig själva 

och  av  våld  mot  tjejer  i  etniska  minoritetsgrupper.  I  det  andra  avsnittet  jämför  jag 

myndigheternas  och  tjejernas  beskrivningar  med  hjälp  av  begrepp  om  maktrelationer. 

Slutligen diskuterar jag analysen i förhållande till  mina utgångspunkter, tidigare forskning, 

teori och metod samt drar slutsatser om problemet och vidare undersökningar. 

1 Kategorin  våldsutsatta  tjejer  i  etniska  minoritetsgrupper är  en  beteckning  som  jag  använder  men  också 
ifrågasätter. Genom min undersökning riskerar jag att reifiera kategorin även om jag inte hänvisar till en given 
grupp. Jag utgår från en beteckning för att se villkoren för personer vars rättigheter och skyldigheter är beroende 
av denna beteckning och min användning av beteckningen syftar därmed till att bredda ramarna för vad man kan 
vara under denna beteckning.
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Tidigare forskning
Jag vill placera min egen undersökning i en diskussion som till stor del förs genom SOU-

rapporter  i  Sverige  och  därför  refererar  jag  både  till  forskning  som  presenterats  i 

vetenskapliga  artiklar  i  och  utanför  Sverige  och  från  forskning  som  presenteras  i  SOU-

rapporter2. Jag har delat in den forskning som jag refererar till i tre områden. Sverige utgör en 

specifik  kontext  när  det  gäller  hanteringen  av  det  som  betraktas  som  avvikande  från 

ordningen, och i  avsnittet  Välfärdssamhället  och definitionen av problem,  redogör jag för 

forskning  om denna kontext.  Nästa  avsnitt,  Att  hjälpa  de andra,  innehåller  forskning  om 

problem som uppstår när det finns etablerade skillnader mellan de som hjälper och de som är 

berättigade till hjälp. När det gäller ”hedersproblematik” finns det många förklaringar om våld 

i förhållande till kultur och i avsnittet Våld och kultur presenterar jag forskning om detta. 

Välfärdssamhället och definitionen av problem 

Flera  forskare  påpekar  att  det  är  viktigt  att  uppmärksamma  den  specifika  kontext  som 

välfärdssamhället  utgör  när  det  gäller  definitionen  av  problem  som  välfärden  ska  lösa. 

Christensen (1987) beskriver Sverige som ett land där vetenskap, politik och stat länge har 

varit intimt förbundna. Intimiteten medför att statens auktoritet är väldigt stor när det gäller 

definition och bemötande av grupper i behov av stöd. Denna auktoritet medför konflikter, dels 

mellan de som administrerar och de som administreras och dels mellan de som forskar och de 

som  beforskas.  Forskning  som  handlar  om  grupper  som  betecknas  i  förhållande  till  ett 

problem måste därför fråga vilken roll välfärdssamhället spelar i detta betecknande. 

   de los Reyes (2006) menar att välfärden är relaterad till idéer om vad det goda samhället är. 

Men välfärd innehåller också idéer om vilka som tillhör den samhälleliga gemenskapen och 

politiska  ställningstagande  om  ansvarfördelningen  mellan  olika  sociala  aktörer. 

Välfärdssamhället har en förmåga att skapa skillnader och sanningar som är svåra att säga 

emot.  Enligt  de  los  Reyes  överskuggas  välfärdsmodellens  mål  om  jämlikhet, 

medborgardeltagande och hög levnadsstandard av segregering och utestängningsmekanismer 

med etnicitets- och könsmässiga förtecken. Välfärdsmodellen medför diskriminering genom 

de kategoriseringar och särskiljanden av människor som den utgår från. Därför menar de los 

2 En av skillnaderna mellan vetenskapliga artiklar och SOU-rapporter är att SOU-rapporter görs på regeringens 
uppdrag och är avsedda att vara underlag för politiska åtgärder, medan en vetenskaplig artikel bedöms utifrån de 
kriterier som den tidskrift som artikeln ska publiceras i  har utformat.  De texter jag hänvisar har precis som 
vetenskapliga artiklar teorianknytning och inte normativa eller praktiska frågeställningar.

  

7



Reyes  att  det  är  viktigt  att  identifiera  de  handlingar,  mekanismer  och  situationer  som 

möjliggör  diskriminering  av  vissa  personer  inom  välfärdsinstitutioner  snarare  än  att  se 

diskriminering  som  beroende  av  personliga  och  ideologiska  motiv.  Hon  framhåller  två 

problematiska bemötanden från välfärssamhällets institutioner: dels när personer med olika 

förutsättningar  förväntas  behöva  samma  sak,  dels  när  vissa  personer  ses  som  potentiellt 

problematiska eller farliga på grund av sin grupptillhörighet. Den yttersta följden av denna 

behandling blir när medborgarskapet villkoras på grund av misstänksamhet och fientlighet i 

en situation då individen är beroende av hjälp och skydd. 

   Misstänksamhet och förfrämligande av personer som söker hjälp framhålls även av Pringle 

(2006)  som en  källa  till  problem.  Han  påtalar  att  begreppet  ”invandrare”  används  inom 

svenska statliga institutioner inte bara för att beskriva människor som faktiskt invandrat utan 

också deras barn eller till och med barnbarn. Han menar att begreppet är utestängande och 

nedsättande och att vi istället bör prova att använda begreppet ”etnisk minoritet” för att se om 

detta begrepp är gångbart i en svensk kontext. Jag följer Pringles råd med förbehållet att det är 

viktigt att förhålla sig kritisk även till  detta begrepp. Begreppet ”etnisk minoritet” visar en 

bild av en klart avgränsad minoritet som skiljer sig avsevärt från en enhetlig majoritet och 

fungerar alltså även det utestängande, samtidigt som det betonar det etniska i förhållande till 

våldet. I Sverige finns det inte på samma sätt som i exempelvis Storbritannien grupper som 

för  sin  talan  utifrån  etnisk  tillhörighet.  Begreppet  förutsätter  också  att  tjejerna  och  deras 

familjer  identifierar  sig  med  samma  etnicitet.  Ett  alternativ  skulle  kunna  vara 

”invandrarbakgrund” eller ”utländsk bakgrund” men eftersom dessa begrepp ger en antydan 

om  att  personen  hör  hemma  i  ett  ”invandrat”  kollektiv  eller  ett  ”utland”  använder  jag 

begreppet  ”etnisk  minoritet”  som  har  fördelen  att  kunna  visa  maktförhållandet  mellan 

minoritet och majoritet. Pringle diskuterar också om den monokulturella atmosfären i svenska 

statliga institutioner kan förstås utifrån framväxten av välfärdsstaten. Staten och samhället är i 

Sverige svåra att skilja åt – välfärdssamhället  genomsyras av den statliga sanktioneringen. 

Pringle frågar sig om en funktionalistisk attityd i vilken regelbundenhet upphöjs till norm och 

oregelbundenhet ses som avvikande kan vara en förklaring till bemötandet av våld i etniska 

minoritetsgrupper i Sverige. 

   Dessa studier tyder på att välfärssamhället tenderar att skapa ett gap av olikhet mellan de 

som definierar och de som definieras. När det gäller kartläggningen av ”hedersvåld” är det 

därför viktigt att lägga märke till hur fenomenet avgränsas och vilka röster som ges företräde. 

I och med att välfärdssamhället har en auktoritet när det gäller att beskriva det allmänna bästa 
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är  det  också viktigt  att  ifrågasätta  de beskrivningar  som välfärdssamhället  utgår  från och 

lyssna efter de röster som tillhör de beskrivna. 

Att hjälpa de andra

Kartläggningen som regeringen har initierat syftar till att myndigheter såsom socialtjänst och 

polis ska tilldelas resurser för att hjälpa våldsutsatta tjejer i etniska minoriteter. Det finns flera 

studier som pekar mot att även välmenande hjälp kan förstärka problematik. de los Reyes 

(2003: 10) menar att vi måste ta hänsyn till problem i svenska myndigheters bemötande av 

tjejer som söker hjälp och inte se tjejernas problem som åtskilt från det samhälle de lever i. 

Vidare påpekar de los Reyes att tjejerna, förutom att hantera våld, måste förhålla sig till den 

egna och familjens position som underlägsna andra. Familjer i etniska minoriteter beskrivs 

ofta som patriarkala och döttrarna som offer (aa. 11). Förtrycket blir enligt denna tolkning en 

del i  deras kultur vilket gör att den enda tänkbara lösningen på våldet blir assimilering (aa. 

22). När könat våld i minoritetsgrupper å andra sidan likställs med ett universellt patriarkalt 

våld så förnekas partikulariteten i de utsattas upplevelser (aa. 34). Det finns ett stort tomrum 

istället för tjejernas egna röster och deras definitioner av sig själva (aa. 43). Sjöblom (2003) 

menar också att socialsekreterare har ett bristande barn- och ungdomsperspektiv när det gäller 

flickor och unga kvinnor med ”invandrarbakgrund”. Istället för att ta hänsyn till tjejernas egna 

formulerade  behov  fokuserar  man  på  att  ”jobba  hem”  tjejerna,  sammanföra  dem  med 

familjen,  vilket  kan  leda  till  en  ännu  mer  hotfull  situation.  Tjejernas  specifika  situation 

ignoreras av myndigheter som redan har definierat problem och lösning.

   Även utanför Sverige finns det forskning som visar att konstruktionen av  den andra får 

problematiska konsekvenser både för hur de som tillskrivs denna identitet blir bemötta och för 

majoritetsgruppens förståelse av sig själva. Enligt Decker, Raj och Silverman (2007) medför 

våld från någon inom samma minoritetsgrupp ett dubbelt utanförskap som gör det mycket 

svårare att få hjälp. De som förväntas erbjuda hjälp kan verka mer främmande än de som 

hotar och slår. Chronister (2006) menar också att erfarenheter av våld inte är tillräckligt för att 

skapa  en  stark  gruppidentitet  i  en  stödgrupp;  våldserfarenheterna  behöver  inte  ens  vara 

avgörande för identiteten. Istället finns det enligt Chronister andra erfarenheter, av klass och 

etnicitet, som är viktiga för huruvida man kan identifiera sig med varandras utsatta situation 

och ge hjälp och stöd.  Cherrington och Breheny (2005) har funnit  att  en rad positioner  i 

beskrivningen  av  minoritetsbefolkningen  i  Nya  Zeeland,  maorier,  homogeniseras  när  det 

gäller  tonårsgraviditeter.  Den  vita,  dominanta  och  västerländska  positionen  naturaliseras 

genom  att  Maori  beskrivs  som  i  en  annan  situation  än  tonårsmammorna  i 
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majoritetsbefolkningen.  Maori  pekas  ut  som  annorlunda  och  deras  beteende  som 

problematiskt.  Denna konstruktion av  den andra medför  en social  isolering som förvärrar 

sårbarheten när man står inför ett problem. 

   Tomsen (2006) uppmärksammar oss på ytterligare ett problem när det gäller konstruktionen 

av vissa grupper  som offer  och andra som förövare.  Han påtalar  att  attacker  riktade  mot 

minoritetsgrupper  allt  oftare  beskrivs  i  media,  och  hanteras  i  domstolar,  som uttryck  för 

extremt  xenofobiska  uppfattningar.  Med  denna  utveckling  blir  rädsla  för  våld ett 

nyckelelement i en diskursivt formad identitet. Att vara medlem i minoritetsgruppen blir först 

och främst att vara ett potentiellt offer och andra möjliga identifikationer omöjliggörs. När 

den politiska legitimeringen av offerskap på detta sätt bygger på en identitet som är helt fri 

från moraliskt tvivelaktiga associationer genereras också en press på minoritetsgruppen att 

nedtona  okonventionellt  och  potentiellt  pinsamt  beteende.  Den  skarpa  gränsdragningen 

mellan offer och förövare ignorerar komplexiteten i våldet och vidden av dess implikationer 

för  relationer  och  interaktioner.  Blake  (2001)  påtalar  att  ”hatbrott”  är  en  problematisk 

beteckning eftersom den förutsätter ett visst motiv och anspelar på offrets natur, något som 

även  de  los  Reyes  (2003:  40f)  menar  gäller  för  beteckningen  ”hedersvåld”  –  dels  visar 

beteckningen en extremt dikotom bild av offer och förövare, dels bestäms motivet till brottet 

redan i dess beteckning.

   Forskningen i detta avsnitt pekar på risken för att en utsatt situation blir en gruppegenskap – 

att vara en våldsutsatt tjej i en etnisk minoritetsgrupp blir att vara sina problem. De brott som 

man utsätts för förutsätts vara beroende av den man är och man är också radikalt åtskild från 

den som hjälper. I olika sammanhang, såsom inom forskning, i domstolar, media och inom 

statliga myndigheter, används kulturella förklaringar av våld i etniska minoritetsgrupper vilket 

vi ska se förhindrar både hjälpsökande och förståelse.

Våld och kultur

I flera studier om våld i etniska minoritetsgrupper (se exempelvis Akpinar, 2003; Yoshioka & 

Choi, 2005) används själva minoritetskulturen som förklaringsmodell och olika nationaliteter 

kopplas samman med olika typer av våldsbeteende och/eller olika typer av offerskap. Eldén 

(1998) menar att vi måste ifrågasätta kultur som förklaringsvärde och undersöka hedersvåld 

bortom  kulturella  förklaringar.  Hon  visar  hur  kulturella  förklaringar  används  som 

förmildrande  omständigheter  i  en  rättegång  mot  en  arabisk  man  som  dödat  sin  dotter. 

”Svenskt” förknippas med ”jämställt” och ställs i motstats till ”arabiskt” som sammankopplas 

med ”kvinnoförtryckande”. Kulturen blir på så sätt något som ansvarsbefriar individen. Även 
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de los Reyes (2006) hävdar att talet om våld som kulturspecifikt för etniska minoritetsgrupper 

konstruerar  Sverige  som  liberalt,  jämställt  och  antirasistiskt  och  hindrar  uppkomsten  av 

alternativa diskurser. de los Reyes påpekar att  det  inte är nyanlända medlemmar i etniska 

minoritetsgrupper som står för den största delen våld, utan att de som utövar den största delen 

av våldet har bott i Sverige i minst tio år. 

   Raj, Silverman, McCleary-Sills & Liu (2005) visar att våld mot kvinnor som invandrat från 

södra Asien till USA äger rum i en amerikansk strukturell kontext. Myndigheterna erbjuder 

redskap i form av avvisningshot, passtvång och arbetstillstånd som förövare kan använda sig 

av vid hot och misshandel. De strukturella villkoren ställer dessutom ofta invandrade kvinnor 

i underordnade positioner i förhållande till sina män juridiskt, ekonomiskt och socialt. Vidare 

menar  Raj och Silverman (2002) att  invandrade kvinnor ofta lever i  en kontext där de är 

socialt  isolerade  och  betraktade  som  de  andra.  Exkludering  från  majoritetssamhället  för 

invandrade  personer  bidrar  enligt  Raj  och  Silverman  till  en  ekonomiskt  och  socialt  svår 

situation som öppnar för våldshandlingar. Kvinnorna står lägst i flera hierarkier: såväl när det 

gäller  etnicitet  som  klass  och  kön.  Hjälpsökande  kan  dessutom  resultera  i  ytterligare 

nedvärderande av kvinnornas kulturella status. Pringle (2006) varnar oss för att ta för givet att 

våldshandlingar  hos  etniska  minoritetsgrupper  är  åtskilda  från  de  kulturella  mönster  som 

majoritetsgruppen  ger  uttryck  för.  Även  om  specifika  kulturella  uppsättningar  av  idéer 

framstår som relevanta för att spåra våldets ursprung så måste vi alltid överväga möjligheten 

att  idéerna  och  våldet  är  effekter  av  ett  samspel  mellan  en  anländande  kultur  och 

majoritetskulturen. Eldén (2001) menar också att tjejer i etniska minoritetsgrupper lever med 

en  splittrad  identitet  –  de  förhåller  sig  till  stereotyper  om  ”svenskhet”  och  om 

”arabiskhet”/”kurdiskhet”.  Tjejernas handlingar  är  alltså  inte  utgående från  en uppsättning 

kulturella normer.

   Att  förklara  situationen  för  våldsutsatta  tjejer  i  etniska  minoritetsgrupper  med 

minoritetskulturens  värderingar  gör  oss  enligt  flera  studier  blinda  för  det  ansvar  som 

majoritetskulturen  bär och för  problem inom majoritetskulturen.  Majoritetskulturen  skapar 

förutsättningar för förövare genom att placera kvinnor och barn i sårbara positioner och de 

kulturella förklaringarna blir ett ifrågasättande, inte bara av dem som begått brott, utan även 

av brottsoffren som kulturella andra. Kulturförklaringar framställer också kulturer som skarpt 

avgränsade enheter utan beröringar med varandra, eller där beröring blir problematisk om den 

inte innebär att de andra blir som oss.
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Summering av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det är viktigt att ifrågasätta välfärdssamhällets auktoritet eftersom 

välfärden  tenderar  att  skapa  en  avgörande  skillnad  mellan  de  som  definierar  och  de 

definierade  –  en  skillnad  som  i  värsta  fall  medför  diskriminering.  De  som  har  rätt  till 

välfärdssamhällets  resurser blir identifierade utifrån tillskrivna gruppegenskaper snarare än 

utifrån deras egen situation och minoritetskulturen används som det främsta förklaringsvärdet 

för den situation som de definierade befinner sig i. Forskningen visar att majoritetskulturen 

har en stor betydelse i fråga om våldet som tjejer och kvinnor i etniska minoritetsgrupper 

utsätts för. Majoritetskulturen skapar en ekonomiskt och socialt utsatt situation med en ökad 

risk för våld och den tillhandahåller dessutom redskap för förövaren i form av bland annat hot 

om avvisning. Tjejerna som utsätts för våld befinner sig lägst i flera hierarkier i förhållande 

till såväl majoritetskultur som minoritetskultur. 

   Det  finns  alltså  en  relativt  enhetlig  bild  i  tidigare  forskning  av  att  välfärdssamhällets 

resurser  för  bemötande  av  könat  våld  i  etniska  minoritetsgrupper  är  mycket  begränsade. 

Människor i en utsatt situation får inte den hjälp som de har rätt till  vilket gör det till  ett 

angeläget fenomen att undersöka, och viljan till förändring måste ligga till grund för en sådan 

undersökning. Något som saknas är dock tjejernas egna röster vilket ett flertal forskare också 

påpekar. Som det är nu riskerar forskningen att reifiera en uppdelning i  vi och dem, de som 

forskar och de som forskningen handlar om, utan att de omtalade får komma till tals. Denna 

typ av forskning, som egentligen är kontroversiell i förhållande till välfärdssamhället eftersom 

den ifrågasätter dess beskrivningar av de andra, riskerar att läsas som konsensus – de andra 

blir utan röst. I viss mån innebär forskning alltid att beskriva  de andra eftersom forskaren 

konstruerar ett resultat  om någon annan, men när de beskrivnas situation endast redovisas 

utifrån problematiska beskrivningar blir det som mest påtagligt. Med min undersökning vill 

jag därför ta avstamp i den forskning som beskriver tjejernas situation som problematisk, men 

jag  vill  också  bidra  till  att  utveckla  denna  forskning.  Genom  att  se  hur  tjejerna  i  en 

intervjusituation  gör  sig  till  trovärdiga  subjekt  i  linje  med  eller  i  motsats  till 

myndighetsbeskrivningar  kan  jag  också  beskriva  gråzoner  mellan  vi och  dem och  vilka 

möjligheter dessa erbjuder. På detta sätt vill jag kunna ge nya infallsvinklar för studerandet av 

könat våld i etniska minoritetsgrupper och härigenom även skapa möjligheter för en förbättrad 

praktiserad politik.
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Teoretiska utgångspunkter
Jag  utgår  från  en  diskursanalys  inspirerad  av  Michel  Foucaults  och  Judith  Butlers 

beskrivningar av diskurs och subjekt, av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes beskrivningar 

av hegemoni och antagonism och av den kritiska diskurspsykologins betoning av diskursen 

som situerad och använd. Eftersom teori och metod i diskursanalys inte går att skilja åt – en 

diskursanalytisk  metod  måste  utgå  från  konstruktionistiska  begrepp  –  kommer  jag  att 

presentera begrepp för analysen redan här och senare beskriva hur jag använder dem för att 

strukturera empiri. 

Självständighet och subjektifiering

Enligt Michel Foucault (1969: 58) kan vi förstå uttalanden som produktiva, de refererar inte 

till redan avgränsade objekt utan skapar och omskapar dem alltid genom en diskurs. Diskurs 

är enligt Foucault en regelbundenhet mellan olika typer av utsagor som framställer objekt på 

särskilda sätt (aa. 53). Diskursen bestämmer vad som är förbjudet, vad som är vansinne och 

vad  som  är  sant  (1993  [1971]:  14).  Detta  antagande  medför  att  subjektet  som  en  fritt 

handlande individ omöjliggörs. Det är istället är en subjektsposition, en plats i diskursen, som 

är orsaken till ett uttalande (Foucault, 1969: 74). Om vi accepterar Foucaults idéer så blir det 

nödvändigt att revidera idén om subjektet som kan finna sanningen om sig själv och världen, 

och istället  måste  vi kritiskt  undersöka de processer genom vilka kunskap produceras och 

människor positioneras i diskursen. 

   Enligt Foucault (1998 [1982]: 212f) bör en subjektsposition också förstås som ett område 

för kontroll. Genom självmedvetenhet undviker subjektet att överträda normer eftersom hon 

då placeras i en position som avvikande. Det normala subjektet konstrueras således i motsats 

till det onormala (Foucault, 1975: 282f). Judith Butler använder sig av Foucaults modell för 

att beskriva subjektets villkor. Där det finns ett ”jag” som yttrar sig eller talar, och därigenom 

orsakar en effekt i diskursen, finns det alltid först en diskurs som föregår och möjliggör detta 

”jag” (Butler, 2005 [1993]: 101). Den frihet och självständighet som är möjlig att uppnå är 

alltid en följd av diskursen (Butler, 1997: 10). Alla dimensioner av den man är kan dock inte 

innefattas i en berättelse utan berättelsen blir alltid en kompromiss och det är språket som man 

för sin talan på som avgör vem man kan bli (Butler, 2005: 135). Berättandet om vem man är i 

syfte att nå ett erkännande har därför alltid ett pris (aa. 125). Vi bör fråga oss vilket typ av 

erkännande vi kan få genom att berätta sanningen om oss själva på ett visst språk (aa. 124).
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Med  Foucault  och  Butler  kan  jag  se  undersökningspersonerna  som existerande  inom  en 

samhällelig ordning med beskrivningar av bland annat etnicitet, kön och våld, som de måste 

förhålla sig till för att kunna existera som mänskliga varelser. De är beroende av diskursiva 

villkor för att uppnå trovärdighet i olika sammanhang. Därför är det viktigt att se hur tjejerna 

beskrivs som subjekt i myndighetsdokumenten och huruvida deras egna uttalanden innebär 

förstärkanden eller undermineranden av myndigheternas. För att kunna analysera eventuella 

undermineranden av diskursen tar  jag hjälp av Ernesto Laclau och Chantal  Mouffe (2001 

[1985]) som har utarbetat en modell för att beskriva hur motstånd förhåller sig till makten.

Makt och motstånd

Regeringens kartläggning syftar till att vägleda en politisk praktik men utgör också i sig en 

politisk  handling.  Politik  utgår  från  en  enhetlig,  institutionaliserad  bild  och  är  därför 

hegemonisk.  Hegemoni kan enligt  Ernesto Laclau och Chantal  Mouffe (2001 [1985]: 66f) 

beskrivas som ett system av allianser som skapar konsensus om vad som är det allmänna 

goda. Slavoj Žižek (1996 [1995]: 285) bidrar till definitionen genom att beskriva hegemoni 

som ”ett invaderande våld vars våldsamma karaktär är upphävd”. Han menar att hegemoni har 

uppnåtts när även en ideologis motståndare ”tyst  accepterar dess bakomliggande logik och 

tillgriper den i sina argument”. En hegemonisk process är aldrig representerande eftersom den 

omskapar elementen som ingår i den (Laclau & Mouffe, 2001 [1985]: 65). Därför vill Laclau 

och Mouffe ersätta principen om representation med principen om artikulation. 

[W]e will call  articulation any process establishing a relation among elements such that their 
identity is modified as a result from the articulatory practice. The structured totality resulting 
from the articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, insofar as they 
appear articulated within a discourse, we will call  moments. By contrast, we will call  element 
any difference that is not discursively articulated. (Laclau & Mouffe, 2001: 105) 

Laclau och Mouffe följer Foucaults (1969) diskursbegrepp och fastställer hur vi kan använda 

det  i  en  analys  av  politiska  handlingar.  Genom  att  betrakta  politik  som  hegemonisk 

artikulation blir det möjligt att bejaka Foucaults och Butlers (2005) idéer om att samhällets 

makt alltid skapar objekt och subjekt snarare än bara representerar dem. Kartläggningen av 

”hedersvåld” är ett försök att artikulera element till moment, att göra dem till en entydig del av 

en helhet. Betydelsen av att vara tjej, utsatt för våld och i etnisk minoritet sätts samman med 

en rad andra betydelser som formar det handlingsutrymme man har tillgång till. Hur är det då 

möjligt att utmana och ifrågasätta denna artikulation?
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Laclau och Mouffe (2001 [1985]: 98) hävdar att moment aldrig helt kan reduceras till  sin 

artikulerade karaktär. Eftersom politik konstruerar snarare än representerar politiska subjekt 

så  har  den  inget  naturligt  ursprung.  Universalismen  i  hegemoni  utmanas  därför  alltid  av 

partikularistiska dimensioner (aa. xiii), vilka Butler (2005) skulle säga är de dimensioner av 

en person som inte får plats i en berättelse. Identiteter kan varken bli fullständigt fixerade eller 

fullständigt icke-fixerade (Laclau & Mouffe, 2001 [1985]: 111). För subjektet uppkommer ett 

ifrågasättande av hegemoni i form av  antagonism.  Om språket är ett spel av skillnader så 

menar Laclau och Mouffe att antagonism är misslyckandet att uppnå skillnad – den andras 

närvaro hindrar en person från att  fullt  ut  vara sig själv.  Eftersom alla artikulationer  som 

strävar efter att beskriva något naturligt alltid verkar uteslutande kan dock aldrig ett essentiellt 

jag  konstrueras.  Antagonism  visar  hegemonins  gränser,  den  finns  vid  gränsen  av  den 

samhälleliga  ordningen  (aa.  125).  Laclau  och  Mouffe  erbjuder  begrepp  för  att  beskriva 

maktrelationer. Alla handlingar är obönhörligt politiska eftersom de försöker styra hur något 

är.  Trots  att  diskursiv  makt  är  produktiv  snarare  än begränsande,  kan  maktens  produkter 

omöjliggöra vissa existenser. I mitt arbete blir det relevant att uppmärksamma hur skillnad 

hanteras – är det möjligt att vara offer på olika sätt, och identifierar sig myndigheterna och 

tjejerna med varandra eller betonar de olikhet? Det är också viktigt att uppmärksamma vad 

som  beskrivs  som  det  allmänna  goda  och  vilka  gränsdragningar  och  uteslutningar  dessa 

beskrivningar innebär.

   När det gäller makt och motstånd bidrar även Paulina de los Reyes och Diana Mulinari 

(2005:  43f)  med  viktiga  anmärkningar.  De skiljer  på  stigmatisering  och  exploatering  och 

menar att en position som underordnad inte alltid behöver medföra stigmatisering. Så länge 

som de underordnade accepterar sina positioner avviker de inte från den normala ordningen. 

Det  är  först  genom  ett  ifrågasättande  av  sin  position  som  de  underordnade  synliggör 

maktordningen  –  de  förespråkar  något  annat  och  måste  därför  ses  som  avvikande  om 

ordningen ska kunna fortsätta råda. de los Reyes och Mulinari förespråkar en analys som kan 

beskriva hur exploatering och avvikelse förstärker utsatthet för vissa kategorier; hur hegemoni 

skapas  genom exkluderande  och  stigmatiserande  av  vissa  röster  (aa.  83).  Berövandet  av 

någons rätt  att  föra sin egen talan är ett  effektivt  maktmedel  och rädslan att  framstå som 

oanständig driver denna makt (aa.124). Att artikulera en motberättelse är att återerövra en 

förvägrad subjektivitet och rätten till problemformulering (aa. 93). 

   Genom att analysera både myndighetsdokumenten och tjejernas utsagor kan jag se vilka 

artikulationer som verkar begränsande för tjejerna, vilka beskrivningar som hindrar dem från 

att berätta berättelser om sig själva, och vilka motberättelser som är möjliga att artikulera. 
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Dokumenten och tjejernas utsagor är dock inte konstruerade i samma typ av situation. Laclau 

och Mouffe har kritiserats för att behandla diskurser som abstrakta enheter vilket försvårar en 

undersökning av hur diskurser faktiskt blir till och utmanas (Wetherell, 1998). För att kunna 

ta hänsyn till diskursens situerade karaktär vänder jag mig till diskurspsykologin.

Praktiserad diskurs

För att beskriva relationen mellan diskursen och det talande subjektet så måste man enligt 

Nigel Edley (2001: 223f) studera både hur människor utnyttjar en vokabulär och hur denna 

vokabulär strukturerar vårt  tänkande.  Sociala,  ekonomiska och politiska privilegier  står  på 

spel och människor gör det som åstadkommer bäst resultat utifrån de positioner de kan inta i 

en  given  situation  (aa.  193f).  Diskurspsykologer  använder  begreppet  tolkningsrepertoar 

snarare än diskurs för att betona den situationsbundna användningen av språket (Wetherell & 

Potter, 1992: 89f). Tolkningsrepertoarer är systematiserade grupper av ord som används med 

en stilistisk och grammatisk samstämmighet. De är ofta organiserade runt en eller ett fåtal 

centrala  metaforer  och ligger  till  grund för  delad social  förståelse  – ett  samhälles  ”sunda 

förnuft” (Potter, 1996: 116; Edley, 2001: 200). En diskurs kan beskrivas som innehållande en 

mängd olika och motstridiga tolkningsrepertoarer. Begreppen är alltså teoretiskt förenliga och 

båda refererar till förutsättningar för hur vi talar om världen (Edley, 2001: 202). 

   Diskurspsykologin3 erbjuder begrepp för att beskriva hur faktabeskrivningar byggs upp och 

involveras i handlingar. För att en beskrivning ska framstå som ett faktum menar Jonathan 

Potter (1996: 150) att det är viktigt att den antingen framträder som oberoende av beskrivaren, 

eller att beskrivaren framstår som trovärdig. Potter påtalar att beskrivningar alltid är retoriska 

eftersom en version utesluter andra versioner och därmed åstadkommer något då den yttras 

(aa. 107). Beskrivningen av ett yttrande kommer inte att vara tillfredsställande utan hänsyn 

till den situation där det yttras eftersom det är inpassat i en sekvens av tal som är en del av ett 

större socialt  sammanhang (aa.  43).  Faktaversioner  byggs upp och undermineras  av olika 

anledningar.  Potter  menar  att  vi bör undersöka hur intressen tas för givna,  framhävs eller 

förnekas i uttalanden (aa. 110). Enligt Mary Horton-Salway (2001: 161) skuldbelägger talare 

ofta andra och motarbetar skuldbeläggande av den egna positionen implicit i sitt tal för att 

visa sin egen trovärdighet. Genom att se vilka skuldbelägganden talarna i mitt fall motarbetar 

är det möjligt att se till vilken kostnad som de blir trovärdiga subjekt. Michael Billig (1989: 

14f; 20) betonar ytterligare vikten av att förstå social verksamhet som argumenterande och 
3 Jag använder  mig främst  av en kritisk diskurspsykologi  i  vilken samtal  och interaktion kopplas  till  större 
sociala skeenden. Potter (1996) och Horton-Salway (2001) ligger närmre en klassisk samtalsanalys och därför 
använder jag mig bara av de anmärkningar hos dem som är förenliga med en kritisk diskurspsykologi.
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retorisk. Detta handlar inte om en idé om att människor kan vara olika duktiga på retorik utan 

snarare om att det sociala livet bokstavligen talat utgörs av retorik (aa. 193). Varje argument 

sker  i  förhållande  till  en  värdering  eller  regel  och  därför  går  det  inte  att  frikoppla 

argumentationsämnen från större sociala dilemman (aa. 82). När någon argumenterar för sin 

sak måste  hon nämligen  hänvisa  till  sådant  som kan tas  för  givet,  men värderingen som 

hänvisas till blir aldrig deterministisk eftersom den går att säga emot – den är dilemmatisk. 

   Det viktigaste bidraget från kritisk diskurspsykologi till min undersökning är begrepp för att 

undersöka hur trovärdighet byggs upp. Både myndigheterna och tjejerna är beroende av att 

framstå som trovärdiga för att deras uttalanden ska tas på allvar och för att de därmed ska få 

en  röst  att  räkna  med.  Jag  vill  beskriva  tjejerna  som beroende  av  maktrelationer  utanför 

situationen,  men  även  ta  hänsyn  till  situationen  som  deras  uttalanden  görs  i.  Även 

myndighetsdokumenten är situerade i en specifik kontext och det blir därför viktigt att se hur 

deras retoriska grepp villkoras av denna.

Insamling och analys av data
De teoretiska utgångspunkter som jag har presenterat utgör också fundamentet för min metod. 

Vissa av begreppen fungerar som verktyg vid analysen av data och i detta avsnitt presenterar 

jag  hur  de  används  samt  hur  jag  har  gått  tillväga  vid  urval  och  insamling  av  data.  Jag 

diskuterar också problem i förhållande till etik och analys av data.

Urval och insamling av data

Urval är en fråga om vad vi kan säga om det vi inte ser på basis av det vi ser (Becker, 1998: 

75). För att beskriva diskursiva resurser och begränsningar för våldsutsatta tjejer i etniska 

minoritetsgrupper i förhållande till polis och socialtjänst i Sverige har jag valt ut ett material 

som både består av utsagor från myndigheterna och från tjejerna själva. Materialet som jag 

har analyserat utgörs av två myndighetsdokument och av transkriberade intervjuer. 

   Jag har via länsstyrelsers, regeringens och polismyndighetens hemsidor sökt på begreppet 

”heder” och letat bland olika publikationer och referenslistor för att finna lämpliga dokument 

för analys. Jag fann därmed texter som beskrev både ”hedersproblematik” och ”patriarkala 

normer”.  Kriterier  för  urvalet  har  varit  att  dokumenten  ska  innehålla  beskrivningar  av 

våldsutsatta  tjejer  i  etniska  minoritetsgrupper  samt  vara  tänkta  att  användas  av  polis  och 

socialtjänst. Jag har därför valt bort material som varit riktat till andra yrkeskategorier, som 

handlar om problemet i enstaka län samt dokument som endast har presenterat  var det är 

möjligt att få hjälp.
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   Det ena myndighetsdokumentet är ett meddelandeblad som socialstyrelsen har producerat 

och distribuerat på regeringens uppdrag, till stöd för socialtjänstens arbete med ungdomar som 

riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Meddelandebladet  Flickor som lever under hot  

och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar finns tillgängligt på Socialstyrelsens 

webbplats  och  är  även  utskickat  till  kommunstyrelser,  socialtjänstens  individ-  och 

familjeomsorgsenheter och länsstyrelserna. Meddelandebladet består av en kort inledning på 

en  sida  och  fyra  bilagor4.  Totalt  omfattar  materialet  37  sidor.  Det  andra 

myndighetsdokumentet,  Hedersnormer och hedersrelaterat  våld,  är  ett  utbildningsmaterial 

som Rikspolisstyrelsen  har tagit  fram med hjälp av  Stiftelsen  kvinnoforum sedan de fått  i 

uppdrag av regeringen att höja poliskårens kompetens i fråga om hedersvåld. Det är tänkt att 

användas som informations-  och utbildningsmaterial  i  polisens arbete  och det omfattar  35 

sidor. Jag presenterar utsagorna i dokumenten som socialtjänstens och polismyndighetens och 

hänvisar med (S) eller (P) samt sidonummer.

   De transkriberade intervjuerna har jag fått tillgång till genom mitt arbete som transkriberare 

i  projektet  ”Ett  liv  utan  våld”  som  leds  av  Paulina  de  los  Reyes  och  Åsa  Eldén5. 

Intervjumaterialet består av en gruppintervju med tre tjejer, ”Nadia”, ”Amanda” och ”Hana”, 

och  tre  individuella  intervjuer  med  tre  andra  tjejer,  ”Amira”,  ”Sadi”  och  ”Isabella”. 

Informanterna  är  mellan  17  och  26  år  och  de  har  alla  erfarenheter  av  myndigheternas 

hjälpinsatser för våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper. De har träffat varandra och 

intervjuarna  vid  tidigare  möten.  De  enskilda  intervjuerna  är  en  timme  vardera  och 

gruppintervjun är tre timmar. Jag har inte transkriberat skratt, gråt, pauser eller överlappningar 

i tal. I en mer detaljerad konversationsanalys skulle detta vara av betydelse men eftersom jag 

är intresserad av både form och innehåll är en grövre transkribering fullt tillräcklig. 

   Jag  analyserar  beskrivningarna  i  intervjuerna  och  dokumenten  som  konkurrerande 

beskrivningar av en verklighet. Mitt urval utgår från vissa kategorier,  myndigheter och  den 

våldsutsatta tjejen i en etnisk minoritet, och att på detta sätt kategorisera grupper är enligt 

diskursanalytiska  utgångspunkter  en  konstruktion  (se  exempelvis  Rose,  1999:  31).  Jag 

ignorerar de skillnader som finns inom grupperna och likheter mellan grupperna. Tjejerna är 

exempelvis i olika situationer i livet och genom att kategorisera dem förutsätter jag att deras 

4 Den första bilagan handlar om socialtjänstens insatser för flickor som lever under hot och tvång i familjer med 
strängt  patriarkala  värderingar.  Den andra  bilagan  handlar  om aktuell  rättslig  reglering.  Den  tredje  bilagan 
handlar om de utsatta flickorna och deras familjer, och i den fjärde bilagan redogörs för verksamheter som kan 
vara till hjälp. I den första och den tredje bilagan finns de flesta beskrivningarna av flickorna och deras situation 
och därför är min analys centrerad runt dessa.
5 Paulina de los Reyes är verksam som forskare på ekonomisk historiska institutionen, Uppsala universitet, och 
Åsa  Eldén  är  verksam  som forskare  på  avdelningen  för  samhällsvetenskaplig  genusforskning,  sociologiska 
institutionen, Uppsala universitet. 
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upplevelser  är  gemensamma.  Poängen  med  mina  kategorier  är  att  beskriva  den  röst  som 

definierar  och  röster  från  de  definierade.  Tjejerna  är  nämligen,  i  ett  avseende,  i  samma 

situation – att bli definierad som ett offer för hedersvåld. Socialtjänsten och polismyndigheten 

kan också sammanföras som de som betecknar. Detta innebär inte att jag behandlar tjejerna 

som  röstlösa;  genom  att  betrakta  tjejerna  som  en  kategori  i  ett  interaktionssammanhang 

undersöker jag villkoren för att den betecknade ska ha en röst.

Analysmetod

I  analysen  av data  använde jag mig  först  av diskurspsykologiska  begrepp för att  se vilka 

retoriska grepp som används för trovärdighetsskapande. Sedan analyserade jag resultatet av 

den diskurspsykologiska analysen med Laclaus och Mouffes begrepp för att komma fram till 

slutsatser. Varken de diskurspsykologer (se exempelvis Edley, 2001: 190) som jag hänvisar 

till eller Laclau och Mouffe (2001 [1985]: 112) skiljer på diskurs och social praktik utan ser 

språket som en form av handling som används för att åstadkomma saker. För analysen innebär 

detta att jag undersöker språket som process, hur man talar. Eftersom jag är intresserad av 

maktutövande analyserar jag även språkets innehåll, vad man ska säga för att bli betraktad 

som trovärdig eller vilka uttalanden som kan utgöra motstånd (Taylor, 2001: 16).

   Det  första  steget  i  analysen  var  att  kategorisera  myndighetsdokumenten  och  de 

transkriberade intervjuerna i förhållande till diskurspsykologiska begrepp. Wetherell (1998) 

menar  att  en  användbar  analysmetod  är  att  leta  efter  variationer  i  förklaringar  och 

formuleringar, olika och motsägelsefulla versioner av personer och företeelser i världen och 

sedan fråga varför just denna formulering förekommer i denna text. Jag detaljanalyserade data 

med hjälp av begrepp från Wetherell  (1998), Seymour-Smith och Wetherell  (2006), Billig 

(1989) och Potter  (1996: 161) såsom exempelvis  den sistnämndes begrepp  active voicing, 

citering av röster  som skapar trovärdighet  genom att  lyssnaren blir  ett  vittne.  Efter  att  ha 

kategoriserat  data  efter  teman  och  valt  ut  karaktäristiska  citat  frågade  jag:  Vad 

händer/konstrueras  i  varje  citat?  Hur  händer/konstrueras  det?  Jag  letade  efter 

tolkningsrepertoarer, systematiserade grupper av ord som används på ett samstämmigt sätt 

(Potter & Wetherell,  1992: 89). Ett exempel på en tolkningsrepertoar som min analys gav 

upphov till är en individualistisk repertoar som båda myndigheterna inledningsvis använder 

sig av – att inte bara eller alla ”invandrare” lever med hedersnormer. Genom mobiliserandet 

av denna repertoar kan myndigheterna tala om hedersproblematik som ett ”invandrarrelaterat” 

problem utan att kategoriseras som fördomsfulla. I den diskurspsykologiska analysen har jag 

sammanfört  myndigheternas uttalanden och presenterat  tjejernas uttalanden för sig. Denna 
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presentation gör det möjligt att se hur tjejernas tal står i förhållande till myndigheterna som 

helhet. Nackdelen är att skillnader inom myndigheterna och bland tjejerna nedtonas. 

   Steg två i analysen var att använda Laclaus och Mouffes (2001 [1985]) begrepp för att 

beskriva den diskursiva kamp som framkommer i den diskurspsykologiska analysen: Vilka 

ord sammanlänkas? Vilka diskurser artikuleras? Använder sig myndigheterna och tjejerna av 

liknande  anspråk  på  trovärdighet?  I  denna  fas  analyserade  jag  hur  de  konkurrerande 

beskrivningarna  i  intervjuerna  och  myndighetsdokumenten  förhöll  sig  till  varandra.  Jag 

använde  mig  också  av  Iver  Neumanns  (2003:  26)  förslag,  att  titta  efter  osäkerhet  och 

konflikter diskursen. Om diskursen är dominerad av en enda representation kan man tala om 

att  den är opolitiserad,  hegemonisk,  och ju fler  representationer  den innehåller,  desto mer 

politiserad  är  den  (aa.  57).  Härigenom är  det  möjligt  att  avgöra  på  vilket  sätt  diskursen 

genomsyras av makt och hur makten gör för att upprätthålla diskursen. 

Problem med metoden

Vetenskapsrådet (2002: 6) har fem grundläggande etiska principer om samtycke, information, 

nyttjande,  konfidentialitet och  anonymitet.  Principerna handlar om att  informanterna måste 

informeras om och ha givit sitt samtycke till sin medverkan i undersökningen. Data får endast 

användas i vetenskapliga sammanhang och de får inte publiceras på ett sådant sätt att någon 

enskild person kan identifieras med anledning av dem. Jag är också ansvarig för att förvara 

handlingarna på ett  betryggande sätt  så att  ingen annan kan ta del av dem. Eftersom min 

undersökning har tillkommit i efterhand till ett påbörjat projekt är jag ansvarig för att redovisa 

min undersökning för de ansvariga forskarna och genomföra ändringar så att användningen av 

data stämmer med informationen som informanterna samtyckt till. 

   När det gäller diskursanalys finns det både fördelar och nackdelar etiskt sett. Den viktigaste 

etiska  principen  som  de  andra  principerna  är  underställda  är  individskyddskravet. 

Individskyddskravet innebär att deltagarnas liv inte får påverkas negativt av undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002: 5). En etisk fördel med diskursanalys i förhållande till individskydd 

är att anonymiteten är lätt att säkra eftersom jag inte beskriver en livshistoria som kan vara 

lätt att identifiera. Jag beskriver inte informanterna som individer utan som språkanvändare. 

Med diskursanalys och speciellt  med diskurspsykologi riskerar jag dock att distansera mig 

och  beskriva  de  talande  som beräknande  språkanvändare.  Diskursen  kan  framstå  som en 

resurs som individer  medvetet använder för att nå största möjliga nytta. Jag analyserar dock 

inte  intentioner  hos  språkanvändarna,  utan  utgår  från  att  de  måste  hålla  sig  inom  vissa 
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diskursiva ramar för att kunna existera i en språkgemenskap, och det är just dessa ramar jag är 

intresserad av.

   Ett  annat  problem  med  min  undersökning  är  att  jag  undersöker  olika  typer  av  data, 

myndighetsdokument och transkriberade intervjuer, med samma analysbegrepp. I en intervju 

är talarna ofta inriktade på att ge sin synvinkel på en företeelse och öppna för att andra har 

skilda uppfattningar (Antaki, Billig, Edwards & Potter, 2003). Intervjuerna är också skapade 

för att användas i ett forskningsprojekt med ett visst syfte. Myndighetsdokumenten däremot 

tillhör en genre som innehåller beskrivningar av riktlinjer, politisk retorik och pedagogiska 

uppställningar som ska göra innehållet  entydigt och lättförståeligt  (Fairclough, 2001: 257). 

Även  om  det  inte  är  möjligt  att  tala  om  vare  sig  informanterna  eller  författarna  till 

myndighetsdokumenten som subjekt med intentioner kan intervjuerna ses som en diskursiv 

process medan myndighetsdokument i större utsträckning kan ses som en diskursiv produkt. I 

min analys behandlar jag dock båda typerna av data som retorik. Poängen med att bortse från 

skillnaderna är att se hur trovärdighet skapas med olika röster – myndighetsrösten och rösten 

från den våldsutsatta tjejen i en etnisk minoritetsgrupp. 

   I linje med Lyotard (1984: 65) menar jag att begrepp i en diskursanalytisk undersökning bör 

användas  för  att  ge  nya  uppslag,  inte  bekräfta  det  vi  redan  vet.  Analys  kan  (enligt  en 

metodologisk läsning av Laclau & Mouffe, 2001 [1985]: 192f) ses som en pendling mellan 

det mångtydiga som empiri, och det entydiga som teori, där det mångtydiga tillåts bråka med 

och utveckla  det  entydiga.  Teori  är  det  universella  som kan hjälpa  oss  att  se  empiri,  det 

partikulära och mångtydiga, i ett nytt ljus, men det partikulära måste också kunna förändra det 

universella,  och gör det  också så fort  som något  universellt  är  formulerat.  Rättigheten att 

forska  och skapa  nya  berättelser  ligger  i  att  de  gamla  berättelserna  är  problematiska  och 

otillräckliga,  att de med Laclaus och Mouffes ord genererar antagonism (aa.  125). Medan 

politik utgår från vissa ramar där man måste ta hänsyn till helheten, tillåts vetenskap generera 

beskrivningar  som utmanar  helheten  och  som kommer  med  något  nytt.  Den  traditionella 

politikens  utspel  kommer  sällan  som  någon  överraskning  medan  vetenskapens  själva 

existensberättigande är någon form av överraskning, ett ifrågasättande av den kunskap som 

finns.  Rättfärdigandet  av  diskursanalys  handlar  därför  inte  om  att  prioritera  de  egna 

slutsatserna  i  förhållande  till  en  tidigare,  mindre  sann  slutsats,  utan  prioriteringen  sker  i 

förhållande till en tidigare problematisk berättelse.

   Ett skäl till att min undersökning behövs är att de beskrivningar som finns av etnicitet och 

våld enligt tidigare forskning (se exempelvis Christensen, 1987; de los Reyes, 2006; Pringle, 

2006) riskerar att  bli problematiska och tonvikten i min undersökning ligger därför på att 
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ifrågasätta  dessa  beskrivningar.  Jag  vill  dock  inte  ifrågasätta  sanningshalten  i  tjejernas 

berättelser  utan  snarare  analysera  funktionen  av  deras  uttalanden  i  förhållande  till 

myndighetsbeskrivningarna. För att undvika att tjejernas uttalanden läses som produkter  på 

samma sätt som myndighetsuttalanden erbjuder jag i resultatredovisningen beskrivningar som 

skiljer sig från mina. De alternativa beskrivningarna är inte systematiskt analyserade och gör 

därför inte rättvisa åt de perspektiv som jag hänvisar till. Beskrivningarna ska snarare läsas 

som försök att,  i enlighet med vad Mouffe (2000: 15) föreslår, ersätta uteslutandet av den 

andras  röst  med  argument  för  min  egen.  Om jag  tydliggör  mina  egna  uteslutningar  och 

orsakerna för dessa blir inte mina beskrivningar hegemoniska utan en tillfällig och otillräcklig 

tillslutning av diskursen, som visserligen tjänar ett syfte,  men som inte gör anspråk på att 

beskriva allt om något. 

Kunskapsanspråk

Genom diskursanalysens egna utgångspunkter blir det inte möjligt att hävda att man funnit 

sanningen,  utan den diskursanalytiskt  inriktade  forskaren vill  erbjuda en beskrivning  som 

alltid  är  partisk  (Taylor,  2001:  19).  Forskarens  ambition  är  att  undersöka  mening  och 

signifikans snarare än att förutsäga och kontrollera. Detta medför vissa revideringar när det 

gäller traditionella idéer om generaliserbarhet (aa. 12). I en kvantitativ undersökning skulle 

forskaren kanske vilja kartlägga vilka attityder  som finns inom polis  och socialtjänst  eller 

förutsäga hur många tjejer som kommer att misshandlas och behöva hjälp under följande år 

(Bryman, 2002: 92). Mina generaliseringsanspråk handlar istället om att konstruera kategorier 

vars aspekter är  typiska för vissa sorters  tal,  om att  generalisera  kategorier  av handlingar 

snarare än kategorier av människor (Becker, 1998: 45). Jag undersöker alltså inte tjejerna eller 

myndigheterna  utan  deras  tal.  Eftersom  myndigheterna  och  tjejerna  i  mitt  material  är 

språkanvändare i en språkgemenskap kommer jag att finna villkor som inte begränsar sig till 

just dem. Även om diskursanalys ofta begränsar sig till ett lokalt och specifikt projekt som 

beskriver  unika erfarenheter  menar  Cherrington  och Breheny (2005) att  dessa konstrueras 

genom  delade  diskursiva  processer.  Därför  kan  en  diskursanalytisk  undersökning  alltid 

generaliseras,  men inte  genom en exakt  förutsägelse  av orsak-verkan,  utan istället  genom 

förståelse om hur mening konstrueras. Genom att analysera tjejernas och myndigheternas tal 

får jag således inblick i diskursiva villkor för tal om våld, kön och etnicitet i Sverige. 
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Analys av trovärdighetsarbete
Här presenterar  jag huvuddelen  av resultatet.  Analysen  är  gjord med  diskurspsykologiska 

begrepp och fokuserar på hur myndigheterna och tjejerna presenterar sig och blir trovärdiga 

uttolkare av situationen. I det första avsnittet redogör jag för myndigheternas presentation av 

våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper och deras problem. Det andra avsnittet handlar 

om  tjejernas  beskrivningar  av  sina  situationer  i  förhållande  till  möten  med  polis  och 

socialtjänst.  Analyser som görs med diskurspsykologi kan framställa individer som om de 

vore medvetna om de diskursiva villkor som de konstruerar och rekonstruerar, eftersom de 

omtalas som aktörer. Jag vill därför betona att jag i likhet med Börjesson (2005) inte gör 

anspråk på att undersöka vad talet innebär eller hänvisar till, utan endast dess funktioner, det 

vill säga vad uttalandet potentiellt och förslagsvis gör i sammanhanget.

Könat våld hos etniska minoritetsgrupper enligt myndigheterna

Analysen  av  myndigheternas  dokument  är  uppdelad  i  fyra  avsnitt:  Att  inte  framstå  som 

fördomsfull, Brist på integrering, Familjeproblem eller organiserad brottslighet? och Dubbla 

världar.  I  det  första  avsnittet  beskriver  jag  hur  myndigheterna  hanterar  risker  som deras 

beskrivningar av de andra innebär. I det andra avsnittet återfinns beskrivningar av familjer i 

etniska  minoritetsgrupper  och  orsaker  till  ”hedersproblematik”6.  I  de  två  sista  avsnitten 

beskriver  jag  hur  myndigheterna  presenterar  hedersproblematik  och  situationen  som 

våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper befinner sig i.

Att inte framstå som fördomsfull

För att socialtjänsten och polismyndigheten ska framstå som trovärdiga är det viktigt att de 

inte  tillskrivs  ett  särskilt  intresse som vittnar  mot  deras  opartiskhet  (Potter,  1996:  113).  I 

beskrivningar  av  problem  kopplade  till  vissa  grupper  finns  det  en  risk  att  framstå  som 

fördomsfull och om man blir betecknad som fördomsfull förlorar man direkt trovärdigheten 

att beskriva gruppens problem. Myndigheterna måste förhålla sig till detta problem samtidigt 

som det också är viktigt för dem att etablera en beskrivning av problemet som något som 

gäller andra än dem själva. Hur löser myndigheterna detta problem?

   En första aspekt av lösningen på problemet med risken att framstå som fördomsfull kan ses i 

socialtjänstens  användande  av  vaghet och  brist  på  definitioner.  Begrepp som ”patriarkala 

6 När  jag  beskriver  myndigheterna  tillsammans  använder  jag  i  fortsättningen  för  enkelhetens  skull 
polismyndighetens beteckning av problemet – hedersproblematik – snarare än socialtjänstens längre beteckning 
– hot och tvång i patriarkala familjer.
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värderingar” och ”könsmaktsordning” används men definieras aldrig. Genom vaghet kan man 

använda sig av begrepp utan att begränsa deras användning till ett specifikt fenomen. Därmed 

begränsas möjligheten för retoriska motståndare att ifrågasätta uttalandet (Potter, 1996: 118). 

Socialtjänsten blir inte ansvarig för vad begreppen betyder eller för hur de används men kan 

ändå  genom  begreppens  användning  ge  texten  en  teoretisk  tyngd.  Vagheten  återkommer 

också  i  beskrivningen  av  vilka  problemet  gäller.  I  inledningen  på  första  sidan  av 

meddelandebladet  möts  läsaren  av  ett  uttalande  om  att  problemet  inte  bara gäller 

”invandrarflickor”, istället för av en presentation av problemet och vilka det gäller:

Det här problemet rör inte bara invandrarflickor. Det finns sociokulturella miljöer i Sverige, där 
problemen kan vara snarlika. Invandrarflickor och deras familjer är långt ifrån någon enhetlig 
grupp och det rör sig sannolikt här om en ganska liten del av invandrarflickorna i Sverige. (S1f)

Innan socialtjänsten över huvud taget har sagt att problemet skulle gälla invandrare finns det 

alltså  uttalanden  om  att  problemet  inte  ska  förstås  som  gällande  bara,  eller  alla, 

”invandrarflickor”.  Socialtjänsten anspelar på en  individualistisk tolkningsrepertoar,  när de 

hävdar att inte bara eller alla invandrare är problematiska, en repertoar som fyller en viktig 

funktion för  socialtjänstens  trovärdighet.  En individualistisk  repertoar  presenterar  problem 

som något som har med enskilda människor att göra. Normer kopplas inte till grupper utan till 

individer och grupptillhörigheten har därför inget förklaringsvärde. Repertoaren fungerar som 

ett  försvar  mot  en  anklagelse  om  att  man  försöker  stämpla  alla  invandrarfamiljer  som 

patriarkala. Detta försvar är en ledtråd om att socialtjänsten befinner sig på minerad mark och 

att det är viktigt att inte trampa fel och positionera sig som fördomsfull. Samtidigt finns det ett 

försök  att  uppnå  en  tyst  överenskommelse  med  läsaren  om att  problemet  faktiskt  gäller 

invandrare. Genom att inleda med att säga att problemet inte bara rör invandrarflickor tar man 

nämligen  för  givet  att  läsaren  anser  att  problemet  är  ett  invandrarrelaterat  problem  – 

socialtjänsten behöver inte ens uttala det. Läsaren positioneras genom detta tilltal som någon 

som står utanför problemet, alltså någon som liksom socialtjänsten inte är invandrare.

   Även polismyndighetens dokument inleds med en liknande invändning mot att problemet 

bara skulle gälla invandrare. Före denna finns det dock, till skillnad från hos socialtjänsten, 

definitioner av vad problemet är. Enligt definitionen är hedersrelaterat våld brott riktade mot 

någon som riskerar att vanära eller har vanärat släktens eller gruppens heder (P2). Här kopplas 

inte hedersrelaterat  våld till  någon särskild etnisk tillhörighet.  Det kommer dock en direkt 

efterföljande varning för att övertolka problemet som ett invandrarrelaterat problem:
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Överreaktioner kan medföra slutsatser om att alla flickor och kvinnor med invandrarbakgrund 
befinner sig i farozonen för hedersrelaterat våld eller att alla kulturspecifika uttryck tolkas som 
tecken på hedersnormer. Det kan då finnas en risk för att människor kommer till skada. (P2)

Utan  att  polismyndigheten  har  uttalat  att  problemet  skulle  gälla  flickor  med 

invandrarbakgrund varnar man för överreaktioner i förhållande till  tolkningar av problemet 

som ett invandrarrelaterat problem. Avgränsningen av problemet till att gälla invandrare sker 

alltså  först  när  polismyndigheten  mobiliserar  en  individualistisk  repertoar  och  hävdar  att 

problemet  inte  gäller  alla  invandrare.  Genom  en  negativ  beskrivning  försöker 

polismyndigheten  ingå  en  tyst  överenskommelse  med  läsaren  om  att  problemet  är 

invandrarrelaterat.  Polismyndigheten  framställs  som  medveten  om  risken  med  sina  egna 

definitioner och kan inte anklagas för att svartmåla vissa grupper. 

   När de båda myndigheterna beskriver problemet som något som inte bara gäller invandrare, 

eller  alla  invandrare,  kan  de  alltså  förutsätta  en  idé  hos  läsaren  om  att  problemet  är 

invandrarrelaterat,  och  sedan  själva  visa  sin  fördomsfrihet  genom  att  med 

individualismrepertoaren argumentera mot detta. Men genom att förutsätta att läsaren, som 

tilltalas som någon som inte är invandrare, har fördomar, kan myndigheterna ändå tyst ansluta 

sig  till  denna  idé.  Motstridigheterna  och  otydligheterna  runt  tolkningsrepertoaren  om 

individualism visar att myndigheterna använder sig av ena sidan av ett dilemma. Å ena sidan 

bör man inte dra slutsatser om att alla, eller bara, invandrare berörs av frågan om hedersvåld, 

men å andra sidan bör man diskutera problemet som något som har att göra med specifika 

grupper,  nämligen  invandrare.  Att  myndigheternas  beskrivningar  är  vaga i  förhållande  till 

denna andra sida av dilemmat visar att den är förknippad med vissa risker. Den som använder 

denna sida i  argumentation  kan riskera att  hamna i  vad Wetherell  (1998) kallar  troubled 

positions,  positioner  varifrån  talaren  framstår  som  omoralisk.  Om  talaren  framstår  som 

omoralisk kan vi avfärda uttalandena. Att uttrycka sig vagt vid användningen av den andra 

sidan av dilemmat är ett sätt för myndigheterna att kunna fortsätta som moraliska, untroubled, 

och inte rasistiska, men ändå kunna avgränsa problemet till att gälla invandrare. På så sätt kan 

de,  som  inte  är  invandrare,  ställas  utanför  problemet  som  objektiva  bedömare  och  ges 

tolkningsföreträde.  Den  andra  sidan  av  dilemmat  som  konstruerar  problemet  som  ett 

invandrarrelaterat problem – ett problem där orsaken har med grupptillhörighet att göra – blir 

inte något som myndigheterna kan beskyllas för. Motargument undermineras genom att det 

framstår som att myndigheterna inte argumenterar för sin egen sak utan endast redogör för 

vad  läsaren  kan  tycka,  vilket  enligt  Potter  (1996:  132)  gör  talaren  oansvarig  för  sina 

uttalanden.  Talaren  kan  nämligen  inte  beskyllas  för  att  ha  ett  intresse av  att  beskriva 
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situationen  så.  Myndigheternas  trovärdighet  är  obefläckad  av  de  möjligt  problematiska 

beskrivningar de använder eftersom beskrivningarna inte framstår som deras egna.

Brist på integrering – orsaken till problemet finns hos de andra 

När  individualismrepertoaren  är  mobiliserad  är  det  möjligt  för  socialtjänsten  och 

polismyndigheten  att  beskriva  problemet  just  som  ett  invandrarrelaterat  problem.  Men 

myndigheternas rätt att beskriva måste motiveras ytterligare, och här visar jag hur de gör sig 

till trovärdiga uttolkare av problemets orsaker.

   Enligt socialtjänsten beror hot och tvång i patriarkala familjer på annorlunda värderingar 

och avstånd från det svenska:  ”Föräldrar som kommer från andra länder  och kulturer  där 

sådana uppfostringsmetoder förekommer,  kan ha svårt att förstå och acceptera det svenska 

förbudet mot aga” (S13). Invandrare beskrivs som en grupp som inte känner till det svenska 

sättet,  som utövar våld och tvång på grund av att  de inte förstår  och som därför behöver 

upplysas. Socialtjänsten använder sig av en tolkningsrepertoar om integrering, enligt vilken 

det svenska är oproblematiskt och utanförstående – som en motpol till  patriarkala normer. 

Begreppet  gerrymandering handlar om hur ordval skapar en viss beskrivning snarare än en 

annan  (aa.  185).  Genom  socialtjänstens  användning  av  ordet  ”uppfostringsmetoder” 

normaliseras  våldet  hos  de  andra.  Våld  blir  något  vi  kan  förvänta  oss,  en  del  av  den 

vardagliga  uppfostran  hos  dem.  När  socialtjänsten  säger  att  uppfostringsmetoderna 

”förekommer”  snarare  än  exempelvis  ”är  lag”  lägger  man  dock  in  ett  förbehåll  –  alla  i 

kulturen omfattas inte av våldet, och socialtjänsten hanterar därmed risken att framstå som 

fördomsfull.  Lösningen på problemet med dessa uppfostringsmetoder blir ändå anpassning 

och integrering av problematiska familjer i det svenska samhället. Våld och tvång i patriarkala 

familjer handlar enligt integreringsrepertoaren om att de andra inte vet samma saker som vi. 

De hot- och tvångsutövande föräldrarna positioneras dock som välmenande, inte som några 

kallblodiga förövare. De blir nyanlända invandrare som står helt utanför det svenska samhället 

och i underläge i förhållande till socialtjänsten. Flickan omtalas inte alls och hennes problem 

framställs därför som identiska med föräldrarnas. När integreringsrepertoaren mobiliseras i 

förhållande  till  majoritetssamhället  konstrueras  problemet  som  beroende  på  utanförskap: 

”Föräldrar som inte känner att de blir accepterade eller kommer in i det svenska samhället mår 

inte bra, vilket går ut över barnen” (S26). Utanförskapet beskrivs som något som kan generera 

hot och tvång genom föräldrarnas psykiska hälsa. Socialtjänsten hävdar dock att föräldrarna 

”känner”  sig  utanför,  inte  att  de  är utanför,  och  det  är  alltså  föräldrarnas  subjektiva 

upplevelser snarare än samhällets egna institutioner som man behöver arbeta med.
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   I  polismyndighetens  dokument  är  tolkningsrepertoaren  om  integrering  inte  lika 

framträdande, men den används när man hävdar att hedersnormer beror på att de samhällen 

som familjerna kommer från, till skillnad från Sverige, är ojämlika: ”De är därför inte vana 

vid  det  demokratiska  samhällssystem som råder  i  Sverige”  (P4).  Även här  framställs  det 

svenska som oproblematiskt.  Skälet  till  att  hedersnormer  fortfarande  är  aktuella  framhålls 

vara  människornas  ovana att  leva  i  ett  demokratiskt  Sverige.  Med  hjälp  av 

tolkningsrepertoaren  om  integrering  framställs  hot  och  våld  som  något  som  beror  på 

familjernas  okunskap och  myndigheternas  uppgift  blir  att  utbilda  och  visa  vägen  in  i  ett 

svenskt samhälle. Hos polismyndigheten framställs också själva migrationen som något som 

kan förstärka hedersproblematik:  ”Att  flytta  från Turkiet  till  Sverige kan innebära en stor 

otrygghet framför allt för den äldre generationen” (P4). Här skiljs de äldre, som kan ha det 

svårt vid migration, från de yngre, som lättare kan tillägna sig det nya. Genom att beskriva 

utanförskap  som  en  orsak  till  hedersvåld  positionerar  polismyndigheten  sig  själva  som 

medkännande, och som innanför den gräns som de marginaliserade är utanför, och därmed 

som objektiva och kunniga. 

   I tolkningsrepertoaren om integrering blir ”invandrares” situation en orsak till problemet. 

Föräldrarna positioneras som okunniga, nyanlända invandrare, eller som invandrare som inte 

har lyckats komma in i det svenska samhället. Våldet normaliseras som en del i deras kultur 

och om invandrare upplever utanförskap så är det just den subjektiva upplevelsen som bör 

förändras. Myndigheterna får privilegierade röster – som de som kan upplysa för att de står 

utanför hedersnormerna som familjerna lever i enlighet med. I myndighetsdokumenten finns 

det också beskrivningar av situationen i de problematiska familjerna. 

Familjeproblem eller organiserad brottslighet?

Hur hanterar myndigheterna risken att inte verka trovärdig när det gäller beskrivningen av 

situationen i familjerna? Socialtjänsten och polismyndigheten har olika uppgifter i förhållande 

till  hedersproblematik  och  de  beskriver  också  situationen  i  familjerna  på  olika  sätt. 

Socialtjänsten, vars uppgift är att hjälpa och ställa tillrätta, beskriver framförallt problemet 

som en familjekonflikt och flickan som en stökig tonåring. Polismyndigheten, vars främsta 

uppgift är att hantera förövare, beskriver det som ett brott och flickan som ett offer.

   Socialtjänsten fastställer tidigt att: ”Svensk lag gäller för alla som vistas i Sverige” (S1). 

Socialsekreteraren  framställs  som någon som ska se  till  att  barnen blir  riktigt  behandlade 

enligt  den svenska lagen.  Genom att  hänvisa till  lagtexter  får  socialtjänsten en lagmässig 

auktoritet.  Å andra sidan beskrivs också socialsekreterarens uppgift  som att lyssna på alla 
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inblandade parter och ta hänsyn till allas perspektiv: ”Socialsekreteraren måste räkna med att 

uppgifterna från flickan och hennes familj kan komma att vara motstridiga på grund av att 

deras bilder av verkligheten och världen faktiskt ser helt olika ut” (S7). Flickan positioneras 

inte som ett brottsoffer utan som en bland många subjektiva röster bland vilka socialtjänsten 

ska vara en objektiv part. Liksom i repertoaren om integrering blir socialtjänstens uppgift att 

vara en vägvisare för hela familjen snarare än att arbeta med skydd och stöd för flickan: ”I 

några fall är det snarare fråga om att parterna inte kommunicerar och därför har svårt att reda 

ut  konflikterna  själva”  (S32).  Problemet  konstrueras  som en  familjekonflikt  och  man  ska 

enligt socialtjänsten inte dra förhastade slutsatser om att flickan är utsatt för förtryck: ”Om 

flickan inte är utsatt för direkt misshandel eller dödshot och det mer verkar handla om vanliga 

familjekonflikter,  kan flickan behöva betänketid  och sedan komma tillbaka”  (S8).  Flickan 

positioneras  här  som någon som skulle  kunna ta  kontakt  med  socialtjänsten  på  grund av 

överreaktioner. Beskrivningen av problemet som en familjekonflikt konstruerar de andra som 

subjektiva. Familjen blir partiska människor som bråkar och tillskrivs intresse av att inte sluta 

fred medan socialtjänsten ställs utanför som en objektiv medlare.

   Vidare beskriver socialtjänsten flickan i denna familjekonflikt som någon som har svårt att 

komma överens med föräldrarna, och besöket hos socialtjänsten kan, snarare än att vara ett 

rop efter hjälp, vara ett tecken på att flickan är en stökig tonåring: 

Att bedöma flickornas skyddsbehov kan vara mycket svårt. De kan lämna alarmerande uppgifter 
av andra skäl än överhängande hot. Det gäller också att bedöma hur mycket som kan ses som en 
”normal” tonårsrevolt och vad som är betydligt allvarligare. (S6f)

Socialarbetaren  tilltalas  som  någon  som,  till  skillnad  från  flickorna  själva,  kan  bedöma 

huruvida  de  verkligen  är  i  behov  av  skydd.  De  ”andra  skäl  än  överhängande  hot”  som 

flickornas berättelser kan bero på preciseras inte, och vagheten ger sken av att flickan kan 

utnyttja socialtjänsten för en egen ”’normal’ tonårsrevolt” vilket inte socialtjänsten ska bistå 

henne med. Citationstecknen runt ordet ”normal” gör betydelsen tvetydig och fungerar som en 

brasklapp – socialtjänsten kan tala om flickans situation som normal men ändå undvika att 

ställas till svars för att normalisera våld. Situationen för flickan framställs inte som farlig utan 

som något som kan hanteras genom att flickan talas tillrätta. Flickan beskrivs också som en 

otillräcklig berättare: 

En del flickor har klagat över att de har sökt upp socialsekreterare för att få hjälp, men att dessa 
inte har lyssnat eller förstått. Kanske har flickan börjat med att berätta sådant som inte är skäl för 
ett ingripande. (S7)
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Socialtjänsten beskriver en invändning som gjorts mot dem själva men invändningen bemöts 

direkt  med  att  det  är  flickan  som  inte  har  berättat  tillräckligt  bra  och  ansvaret  för 

socialtjänsten eventuella misslyckanden läggs därmed på flickan. Potter menar att uttalandet 

av  kritik  som  kan  framföras  mot  den  egna  positionen  är  ett  effektivt  sätt  att  avväpna 

motståndare eftersom motståndaren svårligen kan använda den kritik som redan bemötts (aa. 

130). Beskrivningarna av att flickan inte berättat tillräckligt bra står i stark kontrast mot en 

positionering  av flickan  som ett utsatt  offer:  ”Få vågar  ta  kontakt  med socialtjänsten och 

framhärda i att vilja flytta hemifrån” (S29). Här positioneras den verkligt utsatta flickan som 

någon som inte  skulle  söka hjälp i  första  taget  och som har  ett  mycket  begränsat  socialt 

nätverk: ”Som regel rör det sig om mycket ensamma flickor med få sociala kontakter utanför 

den egna familjen” (S6). Paradoxalt nog blir flickan som trots allt söker hjälp och framhärdar, 

genom positioneringen av flickan som det  utsatta offret, ett otypiskt offer som riskerar att 

avfärdas som en stökig tonåring.

   Polismyndigheten  framställer,  till  skillnad  från  socialtjänsten,  flickans  behov  som det 

centrala och familjens och den etniska gruppens intressen som underordnade: ”Informatörer 

och experter från samma etniska grupp som offret bör användas med försiktighet. Det kan 

finnas helt  andra lojaliteter  än den med den drabbade” (P17). Polismyndigheten beskriver 

alltså inte på samma sätt som socialtjänsten familjemiljön som något positivt som drabbats av 

en konflikt.  Istället  utgår  man från problemet  som ett  brott  och flickan är  inte  främst  en 

medlem i en etnisk minoritet utan ett brottsoffer. Familjens brottslighet och deras annorlunda 

värderingar  betonas:  ”Hedersrelaterat  förtryck  handlar  om brist  på  mänskliga  rättigheter” 

(P23). Hur är det här möjligt för polismyndigheten att beskriva hedersproblematik som något 

negativt  utan  att  själv  positioneras  som fördomsfull?  Genom att  polismyndigheten  ställer 

familjens handlingar i förhållande till universella, mänskliga rättigheter, blir beskrivningen av 

hedersrelaterat  förtryck  inte  en  kulturs  avfärdande  av  en  annan.  Polismyndighetens 

värderingar  framställs  som  något  som  utgår  från  det  universella  och  familjen  blir  då 

brottslingar mot detta universella. Beskrivningar av förövarnas relation till flickan är inte som 

hos  socialtjänsten  omtalad  i  termer  av familj  utan i  termer  av  brottslighet:  ”Metropolitan 

Police Service i London (UK), som länge arbetat med hedersrelaterade brott, driver frågan om 

att  hedersvåld ska betraktas  som organiserad brottslighet”  (P25f).  Problemet  kan här  med 

hjälp av en auktoritet  utanför den egna positionen definieras  som brott.  Polismyndigheten 

löper  ingen  risk  att  framstå  som  fördomsfull  eftersom  man  stöder  användandet  av 

beteckningen med en hänvisning till en yttre källa. Genom jämställandet av hedersrelaterat 

våld med en annan typ av brott som inte knyts till en särskild kultur, organiserad brottslighet, 
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tar man ytterligare ett steg från positionen som fördomsfull. Polismyndigheten går från att tala 

om subjektiva  värderingar  hos  de andra till  att  hänvisa  till  mänskliga  rättigheter  och  till 

definitioner  i  andra  länder.  Därför  kan  polismyndigheten  också  beskriva  problemet  som 

brottslighet utan att riskera att bli betraktade som etnocentriska.

   Hos polismyndigheten är positioneringen av flickan som ett utsatt offer framträdande medan 

positioneringen  av  flickan  som  en  stökig  tonåring  inte  används  alls.  Det  finns  inga 

beskrivningar av flickan som upprorisk och frigörelseinriktad utan hon beskrivs som ensam 

och mycket sårbar: 

Flickor som väljer att lämna sina familjer och söka skydd kan bli förföljda av sina släktingar och 
få leva under ständig rädsla för att bli hittade och utsatta för släktens repressalier. Dessutom kan 
de känna sig väldigt ensamma, då familjen har varit det viktigaste nätverket i deras liv. (P21)

Flickan som det utsatta offret måste leva med ständiga hot och i stor ensamhet. En skillnad 

jämfört  med  socialtjänstens  beskrivningar  är  att  det  här  inte  är  flickan  som ska  övertyga 

polisen om att hennes problem verkligen gäller ett brott: ”Det kan finnas tidiga tecken och 

varningssignaler  som  omgivningen  kan  vara  uppmärksam  på.  Våldet  kan  vara  psykiskt, 

fysiskt eller socialt” (P15). Det är polisen som måste upptäcka tecken och som har ansvar att 

ta  flickans  berättelser  på  allvar:  ”Sannolikheten  att  flickor  från  grupper  med  starka 

hedersnormer  tar  kontakt  med  polisen  är  minimal.  Därför  är  det  viktigt  att  flickornas 

berättelser  tas  på allvar  och undersöks  noga” (P17).  Hos polismyndigheten  framställs  det 

alltså inte som att en flicka skulle kunna ta kontakt med polisen på grund av att hon är en 

stökig tonåring utan utsattheten är närmast total.  När det gäller en beskrivning av flickans 

situation i dubbla världar är socialtjänsten och polismyndigheten mer eniga.

Dubbla världar – kulturer som krockar

Förutom beskrivningarna av problemens orsak som en familjekonflikt eller som brottslighet 

finns  det  också  beskrivningar  av  hedersproblematik  som  mer  explicit  handlar  om  olika 

kulturer som flickorna förutsätts leva i. 

   Hos socialtjänsten beskrivs flickans frigörelse som förståelig när hon lever med mycket 

strikta regler: ”Problem som tynger flickorna är förbud mot att ha pojkvänner och rädsla över 

att  bli  bortgifta,  kanske t.o.m. till  främmande land” (S6). Här är det  reglerna som tvingar 

flickorna  att  skifta  mellan  världar.  De försöker  leva  som  oss och  deras  föräldrars 

ursprungsländer  beskrivs  som ”främmande  land”.  Det  är  dock flickan  som  känner på  ett 

särskilt sätt, snarare än att vara dödshotad, och det är socialtjänstens uppgift att se om känslan 

bör tas på allvar: 
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Att förhålla sig till sinsemellan så olika värdesystem kan alltså leda till en tillvaro präglad av 
förvirring och splittring. Man kan dock se det från en annan vinkel. Att leva med, i, och mellan 
eller  genom  två  kulturer  väcker  visserligen  osäkerhet  och  oro.  Men  om dessa  känslor  kan 
bemästras, kan detta ge en kompetens, tolerans och kunskap som är överlägsen den som lärs 
genom en monokultursocialisering. (S29)

Flickorna omtalas här som några som visserligen måste leva med mycket strikta regler men 

som också kan bemästra sina känslor av osäkerhet och oro. Att leva i dubbla världar kan ge 

kompetens  och  socialtjänsten  kan  hjälpa  flickorna  att  se  detta.  Genom detta  yttrande  får 

socialtjänsten  företräde  framför  flickorna  i  tolkningen  av  deras  situation  och  situationen 

framställs också som statisk, som lika för alla invandrare. Flickans situation kan dock också 

resultera i att hon inte går att ta på allvar: ”Att leva dubbelliv gör det till slut svårt för en del 

flickor att veta hur verkligheten egentligen ser ut” (S6). Flickan positioneras här som totalt 

oförmögen att föra sin egen talan på grund av sin svåra situation. Allt hon säger blir beroende 

av hennes medlemskap i en viss grupp vilket dessutom framhålls som något hon också borde 

kunna bemästra. Resultatet blir att flickan framställs som en fullständigt subjektiv individ vars 

situation  socialtjänsten  har  en objektiv  överblick över.  Hos polismyndigheten  är  det  ännu 

tydligare hur alla invandrarflickor förutsätts leva i samma typ av kulturkrock: 

En del flickor berättar att de lever ett slags dubbelliv med vissa krav från föräldrarna och andra 
från samhället. Några kan uppleva det som mycket påfrestande att tvingas pendla mellan olika 
sätt att vara. Andra kan se det mer som en styrka att kunna anpassa sig till olika regelsystem. 
(P4)

Liksom  hos  socialtjänsten  framställs  flickans  bemötande  av  livet  i  dubbla  världar  som 

avgörande för hennes situation. Samma sak som några kan uppleva som påfrestande blir för 

andra en styrka. Att leva i dubbla världar framställs som något som å ena sidan skapar lidande 

men som å andra sidan ger styrka om flickan kan ta det på rätt sätt. I båda myndigheternas 

uttalande finns det alltså ett för givet tagande om att dubbelheten tar sig uttryck på samma sätt 

för alla flickor. Myndigheterna mobiliserar en repertoar om kulturkrockar vilka går ut över 

flickan.  Kulturkrocksrepertoaren  konstruerar  våldet  som  något  nödvändigt  så  länge  som 

kulturerna inte kan mötas, och dubbelheten framstår som något statiskt som kan upplevas som 

påfrestande eller som en tillgång. Att mot sin vilja bli bortgift till  ett annat land jämställs 

därmed med att  anpassa sig till  olika regelsystem. Flickorna blir i  kulturkrocksrepertoaren 

ansvariga för att göra något positivt av sin mellanposition som varken vi eller  dem i dubbla 

världar. 
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Summering 

Med vaghet och en negativ beskrivning av hedersproblematik, som något gällande inte bara 

eller  alla ”invandrare”, ingår myndigheterna paradoxalt nog en tyst  överenskommelse med 

läsaren om att problemet är relaterat till invandrare. Samtidigt befläckas inte myndigheternas 

trovärdighet  av  denna  potentiellt  fördomsfulla  beskrivning  eftersom  de  anspelar  på  en 

individualistisk  repertoar.  Myndigheterna  använder  vidare  en  tolkningsrepertoar  om 

integrering när  de  beskriver  orsakerna  till  hedersproblematik  som  kunskapsbrist  och 

utanförskap.  När  det  gäller  situationen  i  familjerna  finns  det  ömsesidigt  uteslutande 

beskrivningar av flickorna som stökiga tonåringar och som utsatta offer samt mellan familjen 

som i konflikt men i grunden välfungerande och som organiserade brottslingar. När problemet 

beskrivs som en familjekonflikt och flickan positioneras som en stökig tonåring så framställs 

situationen med våld och tvång som en följd av flickans beteende, inte tvärt om, och flickan 

blir ansvarig för de brott som begås emot henne. Det  utsatta offret framställs tvärt om hos 

båda  myndigheterna  som  någon  som  över  huvud  taget  skulle  ha  svårt  att  lämna  några 

uppgifter. Repertoaren om kulturkrockar ger dock en annan bild av offrets situation eftersom 

livet i dubbla världar visserligen beskrivs som påfrestande men som möjligt att bemästra och 

även  dra  nytta  av.  Repertoarerna  om  integrering och  kulturkrockar talar  starkt  emot 

repertoaren om  individualism eftersom de konstruerar problemet som något helt knutet till 

grupptillhörigheten.  Nu är  det  dags  att  lämna  myndighetsdokumenten  och  se  hur  tjejerna 

beskriver sina situationer i förhållande till möten med socialtjänst och polis. 

Tjejernas beskrivningar av möten med myndigheterna

Liksom för  myndigheterna  är  det  viktigt  för  tjejerna att  framstå  som trovärdiga,  men  för 

tjejerna  står  det  något  utöver  tolkningsföreträde  på  spel.  Medan brist  på  trovärdighet  hos 

myndigheterna diskvalificerar dem från att vara den enda rösten som berättar något om den 

andra, innebär detsamma för tjejerna att deras rätt att berätta sina egna livshistorier tas ifrån 

dem.  Hela  deras  verklighetsuppfattning  riskerar  att  ifrågasättas.  Det  är  med  bakgrund  av 

denna  problematik  som  jag  vill  beskriva  tjejernas  trovärdighetsarbete  med  hjälp  av 

diskurspsykologiska  begrepp.  Det  är  som jag tidigare  påpekat  viktigt  att  komma  ihåg  att 

myndighetsdokumenten och tjejernas uttalanden är konstruerade i olika situationer. När jag 

beskriver tjejernas uttalanden som retoriska syftar jag inte heller på ett retoriskt beräknande 

subjekt,  utan  på  interaktion  inom  givna  diskursiva  ramar.  Jag  har  delat  in  analysen  av 

intervjuerna i tre avsnitt.  Det första avsnittet  är orienterat  runt beskrivningar av möten då 

myndigheterna inte tagit tjejerna på allvar. I det andra avsnittet finns beskrivningar av hur 
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myndighetsingripandet har inneburit ytterligare utsatthet. Det tredje avsnittet handlar om hur 

tjejerna positionerar sig som offer och hanterar ifrågasättande av offerskapet. 

Inte tagen på allvar: ”De tänker bara på stunden”

För  att  tjejerna  ska  få  rätten  att  beskriva  sina  liv  måste  de  framstå  som trovärdiga  och 

beskrivningarna av möten med myndigheter som inte tagit situationen på allvar är orienterade 

runt  detta  problem.  Här  berättar  Amira  för  intervjuaren  om  hur  socialtjänstens  brist  på 

förståelse för hennes situation hade kunnat leda till livsfara:
 
Amira: För det var just det här att, det är därför jag inte har förtroende för socialtjänsten. För 
dom ville att vi skulle vittna mot min pappa. Men vi skulle sen åka hem till samma hem. … Jag 
kan inte sitta där, inför min pappa, och berätta vad han har gjort. För när jag kommer hem igen 
kommer han skada eller till och med döda mig. Men det fattade inte dom. 

Amira beskriver både sin situation som farlig och hur socialtjänsten inte alls tagit hänsyn till 

hennes sårbarhet utan ställt orimliga krav. Socialtjänsten beskrivs som ”icke-fattande”. Med 

Potters (1996: 178) begrepp gerrymandering, som hänvisar till hur vissa ord används framför 

andra,  vill  jag beskriva hur uttalandet  får  en retorisk funktion.  Ett  ord,  ”fattade” används 

istället  för ett  annat,  exempelvis  ”tyckte”,  och härigenom vinns en fördel  mot  en retorisk 

motståndare. När ett beteende beskrivs som onormalt och oväntat för en särskild kategori blir 

dessa  kategorimedlemmar  också  ifrågasatta  (aa.182).  Att  socialtjänsten  framställs  som 

okunniga om Amiras verkliga situation, snarare än som anhängare av en avvikande åsikt, gör 

att hennes beskrivning av situationen blir mer trovärdig än socialtjänstens. Amiras erfarenhet 

ställs mot socialtjänstens brist på insikt. Dessutom hör det till kategorin socialtjänst att vara 

förpliktigad  att  hjälpa och därför  ifrågasätts  deras  motiv  och intresse när  de inte  hjälper. 

Socialtjänsten  positioneras  som naiva  och  oförmögna  att  förstå  situationens  allvar  medan 

Amiras beskrivning av situationen i familjen som oacceptabel blir trovärdig. På så sätt kan 

hon hålla  fast  vid den berättelse  om situationens  allvar  som hon menar  att  socialtjänsten 

genom sina krav har ifrågasatt.

   Nadia berättar också att socialtjänsten inte tagit hennes historia på allvar. Här ser vi hur hon 

citerar  sig själv  när hon försökte övertyga  socialtjänsten om att  de inte  först  kan anklaga 

hennes bröder och sedan skicka hem henne till familjen: 

Nadia: … Så när jag sa typ, ”Dom kommer att döda mig om jag åker hem”. Dom bara ”Va, nej, 
det kan inte vara möjligt. Nu ska vi hämta dom hit och ha lite samtal med dina bröder”. Och jag 
bara kollade på dem och, ”Dom kommer att skära av ditt huvud, ditt och mitt”, förstår du? Det är 
så min bror är. Amanda, du vet vad jag menar?
Amanda: Ja, jag vet
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Nadia: ”Ja då kan vi ha vakter här runt omkring oss”, och jag bara, ”Då gör dom köttfärs av mig 
när jag åker hem”. Jag bara ”Förstår ni, fattar ni inte någon gång?”
Intervjuare: Men om man, om man ska ha vakter kan man fråga sig varför man ska prata då, 
alltså om man behöver vakter?
Nadia: Mm, dom tänker bara på stunden … Dom tänker inte på vad som händer med mig när jag 
åker hem. 

Nadia berättar om att socialtjänsten inte tagit hänsyn till hennes livssituation när de planerade 

ett möte med hennes bröder. Hennes citerande av sig själv och socialsekreteraren kan förstås 

enligt begreppet active voicing. Detta innebär att talaren spelar upp en dialog för att på så sätt 

ge åhöraren en känsla av att vara på plats då den diskuterade episoden ägde rum. Genom 

active  voicing får  Nadias  redogörelse  autencitet  –  det  sagda  framstår  som objektivt  och 

oberoende av berättaren (aa. 161). Lyssnaren till berättelsen hör exakt vad som hände och kan 

bedöma de inblandades agerande. Precis som Amira gjorde, beskriver Nadia att socialtjänsten 

inte ”fattar”. Hennes citat av sig själv: ”Förstår ni, fattar ni inte någon gång?” positionerar 

socialsekreterarna som okunniga och oförstående till  skillnad från Nadia, intervjuaren, och 

Amanda.  Amanda  och  intervjuaren  blir  trovärdiga  uttolkare  av  situationen  på  olika  sätt. 

Amanda har en privilegierad position att tala ifrån eftersom hon liksom Nadia har varit utsatt 

för våld. Frågor som ”du vet vad jag menar?” konstruerar en berättelse som en gemensam 

upplevelse (Seymour-Smith & Wetherell,  2006). Amandas medhåll till  Nadia bidrar till  att 

framställa situationen som en generell situation av misshandel och hot. Intervjuaren påtalar 

istället att det är ologiskt av socialsekreteraren att vilja diskutera om mötet måste äga rum 

under bevakning. Tillsammans konstrueras personerna i intervjusituationen som kompetenta 

och förstående – tjejerna på grund av sina erfarenheter  och intervjuaren genom att  påtala 

något  som socialsekreteraren  borde  ha förstått.  Socialsekreteraren  positioneras  som någon 

som till  skillnad  från tjejerna  och intervjuaren  inte  fattar,  och som inte  heller  har  någon 

kompetens att kunna förstå situationen. Nadia blir den legitima auktoriteten för att berätta sin 

egen historia och de som inte håller med om den förstår den inte, och har alltså ingen pålitlig 

röst att tala med.

   Isabella berättar att polisen, vid hennes anmälan, bad henne sova över hos en kompis och 

ringa igen dagen efter när de hade mer resurser: 

Isabella: … det kändes jobbigt för det var, jag behövde hjälp just då, inte dagen, alltså det kunde 
ha hänt mycket till dagen efter.
Intervjuare: Jag tänkte just på det liksom det var.
Isabella: Liksom, dom kunde lätt få reda på var min kompis bodde, genom, det finns liksom hur 
många 118 118 eller liksom massor av Internetsidor. Och det kunde ju liksom hända vad som 
helst, så lite förbättring behövs på den sidan. Att hjälp direkt. För att jag var hemma hos min 
kompis och vi, för hon ringde hennes mamma och … hon tyckte också att det var jättedåligt.

34



Isabella beskriver hur jobbigt det kändes att inte få hjälp direkt eftersom hennes bröder hade 

kunnat hitta henne. Intervjuaren bekräftar hennes upplevelse och Isabella fastställer att det 

behövs en förändring av polisens arbete. Genom att hon berättar hur hon kände det blir hon ett 

vittne,  någon  som  var  där.  Att  tala  från  en  vittnesposition är  enligt  Potter  (1996:  165) 

användbart  i  flera  fall.  Till  skillnad från en bred generalisering  får  vi  reda på en persons 

specifika  upplevelser  och berättelsen  ges trovärdighet  just  genom den aura av äkthet  som 

vittnesskildringen  ger.  Kontexten  är  dock  avgörande  för  huruvida  vittnet  kan  tillskrivas 

kunnighet eftersom vittnet också kan beskyllas för partiskhet (aa. 133). Isabella använder sig 

av en vittnesposition samtidigt som hon konkret beskriver hur polisens agerande kunnat leda 

till problem, och genom att påtala att förändring behövs generaliserar hon sina upplevelser till 

att  gälla  andra.  Isabella  hänvisar  också  till  en  kompis  mamma,  som  tyckte  att  polisens 

agerande  var  ”jättedåligt”.  Genom att  på  detta  sätt  hänvisa  till  en  utomstående  förstärker 

Isabella sin berättelse; den är inte bara beroende av hennes egen trovärdighet. Beskrivningen 

uppnår  en oberoende status  och hon kan således  få  tolkningsföreträde  framför  polisen att 

beskriva sin situation som ett allvarligt hot mot hennes välbefinnande. 

   Socialtjänstens auktoritet ifrågasätts också av Sadi och hon menar att hon själv skulle bli en 

bättre socialsekreterare än de som hon har mött:

Sadi:  Jag skulle pressa på deras  socialsekreterare  att  ”Det  här är  allvarligt  och att  ni  gjorde 
samma sak med mig, eller så nära som, och det fick mig att må dåligt och det fick mig att rymma 
och folk trodde inte på, alltså ja och fast det var sant och jag mådde jättedåligt”. … Och jag 
skulle säga att ”Dom här behöver hjälp och den sorts hjälpen behöver dom och bla, bla, bla och 
ni ska inte vara så snåla med pengar”. Så skulle jag säga. … Och eftersom jag är utländsk tjej 
och varit misshandlad, jag har blivit hotad, kontrollerad och liksom haft stränga regler, då tror 
jag att jag skulle liksom hjälpa dom mycket bättre än vad en svensk person skulle göra det. 

Sadi citerar hur hon skulle säga till socialsekreterarna att de fick henne att rymma och inte 

litade på henne fast hon talade sanning. Att på detta sätt citera sig själv i en framtida position i 

vilken hon har auktoritet att ifrågasätta socialsekreterarens handlingar, både gentemot henne 

och  gentemot  andra  tjejer  i  hennes  situation,  konstruerar  hennes  upplevelser  som 

generaliserbara.  Citerandet fungerar som  active voicing men innebär en större trovärdighet 

eftersom lyssnaren får möta Sadi i en vuxen position där hon själv inte är den som är i behov 

av  stöd.  Hon  tillskriver  också  socialsekreteraren  ett  intresse av  att  inte  hjälpa,  nämligen 

snålhet,  och ifrågasätter  därmed dennas trovärdighet.  Påvisandet av någons intresse av att 

handla på ett visst sätt underminerar kraftigt tolkningsföreträde (aa. 113). Om socialtjänstens 

agerande beror på att de har ett intresse, är snåla, så blir Sadi mycket mer trovärdig. Sadi 

positionerar  också  socialsekreterarna  som okunniga  svenskar.  Det  är  just  genom de  egna 

erfarenheterna  som Sadi  till  skillnad  från  socialtjänsten  positioneras  som trovärdig.  Vissa 
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kategorier tillskrivs särskild kunskap genom sin kategorigemenskap (aa. 114). Sadi hänvisar 

till sitt medlemskap i en kategori av utländska tjejer som varit misshandlade och som på grund 

av detta har en högre trovärdighet att uttala sig. Socialtjänstens snålhet och okunnighet ställs 

därmed mot Sadis erfarenhet och det blir hon som får rätt att föra sin egen talan. 

   Genom att  ifrågasätta  myndigheternas  intresse  av  och  kompetens  för  att  hjälpa  dem, 

beskriver tjejerna sina situationer som allvarliga hot mot välbefinnandet.  Billig (1989: 42) 

menar att varje uttalande står i motsats till någon argumentationslinje; varje beskrivning är en 

antibeskrivning.  En  individuell  åsikt  är  därför  kontroversiell  i  förhållande  till  ett  bredare 

socialt perspektiv. I intervjuerna märks detta genom att tjejernas beskrivningar inleds med, 

eller  åtföljs  av,  ifrågasättande  av  myndigheternas  rätt  att  underminera  deras  berättelse. 

Beskrivningarna fungerar som antibeskrivningar eftersom de säger emot en beskrivning av 

situationen som acceptabel och hanterlig.  Med de begrepp som jag använder kan tjejernas 

uttalanden tolkas som strategiska och jag vill betona att detta inte är meningen. Jag menar 

exempelvis inte att Amira och Nadia väljer ord som de kan använda för att få socialtjänsten 

att framstå i sämsta möjliga dager. Istället ignorerar jag i min analys tjejerna annat än som 

språkanvändare  och ser  vilka  funktioner  deras  uttalanden  potentiellt  har  för  att  framställa 

trovärdiga subjekt. Andra begrepp, såsom till exempel det fenomenologiska essensbegreppet, 

skulle låta de intervjuade personerna komma till tals som personer med intentioner (se t.ex. 

Husserl, 2004 [1930]: 121). En fenomenologisk beskrivning skulle kunna vara att essensen i 

tjejernas möten med myndigheterna är  upplevelsen av att inte bli sedd och hörd. Fördelen 

med min diskurspsykologiska beskrivning i förhållande till mitt syfte är att jag ser hur tjejerna 

blir trovärdiga genom att hänvisa till sin erfarenhet och att det därmed är bristen på erfarenhet 

som kan underminera myndigheternas trovärdighet.

Utlämnad till andra: ”ska jag få bo på ett ställe bara för att bo där?”

Att vara berättigad till hjälp och stöd från myndigheterna är, enligt föregående avsnitt, kopplat 

till  en  strävan  efter  att  få  sin  berättelse  tagen  på  allvar.  Beskrivningarna  av  hur  denna 

förväntade  hjälp  sedan  fungerat  konstruerar  dock  inte  myndighetsingripandet  som  något 

oproblematiskt.  Tjejerna  beskriver  hur  den  brist  på  kontroll  över  sin  egen  situation  som 

misshandeln och hoten har inneburit också finns efter flykten hemifrån. 

Hana beskriver tre olika tillfällen då myndigheternas bemötande har varit problematiskt. Det 

första tillfället är när hon anmälde sin pappa för misshandel och polisen krävde att hon själv 

måste säga till honom att hon inte vågade följa med honom hem:
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Hana: Så [poliserna] kom in i rummet. Dom bara, ”Du måste säga det, vad du känner.” Jag bara, 
”jag kan inte göra det …”. Dom sa ”Nej, du måste verkligen övertyga, du behöver inte titta på 
hans ögon. Du måste säga att du vill inte sova hemma.” … Och andra dagen kom [pappa]. Jag 
bara ”Nej jag går”. Dom bara, ”Men är du säker på att du vill gå?” Jag bara ”Ja, jag går”.
Intervjuare: Mm
Hana: Jag lovar
Nadia: Gick du hem? Oh my God!
Hana: Jag gick hem, och anmälan och allting, jag bara ”Jag tar bort anmälan. Han har inte gjort 
det där, det är inte sant. Jag, vi tar bort det”, sa jag. Dom förstod att jag ljuger, det syns ju att jag 
ljuger. Dom bara, ”Ja men om du gör så här nästa gång. Även om det är sant, fast vi vet att det är 
sant, vi kan inte göra så mycket. För du, du försöker att ljuga nu och det är inte så bra”. Jag bara, 
”Det gör inget jag vill”.

Polisernas agerande framställs som överraskande och motsägelsefullt. Å ena sidan lämnar de 

ansvaret till Hana att själv berätta för pappan att hon vill vara kvar hos dem, och å andra sidan 

blir  de förvånade när Hana bestämmer sig för att  gå hem med pappan. Polisen framställs 

också genom sitt agerande som direkt skyldiga till att Hana följer med sin pappa hem. Detta är 

dock inte explicita anklagelser från Hana utan hennes uttalanden ger istället lyssnaren tillgång 

till vad jag med Potter (1996: 156) kan kalla vittnets scen. Vittnesskildringar kan istället för 

att peka ut någon som något leda till att lyssnare drar egna slutsatser (aa. 166). Hana värderar 

inte  polisens  handlande,  utan  det  är  istället  Nadias  utrop,  ”Oh my God!”,  som fastställer 

situationens  allvar,  och  konstruerar  polisens  agerande  som  felaktigt.  Hanas  agerande 

framställs som en desperat handling genom hennes intygande av att hon ”lovar” att hon gjorde 

det otroliga – följde med pappan hem. Att Hana gick hem blir ett yttersta tecken på hennes 

dubbla utsatthet; gentemot polisen och pappan. Nästa tillfälle då Hana beskriver sin utsatthet i 

förhållande till myndigheterna är när hon, efter att först utan någon hjälp från vare sig polis 

eller socialtjänst lyckas fly från den misshandlande pappan i Sverige till ett annat land, vill 

komma tillbaka till Sverige: 

Hana: … Jag tänkte hur ska jag komma till Sverige? Jag har ingenstans att bo. Jag känner ingen 
och dom jag känner är släkt med min pappa så det går inte. Jag tänkte, jag ringer till socialen. … 
Så ringde jag hit. Dom bara ”Nej du måste ringa till socialen som du var tidigare hos”. ”Okej”. 
Och du vet, det kostar pengar att ringa. … Det kostar jättemycket. Och så ringde jag till socialen 
därborta. Och du vet att man ska förklara allting hela tiden. Dom bara … ”Då måste du ringa till 
den du vill åka till och bo hos för att det är de som ska hjälpa”. Ja men fan vad ska jag göra? 
tänkte jag. Är det omöjligt att komma tillbaka eller vad ska jag göra? Du vet man blir förbannad 
till sist.

Hana beskriver hur hon skickats runt och varit tvungen att berätta sin historia gång på gång 

och socialtjänsten positioneras som några som inte anstränger sig för att hjälpa henne. Genom 

att Hana hänvisar till  sådant som alla vet,  att det kostar pengar att  ringa och att  man blir 

förbannad till sist av att aldrig få hjälp, får hennes berättelse allmängiltig status. Härigenom 

blir också problemen socialtjänstens fel snarare än Hanas. Hana framställs som helt utlämnad 

till myndigheter som inte tar hennes situation på allvar. Det tredje tillfället då myndigheterna 
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beskrivs som några som bidrar till att försvåra Hanas situation, är när hon slutligen kommit 

tillbaka till Sverige och placeras tillsammans med ungdomar som har drogproblem:

Hana: Och då fick jag bo på hotellhem. Och det var för missbrukare. … Och jag kunde inte sova 
där. Nej jag klarade inte av det. Jag började gråta jättemycket. Jag hade redan mycket själv att, 
ska jag få bo på ett ställe bara för att bo där? 

Hana uttrycker sin förvåning över de beslut som tas om henne och frågar om hon, som själv 

hade så många egna problem, verkligen skulle placeras med ungdomar som hade problem av 

ett  annat  slag  än  hon.  Ska  det  vara  så  här  eller  skulle  det  kunna vara  annorlunda?  Den 

implicita frågan öppnar för lyssnaren att själv dra slutsatsen om att man inte ska behöva gråta 

och känna sig otrygg på ett ställe där man bor. Hana anklagar inte myndigheterna för något fel 

utan uttalandenas retoriska funktion är att lyssnaren själv kan dra slutsatser om att Hana har 

blivit totalt  utlämnad till  myndigheter som inte satt hennes intressen först. Härigenom kan 

ingen  tillskriva  talaren  ett  motiv  att  svartmåla  myndigheterna  eftersom  kritiken  mot 

myndigheterna inte blir hennes utan lyssnarens. 

   Även Sadi beskriver sin utsatthet i förhållande till sin egen familj, fosterfamilj och polis när 

hon nekas hjälp av polisen efter ett bråk med fostermamman. Först har fostermamman kastat 

ut Sadi från fosterhemmet och dragit ur sladden ur telefonen när hon skulle ringa efter hjälp, 

men Sadi kommer på att hon kan ringa gratis till polisen på sin mobiltelefon: 

Sadi: … Jag berättar min historia, och bara för att det är en kvinnlig polis, jag bara ”Hej, … 
[fostermamman] har sagt jättefula ord till mig men jag sa tillbaka men jag är jätteledsen” så här. 
Och [polisen] svarade mig ”Verkligen?” … hon började skälla på mig, hon bara, ”Hur tror du att 
det känns när du säger de där orden till henne?”. Bara för att hon själv har hamnat i en sån där 
situation. … Jag bara ”Hjälp mig, vad ska jag göra, jag kan inte bo här längre.  Kvinnan har 
nästan slängt ut mig. Hon sa att jag fick gå om jag vill, men det finns ingen väg här, jag är mitt 
inne i skogen, vad ska jag göra?”. Då bara, ”Nej, jag kan inte hjälpa dig”. Så jag bara lade på, 
jag var hjälplös så jag gick in till min säng. 
 

Sadi beskriver hur hon ber polisen om hjälp efter att ha blivit tillsagd att lämna fosterhemmet, 

och hur polisen vägrar hjälpa henne. Myndigheter,  vuxenvärld och hennes egen familj  har 

behandlat henne illa, och hon är hjälplös mitt inne i skogen, utan någon möjlighet att få hjälp. 

Polisens  trovärdighet  undermineras  genom att  hon framställs  som att  hon har  en  insats i 

situationen. Tillskrivandet av andras intressen och insatser är som sagt ett effektivt sätt att 

underminera deras trovärdighet och själv stärka sin egen. Hanteringen av insats visar sig i om 

det framhålls  som troligt  att  någon skulle säga något (aa.  125). Genom att  partiskhet och 

strategi avslöjas framstår personer som icke-trovärdiga (aa. 204). Polisens handlande bedöms 

som beroende på hennes egna erfarenheter och känslor. Sadis egen insats kan inte ifrågasättas 

eftersom hon självmant berättar att hon ”sa tillbaka” och att hon erkänt detta för polisen. Att 
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erkänna sin egen insats kan vara retoriskt fördelaktigt eftersom man framstår som medveten 

om sin ståndpunkt och inte låter den påverka sitt omdöme, och på så sätt avväpnar kritiker 

(aa. 130). Sadi positioneras som helt utlämnad till det omgivande samhällets enade motstånd 

genom att dels bli förolämpad och utkörd från fosterhemmet av fostermamman, dels utsatt för 

en partisk polis. Att polisen börjar ”skälla” på henne framställs som ytterligare ett tecken på 

att hon är utlämnad till en vuxenvärld som inte behandlar henne rättvist. 

   Enligt  min  diskurspsykologiska  analys  beskrivs  myndighetsbemötandet  som något  som 

förstärker problematiken med tjejernas utsatthet i förhållande till familjen. Med en narrativ 

analys skulle jag istället kunna analysera citaten som berättelser från underordnade röster om 

protagonistens  förmåga att  överleva i  en fientlig  omgivning  (Johansson, 2005:  339),  eller 

analysera  hur  social  förändring  av  myndigheternas  skyldigheter  återspeglas  i  tjejernas  liv 

(Connell, 2005: 89). Tjejerna måste enligt en sådan tolkning anpassa sig till en logik som de 

inte förväntat  sig. Om jag istället  syftat  till  att  främst  spegla  intersektionella  relationer  så 

skulle citaten också kunna vara exempel på hur tjejerna diskrimineras genom ett samspel av 

kategorier  såsom ålder,  kön,  klass och etnicitet  och hur olika  strukturer,  institutioner  och 

aktörer tillsammans bidrar till en extremt utsatt situation (de los Reyes & Mulinari, 2005: 90; 

128).  Beskrivningarna  som jag  kommer  fram till  genom att  använda  diskurspsykologiska 

begrepp visar hur tjejernas uttalanden, med hjälp av vittnesskildringar och tillskrivandet av 

insats hos dem som förväntas vara opartiska, skapar en bild av att samhället sluter sig samman 

mot tjejerna. Dessa beskrivningar får som följd att tjejerna framstår som helt ensamma mot en 

enad omvärld i vilken endast de i samma situation blir värda att lita till. 

Ett trovärdigt offer: ”Det behövdes något som kunde skjuta bort mig”

I tidigare avsnitt  har jag beskrivit  hur tjejernas uttalanden handlat  om livssituationen som 

hotfull och myndighetsingripandet som problematiskt. I detta avsnitt går jag in på frågan om 

hur tjejerna blir trovärdiga offer i förhållande till myndigheterna. I myndighetsdokumenten 

etableras offerskap genom skillnaden gentemot  den stökiga tonåringen. Det finns alltså en 

risk att bli tillskriven ett intresse av att söka hjälp av andra skäl än nödvändiga behov och här 

analyserar jag tjejernas beskrivningar av sig själva som offer i förhållande till trovärdighet. 

Finns det möjligheter att vara ett stökigt offer?

Isabella berättar att hon under flera år planerat att fly men att hon inte vågat ta steget eftersom 

hon inte vetat vad som väntat henne, om någon skulle hjälpa:

Isabella: … Jag var verkligen bestämd så här, alltså någon gång kommer jag att sticka, det vet 
jag. Men det var bara, när, alltså det var. Det behövdes någonting som kunde skjuta bort mig och 
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någonting som ja, fick mig att gå ut och göra det. För att jag var väldigt rädd för att göra det. Då 
om jag hamnar, kommer det vara någon som hjälper mig? Jag visste inte riktigt hur sånt gick till. 
Men sen en vecka innan jag stack hemifrån så pratade jag med min rektor i skolan om att, jag 
bara, jag orkar inte med. Ja, jag bröt ihop totalt. 

Isabella säger att hon inte har vågat berätta om sin situation eller göra något för att få hjälp, 

men att hon en dag ”bröt ihop totalt” vilket fick henne att berätta om sin situation för en rektor 

som sedan förmedlade kontakter som hjälpte henne att fly. Uttrycket ”bröt ihop totalt” ger en 

bild av att man i det längsta försöker uthärda en situation. Att ”bryta ihop” leder till förlorad 

kontroll och ett beteende som måste förklaras för dem som är närvarande. Rädslan för att ens i 

detalj våga planera en flykt positionerar Isabella som ett utsatt offer. Hon berättar visserligen 

att hon länge velat sticka, men att hon, när hon väl ber om hjälp, inte gör det utifrån ett eget 

val utan utifrån oundviklighet. När flykten framställs som oundviklig blir hennes handlande, 

det enda möjliga och hon blir inte ansvarig för att motivera sin flykt.  Hon anspelar på en 

tolkningsrepertoar enligt vilken det är  tvingande omständigheter, snarare än moraliska och 

medvetna val, som påverkar vad som händer i livet. Omständighetsrepertoaren gör personer 

oansvariga  för  det  som  händer  dem  eftersom  den  ger  en  bild  av  oundviklighet.  Offret 

positioneras som någon som helt saknar en egen agens. 

   Även  Amanda  använder  sig  av  omständighetsrepertoaren  och  beskriver  flykten  som 

oundviklig. Det är andra som förmår henne att fly när hon väl har berättat om misshandeln 

som hennes sambo utsatt henne för:

Amanda: … jag tänkte inte heller göra någon polisanmälan, men jag bara pratade med läraren i 
skolan, fast ifall, för jag saknade skolan jättemycket. … Och jag sa att jag blir aldrig sjuk, det 
beror på att det har hänt något till mig … Men då, läraren pratade med kuratorn, kuratorn kom, 
det blev stort. 

Amanda menar att hennes skäl till att berätta för läraren om sin situation  inte hade med en 

vilja  att  fly  att  göra.  Hon berättade  eftersom hon inte  ville  att  läraren  skulle  tro  att  hon 

struntade  i  skolan  och  av  sin  rädsla  för  att  ingen skulle  ringa  om hon blev  riktigt  svårt 

misshandlad. Amanda positioneras därmed som ett fullständigt offer utan några planer på att 

fly – hon vågar inte ens försöka. Hennes utsatthet framställs som total och hon vågar över 

huvud taget inte be om hjälp utifrån. Hon beskriver istället hur hon närapå tvingas att fly när 

hon berättar för läraren och kuratorn om sin situation:

Amanda: … så de ville absolut, speciellt kuratorn, att jag skulle inte gå tillbaka hemma. Hon sa, 
”Han har redan börjat slå dig med andra saker? … Han kan helt enkelt någon dag ta kniv, för 
han i de stunderna så tänker han inte som en normal person”. Och hon sa, ”Ja, jag vet att såna 
män kan göra dig att känna som en drottning, nästa stund, nästa dag som skit, och jag vet att det 
är svårt för dig att, att förstå vilken person är han egentligen, men, nej du ska inte gå hem”. … 
Jag ville gå hem för jag vågade inte, och hon sa, ”Du kommer inte att gå hem”. 
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Amanda beskriver kuratorn som den som förmår henne att inte gå hem. Det är också genom 

att citera kuratorn som Amanda beskriver riskerna som hon stod inför. Funktionen av att hon 

på detta sätt låter någon annans beskrivningar tala för henne själv kan förklaras med intresse. 

Beskrivningar av situationen är något som andra gör och talaren blir därför inte ansvarig för 

dessa (Potter, 1996: 132). Amanda har blivit ledd till en slutsats om att hon måste fly och kan 

därför inte beskyllas för att ha några baktankar med flykten. Hon berättar att hon hellre går 

hem till fortsatt misshandel än anmäler, och anmälan framställs därmed som något hon gör 

ytterst motvilligt eftersom det är så farligt. På samma sätt som Isabella inte blir ansvarig för 

att  ha planerat  sin flykt  för att  hon bryter  ihop,  är  Amanda oansvarig för planeringen av 

flykten eftersom det är kuratorn som fastställer situationens allvar. 

   Båda tjejerna positioneras som utsatta  offer, utan agens och därmed utan fri vilja eller 

potentiellt  moraliskt  tvivelaktigt  intresse.  Flykten  framstår  som  oundviklig  genom 

mobiliserandet av tolkningsrepertoaren om tvingande omständigheter. Här vill jag än en gång 

poängtera att min analys inte motsäger att tjejerna skulle vara i den situation de beskriver. En 

alternativ beskrivning är att misshandel normaliseras i en persons liv och att den samtidigt 

väcker skam vilket gör att människor behöver ”skjutas bort” för att kunna lämna situationen7. 

Poängen med min analys är att det blir möjligt att se diskursiva villkor för att vara ett offer 

och vad dessa villkor innebär för begränsningar – vem faller utanför definitionen av ett offer? 

Efter denna passus vill jag gå vidare i analysen av hur tjejerna diskursivt blir trovärdiga offer.

   När tjejerna på detta sätt mobiliserar en repertoar om tvingande omständigheter framställs 

deras utsatthet som total. De har ingen egen önskan eller del i vad som händer utan drivs till 

flykt av omständigheterna. Skolpersonalen, lärare, kurator och rektor, fyller en viktig funktion 

eftersom det är de som får höra om tjejernas situation och som agerar utifrån denna – de blir 

ställföreträdande hjälpsökare. Skolpersonalen beskrivs som auktoriteter som står på tjejernas 

sida. I förhållande till socialtjänst och polis blir lärarna en tredje part som kan beskriva hur 

verkligheten är. Sadi beskriver hur hon fått hjälp av en ställföreträdande hjälpsökare på en 

frivilligorganisation som till skillnad från socialsekreteraren trodde på henne:

Sadi: Och sen träffades vi och jag berättade för henne. Hon var jättesnäll mot mig. Hon ringde 
hela tiden till min socialsekreterare och skällde på dem. Min socialsekreterare ville inte ändra på 
sig men till slut var de tvungna att göra det för hon berättade om mina rättigheter. 

7 Källström Cater (2007) framhåller t.ex. att barn som upplever fäders våld i hemmet på olika sätt kan kombinera 
oacceptabla våldshandlingar med en relativ normalitet hos pappan och Mellberg (2002) menar att mödrar måste 
omdefiniera sina män genom en drastisk händelse för att kunna se dem som förövare av sexualbrott mot sina 
barn.
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Sadi  beskriver  hur  socialsekreteraren  inte  ville  ändra  sig  men  till  slut  var  tvungen.  Hon 

tillskriver  därmed socialsekreteraren ett  intresse av att  inte  ändra sig,  vilket  underminerar 

socialsekreterarens  tolkningsföreträde  (aa.  113).  Genom  att  omväxlande  beskriva 

socialsekreteraren som ”de” blir handlingarna också generaliserade till socialsekreterare som 

grupp. Sadi behöver inte positionera sig som ett  utsatt offer som inte har någon agens utan 

hon beskriver sig med hjälp av den ställföreträdande hjälpsökaren som någon som har rätt att 

få hjälp. Härigenom positioneras socialsekreteraren som någon som är skyldig henne hjälp, 

men som försummar  denna  skyldighet.  Samtidigt  är  det  just  genom den ställföreträdande 

hjälpsökaren som Sadi säger sig ha rättigheter.  När hon sedan beskriver hur hon, efter  att 

frivilligt hälsat på hos sina föräldrar, diskvalificeras från socialtjänstens stödinsatser, hänvisar 

hon till sin utsatta situation snarare än till sina rättigheter för att påvisa sin trovärdighet. Sadi 

beskriver hur hon sagt till socialtjänsten att hon saknat sina föräldrar och känt sig skyldig för 

att hon flydde hemifrån, men att hon fortfarande är rädd för att bo med familjen. Hon menar 

att socialtjänsten inte trott på henne: ”Hon bara, ’Nej nu har vi ingen plats åt dig, nu måste du 

gå hem’”. Hon vänder sig sedan till intervjuaren och ber om medhåll ”Tycker du inte själv, att 

träffa dem och att bo med dem, det är två helt olika saker, eller hur?”. Sadi motarbetar här 

positioneringen som någon som egentligen skulle kunna bo hemma om hon bara ville genom 

att be intervjuaren bekräfta att separationen med hemmet är ofrivillig. 

   Även Nadia beskriver hur hon blivit ifrågasatt av sin socialsekreterare när hon berättat att 

hon blivit illa behandlad av fosterfamiljen: 

Nadia: … När jag hade problem med min fostermamma, du vet vilken, hurdan kvinna hon är, 
och de trodde aldrig på mig, ”Nej det är någonting fel på dig, du som gör, du borde skärpa dig”. 
Och ända till nu, så känner jag, ja kanske ska jag ändra på mina åsikter, och allting vad jag ser 
och hur jag beter mig.
Intervjuare: Mm, de ifrågasätter det som du säger hela tiden tänker du?
Nadia: Ja, för liksom ”Är det sant?” För om jag ljuger, jag har ingen lust att sitta och ljuga, att 
jag vill ut här hemifrån. Okej, det kanske är kul att vara borta från sina föräldrar, men en vecka. 
Men inte i [flera] år.

Nadia beskriver hur hon blivit misstänkliggjord när hon haft problem med sin fosterfamilj. 

Liksom Sadi ber Nadia intervjuaren om bekräftelse av sin verklighet. Intervjuaren bekräftar 

genom att fråga om den bild hon fått stämmer och Nadia berättar hur socialtjänsten har fått 

henne att ifrågasätta sin verklighet, sig själv, sina åsikter och sitt utseende för att bättre leva 

upp till de förväntningar som socialtjänsten enligt henne har. Sedan argumenterar hon emot 

socialtjänstens  positionering  av  henne  som  någon  som  det  är  fel  på  och  som  utnyttjar 

socialtjänsten. Hennes skäl för att lyssnaren ska tro på henne, dels tidsaspekten, och dels att 

hon inte skulle ha lust att sitta och ljuga, innebär ett ifrågasättande av det  intresse som hon 
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menar att socialtjänsten tillskriver henne, ett intresse av att bo ifrån sina föräldrar. Genom att 

erkänna ett intresse menar Potter att de efterföljande beskrivningar man använder framstår 

som  trovärdiga  (aa.  126).  Jag  vill  beskriva  funktionen  av  Nadias  uttalande  med 

intressebegreppet. Nadia bekänner ett intresse som hon kan identifiera sig med, att vilja bo 

borta i en vecka, men förnekar intresset av att bo borta i flera år. Genom jämförelsen blir 

Nadias beskrivning trovärdig – lyssnaren förstår att Nadia inte har flyttat hemifrån på grund 

av tvivelaktiga skäl. Att vilja bo ifrån sina föräldrar i en vecka framhålls som något normalt, 

som man kan förvänta sig av vilken tonåring som helst, men för att man ska vilja vara ifrån 

dem i flera år så måste det finnas starka skäl – tvingande omständigheter. Nadias beskrivning 

kan därför, med Billig (1989: 42), också förstås som en  antibeskrivning av tjejen som har 

utnyttjat socialtjänsten och polisen bara för att få flytta hemifrån.

   I beskrivningarna av hur det kom sig att tjejerna flydde finns det en i stort sett enhetlig 

användning av en tolkningsrepertoar om tvingande omständigheter. Tjejerna beskriver flykten 

som något oundvikligt och sig själva utan agens. Trots att flykten måste framställas som något 

tjejerna vill,  kan den inte beskrivas som något de själva valt  och planerat  eftersom de då 

riskerar  att  deras  offerstatus  blir  ifrågasatt.  Avvikelser  från  mobiliserandet  av 

omständighetsrepertoaren handlar om att med en ställföreträdande hjälpsökare beskriva sig 

som  någon  med  rättigheter,  och  att  beskriva  skillnaden  mellan  vad  som  är  en  normal 

frigörelse och vad de nu gör. Tjejerna motarbetar en beskrivning av dem själva som resulterar 

i  troubled  positions  i  vilka  de  själva  framställs  som  omoraliska  (Wetherell,  1998).  Det 

omoraliska blir att vilja springa runt på stan med killar eller vara ifrån sina föräldrar. Det är 

alltså mycket svårt att vara en stökig tonåring samtidigt som man är ett utsatt offer. Tjejernas 

ofrivillighet blir en garant för att de ska vara trovärdiga offer som har rätt till hjälp. 

Summering 

I intervjuerna får tjejerna tolkningsföreträde till  sin egen situation genom ifrågasättande av 

myndigheternas  erfarenhet.  Tjejerna  argumenterar  mot  en  beskrivning  som  säger  att 

myndigheterna  räddar  dem från förövarna.  Istället  beskriver  de sin  situation  som  dubbelt  

utlämnad i förhållande till en familj som trakasserar och i förhållande till myndigheter som 

inte har tjejernas bästa som högsta prioritet. Myndigheterna tillskrivs andra intressen än att 

hjälpa tjejerna,  såsom snålhet  och prestige.  Dessa beskrivningar  får  som följd att  tjejerna 

framstår  som  helt  ensamma  mot  en  enad  omvärld,  endast  trovärdiga  genom  sin  egen 

subjektivitet. När det gäller beskrivningar av flykten från familjen så mobiliseras en repertoar 

om tvingande omständigheter. Tjejerna motarbetar en beskrivning av att de flyttat från sina 
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föräldrar för att leva ett vilt och stökigt tonårsliv och ställföreträdande hjälpsökare fungerar 

som bekräftare av tjejernas utsatthet. Efter denna summering följer min analys med hjälp av 

Laclaus och Mouffes (2001 [1985]) begrepp om hegemoni och antagonism, och slutsatser om 

diskursiva villkor för våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper.

Slutsatser om hegemoni och antagonism
Genom att använda mig av en diskurspsykologisk analysmodell har jag kommit fram till en 

rad  resurser  genom  vilka  myndigheterna  och  tjejerna  arbetar  för  att  nå  trovärdighet. 

Diskurspsykologin  erbjuder  dock  inte  begrepp  för  att  analysera  varför  dessa  tekniker  är 

möjliga eller vilken begränsning de innebär. Därför vill jag i detta avsnitt gå vidare genom att 

analysera resultatet  av den diskurspsykologiska analysen med Laclaus och Mouffes (2001 

[1985]:  66f;  111)  begrepp  hegemoni och  antagonism och  därigenom  också  jämföra 

myndigheternas  och  tjejernas  utsagor.  Begreppen  gör  det  möjligt  att  analysera  hur  vissa 

beskrivningar medför över- och underordning, men tar ändå hänsyn till den diskursanalytiska 

meningsteorin om att beskrivningar är produktiva och inte refererar till förutbestämda objekt. 

Denna analys  blir  en slutsats  i  förhållande  till  den diskurspsykologiska  analysen  men jag 

återkommer också till vissa citat för att exemplifiera mina beskrivningar. 

   En övergripande aspekt i den diskurspsykologiska analysen är myndigheternas arbete med 

att framställa sig själva som respektfulla för annorlunda värderingar och samtidigt etablera sin 

auktoritet.  Användningen av en individualistisk  tolkningsrepertoar  visar  att  myndigheterna 

riskerar att betraktas som fördomsfulla och måste distansera sig från denna fördomsfullhet 

genom att betona att de inte bara talar om invandrare och inte heller om alla invandrare. Båda 

myndigheterna beskriver dock familjerna med hedersnormer som nyanlända invandrare utan 

vare sig kunskap om lagar eller tillgång till samhället. Föräldrarna ”kommer från andra länder 

och  kulturer  där  sådana  uppfostringsmetoder  förekommer”  (S13).  Här  sammanlänkas 

invandrare,  okunnighet  och utanförskap och skiljs  genom uttrycket  ”andra länder” ut  från 

myndigheten  och  läsaren.  Genom  artikulation menar  Laclau  och  Mouffe  att  begrepps 

betydelse  omvandlas  så  att  de  blir  delar  i  en  ny  helhet  (aa.  65).  Om  artikulationen  är 

hegemonisk så  framstår  begreppets  betydelse  som  entydig.  I  helheten  som  artikuleras  i 

myndighetsdokumenten är hedersvåld en normal del i en mindre upplyst kultur, något man 

kan förvänta sig hos vissa grupper, och myndigheterna är opartiska och toleranta. Förövaren 

positioneras som en nyanländ invandrare som inte förstår de svenska värderingarna och som 

därför  behöver  upplysas  och  integreras  i  det  svenska  och  demokratiska  samhället,  som 
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myndigheterna  är  företrädare  för,  för  att  våldet  ska  upphöra.  Myndigheterna  kan  således 

applicera sina färdiga lösningar på problemet som de har avgränsat.

   När familjens annanhet utmålas som något problematiskt så sker det med hänvisning till det 

universella och mänskliga som hedersnormer bryter mot, som i citatet från polismyndigheten: 

”Hedersrelaterat förtryck handlar om brist på mänskliga rättigheter” (P23). Med Laclau och 

Mouffe kan jag se det som att polismyndigheten, genom att sammanlänka hedersnormer med 

brist  på  mänskliga  rättigheter,  möjliggör  en  artikulation  av  en  problemdiskurs  om 

hedersnormer utan att  själva framstå som fördomsfulla  (aa.  63). Denna problemdiskurs är 

dock  inte  entydig.  Både  socialtjänsten  och  polismyndigheten  positionerar,  i 

tolkningsrepertoaren om kulturkrockar, tjejerna som några som varken är vi eller dem, som 

lever i dubbla världar, och som därför har ansvar att  bygga broar8 mellan olika kulturella 

läger. Dubbelheten är värd att lyfta fram eftersom den framställs som statisk vilket motsäger 

myndigheternas  resonemang  om att  inte  bara eller  alla invandrare  lever  i  samma  typ  av 

kulturkrock. Tjejerna lämnas ansvariga för att göra något positivt av sin brobyggarposition. 

De måste antingen acceptera myndigheternas beskrivning av situationen som acceptabel eller 

ifrågasätta myndigheternas möjlighet att göra en korrekt bedömning. 

   I intervjuerna finns ifrågasättanden av artikulationer som dessa, både när tjejerna beskriver 

sin  situation  i  familjerna,  och  när  de  beskriver  hur  de  blivit  bemötta  av  myndigheterna. 

Myndigheternas  trovärdighet  för  att  tolka  situationen  för  våldsutsatta  tjejer  i  etniska 

minoriteter ifrågasätts av Sadi: ”Och eftersom jag är utländsk tjej och varit misshandlad … då 

tror jag att jag skulle liksom hjälpa dom mycket bättre än vad en svensk person skulle göra”. 

Sadis uttalande etablerar henne som trovärdig till skillnad från myndigheterna. Med begreppet 

antagonism,  motstånd  som  uppkommer  då  en  person  hindras  från  att  skilja  sig  från  en 

hegemonisk artikulation, vill jag se det som att Sadi markerar sin skillnad gentemot de som 

förväntas  hjälpa  (aa. 125).  Som  våldsutsatt  utländsk  tjej  har  hon  erfarenheter som 

socialsekreterare  hon har mött  saknar. Sadi visar därmed den objektiva myndighetsröstens 

gränser och ifrågasätter att de lösningar som ingår i socialtjänstens helhet skulle vara de bästa. 

Hon använder sig av generaliseringar om svenskar och utländska tjejer som myndigheterna 

inte kan använda utan att först använda en individualismrepertoar. Hur är detta möjligt? Till 

skillnad  från myndigheterna  handlar  hennes uttalande  inte  om att  beskriva situationen för 

någon annan. Hon kan därför kategorisera sig själv och tala utifrån en viss position utan att 

8 Niclas Månsson (2007: 55f) diskuterar brometaforen i förhållande till uppdelningar som vi och dem. Bron för 
samman en plats med en annan och Månsson framhåller att metaforen lämnar ett enskilt ansvar till individen att 
bygga broar.

45



framstå som fördomsfull.  Citatet  är ett  exempel  på det tolkningsföreträde som tjejerna får 

genom  sin  subjektivitet  –  ett  tolkningsföreträde  som  skiljer  sig  drastisk  från  det 

tolkningsföreträde, genom objektivitet, som myndigheterna får. 

   Myndighetsingripandet sammanlänkas i tjejernas uttalanden med brist på kontroll över den 

egna  situationen  och  en  omöjlighet  att  få  leva  sitt  eget  liv.  Tjejerna  artikulerar  alltså 

välfärdssamhället  som  en  del  av  en  problematisk  situation  som  de  befinner  sig  i  och 

ifrågasätter  därmed  den  ordning  som  av  myndigheterna  beskrivs  som  jämställd  och 

demokratisk.  De  har  fått  kämpa  för  att  få  hjälp,  tvingats  träffa  sina  förövare,  blivit  illa 

behandlade i fosterhem och sedan inte blivit trodda av polisen. Eftersom de som förväntas 

erbjuda stöd inte framställs som några som bryr sig om tjejerna eller förstår hur de har det, 

blir följden att man inte kan lita till någon som inte har varit i samma situation. När det gäller 

situationen  i  familjerna  och  mötet  med  myndigheterna  finns  det  alltså  inte  vad  jag  med 

Neumann  (2003:  57)  kallar  en  opolitiserad  diskurs.  Utsagorna  från  myndigheterna  och 

tjejerna går isär, de beskriver olika verkligheter med okunskap, brottslighet, familjekonflikter 

och dubbla världar kontra förövare, våld och dubbel utsatthet. På vissa håll finns det dock en 

närmast opolitiserad och hegemonisk tillslutning, nämligen när det gäller offret. 

   Offren är enligt socialtjänsten: ”mycket ensamma flickor med få sociala kontakter utanför 

den egna familjen” (S6). Myndigheterna sammanlänkar offret med ensamhet, utsatthet och en 

benägenhet att inte anmäla och dessutom, genom offrets invandrarstatus, med okunskap och 

utanförskap. Hos socialtjänsten skiljs offerskap ut från och avgränsas gentemot  den stökiga 

tonåringen.  Den stökiga  tonåringen  är  någon som har  andra  skäl  än  hot  för  att  fly  från 

familjen. Den ensidiga positioneringen av tjejen som ett tyst och utsatt offer gör att de som 

inte stämmer överens med denna bild, de som är stökiga, högljudda och har många vänner, 

inte tas på allvar. När socialtjänsten talar om att tjejerna kan lämna alarmerande uppgifter av 

andra skäl än direkta hot, om att besöket hos socialtjänsten kan vara uttryck för tonårsrevolt 

och att flickorna skulle tjäna på att bemästra sina känslor av osäkerhet och oro, positioneras 

tjejen som söker hjälp som en potentiellt manipulativ lögnare. Denna position disciplinerar 

tjejerna att underordna sig myndigheternas beskrivningar och positionerar också offret som 

någon som troligtvis inte skulle söka hjälp. Om tjejerna ifrågasätter denna artikulation kan de 

positioneras som stökiga tonåringar och därmed avfärdas som avvikare. 

Enligt  Žižek  (1996  [1995]:  285)  är  ett  tecken  på  hegemoni  att  en  ideologis  motståndare 

accepterar dess logik och tillgriper den i sina argument. Att offerpositionen är en hegemonisk 

artikulation märks eftersom även tjejerna använder sig av denna när de beskriver sin flykt. 

Istället  för ett  ifrågasättande  av myndigheternas  huvudpremiss  – att  man måste  vara tyst, 
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ensam och hjälplös för att vara berättigad till hjälp – fungerar tjejernas uttalanden med hjälp 

av repertoaren om tvingande omständigheter – omvärlden har drivit dem på flykt när de själva 

egentligen inte vågat fly. Förövaren blir allsmäktig och offret har ingen möjlighet att rädda sig 

utan positioneras  helt  utan  egen agens  att  kontrollera  sin  kropp och röst.  Kontakten  med 

myndigheter sker istället genom ställföreträdande hjälpsökare. Bristen på agens och röst blir 

därmed  offrets  markör.  I  citatet  från  Nadia  finns  det  dock  en  motartikulation  av  denna 

position.  Nadia beskriver hur hon har ifrågasatt  sig själv i enlighet med den hegemoniska 

positioneringen av offret: 

Nadia: … de trodde aldrig på mig, ”Nej det är någonting fel på dig, du som gör, du borde skärpa 
dig”. Och ända till nu, så känner jag, ja kanske ska jag ändra på mina åsikter, och allting vad jag 
ser och hur jag beter mig.

Nadia citerar en röst som säger att det är något fel på henne; en röst som menar att hon inte 

förtjänar hjälp eftersom hon inte uppfyller kraven på ett offer. När Nadia säger att hon ända 

”till nu” har ifrågasatt sig själv, sina åsikter, sin världsbild och sitt beteende så är det dock en 

antagonistisk  röst  som talar.  I  interaktionen  med  tjejer  i  en  liknande  situation  och  med 

intervjuaren kan Nadia etablera en skillnad mot den hegemoniska offerpositionen. Återigen är 

det  subjektiviteten,  erfarenheten,  som  är  betydelsefull  för  motberättelsen.  Tjejerna  blir 

trovärdiga för att de har varit där, de har blivit misshandlade och marginaliserade. 

   Slutsatsen i min undersökning är att myndigheterna blir trovärdiga genom att hänvisa till sin 

objektivitet medan  tjejerna  blir  trovärdiga  genom  sin  subjektivitet.  Myndigheternas 

objektivitet uppnås genom att tillskriva  de andra, såväl förövare som offer, en subjektivitet 

som  de  själva  skiljer  ut  sig  ifrån.  Tjejerna  ifrågasätter  myndigheternas  objektivitet  och 

hänvisar till  att subjektivitet är ett måste för att förstå deras situation. Frågan är då om en 

objektivitetsdiskurs och en subjektivitetsdiskurs gör samma jobb när det gäller trovärdighet. 

Denna  fråga  kommer  jag  att  behandla  i  förhållande  till  mina  utgångspunkter,  tidigare 

forskning och teorier i den avslutande delen, diskussionen.

Diskussion
Jag ställer inledningsvis frågan om vilken  sanning hjälpbehövande människor måste berätta 

om sig själva för att bli tagna på allvar. Här återknyter jag till denna fråga och mitt syfte, 

tidigare forskning, teori och metod samt diskuterar undersökningens implikationer för politisk 

och vetenskaplig praktik.
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Den andras subjektivitet

Även om myndigheternas beskrivningar i viss mån går isär, i beskrivningarna av problemet 

som en familjekonflikt  och som brottslighet,  så konstruerar  de tillsammans det  trovärdiga 

offret som någon som är fullständigt utsatt och ensam. De är även eniga om att tjejerna i 

många fall  kan bemästra och till  och med tjäna på sin situation i dubbla världar,  och det 

utsatta  offret  framstår  därmed  som  något  mycket  ovanligt.  Artikulationerna  i 

myndighetsdokumenten gör att någon som skiljer sig från den mycket  ensamma och tysta 

flickan inte har rätt att få hjälp. Offret konstrueras dessutom som den som är mest subjektiv – 

som till och med kan ha svårt att veta hur verkligheten ser ut – och myndigheternas förmåga 

att  objektivt  medla  mellan  olika  parter  är  grunden  för  deras  eget  trovärdighetsanspråk. 

Tjejerna  å  sin  sida  ifrågasätter  myndigheternas  objektivitet  genom att  beskriva  dem som 

oförmögna  till  det  subjektiva  perspektiv  som  krävs  för  att  förstå  situationen.  Härmed 

ifrågasätter  de  myndigheternas  möjlighet  till  objektivitet.  För  att  tjejerna  ska  kunna  vara 

trovärdiga offer kan emellertid flykten från familjen inte framstå som något de valt och här 

blir myndigheternas artikulation av det utsatta offret närmast hegemonisk. Tjejerna beskriver 

flykten  som  oundviklig  och  separationen  med  familjen  som  ofrivillig.  De  motarbetar  en 

beskrivning av dem själva som några som vill flytta hemifrån för att leva ett vilt tonårsliv.

   Christensen (1987) menar att intimiteten mellan vetenskap och politik i Sverige medför 

konflikter mellan de som forskar eller administrerar och de som beforskas eller administreras, 

och de los Reyes (2006) påpekar att välfärdssamhället har en förmåga att skapa sanningar som 

är  svåra att  säga emot.  I  ljuset  av detta  vill  jag framhålla  språket  som de  konkurrerande 

beskrivningarna i min analys förs på. Medan myndigheterna framhåller objektivitet som ett 

kriterium för tolkningsföreträde menar tjejerna att de är kunniga på grund av sina subjektiva 

erfarenheter.  Myndigheterna  hänvisar  till  en  positivistisk  vetenskapsvärdering  –  deras 

beskrivningar får sitt värde eftersom de är  sanna till  skillnad från  de andras uppfattningar 

som sägs  bero  på att  de  känner på  olika  sätt.  Myndigheterna  sammanblandar  därmed  en 

politisk rationalitet om tilldelning av resurser med en vetenskaplig rationalitet om sanning, 

trots  att  de inte  använder  sig  av positivistiska  metoder  för  att  dra  sina slutsatser.  Pringle 

(2006) påtalar att den nedsättande beteckningen ”invandrare” används inom svenska statliga 

institutioner och användningen av denna beteckning är påtaglig även enligt min analys. De 

beskrivna  grupperas  ihop  som  invandrare  –  vars  handlingar  är  beroende  av 

grupptillhörigheten och avviker från det ”svenska”. Men myndigheterna undviker risken att 

framstå som fördomsfulla genom att invandraren är frånvarande när problemet ska definieras. 

Istället  är  det  först  när  man  säger  att  problemet  inte  rör bara  eller alla  invandrare,  som 
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problemet knyts till  gruppen invandrare och skiljs ut från myndigheterna och läsaren. När 

man  har  fjärmat  sig  från  fördomsfullhet  tillskriver  man  alltså  invandrargruppen  vissa 

karaktäristika  såsom  subjektivitet,  okunskap  och  utanförskap.  De  vetenskapliga 

sanningsanspråken framstår  som avgörande  för  myndigheternas  hantering  av  könat  våld  i 

etniska minoriteter.

   Liksom vad de los Reyes  (2003: 10) och Sjöblom (2003) menar,  visar  min  analys  att 

tjejernas  problem  inte  kan  hanteras  på  ett  konstruktivt  sätt  om  man  inte  tar  hänsyn  till 

myndigheternas bemötande av dem. Enligt Sjöblom har socialtjänsten problem med att ta ett 

barnperspektiv,  och  i  min  analys  kan  myndigheternas  objektivitetsanspråk  bidra  med  en 

förklaring till dessa problem. Om myndigheterna positioneras som den enda objektiva aktören 

blir det ologiskt att utgå från de subjektiva andras perspektiv. Som Decker, Raj och Silverman 

(2007) samt Cherrington och Breheny (2005) har jag också funnit  att  etnicitet  medför  ett 

dubbelt utanförskap i förhållande till problem som myndigheterna förväntas kunna lösa. I min 

analys handlar det dock inte så mycket om att myndigheterna ses som främmande per se utan 

det  är  istället  myndigheternas  objektivitetsanspråk  som  ifrågasätts  av  tjejerna.  Tjejerna 

beskriver sig som förvånade över den brist på hjälp som de fått, och annanheten hos dem som 

förväntas hjälpa beskrivs alltså inte som en självklarhet. Det är just att inte bli tagen på allvar 

eller trodd som framhålls av tjejerna som problemet, och myndigheternas partiskhet blir en 

förklaring till detta, inte en utgångspunkt. Denna skillnad gentemot tidigare forskning kan ha 

att göra med den svenska kontexten – de svenska myndigheterna utger sig för att till skillnad 

från  de andra vara  fördomsfria  och  jämställda  –  och frågan om objektivitetsanspråk  och 

myndighetsutövande i Sverige förtjänar vidare diskussion.

   I förhållande till repertoarerna om integrering och kulturkrockar blir det viktigt att diskutera 

problemen som Tomsen (2006), Blake (2001) och de los Reyes (2001) uppmärksammar. Om 

alla tjejer i etniska minoritetsgrupper lever i samma typ av kulturkrock blir medlemskapet i 

gruppen först och främst potentiellt offerskap. För att man ska ha rätt till hjälp blir det också 

avgörande att  man uppvisar ett  moraliskt  oklanderligt  beteende,  vilket i  intervjuerna visas 

genom beskrivningarna  av  flykten  från  familjen  som  oundviklig,  beroende  av  tvingande 

omständigheter. Denna typ av offerskap medför att tjejerna uppmanas att i det längsta utstå 

situationen i familjen – deras hjälpbehov riskerar att ifrågasättas om de inte är fullständigt 

hjälplösa.  Den andra blir härigenom den som inte ens har någon egen röst. Brottet kopplas 

ihop med offrets natur, och motivet blir något som självklart utgår från de andras värderingar, 

snarare än att  vara beroende av ett flertal  kulturella,  strukturella och individuella faktorer. 

Liksom Eldén (1998) och de los Reyes (2003) påpekar så talar myndigheterna om våldet som 
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något  hos  nyanlända  och  okunniga  invandrare,  vilket  konstruerar  det  svenska  som 

oproblematiskt. Eldén (1998) tar upp detta som något som kan leda till att det ”icke-svenska” 

blir  en  förmildrande  omständighet,  och  även  enligt  min  analys  normaliseras  våldet  som 

”uppfostringsmetoder” hos  de andra. Förövare torde genom detta tjäna på att hänvisa sina 

handlingar till något som har med kulturen att göra.

   Min undersökning är ett bidrag till en vetenskaplig diskussion om vi och dem eftersom jag 

visar hur begreppen används – vi som objektiva och dem som subjektiva. Ifrågasättanden av 

myndigheterna handlar också om att ifrågasätta deras objektivitet, att subjektifiera viet genom 

att visa partiskhet och motiv bakom objektivitetsanspråken. Tjejerna distanserar sig inte från 

den subjektivitet  som de tillskrivs utan det är istället  genom sina erfarenheter som de gör 

anspråk på att veta. Det är viktigt att denna röst, den subjektiva, ges utrymme i forskningen, 

eftersom den erbjuder ett motstånd som inte sker i enlighet med maktens beskrivningar av vad 

sanning måste  vara.  När  vi  lyssnar  på  den andras subjektiva röst  avslöjas  även vår  egen 

subjektivitet, och det blir svårt att dra en skarp linje mellan oss och dem, i såväl politiskt som 

vetenskapligt arbete. 

Vilken sanning är mest värd?

Den  teoretiska  utgångspunkten  för  min  undersökning  är  Foucaults  (1993  [1971]:  14) 

resonemang om att diskursen bestämmer vad som är  förbjudet,  vansinne och  sant. Jag har 

alltså inte strävat efter att finna vem som har rätt eller vad som är förnuftigt, utan analyserat 

med vilka anspråk någon säger sig ha rätt. Myndigheterna menar sig ha rätt eftersom de är 

objektiva och opartiska, och tjejerna menar sig ha rätt på grund av subjektiva erfarenheter. 

Mitt syfte handlar dock om att undersöka diskursiva villkor för våldsutsatta tjejer i etniska 

minoritetsgrupper och därför är det relevant att fråga sig vilken sanning som är mest värd, den 

objektiva eller den subjektiva, och denna fråga vill jag besvara på två sätt. 

   Å ena sidan vill  jag svara på frågan om vilken sanning som är mest värd i  en svensk 

välfärdskontext; vems röst hörs bäst och  medför makt att definiera? Svaret på denna fråga 

grundar sig på Butlers (2005: 125) påpekande, att berättandet om vem man är alltid har ett 

pris. Jag vill lyfta fram det utsatta offret som ytterst, genom att beskrivas som någon som på 

grund av sin situation har svårt att veta hur verkligheten ser ut, positioneras som ett subjekt på 

bekostnad av egen röst och agens. de los Reyes och Mulinari (2005: 124) påpekar att rädslan 

för  att  framstå  som  oanständig  driver  en  makt  i  vilken  stigmatisering  och  exploatering 

samverkar.  De  förespråkar  en  antirasistisk  feminism  som  söker  efter  mer  både/och än 

antingen/eller (aa. 127). Enligt min analys skiljs det utsatta offret ut från en stökig tonåring. 
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Detta  innebär  att  alla  som  inte  kategoriseras  som  utsatta  offer  riskerar  att  bli  stökiga 

tonåringar, och att stökiga tonåringar inte förtjänar hjälp. Hjälpen ges endast till den som inte 

kan uttala sig, veta hur verkligheten egentligen ser ut, och härmed får varken det utsatta offret 

eller  den  stökiga  tonåringen  någon  betydelsefull  röst  i  samhället.  När  våld  beskrivs  som 

”uppfostringsmetoder”  hos  de  andra skiljs  det  ut  från  ett  eget  demokratiskt  och  jämlikt 

samhälle  som något  som beror  på  de  andras brist  på  tillgång  till  mänskliga,  universella 

rättigheter. Härmed blir svaret på frågan om vilken sanning som har störst värde i det svenska 

samhället, att den sanning är mest värd som berättas på ett objektivt språk. Hur skulle vi då 

kunna berätta  en  berättelse  där  tjejerna kan  vara  både offer  och något  annat,  exempelvis 

stökiga tonåringar, och där det svenska  både kan vara demokratiskt jämställt för vissa  och 

rasistiskt förtryckande för andra?

   Om jag utgår  från mina utgångspunkter  i  frågan om vilken sanning som är  mest  värd 

handlar frågan om användbarhet: Vilken sanning är mest värd i en ontologi som grundar sig 

på diskurser? I svaret på denna fråga tar jag hjälp av Mouffes (2000: 15) idéer om agonism. 

Mouffe menar att målet med en agonistisk politik är att skapa ett de andra som inte längre är 

en fiende, utan en motståndare, någon vars röst inte behöver omyndigförklaras för att hennes 

idéer ifrågasätts.  Uppfattningar är enligt Mouffe inte möjliga att skilja från livsformer och 

därför  är  objektiv  konsensus  alltid  begränsande  –  den  förnekar  den  andras  livsform.  En 

agonistisk politik fordrar att man kan uttrycka sina passioner och att andra kan identifiera sig 

med dem, alltså mobiliserandet av det subjektiva i demokratins riktning (aa. 16). Med Mouffe 

vill jag se det som att tjejernas trovärdighetsskapande genom subjektivitet är agonistiskt. De 

vänder sig mot att myndigheterna skulle ha en objektiv rättighet att beskriva deras situation 

och ifrågasätter ifrågasättandet av dem själva. Eftersom de gör detta genom att hänvisa till 

sina erfarenheter skapar de också en röst som inte bygger på myndigheternas anspråk och som 

därför inte innehåller ontologiska uteslutningar. Uttalanden som förs på ett subjektivt språk är 

nämligen alltid öppna för ifrågasättanden. En sanning som berättas på ett subjektivt språk är 

alltså mest värd, mest användbar, för att konstruera en ny röst bland de ifrågasatta.

   Gayatri Spivak (1988: 294) ställer frågan: ”Can the subaltern speak?”. Spivak svarar själv 

att de underordnade visserligen kan skrika och protestera, men att deras uttalanden inte blir 

bemötta  som tal  av de  privilegierade,  och att  de därför  inte  kan sägas  ha en röst.  Sedan 

imperialismens  storhetstid  har  markören  för  det  goda  västerländska  samhället  varit 

beskyddandet  av  ”tredje-världen-kvinnan”  (aa.  298).  Den  underordnade  kvinnan  har 

konstruerats som ett objekt som måste beskyddas från sin egen sort, den mörka mannen (aa. 

299). Hennes röst tas därför bara som ett uttryck för de andras förtryck (aa. 307). Problemet 

51



med den underordnade kvinnans röst handlar alltså om att bli hörd, att någon lyssnar (aa. 

308).  Trovärdighetsskapandet  i  myndighetsdokumenten  genom  objektivitet  följer  denna 

tradition av rättfärdigandet av de privilegierades rätt att bestämma, eftersom man säger sig ha 

tillgång till allas perspektiv och därför menar sig kunna göra en objektiv bedömning. 

   Genom att man når trovärdighet på olika sätt, genom objektivitet och subjektivitet, skapas 

en stor skillnad mellan de som definierar  och de som definieras.  Den som säger sig vara 

objektiv kan alltid erkänna den andras subjektivitet och ställa sig över den, medan den som 

säger sig vara subjektiv måste underminera den andras objektivitet för att få rätt att uttrycka 

en  avvikande  uppfattning.  Žižek  (2004:  52)  beskriver  hur  polariserade  positioner  såsom 

räddaren,  fienden och  offret lätt kan växla. I berättelsen kan räddarens godhet vändas emot 

honom eller henne och offret kan utnyttja räddaren. Därmed blir räddaren offret medan både 

fienden och offret blir de andra som utnyttjar räddarens godhet (aa. 113). Genom att tala om 

sig själva som de objektiva räddarna och  de andra som subjektiva offer och förövare blir 

myndigheternas  lösning  lösningen  på  allas  problem.  Mats  Börjesson,  Eva  Palmblad  och 

Thomas Wahl (2005: 209) diskuterar också hur offerskap etableras genom att någon befrias 

fullständigt  från  tvivelaktiga  egenskaper  –  och  från  ett  fullständigt  medborgarskap.  När 

personen inte visar en tillbörlig tacksamhet utan ställer krav är det dock inte längre möjligt att 

betrakta henne som ett offer; hon blir hopplös och klandervärd (aa. 213). När det subjektiva 

offret ifrågasätter de objektiva myndigheterna och ställer krav, så problematiseras räddarens 

självklara godhetsstatus. Räddaren blir skyldig offret en viss behandling. Här kan funktionen 

av positionen  den stökiga tonåringen ses som ett  sätt  att  hantera  krav som ställs  från ett 

subjektivt håll. Objektiviteten blir återigen en grund för att skilja ut de som behöver hjälp från 

de som utnyttjar, och den blir ett skäl för myndigheterna att inte ifrågasätta sig själva. 

   Mina  två  frågor  om vilken  sanning  som är  mest  värd  handlar  alltså  om talaren  och 

lyssnaren. I den första frågan är det lyssnaren som avgör vilken sanning som är mest värd, och 

lyssnaren utgörs av myndigheter i samhället. Den yttersta subjektiviteten som tillskrivs den 

utsatta flickan innebär att hon inte ens kan tala för sig själv, veta hur verkligheten ser ut. I den 

andra frågan är det talaren som bestämmer sin sanning, som vägrar att tala på ett hegemoniskt 

och objektivt språk, och som formulerar sin berättelse med legitimiteten hos den som har egna 

erfarenheter, som både är offer och som kan tala. 

Diskursanalys av offerskap

I min undersökning liksom i all diskursanalytisk forskning är reflexivitet nödvändig eftersom 

utgångspunkten är att beskrivningarna i resultatet konstrueras genom min analys. Mitt syfte 
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har  i  linje  med  Rose  (1999:  19)  varit  att  ifrågasätta  det  för  givet  tagna  snarare  än  att 

konstruera en ny berättelse. Analysen av tjejernas beskrivningar har därför handlat om att se 

huruvida  det  finns  motberättelser  i  förhållande  till  myndigheternas  beskrivningar  och  hur 

dessa i så fall möjliggörs, alltså diskursiva villkor för motstånd. Med denna ambition kan det 

vara problematiskt att analysera både myndighetsdokumenten och tjejernas uttalanden med 

samma begrepp. Begreppen i sig fungerar ifrågasättande av en traditionell förståelse av det 

talade ordet och fungerar därmed ifrågasättande av alla talare, även tjejerna. Å andra sidan 

behandlas alla talare som röstinnehavare och det blir därmed möjligt att undersöka personer 

som både kategorier och språkanvändare. Poängen med att analysera båda typerna av material 

med samma begrepp har varit  att  se vilken makt  som utövas och vilket  motstånd som är 

möjligt.  Eftersom jag vill  referera  till  något  utöver  mitt  begränsade  material  –  diskursiva 

villkor  för  våldsutsatta  tjejer  i  etniska  minoritetsgrupper  –  har  beskrivningarna  emellertid 

blivit en konstruktion av en ny berättelse, en berättelse om berättelser. För att inte bidra till 

nya  hegemoniska  beskrivningar  av  de  andras situation  har  jag  betonat  beskrivningarnas 

anknytning till mina syften och begrepp och givit exempel på alternativa beskrivningar. Mina 

beskrivningar har handlat om hur tjejerna talar om sig själva i förhållande till möten med polis 

och socialtjänst, möten där deras diskursiva offerskap betonas.

   Genom att  använda  mig  av  en  kritisk  diskurspsykologisk  analysmetod  som jag  sedan 

kopplat  till  Laclau  och  Mouffes  begreppsverk  har  jag  både  kunnat  detaljanalysera 

trovärdighetsarbete,  hur  konstruktioner  byggs  upp,  och  sedan  analysera  vad  dessa 

konstruktioner  innebär.  Denna  analysmetod  är  precis  som  andra  metoder  begränsad.  En 

diskursanalytisk  undersökning  gör  det  möjligt  att  se  skillnader  mellan  myndigheternas 

trovärdighetsarbete  och  tjejernas,  och  hur  det  som  myndigheterna  tillskriver  den  icke-

trovärdiga – subjektivitet – faktiskt kan användas för att få en röst. Härmed kan min analys 

förhoppningsvis stärka resurserna för dem som konstitueras som subjekt för att sätta sig upp 

mot olika typer av subjektifiering. När beskrivningar inte framstår som naturliga blir de som 

beskriver, även jag, skyldiga att diskutera beskrivningarna i förhållande till deras syfte. När 

det  gäller  vidare  forskning  är  det  viktigt  att  fortsätta  undersöka  könat  våld  i  etniska 

minoritetsgrupper genom ett flertal infallsvinklar, såväl i metod som i fokus. Ett intressant 

område  är  jämförelser  mellan  frivilliga  stödverksamheter  och  verksamheter  knutna  till 

myndigheter, och hur man i de olika fallen förhåller sig till objektivitet och subjektivitet. Det 

är  även  viktigt  att  undersöka förövaren och  hur  trovärdighetsarbete  sker  i  förhållande  till 

myndigheter och etnicitet, exempelvis i polisförhör och domstolar. Min analys räcker inte för 

att beskriva alla dimensioner av tjejernas liv och den reifierar i viss mån positionen av tjejerna 
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som offer. Det är därför viktigt att tjejernas situation också undersöks med andra verktyg och 

syften. För att bejaka tjejernas olika situationer, deras olika röster, kan det vara lämpligt att 

utgå från en narrativ analys som uppmärksammar varje berättelses egenart.

Slutord

Att använda sig av objektivitet som legitimering för trovärdighet resulterar i en hegemonisk 

beskrivning där de andra inte får komma till tals som människor, medborgare, utan där allt de 

säger tolkas som ett tecken på deras kategoritillhörighet. Alla beskrivningar gör i viss mån 

anspråk  på  objektivitet  eftersom  de  hänvisar  till  en  verklighet  utanför  sig  själva,  men  i 

myndigheternas  fall  blir  objektivitet  något  som  totalt  omyndigförklarar  de  andra.  De 

beskriver en verklighet som de ställer sig utanför och förnekar beröring med. I mötet med 

människor som är utsatta finns det alltid en maktskillnad mellan den hjälpsökande och den 

som förväntas bistå med hjälpen. För att denna maktskillnad inte ska fördjupas och ytterligare 

utöka utsattheten är det avgörande att utsatthet inte blir likställd med brist på agentskap, brist 

på en röst. I förhållande till könat våld och etnicitet så ligger ansvaret därför på lyssnaren. 

Istället för att eftersträva objektiva och abstrakta förklaringar om kulturkrockar, i förhållande 

till  vilka någon ska berätta  på rätt  sätt,  måste det vara upp till  lyssnaren att  ta subjektiva 

berättelser om konkret utsatthet på allvar och lyssna på vilken sorts hjälp som är önskad. Visst 

behövs kategorier för att organiserat socialt liv ska vara möjligt, men detta ordnande måste 

vara reflexivt. Lyssnaren måste vara medveten om att den andra både kan vara ett offer och 

något okänt. När det gäller politisk praktik bör trovärdighet utgå från ödmjukhet, vissheten 

om att  man  inte  känner  till  den  andras  situation,  och  denna  trovärdighet  måste  ständigt 

ifrågasättas.  Myndigheter  kan  inte  betraktas  som  fristående  från  de  problem  som  de  är 

involverade i att lösa. Bemötandet av våldsutsatta tjejer i etniska minoritetsgrupper ska kunna 

handla om att skapa villkor för formulerandet av en annorlunda offerposition, en position som 

både  är  utsatt  och  har  en  röst.  Genom stödgruppsverksamhet,  en  verksamhet  som redan 

praktiseras på kvinnojourer när det gäller mäns våld mot kvinnor och erfarenheter av sexuella 

övergrepp i barndomen, kan offer sammanlänka sina berättelser och därmed nå rätten till en 

egen röst. Med denna röst är det möjligt att vara både offer och något annat, en grund för krav 

på ett bättre myndighetsbemötande. 
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