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Abstract 
The aim of this study is to illuminate ideologies and discourses in the ongoing political discussion 

about forced marriage in Sweden. The aim is also to explore the consequences of these ideologies 

and discourses in terms of women´s subject positions and acting spaces. 

"
By examining 46 non-government bills regarding forced marriage three ideologies were 

distinguished in the material; women are being portrayed as victims, the problem is being 

culturalized and forced marriage in Sweden is viewed upon as a foreign issue. The ideologies 

appeared through a discourse of value-clashes. By utilizing Foucaults theory on power two different 

subject positions emerged in the material, the subject position of minority women and that of 

Swedish women. It is argued that the illustration of minority women is producing unequal power 

relations by reducing minority women´s power and acting space. By illuminating the side effect of 

the political discussion about forced marriage in Sweden I wish to give insight to discriminative and 

racial structure within society. 

"
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1.Motivet till denna studie "
1.1 Inledning!
Under 2000-talet har ökad uppmärksamhet riktats gentemot så kallade tvångsäktenskap, det vill 

säga äktenskap som ingås mot den ena eller båda makarnas vilja. År 2014 infördes 

tvångsäktenskapslagen i syfte att skapa ett bättre skydd mot äktenskapstvång (prop. 2013/14:208). 

Lagen har i nuläget dock endast lett till en fällande dom (kom.dir. 2017:25), och 

tvångsäktenskapslagen har därför kritiserats för att vara tandlös (Assarsson 2015, Lindquist & 

Mahmoud, 2015, Iselidh 2016 m.fl).  

"
Lagen har föranlett en diskussion huruvida rådande lagstiftning verkligen har kapacitet att bekämpa 

tvångsäktenskap, och kritiska röster har framfört krav på skärpt lagstiftning. Med anledning av detta 

beslutade regeringen den 9 mars i år (2017) att tillsätta en särskild utredning för att ”undersöka om 

det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv” (kom.dir. 2017:25). Syftet med utredningen uppges 

vara att utvärdera tillämpningen av straffbestämmelserna kring tvångsäktenskapslagen, att analysera 

om möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap bör begränsas ytterligare samt att bedöma om 

ytterligare åtgärder för lagföring av personer som utövat äktenskapstvång eller vilselett till 

äktenskapsresa bör vidtas. Genom utredningen ska också förslag om eventuella 

författningsändringar lämnas. (ibid) 

"
Idag finns lagstiftning som förbjuder äktenskapstvång, och inom svensk rätt finns inga möjligheter 

att medge tvångsäktenskap formell giltighet. Intressant nog diskuteras frågan trots detta ännu, och 

tvångsäktenskap uppges vara ett kvarstående problem i Sverige. Detta har resulterat i en politisk 

debatt där mängder av lagförslag och strategier för att bekämpa problematiken framförts. Den 

pågående debatten har lagt grunden för detta arbete, där jag ämnar undersöka dels vilka 

bakomliggande ideologier och diskurser som präglar lagförslagen, dels vilka tänkbara konsekvenser 

den pågående debatten får i termer av makt, handlingsutrymme och subjektsposition.  

Nyckelbegrepp; andrafiering, handlingsutrymme, makt, subjektsposition, tvångsäktenskap 
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1.2 Bakgrund, syfte och frågeställningar!
Tvångsäktenskap har, inom såväl forskning som den politiska debatten, kommit att kopplas samman 

med så kallat hedersvåld. I många sammanhang benämns äktenskapstvång som en form av 

hedersrelaterat förtryck. (Hasan 2009; Macey 2008; Moller Okin 2002, Kibria 2012; Shams Uddin 

2006; Wikan 2002) Detta medför att problemet kopplas samman med etniska minoriteter och ”icke-

västerländska” kulturer (Gangoli, Mccarry 2008; Hasan 2009; Kibria 2012; Macey 2008; Meyesfeld 

2011; Shams Uddin 2006). Kulturaliseringen  av problemet har dock väckt motreaktioner. Kritiska 1

forskare har bland annat hävdat att den ger upphov till stereotypifiering av etniska minoriteter. 

Särskilt problematiskt uppges det vara att lagen används för att peka ut kvinnor med 

”invandrarbakgrund” som passiva offer. (Anitha, Gill 2009; Enright 2009, Dustin, Phillips 2004, 

Gill, Mitra-Kahn 2012; Mustaari 2015; Razack 2004; Sabbe et al 2014; Schmidt 2011; Urbanek 

2012; Wilson 2007) 

Det splittrade forskningsläget illustrerar den komplexitet som omger hanteringen av 

tvångsäktenskapet och dess omgivande problematik. I denna uppsats granskar jag hur den politiska 

diskursordningen förhåller sig till problematiken. Utgångspunkten för arbetet är att politiska 

lagförslag och den textframställning som omger dessa präglas av bakomliggande ideologier och 

diskurser. Genom att tillämpa en Foucauldiansk utgångspunkt för arbetet antar jag också att dessa 

ideologiska ståndpunkter yttrar sig genom så kallade diskurser, samt att makt utövas genom dessa. 

"
Syftet med denna uppsats är att klarlägga vilka ideologier och diskurser som genomsyrar den 

aktuella politiska diskussionen kring tvångsäktenskap. Syftet är också att synliggöra ideologiernas 

och diskursernas inverkan på kvinnors subjektspositioner och handlingsutrymmen. Arbetet baseras 

på följande frågeställningar; 

*Vilka ideologier och diskurser präglar de lagförslag som har lagts fram efter 

tvångsäktenskapslagens införande?  

*Hur påverkar dessa ideologier och diskurser kvinnors subjektspositioner och handlingsutrymmen? 

"""""
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 Med begreppet kulturalisering avses sammankopplingen mellan kultur och ett samhälleligt problem eller fenomen. En 1

djupare förklaring av termen finns under avsnittet ”tidigare forskning”. 



"
1.3 Rättssociologisk relevans!
År 2005 uppmärksammades i en offentlig utredning att institutionell och strukturell diskriminering 

av etniska minoriteter förekommer inom det svenska samhället. Diskrimineringen kopplas i 

utredningen samman med en process kallad andrafiering. Denna andrafiering påstås yttra sig 

genom processer där ”vi” (vita västerlänningar) särskiljs från ”dom” (personer som härstammar från 

” icke-västerländska” samhällen). Detta uppges ge upphov till en hierarkisk ordning, där 

minoritetsgrupper  systematiskt pekas ut som en problematisk, ojämställd, outvecklad och omodern 2

grupp. Konsekvenserna av detta påstås vara att diskriminerande praktiker bildas, samt att etniska 

minoriteter placeras i underlägsna maktpositioner i samhället.(SOU 2005:41, s.7ff) Masoud Kamali 

hävdar i rapporten att kopplingen mellan västerländsk kultur och modernitet ger upphov till 

strukturell  och institutionell  diskriminering. Som stöd för tesen använder Kamali sig av Philip 3 4

Lawrence teori om modernitetens inneboende egenskaper i form av andraism, rasism och narcisism. 

Enligt Kamali yttrar sig modernismen genom att ”de andra” görs till ”[…] ett mindervärdigt 

ansiktslöst kollektiv som gör oss till en bättre art eller en bättre kultur”. (a.a, s.29) Detta påstås 

möjliggöra befästande av en narcissistisk självbild där ”vi” (majoritetssamhället ), framstår som 5

överlägsna ”dom” (etniska minoriteter). (a.a, s.30)  

Kamali menar att det är ur denna ”förhärligande självbild”som rasism utvecklas och rättfärdigas. 

Han påstår också att bilden av det moderna samhället kan bidra till att befästa en positiv självbild på 

individnivå. En tänkbar konsekvens av detta påstås vara att medlemmar ur majoritetssamhället har 

ett egenintresse av att upprätthålla de diskriminerande strukturerna och institutionerna. (SOU 

2005:41, s.12) Med anledning av detta finns det enligt Kamali en utbredd motvilja att motarbeta 

samhällets institutionaliserade makstrukturer. En strategi som enligt Kamali har visat sig vara 

effektiv i detta avseende är tillämpningen av en så kallad ”förnekandets strategi”. (a.a s.38-39) 

" �                                                                                                                                     4

 Begreppet ”minoritetsgrupp”och ”minoritetskultur” används i utredningen för att beteckna de grupperingar, som till 2

följd av etniskt ursprung, innehar en underlägsen maktposition i förhållande till det omgivande samhället. (SOU 
2005:4) När begreppet minoritet används är det fortsättningsvis för att beteckna dessa personer. 

 Strukturell diskriminering avser ”samhällets institutionella ordning, normer och organiseringsformer som indirekt och 3

oftast oavsiktligt diskriminerar personer såväl som grupper med en annan etnisk bakgrund än majoritetssamhälle”. 
(SOU 2005:41, s.32)

 Institutionell diskriminering sker genom ”de dominerande institutionernas policy, rutiner, normer och arbetssätt, samt 4

av de beteenden som utövas av individer som kontrollerar dessa institutioner.” (SOU 2005:41, s.33)

 Begreppet ”majoritetssamhälle” syftar på den samhällsgrupp, som till följd av sitt etniskt svenska ursprung, innehar en 5

överordnad maktposition i samhället. (SOU 2005:41, s.34) Begreppet används i denna uppsats för att beskriva etniskt 
svenska personer. 



Kamali använder begreppet för att påvisa hur olika maktinnehavare, exempelvis politiker, förnekar 

förekomsten av nationell diskriminering då de ” inte har anledning att vilja ändra på ett system som 

gynnar dem”. Genom att förneka diskrimineringen kan samhälleligt diskriminerande praktiker 

vidmakthållas och maktklyftan mellan ”vi” och ”dem” kan fortsätta att fördjupas genom olika 

former av andrafierande tekniker. (a.a, s.59) 

Tvångsäktenskap beskrivs inom politiken vanligen som ett integrations och invandringsproblem. 

(SOU 2005:41 s.43ff) Enligt Van Dijk bidrar offentliga diskurser kring denna typ av frågor till att 

fördomar och diskriminerande beteenden lärs in hos allmänheten. De mest inflytelserika 

diskurserna i sammanhanget påstås utgöras av ”politiska debatter, nyhets- och debattartiklar, TV-

program, läroböcker och vetenskapliga skrifter”. Till följd av att de till stor del kontrolleras av 

individer i toppen av den samhäleliga makthierarkin väljer Van Dijk att kalla dessa för 

”elitdiskurser”. (a.a, s.112-114) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten av SOU 2005:41 tyder på att etniska minoriteter i 

Sverige utsätts för institutionell och strukturell diskriminering. Med bakgrund av de teoretiska 

resonemang som framförs i utredningsrapporten finns också skäl att misstänka att offentliga 

diskurser (inom exempelvis politiken) såväl påverkas av som bidrar till denna diskriminering. Detta 

innebär också att det är tänkbart att även den politiska debatten kring tvångsäktenskap är influerad 

av andrafiering, diskriminering och ojämlika maktförhållanden. Med anledning av detta anser jag 

att det är viktigt att synliggöra vilka maktförhållanden som genomsyrar den politiska diskussionen 

kring tvångsäktenskap, och hur makt och dominans produceras inom politikens diskurser. 

Uppsatsämnet bör därför betraktas som rättssociologiskt relevant i den mening att det kan bidra 

med insikt kring sambandet mellan makt och politik i den aktuella diskussionen kring 

tvångsäktenskap. Min förhoppning är att jag genom arbetet också ska kunna frammana en större 

medvetenhet kring eventuella diskriminerande strukturer och politikens roll i skapandet eller 

motverkan av dessa.  
"
"
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"
1.4 Disposition !
Uppsatsen inleds med en presentation av forskning som är av relevans för uppsatsämnet. 

Presentationen sker utifrån två kontrasterande forskningsperspektiv som har haft stor betydelse vid 

forskning kring tvångsäktenskap; det liberalistiska respektive det mångkulturalistiska perspektivet. 

Uppläggets syfte är att illustrera det splittrade forskningsläge som omger frågan och belysa ämnets 

komplexitet.  

"
Därefter presenteras det teoretiska och metodologiska ramverk som lade grund för arbetet. I avsnitt 

3.1 (Faircloughs kritiska diskursanalys) beskrivs hur Faircloughs kritiska diskursanalys användes 

som analytiskt verktyg för att synliggöra ideologier och diskurser inom det empiriska materialet. 

Avsnitt 3.2 (Teoretiskt ramverk) syftar till att operationalisera uppsatsens teoretiska nyckelbegrepp 

(makt, subjektspositioner samt handlingsutrymmen). Presentationen tar avstamp i Foucaults 

maktteori. Under avsnittet ”metoddiskussion” presenteras det empiriska materialet, samt hur 

insamlingen respektive urvalet genomfördes. I anknytning till denna del av arbetet presenteras även 

de etiska överväganden samt reflektioner kring validitet och reliabilitet som omgav arbetet.  

"
För att skapa en överblick över den politiska diskussionen presenteras därefter de lagförslag och 

strategier som framkommer i det empiriska materialet. 

"
I Analys och Resultat redovisas resultaten av analysen. Analysen utgår från Faircloughs 

tredimensionella modell för diskursanalys, varpå redovisningen sker genom en presentation av 

texternas diskursiva praktik, följt av redovisningen av textanalysen. Analysen avslutas med en 

redovisning av den sociala praktiken. I denna fas av analysen vävs resultaten av den diskursiva 

praktiken respektive textanalysen samman genom en diskussion kring dess effekter för kvinnors 

makt, handlingsutrymme och subjektsposition. 

"
Uppsatsen avrundas med en avslutande diskussion där resultaten sammanställs och diskuteras 

utifrån ämnets rättssociologiska relevans.  

"
""
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""
2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt syftar till att illustrera det splittrade forskningsläget kring tvångsäktenskap genom att 

presentera aktuell forskning, samt att presentera några centrala begrepp för området. 

"
Tvångsäktenskap har varit föremål för omfattande internationell forskning, och det finns en stor 

tillgång till forskningsartiklar kring den europeiska hanteringen  och problematiken kring 6

tvångsäktenskap. Inom forskningen framträder två huvudsakliga perspektiv kring tvångsäktenskap, 

det liberalistiska respektive det mångkulturalistiska perspektivet.  

"
Inom det liberalistiska perspektivet anses tvångsäktenskap vara tätt sammankopplat med kulturella 

normer och traditioner (Gangoli, Mccarry 2008; Hasan 2009; Kibria 2012; Macey 2008; Meyesfeld 

2011; Sargent 2015; Shams Uddin 2006). Detta sker ofta genom att äktenskapstvång kopplas 

samman med vissa religiösa praktiker (främst islam). (Macey 2008; Shams Uddin 2006) 

Ofta sker även en kulturalisering av problemet genom att problemet kopplas samman med etniska 

minoritetsgrupper. Kulturaliseringen yttrar sig genom att människor som härstammar från 

”traditionella” och ”patriarkala” samhällen påstås vara särskilt utsatta för äktenskapstvång. 

(Gangoli, Mccary 2008; Hasan 2009; Meyesfeld 2011; Kibria 2012; Sargent 2015)  

"
Tvångsäktenskap uppfattas inom det liberalistiska perspektivet vara ett resultat av starka könsroller 

och en hierarkisk samhällsordning. Unga flickors underordning påstås vara särskilt påtaglig, och 

tvångsäktenskap kan därför vara ett sätt att utöva social kontroll av flickors sexualitet och val av 

partner. (Macey 2008; Shams Uddin 2006) Behovet av att bibehålla familjens heder hävdas vara 

stort i traditionella samhällen. Personer som bryter mot hedersnormer gällande sexualitet och 

könsroller, exempelvis genom homosexualitet eller att ha utomäktenskapliga pojkvänner/

flickvänner, riskerar därför att utsättas för äktenskapstvång i syfte att rädda familjens heder och 

anseende. (Hasan 2009; Macey 2008; Kibria 2012; Shams Uddin 2006) Inom det liberalistiska 

forskningsperspektivet finns även en liberalfeministisk förgrening. Inom denna förklaras våldet i 

huvudsak med patriarkatsteorier, och patriarkala strukturer lyfts fram som den bakomliggande 
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 Vid den kunskapsöversikt som jag inför arbetet genomförde framkom att artiklarna fokuserade på den övergripande 6

europeiska lagstiftningen, Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Norge, och Tyskland. Uttrycket ”Den europeiska 
hanteringen” syftar därför på hanteringen och problematiken i dessa områden. 



orsaken till äktenskapstvång . Även inom den liberalfeministiska forskningen kulturaliseras 7

tvångsäktenskap. Detta genom att vissa kulturer uppfattas vara särskilt patriarkala, och därmed i 

större utsträckning präglas av tvångsäktenskap.(Chantler 2012; Welstead 2009; Quek 2013). 

Welstead (2009) menar att tvångsäktenskapet får djupt könade konsekvenser och befäster kvinnors 

utanförskap, och anser därför att restriktiva åtgärder är befogade. Andra liberalfeministiska forskare 

har framfört att samhällets oförmåga att bekämpa tvångsäktenskap utgör ett svek gentemot kvinnor 

från etniska minoriteter, då de förnekas det skydd som de behöver för att nå en jämställd position i 

samhället (Chantler 2012; Welstead 2009; Quek 2013) 

"
Inom det liberalistiska perspektivet lyfts den individuella friheten fram som en essentiell 

förutsättning för ett lyckligt och gott liv. Rätten att själv få välja sin partner betraktas som en 

grundläggande rättighet, varpå tvångsäktenskap betraktas som ett brott mot mänskliga rättigheter. 

Genom tvångsäktenskap berövas offren rätten till självbestämmande och kroppslig integritet 

(Gangoli, Mccarry 2008; Hasan 2009; Macey 2008; Meyersfeld 2011; Shams Uddin 2006) Det 

kopplas även samman med en rad hälsorisker såsom psykiskt och fysiskt våld inom äktenskapet, 

våldtäkt och psykisk ohälsa. (Hasan 2009; Macey 2008) Enligt Hasan (2009) ger tvångsäktenskap i 

vissa samhällen även upphov till en storskalig immigration, vilken uppfattas skapa 

integrationssvårigheter. Detta resonemang bygger på ett antagande om att tvångsäktenskap sker 

inom den egna kulturella gruppen, varpå människor väljer att skapa starkare band inom den egna 

gruppen istället för att integreras in i det omgivande samhället. (Hasan 2009) 

""
De forskare som utgår från ett mångkulturalistiskt perspektiv kritiserar det liberalistiska tankesättet 

för att vara rasistiskt och essentialistisk. Enligt dessa forskare bidrar kulturaliseringen av 

tvångsäktenskap till att befästa och reproducera rasistiska stereotyper. (Anitha, Gill 2009; Gill, 

Mitra-Kahn 2012; Dustin, Phillips 2004; Urbanek 2012; Wilson 2007) Särskilt kritiska är de till den 

påstådda sammankoppling mellan muslimer och tvångsäktenskap i media och i den allmänna 

debatten. (Anitha, Gill 2009; Enright 2009; Gill, Hamed 2016; Kool 2012; Razack 2004; Sabbe et 

al. 2014; Schmidt 2011; Wilson 2007) 

"
Flera mångkulturalister riktar direkt kritik gentemot den liberalfeministiska hanteringen av 
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 Särskiljandet av det liberalfeministiska och det liberalistiska perspektivet gjordes i kunskapsöversikten genom att de 7

forskare som kopplade tvångsäktenskap till patriarkatsteorier (genom att använda begrepp som ”patriarchy”, ”violence 
against women” eller ”VAW”) kategoriserades som liberalfeministiska.



tvångsäktenskap. Urbanek (2012) menar att det liberalfeministiska jämnställdhetsidealet döljer den 

reella snedfördelningen av rättigheter mellan medborgare. Urbaneks resonemang bottnar i en kritik 

gentemot feminismens antagande om att kvinnors utsatthet är universell, och att vita personer därför 

kan ta sig rätten att definiera invandrarkvinnors utsatthet. (Urbanek 2012) Gill och Mitra-Kahn 

(2012) problematiserar liberalfeminismens avsaknad av en intersektionell förståelse för 

tvångsäktenskap. De båda forskarna hävdar att den liberalfeministiska förståelsen för problemet 

utgår från ”[…] the normative experiences of a white man”. (Anitha, Gill 2009 s.171) Perspektivet 

påstås därför omöjliggöra en djupare förståelse för tvångsäktenskapets bakomliggande strukturer. 

(ibid)  

"
Ett förekommande mångkulturalistiskt motargument till den liberalistiska ståndpunkten är också att 

kulturaliseringen av problemet möjliggör, och förstärker, andrafiering av personer med ”icke-

västerländsk” härkomst. Detta påstås ta sig uttryck i en process där personer med västerländsk 

bakgrund kopplas samman med attribut som modernitet, jämlikhet och rättvisa, medan personer av 

”icke-västerländsk” härkomst pekas ut som patriarkala, omoderna och traditionella. (Enright 2009; 

Kool 2012; Lenon 2012; Razack 2004; Schmidt 2011;Urbanek 2012) Detta hävdas ge upphov till 

könade stereotyper och befästa bilden av invandrarkvinnan som ett passivt offer . (Anitha, Gill 

2009; Gill, Engeland 2014; Sabbe et al. 2014; Urbanek 2012; Wilson 2007)  

"
Forskare som företräder det mångkulturalistiska perspektivet hävdar att Europas insatser och 

verktyg mot tvångsäktenskap präglas av ett kulturellt perspektiv, och är med anledning av den 

andrafiering och ökade rasism som detta påstås ge upphov till kritiska till den europeiska 

hanteringen av problemet. (Anitha, Gill 2009; Dustin, Phillips 2004; Enright 2009; Gill, Mitra-

Kahn 2012; Razack 2004; Sabbe et al 2014; Schmidt 2011; Urbanek 2012; Wilson 2007) 

De problematiserar bland annat kriminaliseringen av tvångsäktenskap och uppfattar användningen 

av repressiva åtgärder som ett sätt att kontrollera, snarare än att skydda, etniska minoriteter. (Gill, 

Mitra- Kahn 2012; Sabbe et al. 2014; Wilson 2007) Vidare kritiseras kriminaliseringen av 

tvångsäktenskap för att vara ineffektiv och endast få en symbolisk verkan. (Gill, Engeland 2014; 

Gill, Hamed 2016; Sabbe et al. 2014; Wilson 2007) Dessutom framhävs att straffhotet kan göra 

offer ovilliga att göra en anmälan i de fall förövarna utgörs av familjemedlemmar. Oron över att 

familjemedlemmar ska hamna i fängelse kan leda till att offer inte berättar om sin utsatthet för 

berörda myndighetspersoner. (Gill, Engeland 2014; Gill, Hamed 2016, Wilson 2007)  
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En straffrättslig reglering av tvångsäktenskap kan även leda till avsaknad av fällande domar till 

följd av de bevissvårigheter som orsakas av straffrättens höga beviskrav. (Sabbe et.al 2014) 

"
Det förekommer också att forskare inom det mångkulturalistiska perspektivet riktar kritik mot den 

skärpta migrationspolitik som en del Europeiska länder har nyttjat i syfte att minska förekomsten av 

tvångsäktenskap. Bland annat har ett antal länder i Europa infört restriktiva regler gällande 

anhöriginvandring och familjeåterförening. Detta genom att införa krav på att anknytningspersonen  8

har uppnått en viss ålder, inkomst och språklig förmåga. De vars makar inte uppnår kraven är, i 

dessa länder, inte berättigade uppehållstillstånd. Ett antal forskare problematiserar denna typ av 

insatser och hävdar att det exkluderar etniska minoriteter från medborgarskap. (Kool 2012; 

Mustaari 2015; Razack 2004; Sabbe et al. 2014; Schmidt 2011) 

"
Den skärpta migrationspolitiken uppfattas inte bara vara diskriminerande utan påstås även leda till 

att urlaka kvinnors rättigheter. Då männen ofta immigrerar före kvinnorna, hävdas att det främst är 

kvinnor som riskerar att förnekas medborgarskap via familjeåterförening. I detta avseende är det 

möjligt att skärpt migrationspolitik som verktyg mot tvångsäktenskap snarare bidrar till att förstärka 

”icke-västerländska” kvinnors utsatthet än till att hjälpa dem. (Anitha, Gill 2009; Gill, Engeland 

2014; Sabbe et al. 2014; Urbanek 2012; Wilson 2007)  

"
Det finns även misstankar om att användningen av migrationspolitiska åtgärder används i syfte att 

disciplinera och kontrollera muslimer. Resonemanget grundar sig i den ökade misstänksamhet 

gentemot muslimer som har utlösts genom terrorattacken den 11 september 2001. Användandet av 

det migrationspolitiska verktyget i kampen mot tvångsäktenskap kan utifrån detta perspektiv ses 

som ett svepskäl för en invandrarfientlig politik. (Anitha, Gill 2009; Gill, Mitra-Kahn 2012; Sabbe 

et al. 2014; Schmidt 2011) Enligt Mustaari (2015) är det möjligt att den skärpta migrationspolitiken 

också har ekonomiska undertoner, och att ett bakomliggande syfte bakom denna typ av insatser kan 

vara att utestänga personer som, på grund av bristande ekonomiska förutsättningar, 

kan bli en framtida ekonomisk belastning för staten. "
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Maria Carbin har forskat kring så kallade ”hedersdiskurser” inom Svensk integrations och 

forskningspolitik . Carbin belyser i sin avhandling Mellan tystnad och tal: flickor och hedersvåld i 9

svensk offentlig politik hur politiken har präglats av olika diskursiva epoker, det vill säga olika sätt 

att tala om hedersproblematiken. ”Könsmaktsdiskursen” respektive ”värderingsdiskursen” är enligt 

Carbin de dominerande diskurserna inom dagens integrations och jämställdhetspolitik. (Carbin 

2010, s.94) Hon menar att värderingsdiskursen präglas av ”den stora skillnadens politik” och att 

kvinnor i minoritetsgrupper i politiken framställs som särskilt utsatta för förtrycket. (Carbin 2010, s.

63) Kännetecknet för ”könsmaktsdiskursen” påstås vara att våldet kopplas samman med en 

universell patriarkal ordning. Våldet kopplas därmed inte samman med specifika kulturer, utan 

antas utgöra en del av ett globalt förtryck av kvinnor (Carbin 2010, s.89-90) 
""""""""""""""""""""""""""
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3. Metod 
3.1 Socialkonstruktionism  
Uppsatsen utgår från en socialkonstruktionistisk forskningsansats. Detta innebär att verkligheten ses 

som en social produkt som uppkommer genom kommunikationen mellan människor. Språket får en 

central roll då det antas forma verkligheten. Sambandet mellan språk och verkligheten illustreras av 

Bergström och Boréus på följande sätt; ”[…] språket skapar ett sätt att se världen som också kan 

uppfattas som verkligheten.” (Bergström, Boréus 2012, s.28)  

"
3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Uppsatsens syfte förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Fairclough har, inom ramen 

för sin kritiska diskursanalys, utvecklat en tredimensionell modell för diskursanalys. Modellens 

utgångspunkt är att ”varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse, som har tre 

dimensioner”. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.74) Dessa tre dimensioner utgörs av text, 

diskursiv praktik samt social praktik. (ibid) Modellen lämpar sig väl för maktanalyser av diskurser, 

och jag valde därför att använda modellen som analytiskt verktyg under arbetet. Innan jag stegvis 

(utifrån de olika dimensionerna) presenterar min tillämpning av metoden vill jag inleda med att 

presentera några av modellens centrala begrepp som lade grund för min analys. I nedanstående 

textavsnitt förklaras därför begreppen diskurs, diskursordning, ideologi och hegemoni.  

"
Det första viktiga begrepp som bör operationaliseras är diskursordning. En diskursordning är den 

samling av diskurser som omger en social institution. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.73) I 

detta sammanhang är det den politiska diskursordningen som studeras, och när begreppet 

diskursordning används är det fortsättningsvis denna som åsyftas. Den kommunikativa händelse 

som studeras inom ramen för denna diskursordning utgörs av motionstext från den pågående 

politiska debatten kring tvångsäktenskap.  

"
Enligt Fairclough bidrar den kommunikativa händelsen till att producera sociala relationer, sociala 

identiteter och kunskapssystem. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.73) Kring dessa 

konstruktioner kan så kallade ideologier formas. En ideologi är enligt Fairclough ett mönster av 

betydelsekonstruktioner. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.79) Min tolkning av begreppet är att 

en ideologi är ett återkommande mönster gällande resonemang och argumentationskedjor i 

materialet.  
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Sammansättningen av olika ideologier inom en kommunikativ händelse ger upphov till diskurser. 

Fairclough definierar diskurs som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv”. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.72) Utgångspunkten för Faircloughs 

diskursbegrepp är att diskursen är konstituerande och därmed kan bidra till att transformera eller 

producera samhälleliga maktförhållanden. (a.a, s.77) Detta förutsätter dock att diskursordningens 

inte präglas av ett entydigt mönster av ideologier. Ideologiska mönster tyder på att diskurserna har 

ideologiska effekter och därigenom bidrar till att befästa befintliga dominansrelationer i samhället. 

(a.a, s.79)  

"
Ytterligare ett begrepp som är centralt inom Faircloughs tredimensionella modell är hegemoni. 

Hegemoni utgör ett tillstånd där det har utvecklats konsensus kring diskurserna varpå de framstår 

som naturliga och som allmänna sanningar. Detta kan även medföra att ojämlika maktförhållanden 

som produceras genom diskurserna döljs och osynliggörs. (Bergström, Boreús 2012 .s.372-373; 

Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.80)  

"
3.2.1 Texternas diskursiva praktik 

Vid analysen av texternas diskursiva praktik är målsättningen att fastställa hur texterna är 

producerade och konsumerade. Utgångspunkten för analysen är att produktionsförhållanden och 

konsumtionsmönster bakom texten kan avslöja ideologier och diskurser inom materialet. 

Synliggörandet av ideologier och diskurser antas bidra med en förståelse kring huruvida texterna 

bidrar till att utmana eller befästa rådande diskursordning. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.

77-78) 

"
För att kunna analysera detta granskas texternas intertextualitet. Begreppet tar fasta på hur texterna 

relaterar till andra texter, exempelvis genom att referera till andra texter eller hur ett resonemang 

återkommer i flera texter. (Winther Jørgensen, Phillips 2000 s.77) 

"
Så kallad interdiskursivitet utgör ytterligare en form av intertextualitet. Vid granskning av texternas 

interdiskursivitet undersöks hur/i vilken utsträckning en sammanblandning mellan olika 

diskursordningar sker. Om texterna refererar till andra diskursordningar än den politiska, och 

därigenom har hög grad av interdiskursivitet, innebär det att textens kapacitet att förändra rådande 

diskurser och därigenom de maktförhållanden som omger dem är hög. Förekommer intertextuella 
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kedjor och låg grad av interdiskursivitet indikerar det däremot att texten bidrar till att befästa den 

rådande diskursen, och därmed de maktförhållanden som omger den. (Winther Jørgensen,, Phillips 

2000 s.77) 

"
3.2.2 Textanalys 

I analysens andra fas ligger fokus på att klargöra hur texternas ideologier och diskurser påverkar 

textframställningen. Detta görs genom att två aspekter av texterna granskas; transivitet respektive 

modalitet. (Bergström Boréus 2012, s.280-281; Fairclough 1992 s.137) 

"
Textanalysen kan genomföras genom en så kallad syntaxanalys, där textens grammatik, 

meningsuppbyggnad och satser granskas. (Bergström, Boreus 2012 s.280) Syntaxanalysen kan 

användas för att urskilja texternas transivitet, det vill säga ”hur händelser och subjekt förbinds med 

subjekt och objekt”. Utgångspunkten för denna del av studien är att textens ideologier yttrar sig 

genom framställningen av processer, deltagare och omständigheter. (Winther Jorgensen, Phillips 

2000 s.87) Jag bedömde att de första två aspekterna, framställningen av processer respektive 

deltagare, var relevanta för arbetet och valde därför att analysera texternas transivitet utifrån dessa 

begrepp. Med begreppet processer avses de handlingar (medvetna och kontrollerade processer som 

har utförts av någon) och händelser (omedvetna/okontrollerade processer som har utlösts av något 

snarare än utförts av någon) som beskrivs i det empiriska materialet. Deltagarna i en process kan 

antingen beskrivas som mottagare (de som drabbas av processen) eller som agenter (de som 

kontrollerar och utför handlingen). En process som framställs som en handling bidrar till att 

tillskriva individer ansvar, medan en process som framställs som en händelse kan bidra till att 

osynliggöra aktörskapet/ansvaret i processen. Om en individ tillskrivs rollen som agent eller 

mottagare får betydelse för hur personen ifråga representeras, och en förståelse för detta kan därför 

klargöra hur texten bidrar till att konstruera sociala identiteter och sociala relationer. (Winther 

Jorgensen, Phillips 2000, s.87-89) 

"
Genom att undersöka om det beskrivna illustrerades som medvetna handlingar (exempelvis genom 

beskrivningar som att xx tvingade yy att ingå äktenskap eller x x utsatte yy för våld och förtryck), 

eller om de beskrevs som händelser utan någon driven aktör bakom bildade jag mig en uppfattning 

om vilka processer som beskrevs i texten och hur dessa uttrycktes. (Bergström, Boreus 2012 s.282). 

Vid denna del av analysen riktade jag särskild uppmärksamhet på eventuell förekomst av 
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passivisering. Passivisering är ett språkligt verktyg som kan användas för att tona ned en grupps 

aktörskap och ansvar för en handling. Passivisering innebär att aktören bakom en handling 

osynliggörs i beskrivningen genom att allt fokus läggs vid handlingens mottagare. (Bergström, 

Boreus 2012, s.284) 

Enligt Fairclough bör även analysen av texten innefatta en studie kring texternas modalitet. 

Modaliteten avser ”talarens grad av affinitet”, det vill säga i vilken utsträckning textens avsändare 

står bakom påståendet i texten. Texternas modalitet påverkar vilken tyngd textens påståenden får 

och därmed textens möjlighet till påverkan. (Winther Jorgensen & Phillips 2000, s.85) Vid vissa 

typer av modalitet, exempelvis sanning är utrymmet för påverkan stort. När ett påstående framställs 

som sanning instämmer författaren/avsändaren fullständigt i sitt uttalande och uttalanden framstår 

därigenom som ”sanningar”. (Winther Jørgensen,Phillips 2000, s.87ff). Satser som ”jag tycker…”, 

”kanske är det så…” och ”det är så…” kan bidra till att avslöja textens modalitet. (a.a, s.88) Jag 

genomförde därför denna fas genom att granska de språkliga satserna bakom motionärernas 

påståenden och argument. 

3.2.3Texternas sociala praktik 

Denna fas syftar till att kontextualisera det som framkom vid analysen av texternas diskursiva 

praktik respektive textanalysen. Målsättningen med analysen är att, utifrån det som framkom vid 

granskningen av texternas intertextualitet, synliggöra hur texterna förhåller sig till övriga diskurser 

inom diskursordningen (om de bidrar till att utmana eller reproducera rådande diskurser inom 

denna) samt hur texterna förhåller sig till bredare strukturer i det sociala sammanhang där de verkar. 

Utgångspunkten för analysen är att diskurserna bidrar till att omforma och befästa maktförhållanden 

i samhället. Det är i analysen av den sociala praktiken som diskursernas roll i denna maktprocess 

kan fastställas. Detta görs genom att textens ideologier och diskurser sätts i relation till samhälleliga 

maktförhållanden i stort. (Jørgensen,Phillips 2000, s.77) 

"
För att synliggöra de maktförhållanden som döljs av den diskursiva praktikens diskurser och 

ideologier applicerar jag Foucaults maktteori. Syftet med detta är att skapa en förståelse kring vilka 

konsekvenser texternas ideologier och diskurser får utifrån ett maktperspektiv. För att synliggöra 

ideologiernas och diskursernas strukturella konsekvenser sätts materialet vid analysen av den 

sociala praktiken också i relation till tidigare forskning kring andrafiering och diskriminering.  
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3.2.4 Teoretiskt ramverk 

Foucault utgår från en socialkonstruktionistisk forskningsansats och ser således kunskap och 

”sanningar” kring verkligheten som en social kontruktion. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.19) 

Relationen mellan vetande och makt utgör kärnan i Foucaults maktteori. I likhet med Fairclough 

antar Foucault att den kunskap som produceras (genom diskurser) skapar tolkningsramar för 

människors upplevelser och förståelse av omvärlden. (Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.19) 

Enligt Foucault formuleras dessa tolkningsramar genom olika vetenskaper och sociala institutioner 

(såsom medicinen, psykiatrin, juridiken etc) vilka innehar makten att sätta agendan för 

kunskapsproduktionen. Maktutövningen förväntas ske mellan människor, genom diskurser och de 

tolkningsramar som de tillhandahåller. Detta genom att diskurserna bidrar till att skapa kunskap 

kring”[…] de subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om” (Winther Jorgensen och Phillips 

2000, s.21) Makten är också produktiv i den mening att den producerar diskurser, vilka i sin tur 

producerar kunskap. Vetandet blir därigenom sammanlänkat med makten, genom vetandet 

formuleras maktförhållanden och genom denna makt formuleras sedan ny kunskap. (Andersen, 

Kaspersen 2007, s.256) 

"
Människan är enligt Foucault en social och kulturell produkt. (Andersen, Kaspersen 2007, s.256) 

Enligt Foucaults maktteori skapas människors identiteter genom de subjektspositioner som 

formuleras inom en diskurs. En subjektsposition är ”en uppsättning regler som diskursen 

tillhandahåller som talar om hur man förhåller sig i olika sociala sammanhang”. (Bergström, Boreus 

2012, s.361) Subjektspositionerna bidrar till att tillskriva individer roller, vilka antas påverka såväl 

omgivningens uppfattning av en individ, som individens egen uppfattning om sig själv. 

Subjektpositionen styr, genom de roller och förväntningar på individen som den innefattar, 

individers handlingar. (ibid)	

"
 Subjektspositionerna försätter individerna i olika maktpositioner inom en diskurs. Detta sker 

genom att olika utestängningsmekanismer etableras genom den kunskap som produceras genom 

diskursen. En utestängningsmekanism är en process där något definieras som sjukt, fel eller 

onormalt varpå de subjektspositioner som förknippas med det definerade i fråga pekas ut som 

avvikare. Dessa mekanismer bidrar till att kontrollera människors beteenden samt att befästa 

avvikarens underlägsna maktposition. De, genom subjektpositionen skapade, förväntningarna på 

individens beteenden och individens position inom makthierarkin, påverkar därmed individens 

handlingsutrymme. Vilka handlingar som är möjliga, och hur stort detta handlingsutrymme är 
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avgörs med andra ord av vilken subjektposition individerna tilldelas. (Bergström, Boreus 2012, s.

361) 	

"
4. Metoddiskussion 	"
4.1 Insamling, urval och avgränsning av empiriskt material  

Studieobjektet för arbetet utgörs av de motioner gällande tvångsäktenskap som har framförts sedan 

tvångsäktenskapslagen infördes år 2014. Fokus för detta arbete utgörs således av den politiska 

diskursordningen. 

"
För att finna det empiriska materialet till studien vände jag mig till Sveriges riksdags hemsida för 

att hitta de politiska dokument av intresse. Jag inledde med att söka på ”tvångsäktenskap” i 

hemsidans sökfunktion och fick då 732 stycken träffar. Därefter avgränsades sökningen till att 

enbart inkludera ”motioner”. Genom detta reducerades antalet träffar till 194 stycken. För att göra 

en tidslig avgränsning reducerades sökningen därefter till texter publicerade mellan 2014-07-01 

(lagen kom i juli 2014) och 2017-04-11 (datumet då jag påbörjade mina sökningar). Efter detta 

kvarstod 67 stycken träffar.  

"
Efter att (enligt ovan beskrivna sätt) ha valt en samling text inom diskursordningen, sorterades 

texterna in i referenshanteringsverktyget Zotero. Därefter genomfördes en snabbare genomläsning 

av samtliga motioner för att säkerställa att de var relevanta för arbetet, dvs att de innehöll 

lösningsförslag och ställningstaganden kring tvångsäktenskapsproblematiken. 21 stycken motioner 

(av de ursprungliga 67 stycken) exkluderades i denna fas på grund av att de endast indirekt nämnde 

tvångsäktenskap, och inte framförde några lagförslag eller strategier kring frågan . Under denna 10

fas framkom också att många av motionerna berörde större politiska områden. För att avgränsa 

arbetsmaterialet exkluderades de lagförslag och avsnitt som inte gällde tvångsäktenskap ur 

materialet.  

"
Efter urvalsprocessen kvarstod 46 stycken motioner. Dessa var alltså de texter som valdes ut från 

diskursordningen. För att säkerhetsställa att endast material med relevans för att besvara 

frågeställningarna användes genomfördes ett urval ur materialet. Genom att läsa igenom motionerna 

kunde de avsnitt som rörde tvångsäktenskap och strategier för att motverka detta särskiljas. I syfte 
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att få överblick över materialets omfattning samt för att underlätta analysen av materialet klipptes 

de utvalda lagförslagen och textavsnitten in i ett gemensamt dokument.  

"
Ett flertal av motionerna kopplar samman tvångsäktenskap med hedersrelaterat förtryck, och 

tvångsäktenskap ses som en form av hedersförtryck. I urvalet av text från den typen av texter 

inkluderades även de lagförslag och strategier som rörde hedersproblematiken. Denna typ av texter 

kännetecknades ofta av att tvångsäktenskap presenterades under samma avsnitt som 

hedersproblematiken, alternativt via underrubriker till större avsnitt rörande hedersrelaterat förtryck. 

Med anledning av sammanlänkningen mellan tvångsäktenskap och hedersrelaterat förtryck 

bedömdes det vara nödvändigt att även inkludera avsnitten gällande hedersvåld i denna typ av 

texter. 

"
Avsnitt gällande partiets ”värdegrund” eller liknande inkluderades i den utvalda textmassan, detta 

trots att de inte nödvändigtvis direkt berörde tvångsäktenskapslagen per se utan diskuterar 

jämlikhet, jämställdhet och rättigheter i bredare termer. Anledningen till att dessa avsnitt trots detta 

inkluderades var att jag bedömde att det var ett bra sätt att kontextualisera ståndpunkterna och 

förslagen. Genom detta tillvägagångssätt kunde det empiriska materialet avgränsas till cirka 86 

sidor textmassa. För att göra materialet överskådligt skapades en tabell där texterna sorterades in i 

kolumner baserat på motionsnummer, titel, parti och avsändare. Ytterligare en kolumn lades till för 

kortfattade beskrivningar av de lagförslag som framkom i respektive text.  11

"
4.2 Överväganden kring validitet och reliabilitet 

För att tolka den sociala verklighet som i materialet framträder i form av ideologier och diskurser 

krävs en interpretavistisk (tolkande) forskningsansats. (Bergström, Boréus 2012, s.405) Enligt 

Denscombe (2009, s.399) kommer forskarens egen tolkningsram vid denna typ av studier 

oundvikligen att forma resultatet. Detta kan medföra konsekvenser för intersubjektiviteten i studien. 

Intersubjektivitet innebär att studien ska kunna genomföras av andra, med samma resultat. Om det 

inte framgår hur tolkningarna har gjorts blir intersubjektiviteten lidande och därmed påverkas också 

arbetets reliabilitet (tillförlitlighet) negativt. (Bergström, Boréus 2012, s.406) För att öka arbetets 

transparens underbygger jag mina tolkningar med citat och textutdrag från materialet. Jag 

eftersträvar även transparens genom att framhäva min tolkande roll i redovisningen av analysen. 
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Detta gör jag genom att använda uttryck som ”min tolkning” eller ”jag misstänker”. I syfte att 

ytterligare säkerhetsställa transparens i arbetet har jag valt att presentera metoden för arbetet 

ingående under metodavsnittet. Bergström och Boréus 2012, s.405) menar att användningen av 

lingvistiska verktyg vid diskursanalyser gynnar intersubjektiviteten och reliabiliteten i arbetet. Jag 

valde därför att tillämpa en lingvistisk metod (syntaxanalys) vid min analys.  

"
Diskursanalysen är kvalitativ i den mening att den endast undersöker det begränsade material som 

används i studien, och syftet är således inte att nå ett resultat som kan appliceras utanför objektet för 

studien. Jag valde dock att avgränsa mig till motioner, och utelämnade således propositioner, 

betänkanden och andra dokumentationstyper, trots att dessa också kan betraktas som en del av den 

pågående politiska diskussionen kring tvångsäktenskap. Då motionerna innefattar material från ett 

vitt spektrum av politiker ansågs det ändå vara representativt för att belysa den politiska 

diskussionen kring ämnet. Vad gäller urvalet av motioner (där 21 motioner av de 67 motionerna 

exkluderades ur materialet) har jag i metodbeskrivningen försökt att vara tydlig med varför dessa 

uteslöts . 12

"
4.3 Etiska överväganden 
Öppenhet, transparens och opartiskhet är grundläggande faktorer för att en studie ska betraktas som 

etiskt riktig. (Denscombe 2009, s.196) Att vara opartisk vid den här typen av studie kan vara svårt 

och jag har under arbetets gång därför tvingats vara observant och självkritisk. För att undvika att 

mina personliga politiska åsikter påverkade analysen valde jag att endast använda hela utdrag 

alternativt kontextualiserade citat vid analysen. Detta gör jag för att undvika att skapa falska 

förespeglingar kring materialet. 

"
Jag bedömde att studiens transparens förutsatte att jag använde motionsnumren vid författandet av 

uppsatsen. Detta medför att motionärerna bakom materialet kan identifieras. Eftersom att analysen 

baseras på offentliga dokument har jag inte vidtagit några åtgärder för att säkerställa att uppgifterna 

hanteras konfidentiellt. Jag bedömde heller inte att ett samtycke var nödvändigt från de motionärer 

som stod bakom de analyserade materialet. Då syftet med arbetet inte är att peka ut enskilda eller 

rasistiska politiker, utan att analysera den politiska diskussionen i sin helhet, bedömde jag att dessa 

val var motiverade och rättfärdigade.  
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5. Redovisning av de lagförslag som framkommer i materialet!
Syftet med detta avsnitt är att presentera de lagförslag som framkommit i uppsatsens empiriska 

material. Detta görs för att ringa in de lagförslag och strategier som framförts i den pågående 

politiska diskussionen kring tvångsäktenskap.  Syftet med avsnittet är också att illustrera vilka 13

strategier i arbetet mot tvångsäktenskap som olika partier anammar.  För att skapa en översiktlig 

och pedagogisk presentation har lagförslagen delats in i straffrättsliga åtgärder, migrationspolitiska 

åtgärder, civilrättsliga åtgärder samt extra-legala åtgärder .  14

5.1 Straffrättsliga åtgärder!
Den nuvarande lagstiftningen som är avsedd att skydda mot tvångsäktenskap uppfattas av många 

vara för svag. Flera politiker har hävdat att en straffskärpning behövs för att kunna skapa ett bättre 

straffrättsligt skydd mot tvångsäktenskap. Sverigedemokraterna hävdar att det är problematiskt att 

tvångsäktenskapslagen ” […]efter första året inte lett till att en enda person åtalats trots att det finns 

klara indikationer på att problematiken finns kvar”. (mot. 2015/16:761 s.95)  Partiet efterfrågar 

därför en översyn och straffskärpning av lagen. (ibid) 

 I en annan motion skriven av Sverigedemokraterna hävdas att det är ”[…] nödvändigt att genom 

lagen ytterligare markera mot äktenskap som inte frivilligt ingås av båda parterna” och partiet 

föreslår att detta sker genom att straffskalans maxstraff utvidgas till 6års fängelse. (mot.

2016/17:2345 s.2) Alliansregeringen framför ett förslag om att även stämpling till äktenskapstvång 

ska kriminaliseras. (mot.2016/17:3237 s.1) I motion 2016/17:1078 (s.1) föreslår Liberalerna att 

även stämpling eller försök till tvångsäktenskapsresa kriminaliseras. 

Liberalerna propagerar för en straffskärpning för brott med hedersmotiv. Straffskärpningen, som av 

Liberalerna omnämns som Lex Fadime, skulle innebära att hedersmotiv förs in som en försvårande 

omständighet i 29kap. 2§ brottsbalken. (mot 2014/15:1888, mot 2015/16:664, mot 2015/16:3403, 

mot 2016/17:1078, mot 2016/17:3002) Tvångsäktenskap klassificeras av Liberalerna som en form 

av hedersbrott, och införandet av Lex Fadime skulle således innebära en straffskärpning även vid 
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tvångsäktenskap (mot. 2014/15:1888, mot. 2015/16:664, mot.2015/16:3403, mot.2016/17:1078, 

mot.2016/17:3002). 

Ytterligare ett förslag är att införa särreglering av hedersförtryck i brottsbalken genom att införa 

hedersbrott som ett nytt lagbrott. Förslaget läggs fram i motioner både av Kristdemokraterna och 

Moderaterna, och syftet med den föreslagna straffskärpningen uppges vara att minska förekomsten 

av alla olika former av hedersförtryck, tvångsäktenskap inräknat. (mot 2015/16:1994, mot 

2016/17:3346) 

Moderaterna framför att nuvarande lagstiftning inte förmår fånga de situationer där personer inte 

formellt har ingått ett juridiskt giltigt äktenskap, men tvingas leva under ”äktenskapsliknande 

förhållanden”. (mot. 2016/17:1249 s.1) Motionärerna hävdar att lagen bör omformas så att denna 

typ av förtryck tydligare omfattas av lagstiftningen. (ibid) 

5.2 Migrationspolitiska åtgärder !
Enligt Regeringskansliet innefattar svensk migrationspolitik frågor gällande ”flykting- och 

invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och 

utveckling”. (Regeringskansliet, 2017) I sammanhanget för denna uppsats kopplas begreppet 

samman med de lagförslag som åberopar begränsning av invandringsmöjligheter som en tänkbar 

lösning för att begränsa förekomsten av tvångsäktenskap i Sverige.  

Enligt Sverigedemokraterna är en bakomliggande orsak till förekomsten av tvångsäktenskap i 

Sverige att unga personer av familj och släkt tvingas ingå äktenskap i syfte att ge bekanta eller 

anhöriga uppehållstillstånd. Detta förväntas ske genom så kallad anhöriginvandring, genom vilken 

en make/maka återförenas med en partner som är bosatt i Sverige, i syfte att få uppehållstillstånd. 

Sverigedemokraterna menar att denna typ av invandring måste begränsas för att minska 

förekomsten av tvångsäktenskap, och föreslår att Sverige antar den så kallade 24-års regeln som 

används i bland annat Danmark. 24-års regeln innebär att äktenskap i fall där ena parten är 

medborgare i ett land utanför EU, kräver att båda parterna har fyllt 24 år. Regeln skulle alltså 

innebära att personer som inte har fyllt 24 år inte kan gifta sig och därmed inte kan ge 

uppehållstillstånd till en make som är hemmahörande i ett icke-europeiskt land. (mot. 

2014/15:2934, mot. 2014/15:2871 s.24, mot. 2015/16:2813 s.23-24, mot. 2015/16:2795, mot. 

2015/16:3095 s.24, mot. 2016/17:1769 s.24-25, mot. 2016/17:1748, mot. 2016/17:2372 s.5-6, mot. 

2016/17:2506 s.24-25, mot 2015/16:3099 s.18) Sverigedemokraterna hävdar också att 
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anhöriginvandringen bör regleras ytterligare genom hårdare krav gällande fast bostad och 

minimiinkomst för anknytningspersonerna. (mot. 2014/15:2866 s.9-10, mot.2015/16:3397 s.21) 

 Sverigedemokraterna vill även att utvisningsprövning införs som ett obligatoriskt moment vid 

grova brott begångna av utländska förövare. Hårdare och mer enhetliga utvisningsregler påstås vara 

ett viktigt verktyg i kampen mot ”kulturellt motiverat kvinnovåld”, såsom tvångsäktenskap och 

andra former av hedersrelaterat förtryck. (mot. 2014/15:287 s.20, mot.2016/17:1769 s.20) 

""
5.3 Civilrättsliga åtgärder!
De civilrättsliga åtgärder som behandlas i detta avsnitt härrör från den internationella privaträtten 

samt familjerätten. Avsnittet syftar även till att beskriva de lagförslag som berör internationellt 

privaträttsliga frågor gällande hur svensk rätt ska behandla äktenskap som har ingåtts utomlands. 

Diskussionen kring det civilrättsliga skyddet mot tvångsäktenskap är främst upptagen med att 

diskutera de regler som omger erkännandet av äktenskap. Stark kritik riktas gentemot det utrymme 

för erkännande av icke-legitima former av äktenskap , såsom fullmaktsäktenskap  eller 15

barnäktenskap, som har ingåtts utomlands.  

Fullmaktsäktenskap som har ingåtts utanför Sverige kan enligt svensk rätt erkännas om ”synnerliga 

skäl föreligger”. Detta uppfattas ge upphov till ”kryphål” i tvångsäktenskapslagen, och krav på en 

skärpt civilrättslig reglering kring erkännandet av utländska äktenskap har framförts. (mot. 

2015/16:550, mot. 2015/16:959 s.12, mot.2016/17:1360, mot. 2016/17:1078 s.6-8, mot.

2016/17:1829, mot. 2016/17:3472 s.5-6, mot. 2016/17:2345 s.1-2)  

5.4 Extra- legala strategier !
Detta avsnitt tillägnas de extra-legala strategier som framkommer i det analyserade materialet. 

Avsnittet ämnar presentera förslagen som fokuserat kring myndighetsstrategier, projekt och ideella 

satsningar som strategier för att motverka tvångsäktenskap.  

En faktor som problematiseras i flera av de analyserade texterna är avsaknaden av statistiska 

uppgifter kring problematiken. Flera politiker/partier efterfrågar därför nationella kartläggningar av 
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hur vanligt förekommande olika typer av hedersförtryck, såsom tvångsäktenskap, är. (mot. 

2015/16:1864, mot. 2016/17:1078 s.3-4, mot. 2016/17:3078 s.19-20, mot.2016/17:3237 s.4) 

Flera av texterna framhäver även tidigare satsningar och förespråkar nyinvesteringar i insatser som 

upplevs ha varit lyckosamma i arbetet mot tvångsäktenskap. Många är särskilt positiva till de 

insatser som länsstyrelsen Östergötland har genomfört under tiden för sitt uppdrag, och anser att 

verksamheten bör göras permanent eller förlängas. (mot. 2014/15:2871 s.21-22, mot. 2016/17:3078 

s.20) Även frivilligorganisationer och kvinnojourer uppges ha en viktig roll i arbetet mot 

hedersrelaterat förtryck (såsom tvångsäktenskap). I motion 2016/17:1078 (s.5) framförs ett förslag 

om att de frivilligorganisationer som arbetar för att synliggöra hedersrelaterat förtryck ska tilldelas 

ökade ekonomiska medel. Det finns även förslag på att fler så kallade hedersjourer, det vill säga 

kvinnojourer inriktade på att ge stöd åt kvinnor som blivit utsatta för hedersförtryck, bör inrättas. 

(mot. 2014/15:2871 s.21, mot.2015/16:761 s.87, mot. 2015/16:2813 s.20-21, mot. 2016/17:1769 s.

21-22)  

I det analyserade materialet förekommer även förslag på hur myndigheterna ska utveckla sin 

kompetens gällande tvångsäktenskap. Nationella strategier och enhetliga handlingsplaner 

efterfrågas på flera håll. I motion 2014/15:2871 (s.22), motion 2015/16:2813 (s.21) samt motion 

2016/17:1769 (s.2) framförs att ansvar för att upprätta åtgärdsprogram och handlingsplaner 

gentemot hedersförtryck ska tillskrivas kommuner.  

I motion 2016/17:1078 (s.8) föreslås att en haverikommission ska tillsättas i syfte att undersöka 

svenska myndigheters hantering av asylsökande barn som varit bortgifta i utlandet. I motionen 

framförs att det finns indikationer på att myndigheter agerar bristfälligt vid den typen av situationer 

och att en granskning som ämnar bidra med vägledning till berörda myndigheter är behövlig. (ibid) 

I motion 2015/16:959 (s.3), mot. 2015/16:679 (s.1-2) samt motion 2015/16:1353 (s.1-2) efterfrågas 

handlingsplaner på nationell nivå, för att bättre kunna bistå individer som blivit utsatta för 

hedersförtryck och tvångsgifte, eller som befinner sig i utlandet efter att ha blivit vilseledda till 

äktenskapsresa.  

Ytterligare ett förslag på hur ett bättre myndighetsarbete gentemot tvångsäktenskap ska 

åstadkommas är att en separat tvångsäktenskapsenhet ska skapas under polismyndigheten eller 

annan myndighet. Tanken är att en sådan verksamhet skulle ge upphov till spetskompetens och 

riktade åtgärder i syfte att förhindra att unga gifts bort mot sin vilja. (mot 2014/15:2973 s.3, mot. 
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2015/16:2645 s.3, mot. 2016/17:3237 s.4, mot. 2016/17:3388 s.25, mot.2016/17:3372 s.14) 

Kristdemokraterna föreslår att verksamheten skapas efter den Brittiska modellen för den så kallade 

”forced marriage unit”, då deras insatser uppfattas som lyckosamma i arbetet mot tvångsäktenskap 

(mot. 2015/16:1492, mot. 2016/17:1535 s.19, mot. 2016/17:1536 s.6-7, mot.2016/17:3346 s.7-8, 

mot. 2016/17:3348 s.17-18) 

I de texter där tvångsäktenskap kopplas samman med hedersförtryck förekommer också förslag på 

insatser som syftar till att bryta upp tvångsäktenskapets bakomliggande patriarkala mönster. 

Sverigedemokraterna understryker i ett antal motioner vikten av att ”bryta upp hederskulturens 

strukturer”. (mot. 2014/15:2871 s.22, mot. 2015/16:761 s.87, mot. 2016/17:1769 s.23, mot. 

2015/16:2813 s.21) De framför att samhället måste ”sätta ned foten mot könssegregerad 

simundervisning i skolan, separata badtider för män och kvinnor i offentliga badhus, bärandet av 

heltäckande slöjor i skolan och på offentliga arbetsplatser samt andra fenomen som baserar sig på 

normen om att det är kvinnors ansvar att genom sitt beteende och sin klädsel hålla främmande mäns 

begär i schack”. (ibid) Av moderaterna framförs också förslag om att upprätta ett 

”informationsmaterial om svenska värderingar”. Materialet är tänkt att användas för att informera 

nyanlända om ”mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, jämställdhet mellan könen, 

barnkonventionen, hedersrelaterat våld och förtryck samt skyldigheter och rättigheter i Sverige”. 

(mot. 2016/17:3078 s.21, mot. 2016/17:3372 s.2) 

"
Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna är de 

partier som har varit mest aktiva i den politiska diskussionen under det undersökta tidsspannet 

(2014-2017). En stor andel av de lagförlag och strategier som framkommer i materialet är 

straffrättsliga och civilrättsliga. Sverigedemokraterna utmärker sig genom att de aktivt argumenterar 

för införandet av migrationspolitiska åtgärder.  16

""""""""
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7. Analys och resultat 
Syftet med detta arbete var att klarlägga vilka ideologier och diskurser som genomsyrar den 

pågående politiska diskussionen gällande tvångsäktenskap. Syftet var också att synliggöra 

ideologiernas och diskursernas inverkan på kvinnors subjektspositioner och handlingsutrymmen. 

För att synliggöra diskurser inom materialet tillämpades Faircloughs kritiska diskursanalys som 

analytiskt verktyg vid bearbetningen av materialet. I kommande avsnitt presenteras resultaten av 

analysen. Kapitlet avslutas med en analys av diskursernas sociala praktik, där Foucaults maktteori 

appliceras på materialet i syfte att bilda klarhet i vilka konsekvenser diskurserna ger upphov till i 

termer av makt, subjektpositioner och handlingsutrymmen. 

"
7.1 Diskursiv praktik 

Vid analysen av den diskursiva praktiken framkom ett antal intertextuella mönster av 

återkommande resonemang och argumentationstyper. Dessa presenteras i analysens inledande 

avsnitt som ideologier. För att tydliggöra hur dessa ideologier yttrar sig i diskurser sätts de därefter i 

relation till den så kallade värderingsdiskursen respektive könsmaktsdiskursen som av Maria Carbin 

har pekats ut som tongivande för debatten kring hedersrelaterade frågor. 

7.1.1 Ideologier 

Ett genomgående tema inom det analyserade materialet är att ”kvinnorna” beskrivs som passiva 

offer som kontrolleras, förtrycks och tvingas till äktenskap. Bland annat beskriver 

Sverigedemokraterna i ett flertal motioner hur ungas utsatthet för tvångsäktenskap bör ses som en 

form av ”kvinnovåld”, då det ”dubbelt så ofta drabbar kvinnor som det drabbar män”. (mot. 

2014/15:2871 s.20, mot.2015/16:2813 s.20 , mot.2016/17:1769 s.23) ”Flickor” är ett annat begrepp 

som används för att signalera kvinnors (i detta fall yngre kvinnors) offerskap. Exempelvis menar 

Kristdemokraterna att ”situationen för flickor och unga kvinnor som hotas och kontrolleras av sina 

anhöriga behöver särskilt uppmärksammas och beivras av samhället”. (mot. 2015/16:1994 s.20, 

mot. 2016/17:3346 s.6) Socialdemokraterna underbygger denna bild genom att hävda att 

tvångsäktenskap är ”[…] ett led i vad man brukar kalla ett strukturellt och institutionaliserat 

förtryck, som är speciellt riktat mot flickor och kvinnor”. (mot. 2015/16:1864 s.1) Moderaterna 

förmedlar en liknande bild och använder sig av statistiska uppgifter från Migrationsverket för att 

påvisa att det främst är flickor som drabbas av tvångsäktenskap. Detta genom att hänvisa till 

rapporten ”Är du gift? Utredningen av handläggning av barn som är gifta när de kommer till 
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Sverige” där det hävdas att 129 av de 132 barn som vid Migrationsverkets undersökning 

identifierades som parter i ett tvångsäktenskap, var flickor. (mot. 2016/17:1553 s.2) Flera av 

förslagen i motionerna är dessutom direkt riktade mot att förbättra flickors situation medan 

pojkarnas situation ofta utelämnas ur texten. Detta är exempelvis fallet i en av Kristdemokraternas 

motioner  där det föreslås att det bör övervägas om ” […]Sverige kan ta efter det arbete som görs av 

den brittiska enheten Forced Marriage Units för att förhindra att flickor/kvinnor utsätts för 

tvångsgifte”.(mot. 2015/16:1492 s.3). Detta framkommer också i en av Moderaternas motioner där 

det föreslås att ”regeringen skyndsamt ska återkomma med en handlingsplan för hur 

handläggningen av ärenden som rör asylsökande ensamkommande flickor i barnäktenskap med 

vuxna män ska göras mer enhetlig och rättssäker”. (mot.2016/17:1553 s.1) En ideologi som 

framkommer i dessa texter är alltså att begrepp som kvinnovåld, samt att referera till de utsatta som 

”flickor” eller ”kvinnor” används för att signalera att kvinnor är den primärt drabbade gruppen. 

"
Ett annat framträdande intertextuellt mönster är att de som utsätts för tvångsäktenskap, respektive 

de som ansvarar för tvångsgiftet, framställs som medlemmar i etniska minoritetsgrupper. Detta 

mönster framkommer i olika skepnader där kopplingen mellan förövare/offers ursprung antingen 

görs explicit eller implicit. Sverigedemokraternas texter tycks präglas av ett mönster där de 

inblandades etnicitet eller kulturella bakgrund nämns explicit. Detta sker bland annat genom att det 

påtalas att tvångsäktenskap ”är vanligast bland ungdomar med bakgrund i Mellanösternområdet, 

Syd- och Östasien samt Nordafrika”. (mot. 2014/15:2517 s.7, mot. 2014/15:2871 s.21, mot. 

2015/16:2813 s.20, mot. 2016/17:1769 s.21) Det sker också genom att invandringen av ”främmande 

kulturer” påstås ha skapat ”[…] en mångkultur som tyvärr kan vara en källa till kvinnovåld och 

annan allvarlig brottslighet”. (mot. 2016/17:1769 s.20, mot. 2014/15:2871 s.20, mot.2015/16:2813 

s.19). De framför också att; ”äktenskap präglade av tvång och hedersförtryck drabbar främst 

personer med utländsk bakgrund”. (mot. 2014/15:2934 s.1, mot. 2015/16:2795 s.1, mot. 

2016/17:1748 s.1) I en av Sverigedemokraternas texter används också begreppet ”invandrare” för 

att beskriva offren för tvångsäktenskap. (mot. 2015/16:761 s.87) 

"
Den explicita sammankopplingen mellan tvångsäktenskap och kultur förekommer i stort sett enbart 

i Sverigedemokraternas texter. Trots detta framträder en klar bild av att även övriga motioner 

kopplar samman tvångsäktenskapet med kultur. Detta sker bland annat genom kopplingar till så 

kallade ”hederskulturer”, samt genom att uttrycka att tvångsäktenskapet är en form av 
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”hedersförtryck”. (mot. 2015/16:679, mot. 2015/16:761, mot.2015/16:664, mot.2015/16:1994, mot. 

2015/16:2645, mot.2015/16:2813, mot. 2016/17:391, mot. 2016/17:1769, mot.2016/17:3078, mot.

2016/17:3346, mot.2016/17:3002, mot.2016/17:3372) Denna typ av begrepp vittnar om att 

tvångsäktenskap ses som en särskild form av förtryck som skiljer sig mot det förtryck som kvinnor i 

övrigt kan utsättas för, samt att det drabbar vissa, särskilda kulturer. Därmed avgränsas problemet 

till personer med utländsk bakgrund. Liberalerna påpekar även i ett antal motioner att ungdomar 

utsätts för särskilt hård press ”att gifta sig med någon från samma kulturella och religiösa 

bakgrund”. (mot. 2016/17:3002 s.1, mot. 2014/15:1888 s.1, mot. 2015/16:664 s.1) Även detta 

utdrag signalerar att individernas kulturella bakgrund skulle vara en bakomliggande orsak till 

tvångsäktenskap. 

"
Även om sammankopplingen mellan kultur och tvångsäktenskap inte görs explicit i ovan beskrivna 

texter, tycks de alltså ändå omfattas av det intertextuella mönster där paralleller dras mellan kultur/

ursprung och tvångsäktenskap. Kulturaliseringen av tvångsäktenskapet framträder således som en 

ideologi i materialet. 

"
Det finns i materialet även tendenser till att framställa tvångsäktenskap som ett främmande problem 

som har förts in i Sverige via andra kulturer. Detta uttrycks bland annat genom följande tre 

textutdrag; ”Att barn som blivit bortgifta flyttar till Sverige får aldrig vara ett argument för 

svenska myndigheter och lagstiftare att kompromissa med de grundläggande principer om 

jämställdhet och individens okränkbarhet som vårt rättssystem vilar på”. (mot. 2016/17:1078 s.7)  

”I Sverige har barn och kvinnor rätt till jämställda livsvillkor och självbestämmande”. (mot. 

2015/16:1353 s.2) ” Jämställdhet mellan kvinnor och män är någonting annat som vi [det svenska 

samhället] värderar högt”. (mot. 2016/17:3078 s.21) Även moderaterna uppvisar tendenser att 

koppla samman tvångsäktenskapet med nyanlända invandrare. Detta sker genom att hävda att 

nyanlända är i behov av ett ”informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och rättigheter, 

demokrati, jämställdhet mellan könen, barnkonventionen, hedersrelaterat våld och förtryck samt 

skyldigheter och rättigheter i Sverige”. (mot. 2016/17:3078 s.21) Min tolkning av den här typen av 

uttryck är att de antyder att Sverige är alltför jämställt, modernt och upplyst för att kopplas samman 

med tvångsäktenskap. Då detta mönster framträder i ett flertal av texterna tolkar jag att 

framställningen av tvångsäktenskap som ett, för Sverige, främmande problem är ett uttryck för ännu 

en ideologi. 
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"
En möjlig orsak till att dessa ideologier är så framträdande inom texterna skulle kunna vara att de i 

stor utsträckning utgår från samma källor. I ett stort antal texter (18st) används statistiska uppgifter 

från Ungdomsstyrelsens rapport 2009:5 Gift mot sin vilja för att beskriva problemets omfattning. 

Ungdomsstyrelsens uppgift om att 70.000 ungdomar inte känner att de själva fritt kan välja partner 

används i texterna som en indikation på att tvångsäktenskap är ett omfattande problem i Sverige. 

Uppgifterna används i texterna också för att framhäva behovet av ökade insatser i kampen mot 

tvångsäktenskap, och för att underbygga argumentationen som omger textens lagförslag. Detta 

framkommer exempelvis i motion 2015/16:2065 (s.1) där det, i anslutning till presentationen av 

ungdomsstyrelsens uppgifter, hävdas att; ” Det bör nu stå klart att den nya lagen knappast gett det 

resultat som man hoppats på och andra åtgärder bör övervägas. Därför vill vi att det omedelbart 

tillsätts en utredning med syfte att ta fram åtgärder, för att ingen i Sverige ska känna sig tvingad 

eller begränsad vid val av partner”. (mot. 2015/16:2065 s.1) Ungdomsstyrelsens uppgifter används 

också i en av Sverigedemokraternas motioner för att underbygga motionens lagförslag: ”För att 

motverka detta [att unga människor inte känner sig fria att välja sin partner] vill vi införa den 

välfungerande 24-årsgräns som bl.a.Danmark infört, där båda parter måste vara över 24 år för att 

gifta sig och använda det som skäl för uppehållstillstånd i landet”. (mot.2016/17:2372 s.5) 

"
Ungdomsstyrelsens har således tilldelats en betydelsefull roll i texternas framställningar, och 

texterna bidrar i sin tur till att befästa den bild av problematiken som Ungdomsstyrelsen har skapat.  

"
7.1.2 Diskurser 

De ideologier som framkommer i ovanstående stycke överensstämmer med mönstren i vad som av 

Maria Carbin benämns som värderingsdiskursen. Kännetecknen för värderingsdiskursen är att 

problematiken sammankopplas med särskilda kulturer och etniska minoritetsgrupper. (Carbin 2010, 

s.62-63) Denna tendens yttrar sig tydligt i den kulturaliserande ideologi som beskrevs i föregående 

avsnitt.  

"
Enligt Carbin ger värderingsdiskursen upphov till ”den stora skillnadens politik”. (Carbin 2010, s.

62-63) Det skeende som Carbin åsyftar med termen är när skillnader mellan etniskt svenska 

personer och kulturella minoriteter betonas. Detta sker enligt Carbin bland annat genom att kvinnor 

från etniska minoriteter pekas ut som särskilt utsatta för våld och förtryck. (ibid) 	
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Med hänsyn till vad som framkommit i materialet anser jag att ideologin gällande 

tvångsäktenskapet som ett, för Sverige, främmande problem kan ses som ett uttryck för ”den stora 

skillnadens politik”. Genom att måla upp Sverige som ett jämställt, modernt och upplyst land, 

medan andra kulturer målas upp som ojämställda, patriarkala och i behov av utbildning framställs 

etniskt svenska personer respektive etniska minoriteter som två motpoler. Därigenom betonas den 

stora skillnaden mellan grupperna.  

"
Framställningen av tvångsäktenskapet som en form av kvinnovåld ger vid första anblick intrycket 

av att vara ett uttryck för den så kallade könsmaktsdiskursen. Det grundläggande draget i 

könsmaktsdiskursen är att förtrycket framställs som ett resultat av en patriarkal ordning. (Carbin 

2010, s.89-90) Ideologin kring kvinnors utsatthet skulle således kunna tolkas som ett uttryck för 

könsmaktsdiskursen. När begreppet kvinnor kontextualiseras framkommer det dock att utsattheten 

inte antas vara universell för alla kvinnor. Utsattheten kopplas istället samman med kvinnor från 

etniska minoriteter. Även detta skulle kunna tolkas som ett utryck för kulturalisering av förtrycket 

och som ett uttryck för ”den stora skillnadens politik”. Min tolkning är att också detta är ett uttryck 

för en kulturalisering av våldet, varpå jag tolkar att även denna ideologi är ett uttryck för 

värderingsdiskursen. 

"
Värderingsdiskursen tycks således dominera den aktuella politiska diskussionen kring 

tvångsäktenskap. Vilka konsekvenser ideologierna och diskursen får för textframställningen 

analyseras i nästkommande avsnitt. 

"
7.2 Textanalys 

Vid granskningen av texternas diskursiva praktik framkom att texterna bands samman av en 

ideologi där kvinnor framställs som tvångsäktenskapets primära offer. För att illustrera kvinnornas 

offerskap beskrivs i texterna en rad processer där deras utsatthet yttrar sig.  

"
I motion 2015/16:679 påstås kvinnornas utsatthet vara ett resultat av en radikaliseringsprocess; 

”I förorter som Rinkeby, Bergsjön, Husby, Tensta och Skärholmen pågår dock en radikalisering där 

många kvinnor attackeras verbalt och ser sitt livsrum begränsas av en framväxande 

fundamentalism”. (mot. 2015/16:679 s.1) Detta påstås resultera i händelser där ”Kvinnor som har 

flytt från förtryckande patriarkala strukturer i sina hemländer i Mellanöstern finner sig åter i en 
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situation där deras liv kraftigt begränsas”. (ibid) Genom att beskriva kvinnornas utsatthet som del i 

en samhällelig utvecklingsprocess framställs beskrivningarna som händelser. Detta medför att ingen 

aktör pekas ut som ansvarig, och fokus läggs helt vid de utsatta kvinnorna. Det är 

samhällsutvecklingen som har utlöst händelser där kvinnor ”finner sig åter i en situation där deras 

liv kraftigt begränsas ” och ”kvinnor attackeras verbalt och ser sitt livsrum begränsas av en 

framväxande fundamentalism”. Beskrivningarna innehåller med andra ord ansvarsbefriande 

tendenser i form av passivisering. Passiviseringen aktualiseras genom att fokus i beskrivningarna 

helt tas från de ansvariga aktörerna, för att istället koncentreras på händelsens mottagare, det vill 

säga de utsatta kvinnorna.  

"
Liknande passivisering framkommer även i andra texter. Följande två textutdrag utgör exempel på 

hur tvångsäktenskap och det förtryck som binds samman med det passiviseras; 

”Äktenskap präglade av tvång och hedersförtryck drabbar främst personer med utländsk bakgrund 

och kan se olika ut från fall till fall. Ibland arrangeras sådana äktenskap exempelvis genom att en 

person som vuxit upp här tvingas gifta sig med någon från hemlandet. Ibland kan det till och med 

ske genom att en person vilseleds till att åka på semester till hemlandet, för att sedan mot tvång ingå 

äktenskap”. (mot. 2014/15:2934 s.1, mot. 2015/16:2795 s.1, mot. 2016/17:1748 s.1) ”Vi vet också 

att det är en mängd olika brott som dessa personer utsätts för i hederns namn – bland annat olaga 

hot, utpressning, olaga tvång, olaga frihetsberövande, misshandel, tvångsäktenskap, våldtäkt, dråp 

och mord. Det är en stor politisk utmaning att skydda personer från att bli utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck som i praktiken innebär att man under en längre period förvägras mänskliga 

rättigheter som t.ex. rätten till liv, personlig integritet och privatliv”. (mot. 2014/15:1888 s.1) 

"
I det första textutdraget osynliggörs den ansvariga aktören genom att allt fokus i beskrivningen 

läggs vid mottagaren. Den som drabbas av tvångsäktenskap ”tvingas gifta sig” eller ”vilseleds till 

att åka på semester” I det andra stycket beskrivs processer som att, personer ”utsätts” för brott i 

hederns namn, blir ”utsatta” för hedersrelaterat våld och förtryck, samt ”förvägras” mänskliga 

rättigheter. Istället för att använda ord som tillskriver förövarna aktörskap (till exempel x tvingar 

eller x vilseleder ungdomarna) används ord som lägger fokus på ungdomarnas upplevelser. Denna 

form av passivisering skulle kunna ses som ett sätt för motionärerna att undgå att tillskriva individer 

ansvar.  

"
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Framställningen av ansvar blir dock fundamentalt olik i de fall processerna istället beskrivs som 

handlingar. Kristdemokraterna påstår att den ”framväxande fundamentalismen” är ett resultat av att 

män ”tar sig rätten att ha åsikter om hur kvinnor klär sig, vad de gör och hur de lever sina liv”. 

(mot. 2016/16:1994 s.20, mot. 2016/17:3346 s.6) Till skillnad från tidigare illustrerade 

beskrivningar av denna process framställs ”den framväxande fundamentalismen” inte vara en del av 

den pågående samhällsutvecklingen utan som något som utlösts genom mäns handlingar. Detta 

leder till att män tillskrivs en deltagarroll som agenter i processen. 

"
I motion 2015/16:1994 (s.21) beskrivs också hur handlingsfriheten hos flickor i hederskulturer 

reduceras av ”självutnämnda grupper”. Processen beskrivs på följande sätt; ”Exempel på detta [hur 

flickors handlingsfrihet reduceras i hederskulturer] är självutnämnda grupper som ser som sin 

uppgift att utkräva sedlighet i det offentliga rummet i fråga om klädsel eller när flickor inte får ha 

vänskapliga relationer med jämnåriga pojkar.” (ibid) I motion 2015/16:3403 (s.50) beskrivs 

processen på liknande sätt; ”I vissa bostadsområden pågår en utveckling där kvinnors möjligheter 

att i praktiken leva ett fritt liv inskränks av självutnämnda moralväktare.”(ibid) Avsnitten 

”självutnämnda grupper som ser som sin uppgift att utkräva sedlighet” respektive ”kvinnors 

möjligheter att i praktiken leva ett fritt liv inskränks av självutnämnda moralväktare” illustrerar hur 

kontrollen av kvinnorna framställs som handlingar, där moralväktarna framställs som agenter som 

ansvarar för kontrollen. Vilka som åsyftas med begreppet ”moralväktare” framgår genom ett 

påstående om att moralväktarnas uppgift är att ”upprätthålla en familjeheder”. (2016/17:1078 s.2) 

Begreppet kontextualiseras även genom att det framförs att ”tillhörighet i en klan eller släkt får inte 

väga tyngre än medborgarskap i ett modernt samhälle”. (mot. 2015/16:1994 s.21) I dessa 

beskrivningar är det alltså familj eller släktingar som beskrivs som moralväktare och därmed 

tillskrivs ansvaret för kontrollen av kvinnorna. 

"
Familj och släkt intar en deltagarroll som agenter även i ett flertal andra beskrivningar. I tre stycken 

motioner beskrivs hur familjer utsätter ”döttrar för hot och våld om de begått ett brott mot familjens 

så kallade heder”. (mot.2014/15:2871 s.20, mot. 2015/16:2813 s.19, mot.2016/17:1769 s.21) I en 

annan motion hävdas att många kvinnor och flickor ”lever i äktenskap som de tvingats in i av sina 

föräldrar”. (mot.2015/16:959 s.12) 

"
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I motion 2014/15:2517 samt motion 2016/17:1769 påstås att det ”är betydligt vanligare att unga 

som inte själva får välja framtida partner utsätts för hot, våld och kränkningar av närstående”. (mot.

2014/15:2517 s.7, mot.2016/17:1769 s.21) Genom denna typ av beskrivningar framställs 

tvångsäktenskap som en handling, det vill säga en process där en styrande aktör ”ställer upp villkor 

för val av partner”, gifter bort unga släktingar eller utsätter dem för våld och hot om våld.  

"
I texterna förekommer dock även indikationer på att samhället tillskrivs ansvar. I motion 

2015/16:679 hävdas att politiker tenderar att förvärra utsatta kvinnors situation genom att förminska 

problematiken. I motionen i fråga hävdas att det är problematiskt att en del politiker (främst 

”politiker på vänsterkanten”) förnekar tvångsäktenskapets koppling till kultur genom att ”[…] 

skylla diskrimineringen på ekonomiska och sociala orättvisor i rädsla för att förknippas med 

rasistiska krafter”. (mot 2015/16:679 s.2). Dessutom kopplas problematiken i ett flertal motioner 

samman med Sveriges invandringspolitik. Det hävdas bland annat att det är ”den ansvarslösa 

invandringspolitiken och den mångkulturalistiska samhällsordningen” som har föranlett 

problematiken kring tvångsäktenskap i Sverige. (mot. 2015/16:761 s.86) Invandringen påstås ha 

skapat en ”mångkultur som tyvärr kan vara en källa till kvinnovåld och annan allvarlig 

brottslighet”. (mot. 2014/15:2871 s.20, mot.2015/16:2813 s.19, mot.2016/17:1769 s.20) I dessa 

beskrivningar hamnar fokus på politiker och den politik som förs, vilka därigenom framställs som 

medansvariga till den problematik som omger tvångsäktenskap. 

"
Sammanfattningsvis kan konstateras att det genomgående mönstret som framträder vid 

granskningen av texternas transivitet är att kvinnor från minoritetskulturer framställs som offer för 

tvångsäktenskap och andra typer av förtryck, samt att släkten/familjen alternativt politiker tillskrivs 

ansvaret för deras utsatthet. Bilden av kvinnornas offerskap samt släkten/familjen eller politikernas 

ansvar, förstärks genom att framställningarna präglas av en objektiv modalitet, varpå 

beskrivningarna framstår som objektiva sanningar. Genom att använda ordet ”är” i samband med 

beskrivningarna framställs de som faktum. Därigenom ökar också motionärernas auktoritet och 

möjlighet att påverka läsarens uppfattning om den problematik som omger tvångsäktenskapet.  

"
En tänkbar orsak till värderingsdiskursens framträdande roll i materialet hänger troligtvis samman 

med den låga grad av interdiskursivitet som texterna i stort sätt genomgående präglas av. Bortsett 

från referenserna till Ungdomsstyrelsens rapport hänvisas i få fall till andra diskursordningar. Den 
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höga graden av samstämmighet i materialet tyder på att texterna bidrar till att reproducera och 

befästa värderingsdiskursen som den tongivande diskursen i diskussionen kring tvångsäktenskap. 

Viktigt att understryka är dock att Sverigedemokraternas motioner utgör ett undantag i detta 

sammanhang. Sverigedemokraterna hänvisar nämligen frekvent till andra källor för att backa upp 

sina påståenden. Bland annat använder de vid argumentationen för införandet av den så kallade 24-

årsregeln  studier som visar positiva resultat från införandet av en liknande reform i Danmark. I 17

motion 2016/17:1769 sker detta genom hänvisningar till en forskningspublikation. Utöver detta 

refererar de vid upprepade tillfällen även till Kvinnojouren, till publikationer från 

Brottsförebyggande rådet och till nyhetsartiklar.  

"
En möjlig tolkning av detta är att Sverigedemokraterna, som (genom sin migrationspolitiska 

vinkling av förslagen) särskiljer sig från hur problematiken artikuleras av övriga partier, upplever 

sig vara i behov av externa källor för att stärka sin egen trovärdighet och förstärka den egna makten. 

Den höga graden av intertextualitet i materialets övriga texter vittnar om en samstämmighet kring 

hur problemet ska lösas, och dessa texter uppfattas därigenom rimligen också som mindre 

kontroversiella. Den höga graden av interdiskursivitet i Sverigedemokraternas material hade kunnat 

tyda på att de utmanar rådande diskursordningar. Min bedömning är dock att själva kärnan i 

värderingsdiskursen, kulturaliseringen av tvångsäktenskapet, är påtaglig även inom 

Sverigedemokraternas motioner. Jag bedömer därför att Sverigedemokraternas texter endast 

utmanar de aspekter av värderingsdiskursen som berör de föreslagna strategierna/lagförslagen, 

medan diskursens kulturaliserande fundament inte ifrågasätts.  

"
Utifrån resultaten av textanalysen drar jag slutsatsen att kvinnor från minoritetskulturer 

genomgående framställs som offer. Detta gäller oavsett om de bakomliggande processerna beskrivs 

som händelser eller handlingar. 

"
7.3 Social praktik 

Denna del av analysen syftar till att belysa vilka subjektspositioner som ideologierna och diskursen 

inom den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap ger upphov till. Avsnittet syftar också till att 

synliggöra vilka konsekvenser dessa subjektspositioner får för kvinnors handlingsutrymmen. I syfte 
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att synliggöra hur ideologierna och diskursen formar kvinnors handlingsutrymmen kopplas 

analysen samman med begreppen andrafiering och diskriminering. 

7.3.1 Subjektspositioner och handlingsutrymmen!
Granskningen av texternas transivitet illustrerade hur kvinnor i minoritetsgrupper i beskrivningarna 

intar rollen som passiva mottagare, medan företrädelsevis familjen/släkten men också politiker 

framställs som de ansvariga agenterna. Detta får konsekvenser för konstruktionen av kvinnors 

subjektspositioner. Framställningarna skapar en bild av att kvinnor i minoritetsgrupper kollektivt 

utsätts för tvångsäktenskap och andra former av förtryck. Genom att, via förslag om 

utbildningsinsatser bland nyanlända, hävda att kvinnorna är i behov av utbildning framställs dessa 

kvinnor också som oupplysta. Därmed konstrueras en kollektiv identitet för kvinnor i 

minoritetsgrupper, en subjektposition där de framställs som passiva och oupplysta offer.  

"
Etniskt svenska kvinnor ges ingen framträdande roll i beskrivningarna. Att svenska kvinnor i 

texterna inte görs till ett homogent begrepp skulle kunna tolkas som en indikation på att texterna 

inte bidrar till att producera subjektspositioner kring dessa kvinnor. Som tidigare har nämnts 

framställs dock Sverige som ett jämställt, modernt och upplyst land. Detta medför också att 

Svenskar som grupp (och därigenom också svenska kvinnor) förbinds med positiva egenskaper. 

Med anledning av detta anser jag att texterna bidrar med att förbinda etniskt svenska kvinnor med 

en subjektsposition där de framställs som jämställda, moderna och upplysta.  

"
Kulturaliseringen av tvångsäktenskap kan uppfattas som ett sätt att skapa och reproducera negativa 

stereotyper kring etniska minoritetskvinnor som grupp. Detta är ett antagande som stöds av tidigare 

forskning, där kultualiseringen har kopplats samman med rasism och diskriminering. (Anitha, Gill 

2009; Gill, Mitra-Kahn 2012; Dustin, Phillips 2004; Urbanek 2012; Wilson 2007) Kulturaliseringen 

och stereotypifieringen kan således få praktisk betydelse för minoritetskvinnor, då den kan medföra 

negativ påverkan för dem. Detta framträder även när Foucaults maktteori appliceras på den 

politiska diskussionens kulturalisering av tvångsäktenskapet. Enligt Foucaults maktteori formar 

subjektspositionerna individernas uppfattning om sig själva, samt omgivningens uppfattning om 

dem (Bergström, Boréus 2012, s.361). Detta innebär att subjektspositionerna bidrar till att skapa 

identiteter. Subjektspositionerna skapar, genom sina identiteter och roller, förväntningar på hur en 

individ ska bete sig inom ett visst sammanhang. Därigenom styr en subjektsposition också 

individens handlingsutrymme.(ibid) Det är, utifrån Foucaults maktteori, således möjligt att 
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minoritetskvinnor på individuell nivå tillskrivs egenskaper som passiva offer. Detta kan givetvis 

påverka deras självbild, men också de förväntningar som omgivningen har på dem.  

"
Som tidigare har nämnts framkommer i det analyserade materialet även en ideologi som innebär att 

tvångsäktenskapet frikopplas från den svenska kulturen och framställs som ett främmande problem, 

som ett problem som inte hör hemma i den svenska kulturen. En möjlig tolkning av detta är att 

framställningen är ett uttryck för andrafiering, det vill säga en process som bidrar till att befästa ett 

”vi” och ett ”dom” (SOU 2005:41, s.7ff). Jag menar att andrafieringen i detta sammanhang uttrycks 

genom diskussionens kategoriska beskrivningar av minoritetskvinnan respektive den etniskt 

svenska kvinnan. Genom denna typ av beskrivningar pekas minoritetskvinnan ut som ett offer och 

ställs i relation till den svenska, jämställda kvinnan eller till det omgivande svenska jämställda 

samhället. Jag vill också hävda att andrafieringen uttrycks genom att tvångsäktenskapet pekas ut 

som en omodern praktik, vilket också bidrar till att framställa tvångsäktenskapets offer (och 

förövare) som omoderna. Dessa omoderna kulturer tycks i den politiska diskussionen ställas i 

relation till ett modernt Sverige. För att understödja detta påstående vill jag återkoppla till ett antal 

uttryck som framkommit i det analyserade materialet; ”Tillhörighet i en klan eller släkt får inte väga 

tyngre än medborgarskap i ett modernt samhälle”. (mot. 2015/16:1994 s.21) 

”[…] allt detta [utövandet av tvångsäktenskapets omgivande förtryck] för att upprätthålla en 

familjeheder som krockar med vårt sekulära och moderna samhälle”. (mot. 2016/17:1078 s.2) 

”Det finns dessutom inga tungt vägande skäl att överhuvudtaget ge dispens för äktenskap åt barn 

som inte fyllt 18 år i vårt moderna samhälle.” (mot. 2016/17:2345 s.3) 

"
Dessa textutdrag illustrerar en, i materialet återkommande, tendens att göra skillnad mellan 

tvångsäktenskapets sammankopplade kulturer och ”vårt moderna samhälle”. Användningen av 

modernitetsbegreppet i debatten skulle, med utgångspunkt i Kamalis ( 2005:41, s.29-30) tes om 

”den västerländska moderniteten”, kunna tolkas som en del av en struktur där den ”västerländska 

kulturen” pekas ut som utvecklad och framåtsträvande, medan ”icke-västerländska kulturer” 

framställs som underutvecklade och traditionella. Jag tycker mig även se tendenser på den rasism 

och narcissism som Kamali kopplar samman med ”den västerländska moderniteten”.  

Jag ser den positiva självframställningen (som omger ideologin om tvångsäktenskap som ett, för 

Sverige, främmande problem) som ett uttryck för narcissism. Detta genom att det bidrar till att 

framhäva Sverige som ett modernt, utvecklat och jämställt land, varpå svenskens positiva självbild 
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kan bevaras. Även andrafieringen har genom tidigare forskning identifierats som en källa till 

diskriminering (Anitha, Gill 2009;Gill, Engeland 2014; Enright 2009; Kool 2012; Lenon 2012; 

Razack 2004; Sabbe et al. 2014; Schmidt 2011; SOU 2005:41; Urbanek 2012; Wilson 2007).  

"
Med utgångspunkt i de mönster som har beskrivits i denna uppsats misstänker jag att den politiska 

diskussionen kring tvångsäktenskap underbygger denna diskriminering. Detta genom att 

framställningarna bidrar till att särskilja ett ”vi” från ”dom”, där ”dom” framställs utifrån ett 

negativt, stereotypt mönster. Jag menar att den bild som, genom ideologierna och 

värderingsdiskursen, framträder kring minoritetskvinnor försätter dem i underläge i förhållande till 

det omgivande samhället. Jag menar också att ideologierna och diskursen inom aktuella 

diskussionen bör ses som ett uttryck för en utestängningsmekanism. Ifrågavarande begrepp används 

av Foucault för att belysa hur diskurser, genom att definera något som sjukt, fel eller onormalt kan 

befästa avvikarens underlägsna maktposition. (Bergström, Boreus 2012, s.361) Jag applicerar 

begreppet på framställningen av minoritetskvinnor som passiva, omoderna och oupplysta offer, och 

menar att denna bild bör betraktas som en utestängningsmekanism då det fråntar kvinnorna 

möjligheten att själva beskriva sina upplevelser. Därigenom fråntas minoritetskvinnorna 

möjligheten att agera som aktiva och handlingskraftiga subjekt. Om detta tolkas som en form av 

utestängningsmekanism bör det, med utgångspunkt i Foucaults maktteori, också ses som ett sätt att 

befästa minoritetskvinnors underlägsna maktposition.  

"
Förhållandet mellan vetande och makt utgör en central del i Foucaults maktteori. Eftersom att teorin 

utgår från en socialkonstruktionistisk forskningsansats ses vetandet som en social konstruktion 

(Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.19). Olika praktikers vetande betraktas som en form av 

maktutövning, då det bidrar till att forma den sociala verkligheten. (ibid) Utifrån detta perspektiv 

skulle således ideologierna och diskursen inom den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap 

kunna ses som maktutövning. Min uppfattning är att denna maktutövning yttrar sig genom att 

utestängningsmekanismer och rasistiska stereotyper av minoritetskvinnor legitimeras.  

"
"
"
"
"
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8. Sammanfattande diskussion  
Syftet med denna uppsats var att klarlägga vilka ideologier och diskurser som genomsyrar den 

aktuella politiska diskussionen kring tvångsäktenskap. Syftet var också att synliggöra ideologiernas 

och diskursernas inverkan på kvinnors subjektspositioner och handlingsutrymmen. Utgångspunkten 

för arbetet var följande två frågeställningar;  

*Vilka ideologier och diskurser präglar de lagförslag som har lagts fram efter 

tvångsäktenskapslagens införande?  

*Hur påverkar dessa ideologier och diskurser kvinnors subjektspositioner och handlingsutrymmen? 

"
Genom att tillämpa Faircloughs kritiska diskursanalys kunde tre ideologier urskiljas i den aktuella 

diskussionen; kvinnor framställs som tvångsäktenskapets primära offer, tvångsäktenskapet 

kulturaliseras samt tvångsäktenskapet ses som ett, för Sverige, främmande problem. I analysen 

framkom också att den så kallade värderingsdiskursen var dominerande i materialet. 

"
Genom att applicera Foucaults maktteori i förhållande till dessa ideologier och diskurser framkom 

två subjektspositioner kring kvinnor; minoritetskvinnan respektive den etniskt svenska kvinnan. De 

två subjektspositionerna framträdde i materialet som djupt kontrasterande. Detta genom att 

minoritetskvinnor framställdes som oupplysta, passiva offer, medan den etniskt svenska kvinnan 

illustrerades som jämställd, modern och upplyst.  

"
Sammanfattningsvis kan konstateras att den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap 

genomsyras av ett tydligt mönster i hur minoritetskvinnan respektive den svenska kvinnan 

framställs. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv finns skäl att misstänka att diskussionens 

ideologier och diskurs bidrar till att forma den ”verklighet” och de ”sanningar” som omger 

tvångsäktenskapet som fenomen. Därigenom kan också antas att framställningarna av kvinnorna 

påverkar hur de uppfattas och vilken identitet de tilldelas. Enligt Foucault styr subjektspositioner, 

genom att påverka vilka handlingar som är möjliga inom ramen för subjektspositionen, individers 

handlingsutrymmen. Framställningen av minoritetskvinnor som passiva, oupplysta offer kan således 

inskränka minoritetskvinnornas handlingsutrymme. Jag argumenterar i analysen för att dessa 

kvinnors handlingsutrymme inskränks genom de negativa stereotyper som i diskussionen kopplas 

samman med minoritetskvinnor. Detta genom att minoritetskvinnorna reduceras till passiva subjekt. 
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Jag argumenterar också för att detta är uttryck för en form av andrafiering, samt att denna 

andrafiering ger upphov till diskriminering av minoritetskvinnor.  

"
En tänkbar förklaring till varför minoritetskvinnan respektive den etniskt svenska kvinnan 

framställs som de gör i den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap skulle kunna vara att de 

har utlösts av den ”förhärligade självbild” som enligt Masoud Kamali är sammanlänkad med den 

västerländska modernismen. (SOU 2005:41, s.29) Enligt Kamali finns det i västerländska samhällen 

en tendens till att problematisera ”de andra” och att illustrera minoritetsgrupper som ”[…] ett 

mindervärdigt ansiktslöst kollektiv”. (a.a, s.29) Kamali menar också att detta ger upphov till en 

narcissistisk självbild där det västerländska majoritetssamhället framstår som överlägset etniska 

minoritetsgrupper. (a.a, s.30) Konsekvenserna av den narcissistiska självbilden påstås vara att det 

bidrar till att befästa en positiv självbild på en individnivå. (a.a, s.12) Med anledning av detta 

misstänker jag att den positiva självbilden är den primära drivkraften bakom hur kvinnorna 

framställs i den politiska debatten kring tvångsäktenskap. Den negativt laddade bild som i 

materialet framträder kring minoritetskvinnan kan utifrån detta perspektiv ses som  ett sätt att 

befästa en positiv bild av Sverige och den svenska kulturen.  

"
Eftersom att den negativa framställningen av minoritetsgrupper kan förstärka den egna självbilden 

finns det enligt Kamali starka incitament till att bibehålla diskriminerande och rasistiska strukturer i 

samhället. Han hävdar att detta incitament på ett politiskt plan kan yttra sig i en så kallad 

”förnekandets strategi” där maktinnehavare förnekar förekomsten av diskriminering då de ”inte har 

anledning att vilja ändra på ett system som gynnar dem”. (a.a, s.38-39, s.59) Hur kvinnorna 

framställs i den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap kan således vara ett resultat av 

enskilda maktinnehavares och motionärers försök att befästa och förstärka sin egen maktposition. 

Med anledning av arbetets teoretiska utgångspunkt (Foucaults maktteori) vill jag dock betona att 

motionärernas framställningar kan vara resultatet av en mer eller mindre omedveten process. Enligt 

Foucault är makten tätt sammanlänkad med vetande, och befintligt vetande/kunskap sätter således 

gränserna för maktutövningen. Detta innebär att maktinnehavarna påverkas av befintlig kunskap.

(Andersen, Kaspersen 2007, s.256) Det är därför rimligt att anta att framställningen av kvinnorna 

bygger på samhälleligt etablerade stereotyper och bilder av dem. För att underbygga detta 

antagande vill jag återkoppla till den offentliga utredning kring makt, integration och strukturell 

diskriminering som publicerades år 2005 (SOU 2005:41). Som tidigare har beskrivits framkom i 
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denna utredning att etniska minoriteter i Sverige utsätts för strukturell och institutionell 

diskriminering, samt att denna diskriminering utlöses av olika former av andrafiering av 

minoritetsgrupper. Detta påstås yttra sig i en rad diskriminerande praktiker, vilka bidrar till att 

befästa etniska minoriteters underlägsna maktposition i samhället. (SOU 2005:41, s.7ff) 

Utredningens slutsatser tyder på att diskrimineringen och stereotypifieringen av minoritetsgrupper 

är ett strukturellt problem i samhället. Rollen för motionärerna i den politiska diskussionen kring 

tvångsäktenskap tycks därmed snarare vara att befästa den samhälleliga bilden av minoritetskvinnan 

respektive den etniskt svenska kvinnan, än att producera nya uppfattningar om kvinnorna.  

"
Konsekvenserna av hur kvinnorna framställs i den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap bör 

dock inte undermineras. Enligt Van Dijk kan olika ”elitdiskurser” påverka den allmänna opinionen 

och inställningen till vissa grupper av individer. (a.a s.112-114) Van Dijk hävdar att den politiska 

diskursordningens diskurser kan skapa inlärda fördomar och diskriminerande beteenden hos 

allmänheten. (ibid) För att tydliggöra vilka samhälleliga konsekvenser den politiska diskussionen 

kring tvångsäktenskap kan få vill jag i detta avseende göra en återkoppling till Faircloughs 

hegemonibegrepp. Fairclough definerar hegemoni som ett tillstånd där det har utvecklats konsensus 

kring diskurserna varpå de framstår som naturliga och som allmänna sanningar. (Bergström, Boreús 

2012 .s.372-373; Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.80) I det material som under detta arbete har 

analyserats framträder ett tydligt kulturaliserande och andrafierande mönster i materialet. Samtliga 

motionärer tycks vara influerade av värderingsdiskursen i sina framställningar av 

tvångsäktenskapet. Eftersom att samtliga texter, oberoende av motionärernas politiska åskådning, 

präglas av diskursen och ideologierna kan mönstren i framställningarna inte ses som ett resultat av 

enskilda politiska uppfattningar om problematiken. Det finns ett tydligt mönster mellan texterna, 

och sammankopplingen mellan tvångsäktenskap och kultur framställs genomgående som ett faktum 

(genom den objektiva modaliteten), vilket tyder på att det har utvecklats en konsensus kring 

tvångsäktenskap som en kulturell företeelse. Min tolkning av detta är att det har utvecklats 

hegemoni kring tvångsäktenskapet, varpå värderingsdiskursen och ideologierna framstår som 

naturliga och allmänna sanningar i den politiska diskussionen. Hegemonin kan enligt Fairclough 

medföra att de maktförhållanden som produceras genom diskurserna döljs och osynliggörs 

(Bergström, Boreús 2012 s.372-373; Winther Jørgensen, Phillips 2000, s.80) Som tidigare har 

beskrivits menar Foucault också att den makt som formar vårt samhälle skapas ur kunskap. 

(Andersen, Kaspersen 2007, s.256) Med utgångspunkt i Foucaults maktteori kan således de 
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sanningar som skapas genom hegemonin ses som det bakomliggande fundamentet till den 

samhälleliga maktstrukturen. Detta genom att det formar de ”sanningar” som präglar vår förståelse 

för tvångsäktenskap som fenomen samt vår syn på minoritetskvinnor respektive etniskt svenska 

kvinnor som grupp. Detta skeende är av hög rättssociologisk relevans, då det även lägger grund för 

diskurser inom rätten. Med detta menar jag att motionerna och den allmänna opinion som de formar 

också bidrar till att forma rättens syn på kvinnorna. Risken är att detta bidrar till att befästa rättens 

bild av minoritetskvinnor som passiva och oupplysta offer.  Detta kan få betydelse vid rättens 

domslut och förmåga att agera objektivt i ärenden som rör dessa kvinnor.  

"
Dessutom har den politiska diskussionen utlöst krav på rättsliga förändringar rörande hanteringen 

av tvångsäktenskapet. Till följd av denna diskussion tillsattes i början av 2017 en utredning i syfte 

att undersöka vilka civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder som bör vidtas i kampen mot 

tvångsäktenskap. Det ska nu utredas om skärpt straffrättslig reglering av tvångsäktenskapet och 

civilrättsliga förändringar gällande erkännande av äktenskap bör införas. (kom.dir. 2017:25)  

 Den politiska diskussionen kring tvångsäktenskap tycks således ha vunnit genomslagskraft, och 

kan nu alltså få praktisk betydelse för rättens utformning. De åtgärder som föreslås i 

kommiteedirektivet går i linje med de straffrättsliga och civilrättsliga åtgärder som har föreslagit i 

den tidigare politiska diskussionen kring tvångsäktenskap. Det är därigenom också möjligt att 

utredningen kommer att präglas av värderingsdiskursen, och därmed också ge upphov till åtgärder 

som går i linje med dessa. Detta kan leda till att hegemonin kring värderingsdiskursen (och de 

ideologier som omger den) reproduceras och förstärks. Som tidigare har beskrivits kan hegemoni ge 

upphov till att de ojämlika maktförhållanden som omger diskursen och dess ideologier osynliggörs 

eller legitimeras.  

"
Då rätten kontrolleras av individer i toppen av samhällets makthierarki betraktar jag rättsutövningen 

som en form av ”elitdiskurs”.  Jag har vid ett flertal tidigare tillfällen i uppsatsen beskrivit Van 

Dijks tes om elitdiskursernas inverkan på det omgivande samhället. Med utgångspunkt i dessa 

beskrivningar vill jag hävda att om värderingsdiskursen och ideologierna får ett större inflytande 

över rättsutövningen, så finns också risk att fördomar och diskriminerande beteenden förstärks i det 

omgivande samhället. Detta genom att bilden av minoritetskvinnan som oupplyst och passivt offer 

framstår som en vedertagen sanning, och att andrafierande och diskriminerande insatser gentemot 

dessa kvinnor därmed framstår som legitima och nödvändiga. 
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"
Med anledning av den problematik som framkom under uppsatsens andra kapitel (tidigare 

forskning) tror jag dessutom att den typ av insatser som föreslås i det aktuella kommittédirektivet 

kan ge upphov till problematiska effekter för minoritetskvinnor. Förespråkare för det 

mångkulturalistiska forskningsperspektivet har bland annat framfört att repressiva åtgärder mot 

tvångsäktenskap används som ett sätt att kontrollera, snarare än att skydda, etniska minoriteter. 

(Gill,Mitra- Kahn 2012; Sabbe et al. 2014; Wilson 2007) Vidare kritiseras kriminaliseringen av 

tvångsäktenskap för att vara ineffektiv och endast få en symbolisk verkan. (Gill, Engeland 2014; 

Gill, Hamed 2016; Sabbe et al. 2014; Wilson 2007) Det har även hävdats att straffhotet kan göra 

offer ovilliga att göra en anmälan i de fall förövarna utgörs av familjemedlemmar. Oron över att 

familjemedlemmar ska hamna i fängelse kan leda till att offer inte berättar om sin utsatthet för 

berörda myndighetspersoner. (Gill, Engeland 2014; Gill, Hamed 2016, Wilson 2007) Jag tror därför 

dessvärre att politiken även i detta avseende kan få en negativ inverkan på rätten. Forskning tyder 

på att de aktuella insatser kan medföra negativa konsekvenser för minoritetskvinnor, och jag anser 

därför att det finns anledning att ifrågasätta åtgärderna då det finns skäl att misstänka att de kan 

medföra negativa konsekvenser för minoritetskvinnor.  

"
Avslutningsvis kan konstateras att de slutsatser som framkommit under denna studie vittnar om att 

det i samhället finns starka föreställningar om ”vi” och ”dom”. Dessa föreställningar tycks forma en 

stereotypifierande politik, varpå politiken genom sin maktutövning bidrar till att reproducera dessa 

föreställningar. De slutsatser som framkommit under detta arbete talar, enligt mig, för att den 

politiska diskursordningen bidrar till att befästa och förstärka minoritetskvinnors underlägsna 

maktposition i samhället, samt att de subjektspositioner som framkommer i diskussionen ger 

upphov till ett begränsat handlingsutrymme för minoritetskvinnor. Slutsatserna tyder också på att 

den politiska praktiken bidrar till att befästa strukturell diskriminering av etniska minoriteter. 

Genom detta kan ideologier och diskurser som reproducerar rasistiska och diskriminerande 

strukturer verka utan större motstånd i samhället. Välviljan att hjälpa de utsatta kvinnorna tycks 

därigenom utvecklas till diskriminerande praktiker, något som i mina ögon bör betraktas som en 

biverkan av politiken. Jag anser därför att det finns ett stort behov av fortsatt kritisk granskning 

kring effekterna av den politiska framställningen av problemet. Tvångsäktenskap är onekligen ett 

befintligt problem som förtjänar politisk uppmärksamhet, men diskussionen måste kompletteras 

med andra, mer kritiska förhållningssätt. Jag anser framför allt att det finns ett behov av att belysa 

" �                                                                                                                                   41



frågan från minoritetskvinnornas perspektiv. Min rekommendation blir därför att satsa på 

kvalititativa studier där minoritetskvinnor tillåts uttala sig kring sina upplevelser. 
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Motion 2015/16:959. Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer. "
Motion 2015/16:1353. Åtgärder för jämställdhet för alla. "
Motion 2015/16:1492. Den brittiska modellen för arbetet mot tvångsäktenskap. "
Motion 2015/16:1864. Statistisk kartläggning av hedersvåld i nära relationer. "
Motion 2015/16:1994. Jämställdhet. "
Motion 2015/16:3099. Åtgärdsprogram - hedersrelaterat våld. "
Motion 2015/16:2065. Åtgärder för att stoppa tvångsäktenskap. "
Motion 2015/16:2645. Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott. "
Motion 2015/16:2813. Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen. "
Motion 2015/16:2795. Stärkt skydd mot tvångs-äktenskap och barnäktenskap. "
Motion 2015/16:3095. Familjepolitik. "
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Motion 2015/16:3397. Med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska 
vårproposition. "
Motion 2015/16:3403. Med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska 
vårproposition. "
Motion 2016/17:391. Hedersbrott som egen brottsrubricering. "
Motion 2016/17:1078. Ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. "
Motion 2016/17:1360. Barnäktenskap ska inte vara giltiga i Sverige. "
Motion 2016/17:1829. Förbud mot barnäktenskap. "
Motion 2016/17:1249. Skärpt lagstiftning mot hedersförtryck. "
Motion 2016/17:1535. Polisen. "
Motion 2016/17:1536. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet. "
Motion 2016/17:1769. Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen. "
Motion 2016/17:1748. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. !"
Motion 2016/17:1553. Barnäktenskap bland ensamkommande barn. "
Motion 2016/17:3078. Jämställdhet. "
Motion 2016/17:3288. Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 
samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck.!"
Motion 2016/17:3346. Jämställdhet. "
Motion 2016/17:3348. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. "
Motion 2016/17:2345. Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap. "
Motion 2016/17:2372. Sverigedemokratisk familjerättspolitik. "
Motion 2016/17:3143. Familjerätt och familjelagstiftning.  "
Motion 2016/17:3472. Liberal familjerätt. "
Motion 2016/17:3002. Lex Fadime – en särskild straffskärpningsregel för brott som begås med 
hedersmotiv. "
Motion 2016/17:3237. Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterade brott. 
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"
Motion 2016/17:3002. Lex Fadime – en särskild straffskärpningsregel för brott som begås med 
hedersmotiv.  "
Motion 2016/17:3388. Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på.!"
Motion 2016/17:2506. Familjepolitik. "
Motion 2016/17:3372. Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet "
Proposition 2013/14:208. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till 
Europarådets konvention om våld mot kvinnor. 
Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2005). Bortom vi och dom. (SOU 
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Bilagor 
Bilaga 1- Schematisk presentation av den politiska diskussionen 

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "

2014/15:25
17

Sverigedem
-okraternas 
familjerätts-
politik

SD Mikael 
Eskil-
andersson

Striktare 
regler för 
erkännande 
av 
fullmakts-
äktenskap.

X

2014/15:29
34

Stärkt 
skydd mot 
tvångs-
äktenskap 
och barn-
äktenskap

SD Richard 
Jomshof, 
Kent 
Ekeroth 

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring.

X

2014/15:18
88

Lex Fadime 
– en 
särskild 
straff-
skärpnings-
regel för 
brott 
som begås 
med 
hedersmotiv

L Robert 
Hannah 

m.fl.

Införa 
straff-
skärpning 
av brott 
med 
hedersmotiv
.

X

2014/15:28
71

Åtgärds-
program för 
kvinnors 
trygghet i 
vardagen

SD Mattias 
Karlsson 

m.fl.

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring.  "

X X

2014/15:29
73

Stoppa 
våldet i nära 
relationer

M, C, FP, 
KD

Beatrice 
Ask m.fl.

Införa en 
separat 
tvångs-
äktenskaps-
enhet inom 
polisen,

X

2014/15:28
66

En 
ansvarsfull 
invandrings
-politik

SD Mattias 
Karlsson 

m.fl.

Skärpa krav 
gällande  
anhörig- 
invandring.

X

" �                                                                                                                                   49



2015/16:67
9

Strategi mot 
heders-
förtrycket i 
förorten

M Ellen Juntti Skapa en 
nationell 
strategi för 
att bekämpa 
heders-
förtryck i 
förorten.

X

2015/16:55
0

Förbud mot  
barn-
äktenskap

L Robert 
Hannah 

m.fl.

Skärpa 
reglerna för 
erkännandet 
av 
äktenskap. 

X

2015/16:76
1

Bygg 
Sverige! En 
Sverige-
demokratisk 
budget - 
2016

SD Jimmie 
Åkesson 

m.fl.

Inrätta 
hedersjourer
och utreda 
om tvångs-
äktenskaps-
lagen bör 
skärpas.

X X X

2015/16:66
4

Lex Fadime 
- en särskild 
straff-
skärpnings-
regel för 
brott som 
begås med 
hedersmotiv 

L Robert 
Hannah 

m.fl.

Införa en 
straff-
skärpning 
för brott 
med 
hedersmotiv
.

X

2015/16:95
9

Mäns våld 
mot kvinnor 

och andra 
former av 
våld i nära 
relationer

V Maj 
Karlsson 

m.fl.

Genomföra 
kart-
läggningar 
kring 
heders-
relaterat 
förtryck, 
samt 
utarbeta 
nationella 
riktlinjer för 
hur man ska 
agera 
när unga 
gifts bort 
utanför 
landets 
gränser. 

X X

2015/16:13
53

Åtgärder för 
jämställdhet 

för alla

M Maria 
Stockhaus

Utveckla en 
nationell 
strategi mot 
heders-
förtryck.

X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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2015/16:14
92

Den 
brittiska 
modellen 
för arbetet 
mot  
tvångs-
äktenskap

KD Désirée 
Pethrus

Införa en 
separat 
tvångs-
äktenskaps-
enhet inom 
polisen,

X

2015/16:18
64

Statistisk 
kart-
läggning av 
hedersvåld i 
nära 
relationer

S Veronica 
Lindholm 

m.fl.

Införa årliga 
statistiska 
under-
sökningar 
kring 
heders-
förtryck, 
samt 
genomföra 
information
-insatser.

X

2015/16:19
94

Jämställdhet KD Désirée 
Pethrus 

m.fl. 

Införa en 
särreglering 
och straff-
skärpning 
av 
hedersbrott.

X

2015/16:30
99

Åtgärds- 
program 
heders-
relaterat 
våld

SD Carina 
Herrstedt 

m.fl.

Införa 
striktare 
invandrings
politik, samt 
införa en 
24-års regel 
för  
anhörig-
invandring. 
 

X

2015/16:20
65

Åtgärder för 
att stoppa 
tvångs-
äktenskap

SD Sara-Lena 
Bjälkö, 
Jonas 

Millard

Utreda om 
tvångsäkten
skapslagen 
bör skärpas.

X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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2015/16:26
45

Motverka 
våld i nära 
relationer 
och heders-
relaterade 
brott

M, C, L, 
KD

Beatrice 
Ask m.fl.

Utreda 
lagstiftning 
kring 
heders-
relaterat 
våld, samt 
införa en 
separat 
tvångs-
äktenskaps-
enhet inom 
polisen,

X

2015/16:28
13

Åtgärds-
program för 

kvinnors 
trygghet i 
vardagen

SD Richard 
Jomshof 

m.fl.

Inrätta 
hedersjourer 
och införa 
en 24-års 
regel för 
anhörig-
invandring.

X X

2015/16:27
95

Stärkt 
skydd mot 

tvångs-
äktenskap 
och barn-
äktenskap

SD Richard 
Jomshof 

m.fl.

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring.

X

2015/16:30
95

Familje-
politik

SD Paula Bieler 
m.fl.

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring, 
samt införa 
regelbundna 
under-
sökningar 
kring 
förekomsten 
av tvångs-
äktenskap 
och utreda 
om tvångs-
äktenskaps-
lagen bör 
skärpas.

X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "

" �                                                                                                                                   52



2015/16:33
97

med 
anledning 
av prop. 
2015/16:10
0 2016 års 
ekonomiska 
vår-
proposition

SD Jimmie 
Åkesson 

m.fl

Införa 
hårdare 
krav vid 
anhörig-
invandring.  

X

2015/16:34
03

med 
anledning 
av prop. 
2015/16:10
0 2016 års 
ekonomiska 
vår-
proposition

L Jan 
Björklund 

m.fl.

Införa en 
straff-
skärpning 
för brott 
med heders-
motiv och 
förlänga 
läns-
styrelsen 
Öster-
götalands 
uppdrag.

X X

2016/17:39
1

Hedersbrott 
som egen 
brotts-
rubricering

M Annicka 
Engblom 

m.fl.

Införa 
särreglering
och straff-
skärpning 
av 
hedersbrott.

X

2016/17:10
78

Ökade 
insatser mot 
heders-
relaterat 
våld och 
förtryck

L Jan 
Björklund 

m.fl.

Straff-
skärpning 
av 
hedersbrott, 
skärpa 
regler 
gällande 
erkännandet 
av 
utländska 
äktenskap 
samt 
genomföra 
nationella 
kart-
läggningar 
kring 
förekomsten 
av 
heders-
förtryck.

X X X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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2016/17:13
60

Barn-
äktenskap 
ska inte 
vara giltiga 
i Sverige

M Alexandra 
Anstrell, 

Lotta 
Olsson

Skärpa 
regler 
gällande 
erkännandet 
av 
utländska 
äktenskap 
respektive 
fullmakts-
äktenskap.

X

"
2016/17:18

29

Förbud mot 
barn-
äktenskap

L Robert 
Hannah 

m.fl.

Skärpa 
regler 
gällande 
erkännandet 
av 
utländska 
äktenskap.

X

2016/17:12
49

Skärpt 
lagstiftning 
mot heders-
förtryck

M Lotta 
Olsson

Skärpa lag-
stiftningen 
gällande 
heders-
förtryck. 

X

2016/17:15
35

Polisen KD Andreas 
Carlson

Inrätta en 
”forced 
marriage 
unit" inom 
polisen.

X

2016/17:15
36

Utgifts-
område 4 
Rätts-
väsendet

KD  Andreas 
Carlson 

m.fl.

Inrätta en 
”forced 
marriage 
unit" inom 
polisen.

X

2016/17:17
69

Åtgärds-
program för 
kvinnors 
trygghet i 
vardagen

SD Richard 
Jomshof 

m.fl.

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring.

X X

2016/17:17
48

Stärkt 
skydd mot 
tvångs-
äktenskap 
och barn-
äktenskap

SD Richard 
Jomshof 

m.fl.

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring.

X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 
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2016/17:15
53

Barn-
äktenskap 
bland 
ensam-
kommande 
barn

M Tina 
Ghasemi 

Skapa en 
handlingspl
an för 
ärenden 
rörande 
asylsökande 
ensam-
kommande 
flickor i 
barn-
äktenskap. 

X

2016/17:30
78

Jämställdhet M Elisabeth 
Svantesson 

m.fl.

Avsätta 
ökade 
medel och 
insatser mot 
heders-
relaterat 
våld, 
utvärdera 
Utvärdera 
tvångs-
äktenskaps-
lagen, samt 
genomföra 
information
s-insatser 
riktade mot 
nyanlända.  

X X

2016/17:32
88

Åtgärder för 
att stärka 
demo-
kratiska 
värderingar 
och 
mänskliga 
rättigheter 
samt 
motverka 
heders-
relaterat 
våld och 
förtryck

M Andreas 
Norlén m.fl. 

Genomföra 
information
s-insatser 
och satsa på 
opinions-
bildning 
mot tvångs-
äktenskap.

X

2016/17:33
46

Jämställdhet KD Désirée 
Pethrus 

m.fl.

Särreglera 
hedersbrott 
i brotts-
balken. 

X X

2016/17:33
48

Utgifts-
område 13 
Jämställdhet 
och 
nyanlända 
invandrares 
etablering

KD  Désirée 
Pethrus 

m.fl.

Inrätta en 
”forced 
marriage 
unit” inom 
polisen.

X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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2016/17:23
45

Skärp 
straffen för 
tvångs-
äktenskap 
och förbjud 
barn-
äktenskap

SD Carina 
Herrstedt 

m.fl

Skärpa 
lagstiftning 
mot 
hedersbrot, 
samt ta bort 
möjligheten 
att erkänna 
fullmakt-
säktenskap 
och barn-
äktenskap 
vid 
”synnerliga 
skäl”.  

X X X

2016/17:23
72

Sverige-
demokratisk 
familjerätts-
politik 

SD Mikael 
Eskilanders
son, Roger 
Hedlund

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring, 
införa   
regelbundna 
undersök-
ningar kring 
förekomsten 
av tvåns-
äktenskap., 
samt 
undersöka 
om behov 
av 
skärpning 
av lagen 
finns.

X X

2016/17:31
43

Familjerätt 
och familje-
lagstiftning

M Ewa Thalén 
Finné m.fl.

Genomföra 
information
-sinsatser 
och satsa på 
opinionsbild
ning mot 
tvångsäkten
skap.

X

2016/17:34
72

Liberal 
familjerätt

M, C, L, 
KD

Robert 
Hannah 
m.fl.

Skärpa 
regleringen 
kring 
fullmakts-
äktenskap. 

X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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2016/17:30
02

Lex Fadime 
- en särskild 
straff-
skärpnings-
regel för 
brott som 
begås med 
hedersmotiv

M, C, L, 
KD

Robert 
Hannah 
m.fl.

Införa 
straff-
skärpning 
av brott 
med 
hedersmotiv
.

X

2016/17:32
37

Motverka 
våld i nära 
relationer 
och heders-
relaterade 
brott

M, C, L, 
KD

Beatrice 
Ask m.fl. 

Införa en 
straff-
skärpning 
av 
hedersbrott, 
införa en 
separat 
tvångs-
äktenskaps-
enhet inom 
polisen och 
krim-
inalisera 
stämpling 
till 
äktenskaps-
tvång.

X X

2016/17:33
88

Plan för ett 
starkare 
Sverige: 
Trygghet att 
lita på

M Anna 
Kinberg 

Batra m.fl.

Utvärdera 
tvångs-
äktenskaps-
lagen, samt 
satsa på 
före-
byggande 
åtgärder.

X X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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"
"
"
"

2016/17:25
06

Familje-
politik 

SD Paula Bieler 
m.fl.

Införa en 
24-års regel 
för anhörig-
invandring, 
införa   
regelbundna 
under-
sökningar 
kring 
förekomsten 
av tvåns-
äktenskap 
och 
undersöka 
om finns 
behov av 
straff-
skärpning 
av 
äktenskaps-
tvång.

X X

2016/17:33
72

Plan för ett 
starkare 
Sverige: 
Bryt 
utanför-
skapet

M Anna 
Kinberg 

Batra m.fl

Genomföra 
informati-
onsinsatser 
riktade mot 
nyanlända 
och införa 
en separat 
tvångs-
äktenskaps-
enhet inom 
polisen.

X X

Motion Titel Parti Avsändare Kort om  
Lagförslag 

och 
föreslagna 
strategier 

Förespråkar: 
Straff-

rättsliga 
åtgärder

Förespråkar: 
Civil- 

rättsliga 
åtgärder

Förspråkar: 
Migration-
politiska 
åtgärder

Förespråkar;  
Extra-legala 

åtgärder "
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Bilaga 2- Kunskapsöversikt tvångsäktenskap "
1.Bakgrund 

Under 2000-talet har ökad uppmärksamhet riktats gentemot så kallade tvångsäktenskap, det vill 

säga äktenskap som ingås mot den ena, eller båda makarnas, vilja. År 2014 infördes 

tvångsäktenskapslagen i syfte att skapa ett bättre skydd mot äktenskapstvång. (prop. 2013/14:208).) 

Lagen har i nuläget dock endast lett till en fällande dom (kom.dir. 2017:25), och 

tvångsäktenskapslagen har därför kritiserats för att vara tandlös (Assarsson 2015, Lindquist & 

Mahmoud, 2015, Iselidh 2016 m.fl). Med anledning av detta har regeringen beslutat att en särskild 

utredning tillsatts i syfte att ”undersöka om det finns behov av åtgärder i syfte att säkerställa ett 

starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv” (kom.dir. 2017.25) 

"
Denna kunskapsöversikt har genomförts för att ringa in tvångsäktenskap som forskningsområde. 

Kunskapsöversiktens syfte är att belysa hur den Europeeiska hanteringen av tvångsäktenskap 

problematiseras och diskuteras inom forskningen . Målsättningen med arbetet var att bringa klarhet 18

i vilka perspektiv som framträder i forskningen kring tvångsäktenskap samt hur dessa perspektiv 

kan användas för att förstå den pågående politiska debatt kring tvångsäktenskap som pågår i 

Sverige.  

"
2. Metodbeskrivning 

Steg 1-Planering  

Arbetet inleddes genom en genomläsning av Susan Moller Okins bok ”Mångkulturalism-kvinnor i 

kläm”, en debattbok som lyfter frågor kopplade till kulturella praktiker och kvinnors rättigheter. 

Moller Okins namn nämns frekvent i diskussionen kring tvångsäktenskap, och många akademiska 

verk kring ämnet refererar till denna bok. Eftersom att debattboken belyser kontroversen kring 

kulturaliseringen av ”skadliga praktiker” (exempelvis tvångsäktenskap) valde jag att använda denna 

bok för att få en övergripande bild över kunskapsområdet.  
"
Steg 2-Söka, identifiera och organisera studier på området  

Då jag primärt var intresserad av den europeiska hanteringen och regleringen av tvångsäktenskap 

valde jag vid utformandet av min söksträng att använda termerna lag, kriminalisering och reglering. 
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 Med anledning av begränsningar gällande befintlig forsknings studieobjekt begränsas kunskapsöversikten till följande 18

områden; Den europeiska lagstiftningen, Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Norge, och Tyskland.



Tvångsäktenskap används i vissa sammanhang synonymt med arrangerade äktenskap och jag valde 

därför att använda båda begreppen för att säkerhetställa att jag inte gick miste om relevant material. 

Jag formulerade följande söksträng; (”forced marriage" OR "arranged marriage") AND (law OR 

criminalization OR regulation) 

"
Sökningen genomfördes i databasen EBSCOHOST vilken är en samling av databaser. Samtliga 

databaser inkluderades i sökningen, vilket resulterade i 1096 träffar. För att avgränsa arbetet till 

vetenskapliga artiklar inkluderades enbart “academic journal articles” och “journal articles” som 

blivit “peer reviewed”. För att säkerhetsställa artiklarnas relevans för kunskapsområdet 

inkluderades dessutom endast artiklar publicerade mellan 2000-2017. Böcker, artiklar och annan 

litteratur som inte blivit “peer reviewed” exkluderades alltså från sökningen. Vidare uteslöts texter 

skrivna på andra språk än engelska.  

"
Genom dessa inkluderings- och exkluderingskriterier reducerades antal träffar till 176 stycken. 

Bland kvarvarande artiklar gjordes en granskning av artiklarnas titlar för att säkerställa att de föll 

inom ramen för det valda kunskapsområdet.För att underlätta referenshanteringen lades artiklarna 

sedan in i refereringsverktyget Zotero.  

"

""
Steg 3- Bedöma insamlad data  

3a Abstract Screening  

I denna fas genomfördes en så kallad abstract screening, det vill säga en översiktlig granskning av 

samtliga 176 artiklar. I detta skeende beslutades att göra ytterligare en avgränsning till artiklar 

rörande hanteringen och den rättsliga regleringen av tvångsäktenskap i Europa. Artiklar rörande 

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier

Enbart litteratur på engelska som är “peer 
reviewed” och publicerade mellan 2000-2017. 
Enbart “Academic journal articles” och “journal 
articles” inkluderades. "
Enbart artiklar rörande tvångsäktenskap i 
Europeisk kontext.  "
Endast artiklar rörande ”domestic forced 
marriage” respektive ”transborder forced 
marriage”. 

Böcker samt artiklar på andra språk än engelska 
och icke vetenskapliga tidskrifter etc exkluderas 
ur sökningen. 
  
Litteratur publicerad innan 2000 samt artiklar som 
undersöker tvångsäktenskap utifrån en 
utomeuropeisk kontext uteslöts också.  "
Artiklar som specifikt fokuserade på 
tvångsäktenskap vid väpnade konflikter uteslöts. 
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tvångsäktenskap utifrån en icke-europeisk kontext exkluderades således. Även artiklar rörande 

tvångsäktenskap som våldsmedel vid väpnade konflikter uteslöts. Dessa avgränsningar gjordes i 

syfte att begränsa arbetet och göra det mer överskådligt.  

"
 Genom detta reducerades antalet artiklar till 61 stycken. Ytterligare 19 artiklar exkluderades i 

samband med detta på grund av bristande relevans såsom att de endast berörde tvångsäktenskap vid 

väpnade konflikter eller tvångsäktenskap som en form av människohandel. Dessa typer av 

tvångsäktenskap utgör inte utgångspunkten/fokuset för tvångsäktenskapslagen, varpå denna typ av 

artiklar bedömdes vara irrelevanta för att kunskapsöversiktens studieobjekt.  

"
Bland återstående (42) artiklar genomfördes därefter en tematisk indelning där artiklarna delades in 

i följande teman; 1)Artiklar som utgår från ett liberalistiskt perspektiv samt 2) artiklar som utgår 

från ett mångkulturalistiskt perspektiv. Den tematiska indelningen genomfördes via Zotero, vilket 

gjorde det möjligt att sortera in artiklarna i undermappar.  

"
3b Full text screening  

I den andra fasen genomfördes en full text screening där de 42 återstående artiklarna lästes igenom 

översiktligt. Denna fas resulterade i att ytterligare 21 stycken artiklar exkluderades. 16 av dessa 

uteslöts på grund av bristande relevans ,så som att de enbart berörde psykologiska aspekter/faror 

med tvångsäktenskap, eller hade ett annat huvudfokus än just äktenskapstvång, och ytterligare fem 

stycken utestlöts för att det inte var möjligt att komma åt artiklarna i fulltext. Efter denna fas 

återstod 21 stycken artiklar som bedömdes vara mycket relevanta för kunskapsområdet.  

"
"
3c Citeringsanalys  

Utifrån de kvarstående 21 artiklarna gjordes en citeringsanalys via Google Scholar i syfte att 

säkerhetsställa att de använda källorna var relevanta för att ringa in den ledande forskningen inom 

fältet. Detta gjordes genom att identifiera de mest citerade artiklarna. Jag valde att utgå från att 

artiklar som blivit citerade 50 gånger eller fler var att bedöma som toppciterade. En del nyare 

artiklar inkluderades trots få citeringar, detta för att de ändå bedömdes vara användbara för att ringa 

in forskningsfältet. 

"
3d Bibliografisk analys  
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I samband med citeringsanalysen genomfördes även en bibliografisk analys för att kontrollera att 

inget nyckelverk på fältet utelämnades. Denna genomfördes via Google Scholar. Detta genererade 

ytterligare tre artiklar som på grund av hög citeringsfrekvens ansågs vara relevanta att inkludera. 

Inför den deskriptiva analysen hade således 24 stycken artiklar valts ut. 

"
3. Deskriptiv analys 

I nedanstående avsnitt presenteras de inkluderade artiklarna i schematisk form. Syftet med schemat 

är att presentera artiklarna utifrån motionär, publiceringsår, geografiska fokus samt artikelns 

tematiska fokus. De teman som användes är de som identifierades under arbetets inledningsfas. 

Under citeringsanalysen framträdde en bild av tongivande artiklar på fältet vilka markeras i 

kolumnen “toppciteringar”. 

"
3.1 Tabell deskriptiv analys 

"
Författare Publiceringsår studieobjekt Perspektiv;  

Mångkulturalistiskt
Perspektiv: 

Liberalistiskt
Toppciterad

Anitha, Gill 2009 Storbritannien X X

Chantler 2012 Storbritannien X 
feministiska argument

Enright 2009 Storbritannien X

Dustin, Phillips 2004 Storbritannien X X

"
Gangoli,  
McCarry

2008 Storbritannien X 

Gill, Engeland 2014 Storbritannien X

Gill, Mitra-Kahn 2012 Storbritannien X

Gill, Hamed 2016 Storbritannien X

Hasan 2009 Storbritannien X

Kibria 2012 Storbritannien, 
USA

X

Kool 2012 Nedeländerna X 

Lenon 2012 Storbritannien X
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Macey 2008 Storbritannien X

Meyersfeld 2011 Commonwealth 
medlemsstater 

X
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"
"
4. Tematisk analys 

Följande teman identifierades under det tredje steget av ifrågavarande kunskapsöversikt: 1)Artiklar som 

utgår från ett liberalistiskt perspektiv samt 2) artiklar som utgår från ett mångkulturalistiskt 

perspektiv. Den tematiska analysen inleds med en kortare presentation av dessa 

forskningsperspektiv. I syfte att skapa en förförståelse för forskningsfältet presenteras därefter de 

policys och lagförslag som är föremål för diskussion i de analyserade artiklarna. Avslutningsvis 

presenteras de olika perspektivens förståelse för problemet samt de argument som används för att 

understödja dessa perspektiv. 

"

Författare Publiceringsår Studieobjekt Perspektiv:  
Mångkulturalistiskt

Perspektiv: 
Liberalistiskt 

Toppciterad

Mustasaari 2015 Europa X 

Quek 2013 Storbritannien X 
Med feministiska 

argument

Razack 2004 Norge X X

Sabbe et al. 2014 Europa X 

Sargent 2015 Storbritannien X X

Schmidt 2011 Danmark X X

Shams Uddin 2006 Storbritannien X

Urbanek 2012 Tyskland X

Welstead 2009 Storbritannien X 
Med feministiska 

argument

Wilson 2007 Storbritannien X X
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4.1 Hanteringen av tvångsäktenskap i en Europeeisk kontext 

De policys och lagförslag som diskuteras i de analyserade artiklarna utgår från följande kontexter; 

Den internationella hanteringen av tvångsäktenskap i Europa, Storbritannien, Nederländerna, 

Danmark, Norge, och Tyskland. 

"
Enligt Macey (2008) präglas den europeiska policyn kring tvångsäktenskap av ”[…] a human rights 

framework”. Att den internationella policyn är att att alla människor ska ha rätt att själva få välja 

vem de ska ingå äktenskap med framkommer i flera av de analyserade artiklarna. Detta sker främst 

genom referenser till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948 samt konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter . (Macey 2008; Meyersfeld 2011)	

"
För att bekämpa tvångsäktenskap på europeisk nivå har ett antal rekommendationer och riktlinjer 

arbetats fram av olika europeiska organ. Genom direktiv 2003/86/EC fastslås att en höjd 

minimiålder för familjeåterförening (högst 21 år) kan vara ett verksamt sätt att minska förekomsten 

av tvångsäktenskap (Sabbe et al. 2014) År 2005 lades sedan Europarådets parlamentariska 

rekommendation om tvångsäktenskap och barnäktenskap fram. I denna framförs att 

tvångsäktenskap kränker mänskliga fri och rättigheter och att krafttag gentemot tvångsäktenskap är 

befogade. Frågan lyftes på Europeisk nivå återigen år 2011 genom Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I konventionens 37e 

artikel framförs att ”States are to take the necessary legislative or other measures to criminalize 

forced marriages”. (Kool 2012) Tvångsäktenskap har på internationell Europeisk nivå således 

kommit att betraktas som ett brott mot mänskliga rättigheter som legitimerar statlig intervention och 

repressiva åtgärder. (Kool 2012; Mustaari 2015) 

"
Först ut i Europa med att kriminalisera tvångsäktenskap var Norge. Den norska 

tvångsäktenskapslagen infördes år 2003. (Razack 2004; Sabbe et al. 2014) I syfte att ge ökat skydd 

åt barn har även en särskild straffrättbestämmelse mot barnäktenskap införts. För att minska risken 

för tvångsäktenskap via anhöriginvandring har de även infört krav på minimiinkomst för den part 

som bor i Norge och önskar sammanföras med sin make/maka (Mustaari 2015, Sabbe et.al 2014 ) 

Kravet på minimiinkomst infördes som ett substitut efter att förslaget om en minimiålder för 

familjeåterförening förväntades få samma skyddande verkan avfärdats. Införandet av en 

minimiinkomst förväntades skapa det skydd som man hade hoppats att nå genom en minimiålder, 

dvs ett ökat skydd för äktenskapstvång för unga personer. Resonemanget bygger på ett antagande 
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om att en fast inkomst är förenat med självständighet, och att endast personer som uppnått viss ålder 

och mognad kommer att klara av att möta inkomstkravet för familjeåterförening. (Sabbe et al. 19

2014) 

"
En stor andel av de analyserade artiklarna tar sikte på Storbritanniens hantering av tvångsäktenskap. 

Det framkommer av artiklarna att Storbritannien huvudsakligen har använt civilrättsliga verktyg för 

att motverka äktenskapstvång. År 2007 infördes ”The Forced Marriage act”, genom vilken 

civilrättsliga åtgärder i form av ”Forced Marriage Protection Order” möjliggjordes som 

skyddsåtgärd för personer som är, eller riskerar att bli, gifta mot sin vilja. (Welstead 2009; Anitha, 

Gill 2004; Macey 2008; Gill, Hamed 2016; Gill, Mitra-Kahn 2012; Gill, Engeland 2014; Enright 

2009; Sabbe et al. 2014; Meyersfeld 2011; Wilson 2007) Ytterligare intiativ togs år 2008 då 

minimiåldern för anhöriginvandring på grund av äktenskap höjdes från 18 till 21 år. Den Brittiska 

statens förhoppning var att detta skulle tvångsgifte bland unga personer. (Enright 2009; Sabbe et al. 

2014; Welstead 2009) Fram till 2014 uttryckte Storbritannien dock en motvilja mot att använda 

straffrättslig reglering som verktyg för att motverka tvångsäktenskap. Kritiska röster hävdade att en 

kriminalisering skulle leda till rasistisk stereotypifiering av etniska minoriteter och att offers 

benägenhet att anmäla, och därigenom riskera att föra föräldrar, släktingar etc, skulle minska genom 

en kriminalisering av tvångsäktenskap. Trots kritiken kriminaliserades tvångsäktenskap av den 

Brittiska regeringen år 2014. (Gill, Hamed 2016; Gill, Engeland 2014; Sargent 2015) 

"
Nederländerna har låtit använda skärpt migrationspolitik som sitt främsta verktyg mot 

tvångsäktenskap. Bland annat har minimiåldern för minimiåldern för anhörigsinvandring på grund 

av äktenskap höjts från 18 till 21 år. (Sabbe et.al 2014; Kool 2012) Det har även införts krav på att 

den part som är boende i Nederländerna (referenspersonen) ska ha uppnått viss inkomst för att 

uppehållstillstånd beviljas (Kool 2012) 

"
Även Danmark har skärpt immigrationsreglerna för anhörigsinvandring i syfte att minska 

förekomsten av tvångsäktenskap. År 2002 skärpte de minimiåldern för anhörigsinvandring från 

utomeuropeiska länder från 18 till 24 år och hårdare krav ställs numera på etniska minoriteters 

anpassning till ”danska normer” (Sabbe et al. 2014; Schmidt 2011; Razack 2004) 
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År 2008 kriminaliserade de även tvångsäktenskap. (Sabbe et al. 2014) Danmark har gått i bräschen 

för kampen mot tvångsäktenskap och är ett av de Europeiska länder som har vidtagit den mest 

restriktiva policyn gentemot tvångsäktenskap. (Razack 2004) 

"
År 2005 lades i tysk lag till att äktenskapstvång utgör särskilt allvarligt fall av olaga tvång (Chantler 

2012) men det var först år 2011 som en straffrättslig lag om tvångsäktenskap infördes och 

tvångsäktenskap kriminaliserades fullt ut. (Sabbe et al. 2014) Tyskland har lagt stor vikt vid 

integrationsinsatser som verktyg i kampen mot tvångsäktenskap. Genom ”The German New 

Immigration Act” infördes år 2007 en restriktiv politik gentemot familjeåterföreningar mellan tyska 

medborgare och personer härstammande utanför Europa. De skärpta kraven gällde bland annat krav 

på att den anländande maken innehar grundläggande kunskaper i det tyska språket samt att 

referenspersonen kan uppvisa bevis på bostad och stabil inkomst. Båda makarna måste dessutom ha 

fyllt 18 år för att återföreningen ska komma till stånd. Om någon av parterna är minderårig eller om 

referenspersonen får socialbidrag alternativt inte kan tyska riskerar makarna att nekas återförening. 

(Urbanek 2012) 

"
5. Forskningsperspektiv 

Syftet med nedanstående avsnitt är att ringa in hur tvångsäktenskap problematiseras inom de båda 

perspektiven respektive vilka centrala argument som används för att underbygga det liberalistiska 

respektive det mångkulturalistiska perspektivet på tvångsäktenskap. 

"
Inom det liberalistiska perspektivet betonas individuella friheter och rättigheter. Inom detta 

perspektiv problematiseras tvångsäktenskapets utsatthet och offrens bristande möjligheter att själva 

styra sin livssituation och att välja sin partner. (Okin 2002, s.13-15) Perspektivet präglas av ett 

grundantagande om att det finns en sammankoppling mellan tradition och tvångsäktenskap, och 

tvångsäktenskap kulturaliseras ofta. Detta sker bland annat genom att tvångsäktenskap benämns 

som en ”harmful cultural practise” och att särskilda etniska grupper pekas ut som särskilt benägna 

att utöva, och bli utsatta för tvångsäktenskap. (Sabbe et al. 2014) Inom det liberalistiska 

forskningsperspektivet finns även en feministisk förgrening. Inom denna förklaras våldet i 

huvudsak med patrarkatsteorier, och patriarkala strukturer lyfts fram som den bakomliggande 

orsaken till äktenskapstvång. Eftersom att denna koppling mellan patriarkatet och tvångsäktenskap 

inte framkommer bland alla liberalistiska forskare har jag därför valt att i analysen skilja det 

liberalistiska perspektivet respektive det liberalfeministiska perspektivet åt. Denna uppdelning 
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genomfördes genom att artiklar som använde begreppen ”violence against women” eller ”VAW” 

klassificerades som feministiska, medan de artiklar som kopplade tvångsäktenskap till våld mot 

kvinnor kategoriserades som icke-feministiska. 

"
Förespråkare för det mångkulturalistiska perspektivet kritiserar det liberalistiska tankesättet för att 

vara rasistiskt och kulturimperialistiskt. Särskilt kritiska är de till kulturaliseringen av problemet då 

detta uppfattas som ett sätt att reproducera rasistiska stereotyper. Inom mångkulturalismen betonas 

således gruppens fri och rättigheter (rätt att utöva sin kultur, rätt att inte bli utsatt för rasism etc) 

framför individens fri och rättigheter. (Okin 2002 s.14-15) 

"
"
Tema 1 - Artiklar som utgår från ett liberalistiskt perspektiv 

Inom det liberalistiska perspektivet anses tvångsäktenskap vara tätt sammankopplat med kulturella 

normer och traditioner (Gangoli, Mccarry 2008; Hasan 2009; Kibria 2012; Macey 2008; Meyesfeld 

2011; Sargent 2015; Shams Uddin 2006). Denna koppling sker ofta genom att äktenskapstvång 

kopplas samman med vissa religiösa praktiker (främst islam). (Macey 2008; Shams Uddin 2006) 

Kulturaliseringen av problemet sker även genom hänvisningar till etnisk grupptillhörighet. Detta 

genom att människor som härstammar från ”traditionella” och ”patriarkala” samhällen påstås vara 

särskilt utsatta för äktenskapstvång. (Gangoli, Mccary 2008; Hasan 2009; Meyesfeld 2011; Kibria 

2012; Sargent 2015)  

"
Tvångsäktenskap uppfattas inom det liberalistiska perspektivet vara ett resultat av starka könsroller 

och en hierarkisk samhällsordning där unga förväntas underordna sig äldre släktingars krav och val 

av partner. Unga flickors underordning påstås vara särskilt påtaglig, och tvångsäktenskap kan därför 

vara ett sätt att utöva social kontroll av flickors sexualitet och val av partner. (Macey 2008; Shams 

Uddin 2006) Behovet av att bibehålla familjens heder hävdas vara stort i traditionella samhällen. 

Personer som bryter mot hedersnormer gällande sexualitet och könsroller, exempelvis genom 

homosexualitet eller att ha utomäktenskapliga pojkvänner/flickvänner, riskerar därför att utsättas för 

äktenskapstvång i syfte att rädda familjens heder och anseende. (Hasan 2009; Macey 2008; Kibria 

2012; Shams Uddin 2006) 

"
Inom det liberalistiska perspektivet lyfts den individuella friheten fram som en essentiell 

förutsättning för ett lyckligt och gott liv. Rätten att själv få välja sin partner betraktas som en 
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grundläggande rättighet, varpå tvångsäktenskap betraktas som ett brott mot mänskliga rättigheter. 

Genom tvångsäktenskap berövas offren rätten till självbestämmande och kroppslig integritet 

(Gangoli, Mccarry 2008; Hasan 2009; Macey 2008; Meyersfeld 2011; Shams Uddin 2006) Det 

kopplas även samman med en rad hälsorisker såsom psykiskt och fysiskt våld inom äktenskapet, 

våldtäkt och psykisk ohälsa. (Hasan 2009; Macey 2008) Enligt Hasan (2009) ger tvångsäktenskap 

och arrangerade äktenskap i vissa samhällen även upphov till en storskalig immigration, vilken 

uppfattas skapa integrationssvårigheter. Detta resonemang bygger på ett antagande om att 

tvångsäktenskap sker inom den egna kulturella gruppen, varpå människor väljer att skapa starkare 

band inom den egna gruppen istället för att integreras in i det omgivande samhället. (Hasan 2009) 

"
"
Samtliga artikelförfattare som företräder det liberalistiska perspektivet i analysen är ense om att 

tvångsäktenskap är ett allvarligt samhällsproblem. De är också överens om att nuvarande politiska 

och juridiska verktyg är otillräckliga för att kunna bekämpa tvångsäktenskap. Enligt Shams Uddin 

(2006) och Meyersfeld (2011) är den största bristen att det saknas en tydlig definition av begreppet 

tvångsäktenskap och avsaknad av stringens i rättens hantering av dessa ärenden. Kritiken gäller 

framförallt hur tvångsäktenskap behandlades inom Brittisk civilrätt, och det är således inte möjligt 

att avgöra hur nyss nämnda forskare förhåller sig till situationen efter att Storbritannien år 2014 

övergick till en straffrättslig reglering av tvångsäktenskap. 

"
 Storbritannien har varit noga med att skilja på arrangerade äktenskap från tvångsäktenskap. Detta 

för att inte ge upphov till ett diskriminerande system som missgynnar etniska minoriteter som 

vanligen tillämpar arrangerade äktenskap som ett naturligt sätt att ingå äktenskap. (Gangoli, 

Mccarry 2008; Hasan 2009; Macey 2008; Sargent 2015; Shams Uddin 2006) Gangoli och Mccarry 

(2008) samt Macey (2008) påpekar att möjligheten till fria val i realiteten är mycket begränsad även 

vid fall av arrangerade äktenskap. Starka gruppnormer och förväntningar kan ge upphov till ett 

psykiskt tvång. Dessa forskare misstänker därför att definitionen av tvång inte stämmer överens 

med berörda gruppers upplevelser, och hävdar att en legal definition som bättre matchar offrens 

reella upplevelser bör skapas. (Gangoli, Mccarry 2008; Macey 2008)  

"
Det liberalistiska perspektivet med feministiska argument 

Inom det liberalfeministiska perspektivet ses tvångsäktenskap som en form av våld mot kvinnor. 

Kvinnor är särskilt drabbade av tvångsäktenskap och det anses därför vara befogat att lyfta fram 
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deras situation i diskussionen. Tvångsäktenskap härleds till de patriarkala strukturer som påstås 

prägla vissa samhällen/kulturer. (Chantler 2012; Welstead 2009; Quek 2013)  

"
Welstead (2009) menar att tvångsäktenskap leder till våld, isolering från vänner, avbruten 

utbildning och ekonomiskt beroende hos kvinnor från etniska minoriteter. Med tanke 

tvångsäktenskapets könade konsekvenser anses restriktiva åtgärder vara befogade. Att inte 

kriminalisera tvångsäktenskap betraktas som ett svek gentemot kvinnor från etniska minoriteter, då 

de förnekas det skydd som de behöver för att nå en jämställd position i samhället(Chantler 2012; 

Welstead 2009; Quek 2013) 

"
Tema 2- Artiklar som utgår från ett mångkulturalistiskt perspektiv. 

"
Förespråkare för det mångkulturalistiska perspektivet kopplar, till skillnad från de forskare som 

representerar den liberalistiska ståndpunkten, inte samman dessa patriarkala strukturer enbart med 

”icke-västerländska” kulturer utan framhäver att strukturerna finns i alla samhällen. (Anitha, Gill 

2009; Enright 2009; Wilson 2007)  

"
Orsakerna respektive konsekvenserna av tvångsäktenskap upptar dock inte något större fokus i de 

mångkulturalistiska artiklarna. Huvudfokus ligger istället på att problematisera rådande lagstiftning 

samt att förseslå alternativa verktyg för att hantera tvångsäktenskap. Särskilt kritiska är de gentemot 

liberalismens kulturella perspektiv som har fått fäste inom den internationella hanteringen av 

tvångsäktenskap.Sammankopplingen mellan etniska minoriteter och tvångsäktenskap uppfattas som 

ett sätt att kulturalisera problemet. Detta påstås leda till att rasistiska stereotyper reproduceras. 

(Anitha, Gill 2009; Gill, Mitra-Kahn 2012; Dustin, Phillips 2004; Urbanek 2012; Wilson 2007) 

Detta tycks i synnerhet gälla muslimer då dessa i media och i den allmänna debatten ofta pekas ut 

som särskilt benägna att utöva äktenskapstvång. (Anitha, Gill 2009; Enright 2009; Gill, Hamed 

2016; Kool 2012; Razack 2004; Sabbe et al. 2014; Schmidt 2011; Wilson 2007) 

"
Kritiker menar att kulturaliseringen av problemet möjliggör, och förstärker, särskiljandet mellan 

majoritetsbefolkningen och personer med utländsk härkomst. Detta tar sig uttryck i en så kallad 

andrafiering där personer med västerländsk bakgrund kopplas samman med attribut som 

modernitet, jämlikhet och rättvisa, medan personer av ”icke-västerländsk” härkomst pekas ut som 

patriarkala, omoderna och traditionella. (Enright 2009; Kool 2012; Lenon 2012; Razack 2004; 
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Schmidt 2011; Urbanek 2012) Detta kan ge upphov till könade stereotyper och befästa bilden av 

invandrarkvinnan som ett passivt offer . (Anitha, Gill 2009; Gill, Engeland 2014; Sabbe et al. 2014; 

Urbanek 2012; Wilson 2007) Enligt Sabbe, Temmerman, Brems och Leye (2014) är den här typen 

av kulturella framställningar problematiska då det medför att tvångsäktenskap inte får status som 

våld mot kvinnor utan istället betraktas som ett isolerat kulturellt problem. Detta kan medföra att en 

djupare förståelse för tvångsäktenskapets bakomliggande strukturella faktorer uteblir. (Sabbe et al. 

2014)  

"
Europas insatser och verktyg mot tvångsäktenskap präglas av ett kulturellt perspektiv, och med 

anledning av den andrafiering och ökade rasism som detta påstås ge upphov till är företrädare för 

det mångkulturalistiska perspektivet kritiska gentemot Europeeiska länders hantering av problemet. 

(Anitha, Gill 2009; Dustin, Phillips 2004; Enright 2009; Gill, Mitra-Kahn 2012; Razack 2004; 

Sabbe et al 2014; Schmidt 2011; Urbanek 2012; Wilson 2007)  

"
Flera av artikelförfattarna problematiserar kriminaliseringen av tvångsäktenskap och uppfattar 

användningen av repressiva åtgärder som ett sätt att kontrollera, snarare än att skydda, etniska 

minoriteter. (Gill, Mitra- Kahn 2012; Sabbe et al. 2014; Wilson 2007) Vidare kritiseras 

kriminaliseringen av tvångsäktenskap för att vara ineffektiv och endast få en symbolisk verkan. 

Detta på grund av att straffhotet kan få begränsad verkan i kollektivistiska kretsar där självintresset 

är underordnat gruppnormer och gruppens intresse (Gill, Engeland 2014; Gill, Hamed 2016; Sabbe 

et al. 2014; Wilson 2007) Dessutom framhävs att straffhotet kan göra offer ovilliga att göra en 

anmälan i de fall förövarna utgörs av familjemedlemmar. Oron över att familjemedlemmar ska 

hamna i fängelse kan leda till att offer inte berättar om sin utsatthet för berörda myndighetspersoner. 

(Gill, Engeland 2014; Gill, Hamed 2016, Wilson 2007) En straffrättslig reglering av 

tvångsäktenskap kan även leda till avsaknad av fällande domar till följd av de bevissvårigheter som 

orsakas av straffrättens höga beviskrav. (Sabbe et.al 2014) 

"
Kritik riktas också mot den skärpta migrationspolitik som gör sig gällande i införandet av olika 

typer av krav som ska vara uppfyllda för att en person som vill återförenas med sin make/maka i 

Europa ska ha rätt till uppehållstillstånd. Införandet av språkliga och socioekonomiska krav medför 

att många förövas rätten att återförenas med sin partner. (Kool 2012; Mustaari 2015) Att vissa 

länder har valt att införa en höjd minimiålder för familjeåterförening kan betraktas som ytterligare 

ett sätt att exkludera etniska minoriteter från medborgarskap. (Kool 2012; Mustaari 2015; Razack 
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2004; Sabbe et al. 2014; Schmidt 2011) Det finns misstankar om att den i sammanhanget ökade 

användningen av migrationspolitiska åtgärder ett sätt att disciplinera och kontrollera muslimer. 

Resonemanget grundar sig i den ökade misstänksamhet gentemot muslimer som har utlösts genom 

Terrorattacken 9/11. Användandet av det migrationspolitiska verktyget i kampen mot 

tvångsäktenskap kan utifrån detta perspektiv ses som ett svepskäl för en invandrarfientlig politik.

(Anitha, Gill 2009; Gill, Mitra-Kahn 2012; Sabbe et al. 2014; Schmidt 2011) Mustaari (2015) 

menar att de skärpta kraven för familjeåterförening går emot EU-konventionens artikel åtta om 

rätten till respekt för privat och familjeliv.  

"
Den skärpta migrationspolitiken uppfattas inte bara vara diskriminerande utan påstås även leda till 

att urlaka kvinnors rättigheter. Då männen ofta immigrerar före kvinnorna, är det främst kvinnor 

som riskerar att förnekas medborgarskap via familjeåterförening. I detta avseende är det möjligt att 

skärpt migrationspolitik som verktyg mot tvångsäktenskap snarare bidrar till att förstärka ”icke-

västerländska” kvinnors utsatthet än att hjälpa dem. (Anitha, Gill 2009; Gill, Engeland 2014; Sabbe 

et al. 2014; Urbanek 2012; Wilson 2007) 

"
Flera mångkulturalister riktar direkt kritik gentemot den liberalfeministiska hanteringen av 

tvångsäktenskap. Urbanek (2012) menar att det liberalfeministiska jämnställdhetsidealet döljer den 

reella snedfördelningen av rättigheter mellan medborgare. Urbaneks resonemang bottnar i en kritik 

gentemot feminismens antagande om att kvinnors utsatthet är universell, och att vita personer därför 

kan ta sig rätten att definiera invandrarkvinnors utsatthet. (Urbanek 2012) Enligt Gill och 

MitraKahn (2012) är det denna avsaknad av ett intersektionellt perspektiv på tvångsäktenskap som 

leder till särskiljandet mellan arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Baserat på ett antagande 

om att arrangerade äktenskap utgör en naturlig del av vissa kulturers äktenskapsnormer har flera 

länder valt att inte betrakta arrangerade äktenskap som tvångsäktenskap, detta trots att det finns 

indikationer på att även arrangerade äktenskap inkluderar psykiska påfrestningar och tvång. Gill 

och Mitra-Kahn menar att ” this notion of the free self is predicated on the normative experiences of 

a white man”. (Gill, Mitra-Kahn 2012) Den liberala feminismens avsaknad av ett intersektionellt 

perspektiv kan i detta avseende omöjliggöra en djupare förståelse för tvångsäktenskapets 

bakomliggande patriarkala strukturer. (Anitha, Gill 2009; Gill, Engeland 2014; Gill, Mitra-Kahn 

2012) 

"
" �                                                                                                                                   72



Bilaga 3- Beskrivning av exkluderat material "
Nedan följer en kort presentation av de texter som uteslöts under avgränsningen av materialet. Detta 

görs för att motivera avgränsningen av materialet. 

"
*2014/15:1880 En feministisk utrikespolitik (L), 2014/15:2443 Post 2015 millenniemålen (KD), 

2014/15:2993 Frihet och utveckling i världen (M), 2015/16:123 En svensk utrikes- och 

utvecklingspolitik för barns rättigheter (V), 2015/16:2262 En liberalfeministisk utrikespolitik (L), 

2015/16:2971 Frihet och utveckling i världen (M) samt 2016/17:2768 Frihet och utveckling i 

världen (M); tar upp frågor kring hur Sverige kan bidra till en rättvisare värld. Tvångsäktenskap 

nämns som en av de orättvisor som världens kvinnor och barn är utsatta för, men några lagförslag 

eller strategier riktade mot tvångsäktenskap presenteras inte. 

"
*2016/17:3000 Förebyggande arbete för ökad hälsa (L) Presenterar en strategi i arbetet mot ohälsa. 

Tvångsäktenskap påstås vara en av flera källor till ohälsa, men fenomenet problematiseras inte på 

något djupare plan. 

"
*2016/17:3287 Utvecklat arbete mot våldsbejakande extremism (M,C,L,KD) Presenterar/synonym 

ett förslag på hur arbetet mot extremism bör läggas upp. Kopplar inte alls tvångsäktenskap till 

frågan, motionen tycks ha inkluderats i sökresultatet enbart för att de använde begreppet 

tvångsäktenskap vid ett tillfälle i texten (”För tydlighets skull bör 

påpekas att företeelser som hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och 

tvångsäktenskap förekommer i olika grupperingar med olika religiös tillhörighet”) 

"
*2014/15:2524 Straffskärpningar (SD) 2015/16:2834 Straffskärpningar (SD) och 2016/17:2303 

Straffskärpningar (SD); Motioner gällande straffstkärpningskrav på specifika typer av brott, 

däribland människohandel. Tvångsäktenskap nämns som en form av trafficking. Den här typen av 

tvångsäktenskap, i form av organiserad brottslighet och människohandel, ligger utanför denna 

studies fokus/syfte. 

"
*2015/16:1378 Fruimport och våld mot anknytningskvinnor (C) respektive 2016/17:1440 Stoppa 

förekomsten av fruimport och våld mot anknytningskvinnor (C); tar fasta på problematiken kring så 

kallad ”fruimport”, dvs svenska män som ”importerar” utländska kvinnor som flickvänner/partner 
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och sedan utnyttjar deras utsatta situation genom att misshandla dem och behandla dem illa. Även 

denna typ av frågor ligger utanför arbetets fokus/syfte. 

"
*2014/15:2766 Situationen för kristna i världen (SD), 2015/16:2127 Situationen för kristna i 

världen (SD) samt 2016/17:469 Situationen för kristna i världen (SD); rör kristna minoriteters 

utsatthet i vissa länder. Tvångsäktenskap nämns endast som en, av flera, former av förtryck som 

kristna i vissa delar av världen blir utsatta för. Tvångsäktenskap som fenomen diskuteras dock inte. 

"
*2016/17:135 Könssegregation och hederskultur i skolan (V) 

Pekar ut tvångsäktenskap som en form av hedersförtryck. Könssegregation påstås vara källa till att 

hedersförtryck kan reproduceras, det som problematiseras och det som lösningsförslagen är dock 

inte tvångsgifte per se utan könssegregationen, och inga lagförslag gällande tvångsäktenskap 

framkommer därför i motionen. 

"
*2015/16:2334 Arbete mot våld i nära relationer (M) Presenterar nuvarande tvångslagstiftning och 

framför krav på ökade åtgärder i frågan. För djupare problematisering och förslag på strategier 

refererar man dock till motion 2015/16:2645, och det är också i den senare som lagförslagen kring 

tvångsäktenskap presenteras. Därför används motion 2015/16:2645 istället för motion 

2015/16:2334. 

"
2015/16:3126 En ansvarsfull invandringspolitik (SD) samt 2016/17:3409 En ansvarsfull 

invandringspolitik (SD) presenterar Sverigedemokraternas syn på hur Sverige bör modifiera sin 

invandringspolitik. Tvångsäktenskap nämns endast en gång, och har således en väldigt perifer roll i 

motionen. Några lagförslag gällande tvångsäktenskap presenteras inte. 

"
2016/17:3555 Med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för 

en jämställd framtid (M) diskuterar hur ett mer jämställt Sverige ska skapas. Inga lagförslag riktade 

mot tvångsäktenskap presenteras dock, utan problematiken nämns bara indirekt (som en form av 

ojämställdhet som förekommer i samhället) 

"
"
"
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