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Förord  

Den här texten utgör del i rapporteringen av forskningsprojektet Att 
utforska urbant våld – en studie om rum, makt och social hållbarhet. 
Projektet omfattar fyra delstudier delade mellan Uppsala universitet 
(Irene Molina, projektledare), Lunds universitet (Diana Mulinari), 
Stockholms universitet (Juan Velásquez) och Malmö högskola (Carina 
Listerborn). I forskningsansökan till FORMAS hävdade vi inlednings-
vis att ”en stad som är fragmenterad genom segregation, våld, rädsla 
och social ojämlikhet är en stad som är dömd till kollaps.” För att 
motverka detta menade vi då att sociokulturell integration var något 
man skulle sträva efter för att uppnå en mer hållbar stad. Vad vi me-
nade med integration och hållbarhet visade sig senare bli mer kom-
plext än vad vi hade förutsett.  

Integration är ett begrepp som ofta betyder att exempelvis invandra-
re förväntas integrera sig till ”det kulturellt svenska” i samhället. Be-
greppet har liksom bäddat för en kulturisering av politiken. Med det 
menas att i diskussionen om välfärdskapitalismens tillkortakomman-
den kulturella förklaringar åberopas som mer centrala för att avledda 
en djupare debatt om de dimensioner av ojämlikhet som bär upp det 
patriarkala klassamhället (Brown 2008, Žižek 2008). Integrationen av 
nyanlända i relation till rådande dimensioner av ojämlikhet (längst till 
exempel klass, boplats, genus, sexuell läggning, etniska positioner 
och/eller erfarenhet av migration från koloniala förhållanden) behöver 
problematiseras.  

Likaså behöver man diskutera vad en okritisk integration till dessa 
dimensioner av ojämlikhet betyder för en social hållbar stad. Med des-
sa insikter knyter delprojektet an till det ursprungliga övergripande 
syftet för hela projektet som var att främst bidra med innovativa teore-
tiska perspektiv på studiet av våld som diskurs och praktik kring, och 
till vilket en mångfald av omtvistade identiteter skapas i staden. För 
att operationalisera dessa ambitioner har varje forskare i projektet ge-
nomfört delstudier kring våld och rasism, våld och genusifierad rädsla, 
grannsamverkan mot brott samt bränder och andra uttryck av våld i de 
lokala samhällena.  



 

Mot denna bakgrund har vi ställt frågor om våld, rädsla och social 
ojämlikhet och problematiserat dessa inte minst mot bakgrund av tidi-
gare diskussioner om diskriminering, segregation och rasismens kon-
sekvenser i Sverige. Ett av målen med projektet var att föra ett inter-
sektionellt perspektiv (de los Reyes & Mulinari 2005) på urbant våld 
som kunde nyansera dessa tidigare debatter genom att lyfta fram nya 
post-koloniala aspekter (de los Reyes, Molina & Mulinari 2002). Un-
der projektets gång började vi överväga en del teoretiska perspektiv i 
allt från Bourdieus (2001) idéer om symboliskt våld och Wacquants 
(2006) tankar om våldets förhållande till välfärdsstatens tillkorta-
kommanden till Žižeks (2008) förklaringsmodell om systemiskt, sub-
jektivt och objektivt våld. Vi diskuterade olika sätt att betrakta platser 
som blir utvalda för särskilda insatser som relaterade till urbant våld 
(Molina 2006; Ericsson 2006; Agamben 2004) eller som upplevs som 
otrygga att vistas i utifrån både genus- och etnicitetsaspekter (Lister-
born 2002, Sixtensson 2009). Personligen har jag varit mest intresse-
rade av att utveckla idéer om förortsfeminism (Velásquez 2007) och 
tanken om att bejakandet av starka upplevelser av våld är knutna till 
någon form av känslopolitik (Ahmed 2004). Det var många olika sa-
ker som i sökandet efter inspiration till egna teoretiska bidrag trängdes 
om utrymmet. I denna trängsel och med sådana ambitioner om nya 
perspektiv på våld och urbant liv, föddes den text som här Maja 
Lundqvist presenterar.  

Innan läsaren får bekanta sig med textens huvuddel låt mig nämna 
några viktiga aspekter som kan sätta texten i ett vidare sammanhang. 
Med de personer vars berättelser tas upp för analys i rapporten lyfts 
också en del rumsliga skiljelinjer som strukturerar de intervjuades 
berättelser. Som det framgår av undertiteln; staden, landet och världen 
utgör tre geografiska skalor som knyter ihop personernas olika erfa-
renheter av våld. Detta bidrar till att lyfta personernas erfarenheter 
sedda ur deras sätt att ansluta till transnationella fält på lokal nivå 
(Glick Schiller & Çağlar 2009). När forskargruppen konstituerades 
inför ansökan delade vi oss i olika delstudier som skulle föras i städer-
na där vi var verksamma i. Uppsala-Stockholm och Malmö-Lund kom 
att bilda ram för fältstudierna inledningsvis. Den här rapporten lägger 
fram en del insikter från personer som bor och verkar i och från Göte-
borg, som transnationellt fält. Textens mål är dock att synliggöra de 
processer som från Göteborg berör människor som mycket väl kunde 
ha haft sin vistelse i vilken annan stad som helst i Sverige. Det handlar 
i slutändan om människor som genom sin erfarenhet av migration 
också kopplar sitt lokala samhälle till resten av världen. Rapporten 
lyfter fram hur dessa personers erfarenheter bildar en vis kontinuitet 



 

som genom våld knyter ihop platser inom storstaden med landet och 
världen.  

För att spinna vidare på det transnationella fältet under de senaste 
åren har internationell forskning om risker och forskning om transna-
tionell migration blivit två fält som kommit allt närmare varandra. Å 
ena sidan har vi konkreta klimatförändringar och naturkatastrofer som 
redan nu tvingar miljontals människor att migrera. Å andra sidan har 
vi våld från krig eller politiskt, ekonomisk, etniskt eller sexuellt för-
tryck som har präglat Sveriges flyktingmottagande under åren. De 
personer som intervjuades inför rapporten utgjorde ingen homogen 
”grupp” som skulle kunna urskiljas från resten av befolkningen mer än 
genom dess erfarenhet av migration. Detta var ett intressant metodo-
logiskt grepp för att se hur erfarenhet av våld skulle länka dem sam-
man. Ur denna synvinkel avhandlades ämnet från tolkningsperspekti-
vet internationell migration och etniska relationer, IMER. Av detta 
följer att de empiriska inslagen som tas upp påminner om personer 
som under de senaste åren kommit till ett samhälle som också befinner 
sig under snabba förändringar. Genom dessa ramar ansluter texten till 
en kritik som på senare tid har förts mot forskning som har betraktats 
som representativ för en sorts metodologisk nationalism (Castles 
2004, Beck 2002, Wimmer & Glick Schiller 2003). I denna forsk-
ningstradition utgör nationsgränser de naturliga analytiska avgräns-
ningarna för hur man ska se på människors samhällsorganisation.  I 
och med att forskarna så oreflekterat tar nationalgränserna för givna 
kommer forskningen i sig att bidra till att upprätthålla dessa nations-
gränser. De processer av skillnadsskapande som dras igång med den 
ansatsen är naturligtvis mycket problematiska. I en värld där männi-
skor oundvikligen blir alltmer knutna till varandra bidrar ansatsen till 
att upprätthålla utanförställanden som bäddar för diskriminering, seg-
regation och rasism. Därför har detta delprojekt haft ambitionen att 
ifrågasätta metodologisk nationalism inte bara teoretiskt utan även 
med nya forskningspraktiker.  

Maja Lundqvist som har skrivit rapporten fick alltså samla ett mate-
rial med fokus på att vaska fram nyanser i sättet att forska om perso-
ner som lever i Sverige under villkor som dels skiljer dem från majori-
tetsbefolkningen, men som även kvalificerar dem till andra typer av 
majoritetssamhällen (se Appadurai 2007). Vi får bekanta oss med 
kvinnor som står under olika typer av stöd och press beroende på vil-
ken form av aktörskap som öppnade för deras migrationserfarenhet 
från Södra Asien eller från Sydamerika. I likhet med kvinnor har 
männen i intervjustudien också skilda migrationserfarenheter. Som det 
gör med kvinnor tillskriver samhället dem olika sociala positioner. 
Våldet som tvingar dem till Sverige bestämmer lika mycket vad som 



 

ska bli av deras framtid. Det är ett våld från då, och ett våld från nu 
som vi möter i berättelserna.  Männen får både en skild position och 
ett annorlunda bemötande i allt från huruvida man flydde undan 1970-
talets diktaturer i Sydamerika till hur den ”papperslöse” inte tillåts ta 
plats i samhället om den flyr 2010-talets krig i Afghanistan. Visa hi-
storier har en vis legitimitet hos makthavarna från då, medan andra 
inte har det beroende på hur samhällets stämma i världssamfundet 
förändras.  

I och med kvinnors allt större kliv på den globala arbetsmarknaden 
har vi även fått en all tydlig feminisering av den globala migrationen 
(Koser & Lutz 1998). Med det följer också de skilda inslagen av ex-
ploatering på arbetsmarknader. Dessa går från nationella till transna-
tionella rum, men vars klass- eller genusmässiga exploateringsvillkor 
överskuggas av migranternas nationaliteter eller etniciteter (Lutz 
2002: 91). Diskriminering och rasism bemöter därvid många kvinnliga 
migranter även på grund av kön, sexuell läggning eller religiös tro (se 
Sixtensson 2009). Den nya situationen har lagt grunder för exklude-
ringar och osynliggörande som ställer kvinnor boende på eftersatta 
ytterområden till olika former av förortsfeminism (Velásquez 2007). I 
denna riktning har meningen också varit att analysera olika inslag av 
metodologisk nationalism på urbant våld från ett Intersektionellt per-
spektiv (de los Reyes & Mulinari 2005). Bland annat problematiserar 
texten huruvida den så kallade hegemoniska feminismen relaterar till 
metodologisk nationalism. Med dessa ögon kunde Maja fråga sig sa-
ker som vad det så kallade ”hedersrelaterade” våldet kan göra med 
klasspositioner. Frågan innebär en skärningspunkt mellan genus, klass 
och kvinnors migrationserfarenhet som gestaltar ett fält som på senare 
år har engagerat en betydande andel av den svenska jämställdhetsap-
paraten. Svaren är förstås inte enkla, men kan börja bryta mot kulturi-
seringen av viktiga samhällsproblem.  Istället för att bara ägna sig åt 
att studera de subjekt som blir involverade i våldet i sig, går det att se 
hur en studie om själva våldet kan bjuda på alternativa tolkningar. 
Dessa slår in oss på vägar som kan bryta mot de etablerade formerna 
av metodologisk nationalism som vi försöker befria oss ifrån. När vi 
skiftar perspektiv från vad folk gör med våld till vad våld gör med 
folk, synliggörs en stor del av det systemiska våldet som bär upp andra 
former av våld, till exempel det subjektiva våldet som enskilda perso-
ner kan drabbas av symboliskt och fysiskt, och det objektiva våldet 
som de blir kartlagda för av myndigheter och institutioner, inklusive 
forskning. 

Utifrån denna omkastelse bidrar Maja med värdefulla nyanser som 
öppnar för intressanta nytolkningar. Jag lyfter bara våld mot kvinnor, 
för att visa på hur perspektivbyte hjälper att synliggöra rollen som 



 

metodologisk nationalism brukar få i reproduktionen av systemiskt 
våld. Denna är en diskurs som under senare år med intensiv invand-
ring har också kulturiserats för att mer och mer gå under beteckningen 
”hedersrelaterat våld”. Maria Carbin (2009) har i sin doktorsavhand-
ling pekat på hur denna diskurs har växt fram i policydokument, insti-
tutionella insatser samt i olika former av argumentation hos politiker i 
den svenska riksdagen. Intressant är att försöka reda ut hur denna 
diskurs bemöts av kvinnor som ringades in som föremål för såväl in-
stitutionellt beskydd som vetenskaplig forskning. Carbin visar hur 
framväxten av diskursen fick en stor medial uppmärksamhet, som på 
samma sätt som den skapade sin egen självgoda byråkrati påverkade 
både kunskapsproduktionen och resursfördelningen i samhället. På så 
sätt kunde diskursen ses som exempel på hur metodologisk nationa-
lism kom till uttryck genom den rådande hegemoniska feminismen i 
landet. I denna intervjustudie framgår hur några kvinnor bemöter dis-
kursen som ansluter till olika former av symboliskt våld mot vilket 
dem också gör motstånd till. I texten tas upp hur kvinnor som Faridhe 
och Shirin tar itu med två former av systemiskt våld, den ena är stats-
terrorism som drabbar vänner i Iran, och den andra den juridiska un-
dantagande som drabbar de själva i Sverige – till exempel genom oli-
ka insatser mot så kallat ”hedersrelaterat” våld. Kvinnorna finner 
lämpligt att bekämpa båda, även om nationalstatens aktörer gärna 
skulle se att dem bara gjorde utfästelser mot patriarkala excesser av 
regimen i Iran. Här ser man att de olika former av våld som de drab-
bas av förde kvinnorna till att skapa eller ansluta sig till transversella 
former av politisk mobilisering (se Yuval-Davis 1997, Cockburn 
1998, Velásquez 2007). De visar med dessa allianser vägar ut ur de 
nationalistiska inslag som står i vägen för att utleva sina mänskliga 
rättigheter, både i Iran och i Sverige. Genom sin mobilisering i dessa 
allianser ger kvinnorna utryck för en form av upproriskt medborgar-
skap, eller insurgent citizenship (Holston 2009) som är vanligt före-
kommande bland kvinnor från förorternas marginaliserade och icke 
erkända medborgare i världens megastäder (Velásquez, 2011 kom-
mande).  

Det systemiska våldet ställer oss också inför nya emotionella utvä-
gar som folk använder för att hantera våldets verkan. Från ett Queer-
feministiskt håll har Sara Ahmed (2004) lyft fram betydelsen av den 
emotionella politik som transnationella migranter möter i USA, Eng-
land och Australien i takt med de politiska skiftningar som påskyndat 
en radikalisering av rasismen. I det svenska landskapet som beskrivs i 
denna text genom intervjupersonerna har vi å ena sidan rädslan, fruk-
tan, och främlingshatet. De intervjuade berättade om en rädsla för våld 
som tvingar dem till underkastelse. Det kan gälla rädsla för att bli sla-



 

gen av sin egen livskamrat, rädslan att bli anfallen av en främling i sitt 
eget hem, eller fruktan för att bli bragd om livet av statsterrorismens 
agenter. Å andra sidan har vi efterfrågan på mer säkerhet som bäddar 
för ett slutet samhälle. Framväxten av denna slutenhet, eller sekuritise-
ringstanken (Caldeira 2004) överskuggar solidariteten i samhället. När 
denna tanke tar över skapas grund för att samhället drivs av sin egen 
fruktan. Bara under hösten 2010 när denna text skulle färdigställas 
ägde en rad episoder rum som tvingade det svenska samhället till stora 
prövningar. En ny laserman satte Malmö i skräck, nya terrorvarningar 
från säkerhetspolisen utlystes, följda av avslöjandena om spioneri för 
att förebygga hot och terrordåd mot amerikanska ambassader i de nor-
diska länderna. Till slut sprängde sig en självmordsbombare i centrala 
Stockholm. Det verkade som att våld, hot om våld och sekuritisering 
höll på att sätta det svenska samhället på prov.  

Hanteringen av dessa episoder påminner om hur lätt det kan gå att 
omvandlas från ett ganska öppet till ett relativt sett mer slutet och 
våldsreglerat samhälle. De politiska efterspelen introducerade viktiga 
perspektivbyten om hur våld hanteras i samhället med avseende på 
lokala och globala aktörer. Nu är frågan om vi står inför en situation 
där anslutning till krig, samt hantering av våld och hot om våld börjar 
utkristallisera sig som extra vägledande för den fortsatta samhälls-
byggnaden. Det är där vi kommer till utgången av våldets reglerande 
kraft.  

Den här texten gör en inbjudan att lägga märke till hur våld blir till 
subjekt och till politisk agenda både för isolerade fanatiker och för 
folkvalda politiker som försöker gardera det demokratiska systemet 
mot dessa. Det paradoxala är att våra riksdagspolitiker gör dessa an-
strängningar samtidigt som beslutar att ansluta till krig i andra delar av 
världen för att ”slås” för jämställdhet, och solidaritet och hållbar ut-
veckling och demokrati. Centralt här är att lyfta fram hur samhället 
aktiverar nya uppsättningar av emotionella utvägar för att förstå vål-
dets reglerande kraft. Men även för att mobilisera nya och frigörande 
solidaritetsformer som lägger grund för inkluderande samhällsgemen-
skaper som kan ta itu med rädslan, fruktan och främlingshatet.    

 
Juan Velásquez 
Fil. Dr., forskarassistent 
CEIFO, Stockholms universitet 
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Inledning 

Verklighetens folk har jag kallat den breda del av Sveriges befolkning 
som lever ett alldeles vanligt, hederligt arbetande liv och för vilka po-
litik kommer i andra hand. Det kan vara allt från undersköterskor till 
professorer; i sommar har de säkert gjort som de brukar: bara tagit det 
lugnt, åkt till landet och snickrat, gått på loppmarknad, slagits mot fäs-
tingar, tagit barnen till stranden eller åkt utomlands (DN 2009-09-17). 

 
Citatet ovan är hämtat från Göran Hägglunds uttalande i DN om 
“verklighetens folk”. Det finns mycket att säga om Hägglunds text, 
men var sak har sin tid och för mig är det just nu konstruktionen av 
verkligheten som är intressant. Genom begreppet reglerande, som 
återfinns i textens titel, möjliggörs en förståelse av det våldsamma i 
konstruktionen av verkligheten. Begreppet syftar på den makt som, 
mer eller mindre, bestämmer vad vi är och vad vi kan bli (jmf. Butler, 
2006: 73). De tolv personer vars berättelser utgör stommen i denna 
text lever alla i Sverige idag och utgör en del av “verklighetens folk”, 
men i Göran Hägglunds verklighet finns det inte plats för dem. Hägg-
lunds verklighet är nämligen en utan politik och därmed utan konflik-
ter och våld. Att denna verklighet varken delas av, eller är önskvärd 
för, alla blir tydligt i min intervjustudie och en av mina informanter 
ställde sig följande fråga: 

Varför är man så jävla rädd för våld? Våld är inte så farligt som det 
framstår, våld är ju en del av verkligheten.  

Dessa ord avslutade min sista intervju, och intressant nog var det för-
sta och enda gången, under alla mina intervjuer, som den frågan ställ-
des. Sådana funderingar är dock helt centrala för den slovenska socio-
logen Slavoj Žižeks (2009) resonemang i boken Violence. Han menar 
att det är någonting misstänkt med en direkt konfrontation med våld, 
att den övermäktiga skräck som följer våldshandlingar eller empatin 
som man känner med dess offer ofrånkomligen skymmer sikten och 
hindrar oss från att kunna tänka kring fenomenet. 
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Syfte och frågeställningar 
I denna text studerar jag fenomenet urbant våld och undersöker vad 
som kan framkomma om jag backar, flyttar mig ett steg åt sidan och 
närmar mig våldet från ett nytt perspektiv. Mitt syfte med texten är att 
titta på urbant våld som meningsskapande och förstå hur våld är del-
aktigt i konstruktionen av platser och personer. Inför detta har jag frå-
gat mig hur man kan förstå våld som delaktigt i konstruktionen av 
staden/platsen och dess invånare? Samt vad våld gör med staden och 
dess invånare, eller vad staden och dess invånare gör med våld?  

Disposition 
Texten fortsätter nu med kapitlet Bakgrund. Där återger jag bakgrun-
den till det uppdrag som fick mig att öppna ögonen för nya perspektiv 
på urbant våld, följd av en bakgrund till själva texten. Därefter följer 
kapitlet Metod som berör metodologiska frågor angående intervjustu-
dien och angående min analys av det insamlade materialet. Efter detta 
kommer avsnittet Perspektiv på våldets reglerande kraft med en kort 
genomgång av forskning om våld och en introduktion av textens teo-
retiska utgångspunkter. I nästa avsnitt, Platsen, landet, världen och 
våldet, ger jag en introduktion till mitt empiriska material för att se-
dan, via sju avsnitt, återge intervjuerna och mina analyser av desam-
ma. I det avslutande kapitlet Våldets reglerande kraft för jag en dis-
kussion om våld, och om hur ett intersektionellt perspektiv, och kun-
skap om metodologisk nationalism kan bidra till ökad förståelse av 
fenomenet. Sist men inte minst reflekterar jag kring min egen position 
i relation till kunskapsproduktion i allmänhet och till denna text i syn-
nerhet.    

Bakgrund  

Det inledande uppdraget 

I maj 2009 fick jag frågan om jag var intresserad av att under ett antal 
månader arbeta som forskningsassistent vid Stockholm universitets 
Centrum för forskning om internationell migration och etniska relatio-
ner, CEIFO, i projektet ”Att utforska urbant våld - en studie om rum, 
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makt och social hållbarhet” (Formas 2007). Instruktionerna jag fick 
var relativt öppna; jag skulle under sommaren genomföra 10-12 inter-
vjuer, hälften med myndighetspersoner/tjänstemän och hälften med 
människor som har erfarenhet av transnationell migration. Ytterligare 
en instruktion jag hade att följa var att minst hälften av mina infor-
manter skulle vara kvinnor. Syftet med intervjuerna var i första hand 
att nyansera debatten om urbant våld och att lyfta alternativa röster 
och berättelser. Jag skulle tillbringa sommaren i Göteborg och det var 
alltså även där som arbetet kom att utföras. Väl på plats började ett 
aktivt sökande efter möjliga informanter. Via olika organisationer, 
hemsidor och kontakter började snöbollen rulla och snart var jag igång 
med att intervjua. Uppdragets breda syfte resulterade i en “öppen” 
intervjuguide med frågor som lämnade mycket plats åt informanternas 
egna röster och i en relativt brokig skara informanter.  

Under transkriberingsarbetet började så mina tankar att förflytta sig i 
riktning mot min masteruppsats. Jag är socialantropolog i grunden och 
har sedan länge intresserat mig för nationalism, konstruktioner av “de 
Andra” och migrationsfrågor. På våren 2009, det vill säga precis innan 
jag påbörjade mitt arbete som forskningsassistent, kom jag för första 
gången i kontakt med begreppet metodologisk nationalism. Ulrich 
Beck (2002) skriver att metodologisk nationalism jämställer samhäl-
len med nationalstater och den förutsätter att mänskligheten är natur-
ligt uppdelad i ett begränsat antal länder. Jag upplevde mitt “uppdrag” 
som ett försök att gå bortom en metodologisk nationalism genom att 
inkorporera människors transnationella erfarenheter. Samtidigt riske-
rar detta att homogenisera personer med transnationella erfarenheter 
och medverka till en konstruktion av “annorlundahet”.  

Instruktionen att hälften av intervjuerna skulle genomföras med per-
soner med erfarenhet av transnationell migration intresserade mig allt-
så. Det skulle ha kunnat resultera i intervjuer med en norrman som 
migrerat till Sverige för att jobba, en amerikan som migrerat till Sve-
rige på grund av kärlek eller en australiensare som migrerat till Sveri-
ge för ett äventyr och sedan blivit kvar. Så blev det inte. Jag intervjua-
de 12 personer som alla har sitt “ursprung” i den så kallade “tredje 
världen”. Varför det blev så kan till viss del förklaras i var jag sökte 
informanter, det vill säga framför allt i olika föreningar och organisa-
tioner, men det är egentligen en detalj, eller en bortförklaring om man 
så vill. Snarare menar jag att det handlar om mina föreställningar, 
medvetna och omedvetna, om vilka personer som kan tänkas vara in-
tressanta att intervjua angående våld och migration. Föreställningar 
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som i sin tur är intressanta att reflektera över, någonting som jag får 
tillfälle att göra genom denna text. Anledningen till att min uppmärk-
samhet riktades mot de intervjuer som jag genomfört med personer 
som har migrerat till Sverige kan därför sammanfattas i dels ett intres-
se för deras berättelser men också i ett intresse för forskningsproces-
sen. Jag läste ett tvåårigt masterprogram i intersektionalitetstudier, 
någonting som gav mig möjlighet att vända och vrida på det intersek-
tionella perspektivet. Jag blev intresserad av att undersöka vad som 
händer med våld och våldets mening utifrån Slavoj Žižeks teorier om 
olika nivåer av våld och genom att anlägga ett intersektionellt per-
spektiv. 

Rapporten 

De senaste åren har två former av våld upptagit stor plats i Sveriges 
media, dessa två är “hedersrelaterat våld” (jmf. Ekström, 2006) och så 
kallat “förortsvåld” (t ex. 49 800 träffar på Google med sökorden 
“förort våld”, 2010-04-28). Dessa former av subjektivt våld har nå-
gonting gemensamt, nämligen att de relaterar till dikotomin 
“svensk/invandrare”. Diskursen om “hedersrelaterat våld” kopplas 
ofta direkt till “invandrare”, medan diskursen om “förortsvåld” indi-
rekt kopplar till “invandrare”. Idag i Sverige sammanfaller nämligen 
begreppet ”förort”, som jag kommer att visa, med en föreställning om 
de boendes invandrarskap. Denna mediala uppmärksamhet spirar ur 
en politisk och en akademisk diskurs som påverkar både kunskaps-
produktionen och resursfördelningen i samhället. Politiskt syns detta 
genom ett antal projekt och resurser som satsats på att stävja och han-
tera “hedersvåld” och “förortsvåld”. Inom akademien ger sig forskare 
(och andra) in på området för att försöka förstå, förklara, problemati-
sera och ge svar runt dessa fenomen. I de fall dessa bidrag utgår ifrån 
en metodologisk nationalism riskerar de att förstärka nationella före-
ställningar om “invandrare” och “svenskar”. Redan för ett decennium 
sedan skrev Katarina Mattsson (2001) om detta i sin avhandling 
(O)likhetens geografier - Marknaden, forskningen och de Andra: 

 

Det är inte en överdrift att hävda att i varje stor politisk eller moralisk 
fråga i Sverige sedan början av 1990-talet finns det en så kallad etnisk 
dimension. När bostadssituationen, arbetsmarknaden, skola, befolk-
ningsfrågor, demokrati, jämställdhet, misshandel, våldtäkt eller polis-
brutalitet diskuteras så är de Andras närvaro i Sverige central. I mäng-
der av debattprogram och tidningsartiklar bearbetas de Andras närvaro 
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direkt och indirekt. Forskningspublikationer, politiska dokument och 
offentliga utredningar försöker förstå och förklara de så kallade in-
vandrarfrågorna och invandrarproblemen (Mattsson, 2001: 183). 

 
Den “etniska dimensionen” som Mattsson skriver om menar jag vilar 
på en dikotomi, en uppdelning mellan “invandrare” och “svenskar”. 
Vad som egentligen menas med “invandrare” i denna dikotomi vet jag 
inte, lika lite som jag vet vad som menas med “svensk”. Denna diko-
toma uppdelning vilar på en social konstruktion som i första hand syf-
tar till att dra gränser mellan föreställda gemenskaper. Med detta inte 
sagt att dikotomin är verkningslös och utan konsekvenser. Dikotomin 
är en konstruktion men den undkommer inte en faktisitet och får alltså 
materiella konsekvenser i människors liv. Som ofta är fallet med diko-
tomier handlar det inte endast om horisontella skillnader utan även om 
en hierarkisk maktordning där två grupper står i asymmetrisk relation 
till varandra (jmf. Collins, 1999). I “den etniska dimensionen” under-
ordnas “invandrare” “svenskar”. 

Jag har beskrivit denna bakgrund för jag anser att sammanhanget är 
viktig att ha med sig när man läser mina informanters tankar och fun-
deringar kring urbant våld. De, precis som jag, befinner sig i en social 
situation påverkad av mediala, politiska och akademiska diskurser 
kring urbant våld. Jag anser även att den dikotomiska uppdelningen 
mellan “invandrare” och “svenskar” som görs i diskurserna får konse-
kvenser. Jag menar att “invandrare” kan förstås som marginaliserade i 
den mediala, politiska och akademiska diskursen. Inte för att alla per-
soner med erfarenhet av transnationell migration är ekonomiskt eller 
socialt marginaliserade i det svenska samhället, som mina informanter 
kommer att exemplifiera är variationer inom ”grupper” enorm, men av 
en sådan enkel anledning som att det oftare talas och skrivs om “in-
vandrare” än av “invandrare” i dessa mediala, politiska och akademis-
ka diskurser.  

Begreppen “svensk” och “invandrare” och även ”förort” är centrala 
begrepp i rapporten som jag valt att sätta citationstecken för. Då en 
stor del av min text avhandlar och diskuterar problematiken med att 
kategorisera och benämna så är det inte intressant erbjuda specifika 
definitioner av dessa begrepp. Jag har valt att alltid sätta citationsteck-
en för att lägga fokus på att dessa begrepp inte är neutrala, naturliga 
eller lätta att ringa in.  

För mig kom mina intervjuer att representera den ständiga, och otro-
ligt svåra, balansakten mellan att synliggöra en underordnad position 
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och risken att förstärka densamma. Den post-koloniala teoretikern 
Ania Loomba (2005: 229f) refererar till Gayatri Spivak som talar om 
att försöka kombinera en filosofisk skepsis gällande möjligheten att 
uppdaga den subalternas aktörskap med ett politisk engagemang för 
att belysa de marginaliserades position. Spivak hänvisar i sin tur till 
Antonio Gramscis maxim: “intellektuell pessimism men viljemässig 
optimism”. I min läsning och analys av mitt material har jag blivit 
inspirerad av både Spivak och Gramsci. Utifrån en teoretisk och ana-
lytisk ståndpunkt, där dikotomin ”invandrare/svensk” är central, för-
står jag mina informanter som marginaliserade och jag önskar att lyfta 
deras röster, belysa deras position. Deras berättelser och erfarenheter 
filtreras dock genom mig, vilket delvis resulterar i att deras röster blir 
min röst. Jag vill därför lägga stort fokus på att lyfta mina informan-
ters berättelser, tankar, teorier och praktiker utan att homogenisera 
dem och framställa dem som “en grupp”. Jag vill nyansera en verklig-
het och lyfta röster utan att förstärka en föreställd dikotomi mellan 
“svenskar” och “invandrare”. Jag har varken som ambition eller in-
tresse att, med detta material, erbjuda några generaliserade slutsatser 
eller “svar” om våldet och staden. Men som sig bör så kan ibland det 
lilla säga någonting om det stora och där någonstans placerar jag den-
na text.  

Material  
Mitt material är alltså insamlat med ett relativt öppet syfte men till 
denna text har jag valt att göra en omläsning av de intervjuer jag gör 
med människor med erfarenhet av transnationell migration. Materialet 
består alltså av sju stycken intervjuer, där sammanlagt tolv personer 
har medverkat. Intervjuerna pågick i de flesta fall runt en timme, även 
om det var en där jag bara spelade in 20 minuter och två som pågick 
närmare två timmar. Mina informanter har alla erfarenhet av transna-
tionell migration och åldersspannet sträcker sig från 24 år till 54 år. 
Förutom det har de inte någonting speciellt gemensamt. Deras syssel-
sättning varierar; student, socialsekreterare, fritidsledare och frisörska 
är några exempel, och av de tolv jag intervjuade är sju stycken kvin-
nor och 5 stycken män. Alla informanter är anonymiserade i texten 
gällande personnamn, var i Göteborg de bor och var de arbetar. Sex 
stycken namn på stadsdelar i Göteborg dyker upp i texten. Dessa är 
fingerade och jag vill här kort beskriva stadsdelarna. Bäckra, Hogsten 
och Rödbo är tre “förorter” i Göteborg, som ofta förekommer i sam-
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manhang där “invandrartäta områden”, “problemområden” eller “mil-
jonprogramsområden” diskuteras. Älvhamra och Delby är två centrala 
stadsdelar i Göteborg. Frusesund är en förort i Göteborg generellt för-
knippad med “svenskar”, “pengar” och “vithet”. Jag har valt att skriva 
ut det land som är den intervjuades ”hemland”, för att det känns rele-
vant i relation till mitt eget val av informanter men även för att sätta in 
informanternas historia i en viss kontext. I de citat från intervjuerna 
som jag använder mig av i texten har det, i varierande grad, varit aktu-
ellt att reflektera kring redigering av svenskan. Då jag finner det posi-
tivt med en svenska som kan låta på flera olika sätt har jag valt att inte 
redigera språkliga delar som grammatik och ordföljd, så länge det inte 
står i vägen och hindrar förståelse av vad informanten menar och vill 
säga.  

Metod 

Intervjumetod 

Uppdragets syfte var att nyansera debatten om urbant våld, att låta fler 
röster och alternativa berättelser höras Detta får naturligtvis direkta 
konsekvenser för val av metod. Att använda mig av kvalitativ metod 
med en intervjuguide med öppna frågor hoppades jag skulle underlätta 
för mina informanter att prata “fritt” och även ge mig ett brett material 
att arbeta utifrån. Jan Trost har i boken Kvalitativa Intervjuer (2005) 
beskrivit detta som att intervjuerna har låg standardisering. Det vill 
säga frågorna ställdes i den ordning som jag upplevde passade vid det 
specifika intervjutillfället, följdfrågor formulerades utefter tidigare 
svar och jag såg gärna att de intervjuade själva styrde intervjuns rikt-
ning. 

Gällande huruvida intervjuerna varit strukturerade eller inte beror på 
vilken tolkning och förståelse man har för begreppet struktur i relation 
till forskning. Trost (2005) menar att det med strukturering kan syftas 
på två skilda delar; angående enskilda frågor och eventuella svarsal-
ternativ i intervjun och angående studien i sin helhet. Det första syftar 
på att en strukturerad intervju innebär fastställda svarsalternativ som 
de intervjuade kan välja bland och en ostrukturerad intervju innebär 
således motsatsen. Det andra syftar på att en strukturerad studie inne-
bär att man håller sig till ett visst område och inte till flera. 
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Svarsmöjligheterna för mina informanter var helt öppna och mina in-
tervjuer kan i relation till enskilda frågor och svarsalternativ förstås 
som ostrukturerade. Gällande intervjustudien i sin helhet fokuserades 
den till området urbant våld, någonting som utmärker en strukturerad 
intervju. Sammanfattningsvis förstår jag mina intervjuer som att de 
har låg grad av standardisering, låg grad av strukturering gällande 
svarsmöjligheter men högre grad av strukturering gällande intervju-
studien i sin helhet. 

Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) har skrivit boken Den kva-
litativa forskningsintervjun och de menar att forskningsintervjun är ett 
professionellt samtal som bygger på vardagslivets samtal. I forsk-
ningsintervjun konstrueras kunskap i inter-aktionen mellan intervjuare 
och den intervjuade. Författarna skriver att produktionen av kunskap i 
den kvalitativa intervjun går utanför idén om att mekaniskt följa reg-
ler. Viktigare är intervjuarens färdigheter och personliga omdöme. De 
kallar det praktisk visdom - förmågan till klar förnimmelse och be-
dömning. Denna praktiska visdom blir viktigare än teoretisk förståelse 
och förmågan att använda abstrakta procedurer. För att nå denna prak-
tiska visdom krävs det övning i intervjuandets konst och inte minst att 
man reflekterar och funderar över sin roll som forskare, olika intervju-
situationer och förhållningssätt. Viktigt för att kunna göra detta är att, 
som Kvale och Brinkman (2009) skriver, inte betrakta en forsknings-
intervju som en helt öppen och fri dialog mellan jämlika parter. Det 
finns snarare en tydlig maktasymmetri mellan forskaren och under-
sökningspersonen, och intervjuaren bör reflektera över den roll som 
makten spelar i produktionen av intervjukunskap. Detta liknar jag vid 
vad som inom feministisk forskning kallas positionering (jmf. Hara-
way 1988), då min egen position i allra högsta grad påverkar produk-
tionen av intervjukunskap.   

Loomba (2005: 229) skriver att för poststrukturalistiska tänkare är inte 
mänskliga subjekt några fasta essenser utan snarare diskursiva kon-
struktioner. Jag menar att detta även gäller det mänskliga subjektet i 
rollen som forskare. Jag, som forskare, blir till i mötet med mina in-
formanter, i och med detta är jag medskapare till den kunskap om 
verkligheten som konstrueras. Detta sätt att förstå kunskap som socialt 
konstruerad återfinns i Mattssons (2001) avhandling där hon menar att 
forskare inte på något självklart eller naturligt sätt kan ställa sig utan-
för de olika tankar och föreställningar som man vill studera, då ingen 
kan ställa sig utanför språket och dess socialiserande kraft. 
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Att jag har denna förståelse av kunskap och vetenskap får naturligtvis 
konsekvenser för hur jag förhåller mig till mitt eget arbete och min 
position. I direkt relation till mina informanter funderar jag kring vil-
ken betydelse min position får för intervjuernas utgång. Man kan till 
exempel undra om jag hade fått tillgång till de två iranska kvinnorna 
som jag intervjuade om jag hade varit man, eller hur samtalsklimatet 
varit mellan mig och de två unga männen om jag hade varit äldre. I 
relation till mitt textarbete i helhet upplever jag att min position som 
“svensk” pockar på uppmärksamhet. Mattsson (2001) pekar på svå-
righeterna med att skriva om invandring och människor som har in-
vandrat utan att reproducera föreställningar om likhet/olikhet och upp-
rätta hierarkier. Hon menar därför att det är viktigt att föra en självkri-
tisk diskussion om kunskapsproduktionen kring dessa frågor och att i 
denna självkritiska process måste även forskare som kategoriseras 
som “svenska” delta.  

Jag kommer på grund av detta att föra metodologiska reflektioner lö-
pande i texten. Både för att låta min egen person och position vara 
närvarande genom hela texten och lyfta min egen delaktighet i kun-
skapsproduktionen. Men mina metodologiska reflektioner fyller även 
ett annat syfte, nämligen att försöka synliggöra min personliga pro-
cess. Slavoj Žižek (2009), en av de viktigaste teoretikerna i denna text, 
skriver i relation till våld, om vikten av att sudda ut gränsen mellan att 
agera och att vara passiv. Han skriver att det ibland behövs att man 
backar ett steg och gör en kritisk analys, och att det inte ska förstås 
som att man förhåller sig passivt till en fråga. Snarare menar han att 
ibland är detta det mest aktiva man kan göra. Jag vill förhålla mig till 
min egen forskning utifrån Žižeks tanke och de löpande metodologis-
ka reflektionerna som följer genom hela texten menar jag ska förstås 
som ett försök från min sida att aktivt göra en kritisk analys. Denna 
analys innefattar för mig att reflektera över min egen subjektsposition 
och förändra, om inte varifrån jag talar, så i alla fall min och er förstå-
else kring den positionen. Jag avslutar med en diskussion om detta. 

Enligt Kvale & Brinkman (2009: 92) leder den asymmetriska maktre-
lation som råder mellan intervjuare och intervjupersonen lätt till att det 
uppstår etiska problem i intervjuforskning. Dessa uppstår framför allt 
på grund av svårigheten att “forska om privata liv och presentera re-
dogörelserna på den offentliga arenan”. Intervjuforskning genomsyras 
av etiska frågor, och även om jag menar att etiska frågor bör genom-
syra all forskning så kan jag se att etiska problem kan ta sig olika for-
mer beroende på vilken slags forskning man ägnar sig åt. Detta blev 
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jag varse under mina intervjuer och det efterkommande textskrivan-
det. Jag upplevde det kanske allra tydligast i intervjun med Iwan, en 
man som lever som papperslös. Etiska frågor angående den intervjun 
har tagit mycket energi, någonting som jag återkommer i min analys 
av den.  

Ytterligare en metodologisk reflektion gäller det faktum att intervjuer-
na består av främst individuella intervjuer men även en gruppintervju 
med 4 personer och två intervjuer med 2 personer. Då jag hade relativt 
lösa ramar för urval av informanter var det viktigare att få till stånd 
intervjuer än att de följde ett visst mönster. Detta går även hand i hand 
med en del av arbetets syfte, det vill säga att nyansera debatten, att 
inte på förhand skapa tydliga riktlinjer för vilka personer som kan tän-
kas vara intressanta att intervjua. Men självklart följer även problem 
med detta. Inte minst ställer det krav på mina egna färdigheter som 
intervjuare, och det lyfter även frågor om vilket klimat som skapas 
under intervjun och vilka i gruppen som kommer till tals. Kvale & 
Brinkman (2009: 166) skriver lite om fokusgruppintervjuer, som de 
menar karakteriseras av en nondirektiv intervjustil där det viktigaste är 
att få fram en rik samling synpunkter på det som är fokus i gruppen. 
Detta anses även ofta kunna frambringa mer spontana expressiva och 
emotionella uppfattningar än den individuella intervjun.  

Slutligen, jag upplevde att det var viktigt att ha bestämt att minst hälf-
ten av intervjuerna ska genomföras med kvinnor. Jag kom bland annat 
i kontakt med människor genom föreningslistor och det visade sig allt 
som oftast vara män som stod som kontaktperson vilket lätt skulle 
kunna leda till en överrepresentation av män. Något som visade sig 
vara problematiskt med det faktum att jag uttryckte att jag var intres-
serad av att intervjua just kvinnor som har erfarenhet av att migrera till 
Sverige om våld i staden var att detta direkt verkade likställas med att 
jag hade fokus på sexualiserat våld och det är intressant att fundera 
över varför ekvationen kvinna + migrationserfarenhet + våld i staden 
= sexualiserat våld.  

Analysmetod 

Min ovilja i att vara medskapare i konstruktionen av mina informanter 
som en grupp visar sig i hur jag valt att framställa min empiri. Jag 
finner det viktigt att låta varje intervju stå för sig, även om jag gör 
analytiska poänger som i vissa fall sammanlänkar flera av mina inter-
vjuer. För att kunna göra detta har jag valt att låna Karin Widerbergs 
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(2002) förståelse av att i forskningssammanhang göra ett porträtt. Wi-
derberg menar att ett porträtt är ett sammandrag av verkliga personers 
liv eller situation och man kan presentera sina informanter på detta 
vis. Hon poängterar dock att det är viktigt att komma ihåg att göra ett 
porträtt alltid är en form av analys genom att forskaren väljer ut vad 
som ska presenteras och hur det ska göras, det är så att säga ett porträtt 
i forskarens tjänst. Lykke (2003) skriver att det i intersektionella stu-
dier är viktigt att välja sina intersektioner, men jag menar att det inte 
bara handlar om att välja. Vissa intersektioner framträder i materialet 
som mer centrala än andra. Sedan beror det på syfte, frågeställning 
och metod om man väljer att lyfta de intersektioner som framträder, 
eller riktar sökarljuset mot det som finns i skuggan, i bakgrunden och i 
tystnaderna. Då min önskan är att lyfta mina informanters egna röster 
låter jag de intersektioner som framträder i materialet ofta vara de som 
får plats i min analys. All denna redigering av materialet är mitt an-
svar och som alltid så innebär en inkludering av vissa delar av inter-
vjuerna en exkludering av andra delar, delar som skulle kunna vara 
spännande att titta på utifrån andra perspektiv. Som Mattsson (2001: 
62) skriver så är studier inbäddade i sina egna teoretiska premisser och 
antaganden, någonting som leder till att den representation som förs 
fram i en studie endast är en av flera möjliga representationer.  

Det finns många olika sätt att hantera en text på och tidigare har jag 
arbetat en del med diskursanalys. Min analysmetod i denna text bör 
dock förstås som en hybrid mellan narrativ metod och diskursanalys. 
Kvale och Brinkman (2009) menar att diskursanalys kan användas för 
att studera hur tal och texter används för att utföra handlingar och hur 
individer och grupper använder språket för att iscensätta specifika 
aktiviteter och identiteter. Vidare skriver de att man i diskursanalysen 
kan fokusera på både hur kunskap och sanning skapas inom diskurser 
och på maktförhållandena i diskurser. Det vill säga hur språkliga och 
diskursiva praktiker konstruerar de sociala världar som människor 
lever i. Detta är jag intresserad av medan jag är mindre intresserad av 
att synliggöra och renodla diskurser och motdiskurser i mitt material, 
någonting som ofta är brukligt inom diskursanalysen. Därför har jag 
även valt att närma mig mitt material utifrån en narrativ forskningsan-
sats. Lars-Christer Hydén (2007) har skrivit mycket om narrativ 
forskning, och han menar att intresset för berättelser har ökat. Detta 
har att göra med en förändrad förståelse för språk och språkanvänd-
ning bland samhällsvetenskapliga forskare där språkanvändning idag 
ses som skapande av den sociala verkligheten och som ett av våra vik-
tigaste instrument för socialt handlande.  



 30 

Vad som är en berättelse är dock öppet för diskussion, och det narrati-
va forskningsfältet är ett mycket brett fält, men Hydén (2007) menar 
att det finns några gemensamma utgångspunkter för forskare som är 
aktiva inom det narrativa fältet. Det finns en övertygelse om att berät-
telser återfinns överallt och att berättelser och berättande kan användas 
i en rad sociala och kulturella sammanhang och ha en rad olika funk-
tioner. Dessa funktioner kan handla om att organisera händelser, skapa 
ett sammanhang och en känsla av tillhörighet. Berättelser och berät-
tande förstås alltså som fyllande fler funktioner än att bjuda på “este-
tiska” upplevelser. Hydén går vidare med att peka på att berättelser 
och berättande inte förstås som färdiga produkter och objekt utan sna-
rare som delar av sociala och kulturella processer som inte bör skiljas 
från dessa kontexter. Berättelsens och berättandets sociala samman-
hang och funktioner har även konsekvenser för hur berättelsen organi-
seras och framförs. 

Hydén (2007) menar att analyser av berättelser i allmänna termer kan 
sägas bygga på beskrivningar av struktur och funktion, där det förra 
syftar på berättelsens uppbyggnad och organisering medan det senare 
syftar på hur berättelsen används, hur den fogas in i pågående sociala 
aktiviteter, och hur det sociala sammanhanget påverkar berättelsens 
struktur. Jag är utifrån denna förståelse av berättelser mest intresserad 
av att titta på vilken funktion berättelserna som framkommer under 
mina intervjuer kan tänkas ha. Detta innebär att jag närmar mig berät-
telserna på ett analytiskt och metodologiskt sätt som i viss utsträck-
ning riktar bort fokus från berättelsen och dess struktur. Istället är det 
vad berättelsen åstadkommer eller gör som är av intresse. 
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Användbara perspektiv om våldets reglerande 
kraft 

Denna text relaterar till fältet urbant våld, men då syftet i första hand 
var att nyansera och bredda debatten så passar den inte enkelt in i ett 
avgränsat fält. Jag kommer därför i detta avsnitt att ge exempel på 
forskning som bedrivs om våld och urbant våld som är relevant för 
denna text. 

En snabb överblick av tidigare forskning om våld i Sverige visar att 
det som kallas våldsforskning generellt har tenderat att utföras av so-
ciologer och genusvetare, då ofta med fokus på “mäns våld mot kvin-
nor” (se t ex. E. Lundgren, 2001; M. Hydén, 1995; SOU, 2004). Fe-
ministisk våldsforskning har genom att lyfta det våldsamma med ett 
patriarkalt system fokuserat på kopplingen mellan subjektivt och ob-
jektivt våld. Det subjektiva våldet förstås som de mest synliga våldsut-
trycken i en våldsspiral. Det är dock generellt den ojämlika genusrela-
tionen mellan män och kvinnor som varit i fokus för denna forskning. 
Jag kommer att visa i min text att det även finns ett behov av att in-
kludera och relatera denna forskning till fler maktstrukturer. 

Forskning om “urbant våld” finns det ganska lite av i Sverige. När-
mast kommer forskare som Ove Sernhede, (2002) och Rolf Lidskog 
(2006 och 2009). Dessa två fokuserar på tankar om etnicitet, utanför-
skap, mångkultur och trygghet kopplat till våld. Det perspektivet som 
jag anlägger i min text, med fokus på relationen mellan olika former 
av våld, upplever jag saknas i denna forskning. Där hoppas jag att 
denna text kan bidra genom att vidga perspektivet på våld. 

Jag kommer att analysera mitt material med utgångspunkt i ett inter-
sektionellt perspektiv där feministisk, antirasistisk och postkolonial 
forskning strålar samman och berikar varandra. Hur detta kan tänkas 
se ut i praktiken och vad det får för teoretiska följder hoppas jag kun-
na visa under rubriken Intersektionalitet. Vidare tänker jag ge en lite 
bredare teoretisk ram utifrån två teman som framkom i min empiri när 
jag backade ett steg och läste om mitt material. Dessa teman är plats 
och politik och även om de är tydligt sammanvävda, någonting som 
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jag hoppas kunna visa i min analys, så kommer jag i detta avsnitt att 
teoretiskt skilja dem åt under rubrikerna Plats och Politik. 

Men först kommer jag att återge Slavoj Žižeks teori om våld som han 
utvecklar i boken Violence (2009). Denna bör förstås som central för 
min tolkning av mitt material, inte bara då det är uttalat utan även som 
det bollplank jag har haft med mig under hela intervjustudien och 
skrivprocessen. 

Subjektivt-, symboliskt- och systemisktvåld 
My underlying premise is that there is something inherently mystify-
ing in a direct confrontation with it: the overpowering horror of vio-
lent acts and empathy with the victims inexorably func-tion as a lure 
which prevents us from thinking (Žižek, 2009: 3). 

 
Citaten ovan kommer från Slavoj Žižeks bok Violence (2009) och det 
Žižek syftar på, det med vilket en direkt konfrontation hindrar oss 
ifrån att tänka, är våldshandlingar. Žižek (2009: 6) menar att för att 
förstå våld krävs det ibland att man motstår viljan att direkt handla och 
snarare backar ett steg, har tålamod och gör en kritisk analys. Detta är 
vad Žižek ämnar göra i sin bok och det är hans resultat av detta som 
jag här kommer att återge, en så att säga teoretisk grund som förhopp-
ningsvis hjälper, snarare än hindrar, oss att tänka kring våld. För mig 
är de mest centrala delarna i Žižeks teorier dels hans förståelse av våld 
och dels hans tankar om talet om våld.  

Först ska vi sätta oss in i Žižeks förståelse av våld. Žižek (2009: 1) 
skiljer mellan subjektivt och objektivt våld. Det subjektiva våldet kan 
förstås som ett direkt synligt våld som utförs av tydligt identifierbara 
agenter. Subjektivt våld innefattar direkta våldshandlingar som brotts-
liga handlingar, civil olydnad och internationella konflikter. Men detta 
subjektiva våld bör endast förstås som de mest synliga uttrycken i en 
våldsspiral som även innefattar objektivt våld. Det objektiva våldet är 
det som upprätthåller vad som upplevs som en icke-våldsam “noll-
nivå”, alltså det som upplevs som det normala. Det är mot denna noll-
nivå som subjektiva våldshandlingar sedan uppfattas som just vålds-
handlingar. För att förstå det subjektiva våldet, som inte sällan upplevs 
som irrationella reaktioner och handlingar, krävs att vi också förstår 
det objektiva våldet. Žižek (2009: 10) hävdar att vi bör “byta perspek-
tiv”, förflytta oss från det desperata humanitära skriket efter att stoppa 
våldet till att analysera den komplexa interaktionen mellan de olika 
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formerna av våld. En sådan analys menar Žižek (2009: 180) bland 
annat visar på att våld inte bör förstås som direkt tillhörande vissa 
handlingar, utan snarare som någonting som fördelas mellan hand-
lingar och handlingarnas kontexter. Vad som är våldsamt är alltså väl-
digt kontextbundet och en handling som räknas som våldsam i en kon-
text kanske inte gör det i en annan.  

Vidare skiljer Žižek (2009: 1) mellan två former av objektivt våld, 
dessa två är symboliskt och systemiskt våld. Den senare formen kan 
förstås som det våld som ligger inbäddat i det politiska och ekonomis-
ka systemet, där mer diskreta former av tvång upprätthåller dominans-
relationer och exploatering. Žižek (2009: 10) poängterar vikten av att 
historisera det objektiva våldet, och menar att det tog en helt ny form i 
och med kapitalismens utvidgande. Kapitalets cirkulering tar inte hän-
syn till människor eller miljö, samtidigt som det konstruerar “verklig-
heten”. Žižek skriver att delar av en befolkning, eller hela länder, kan 
få sitt öde bestämt genom kapitalismens spekulativa dans. Detta menar 
han är ett fundamentalt systemiskt våld, i ett kapitalistiskt system går 
våldet nämligen inte längre att koppla till konkreta individer och deras 
“onda” handlingar. Våldet blir “objektivt”, systemisk och anonymt.    

Den förra formen, det vill säga det symboliska våldet, är inbäddat i 
språket och dess form. Inte bara genom uppenbara provokationer eller 
upprätthållandet av sociala dominansrelationer som reproduceras ge-
nom språket utan Žižek (2009: 53) menar att språket innefattar även 
en mer fundamental form av våld. Detta får, för Žižek, följden att fö-
reställningen om att människors möjlighet till ett språk reducerar ris-
ken för våld inte blir tillfredsställande. Žižek problematiserar snarare 
denna idé och menar att språket i sig självt är våldsamt. Att språkligt 
benämna någonting innebär alltid per automatik en symbolisering, att 
införa någonting i ett meningsfält som är i grunden externt till tinget. 
Denna grundläggande språkliga handling, dess åläggande av ett visst 
“meningsuniversum”, är någonting som är våldsamt i sig. Detta får 
även vidare följder. För att kunna hålla samman ett sådant “menings-
universum”, krävs vad Žižek (2009: 29) kallar en “Master Signifier”. 
Detta kan förstås som den/det som ytterst ålägger detta meningsuni-
versum genom ett hävdande av universalism och som finns för att 
skapa ordning och mening i en förvirrad mångfacetterad värld. Den 
ordning som (åter)skapas via “Master Signifier” är dock aldrig univer-
sell utan förutsätter alltid en exkludering eller ett tystande av alternati-
va meningsuniversum. Det existerar inte jämlika balanserade möten 
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mellan två subjekt, utan intersubjektivitet är alltid diskursivt upprätt-
hållet av en asymmetrisk maktfördelning. 

Sammanfattningsvis, gällande det objektiva våldet, hävdar Žižek 
(2009: 55) att vi upplever någonting som våldsamt när vi mäter det 
mot en förutbestämd idé om vad den icke-våldsamma, normala, situa-
tionen är. Han menar dock att det mest våldsamma av allt är åläggan-
det av denna standard, denna förutbestämda idé, mot vilken vissa hän-
delser ses som våldsamma. Detta åläggande sker via språket, varför 
språket inte bör förstås som en icke-våldsam kommunikation utan 
snarare som någonting som innefattar ett absolut våld. 

Jag kommer i texten att använda mig av ordet våld då jag syftar på en 
bred definition som innefattar alla de olika formerna av våld som Sla-
voj Žižek (2009) skriver om. Det vill säga systemiskt våld, symboliskt 
våld och subjektivt våld. Då jag skriver det objektiva våldet syftar jag 
på det systemiska och symboliska våldet. I de fall då jag syftar på en 
specifik form av våld skriver jag ut det. 

Relaterat till fältet urbant våld och till mitt eget arbete upplever jag att 
Žižeks tankar om subjekt förväntade att... är högst relevanta. Det blir 
bland annat tydligt för mig relaterat till några av mina informanters 
upplevelser av bilden av, och föreställningarna kring, den stadsdel där 
de bor. Žižek (2009: 83) exemplifierar sin teori med efterföljderna av 
orkanen i New Orleans där Žižek menar att det i medierna skapades 
subjekt förväntade att plundra och våldta. Det visade sig i efterhand 
att dessa subjekt och deras handlingar inte stämde överens med medi-
ernas bild. Vad som är intressant enligt Žižek är dock inte historiernas 
eventuella “sanning” eller “falskhet” utan snarare de bakomliggande 
motiven till historiernas uppkomst. Han menar att bakom den mediala 
bilden av New Orleans som befolkat av subjekt förväntade att plundra 
och våldta ligger det rasistiska fördomar. Dessa underminerar i sig 
historiernas “sanning”. Žižek (2009: 85) kallar det att man ljuger i 
skenet av att tala sanning. För att komma runt detta problem, utan att 
landa i en värld där vi utifrån politisk korrekthet inte vågar säga nå-
gonting om någonting, menar Žižek att man bör förändra sin subjekti-
va position utifrån vilken man talar. Det skulle göra det möjlig att ut-
trycka en faktisk sanning utan att detta även involverar en bakomlig-
gande lögn. Jag reflekterar genom hela denna text både över min egen 
subjektsposition och huruvida det är möjligt att förändra den, någon-
ting jag återkommer till i den avslutande diskussionen. 
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Intersektionalitet  
Jag ser inte i första hand intersektionalitet som en teori, utan snarare 
som ett perspektiv och ett redskap för att kunna tänka kring och förstå 
världen. Jag upplever att intersektionalitet erbjuder en väg att göra det 
Žižek efterfrågar, nämligen att backa ett steg, fundera över min egen 
subjektsposition, mina egna föreställningar och våga lämna utrymme 
för andra röster. Med detta menar jag inte att jag på något sätt kan 
lämna min egen position, snarare att jag försöker låta den vara verklig, 
närvarande och medskapande, men att detta är någonting som bör sy-
nas och reflekteras kring (se t. ex Mattsson, 2001: 61) 

Begreppet intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp inom svensk 
vetenskap men, som Nina Lykke (2003) påpekar, har det en längre 
historia inom den internationella feministiska debatten. Lykke skriver 
att afro-amerikanska forskare har en viktig roll i utvecklandet av ett 
intersektionellt perspektiv, genom att belysa relationen mellan genus 
och etnicitet/ras. Till några av de klassiska texterna hör Kimberlé 
Crenshaws “Mapping the margins. Intersectionality, Identity Politics, 
and violence against women of color” (1994) och Patricia Hill Collins, 
“It´s all in the family. Intersections of gender, race and Nation (1998). 
Intersektionen kön/etnicitet är påtaglig i flera av mina intervjuer och 
intersektionalitets begreppets historia är viktig att ha i åtanke. 

Jag utgår i min förståelse av intersektionalitet från boken Intersektio-
nalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2007) av 
Paulina de los Reyes och Diana Mulinari. Att jag valt denna bok visar 
på min personliga förståelse av intersektionalitet och hur intersektio-
nalitet kan göras till ett viktigt inslag i forskningen. Jag menar att det 
intersektionella perspektivets grundförutsättning är att kombinera ett 
feministiskt perspektiv med andra kritiska perspektiv inom vetenska-
pen. Detta är vad de los Reyes och Mulinari (2007: 7)är intresserade 
av att göra. De argumenterar för intersektionalitet som ett alternativ 
till den genusvetenskap som hittills har tenderat att konstruera kön 
utan att ta hänsyn till den ojämlikhet som grundas på föreställningar 
om “ras”, klasstillhörighet och nationella gränser. De poängterar sna-
rare hur kön, klass och “ras”/etnicitet- strukturer verkar simultant och 
får effekter som är centrala för maktens verkningar. Det är viktigt att 
kunna förhålla sig till detta utan att landa i en förståelse av makt som 
ett slutet och fördefinierat system. Man försöker alltså gå från en en-
dimensionell och strukturell förståelse av makt mot en mer kontextuell 
förståelse, där simultana processer som konstruerar och vidmakthåller 
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över- och underordning alltid är inbäddade i komplexa nätverk av 
strukturella relationer, institutionella arenor och mänskliga handlingar.  

de los Reyes och Mulinari (2007: 16f) menar att en styrka med inter-
sektionalitet är utvecklandet av ett teoretiskt perspektiv där makt och 
ojämlikhet kopplas till individens möjligheter att, inom ramen för 
samhällets strukturer, institutionella praktiker och rådande ideologier, 
kunna agera som subjekt. Inom dessa ramar finner man även kun-
skapsproduktionens möjligheter att institutionalisera och naturalisera 
en ojämlik samhällsordning.  

Metodologisk nationalism  
En kritisk granskning av både kunskapsproduktionen och den akade-
miska praktikens politiska innehåll är centrala komponenter i den 
ovanskisserade förståelse av intersektionalitet.  

Här finner jag det vara på sin plats med en kort beskrivning av meto-
dologisk nationalism. Detta inkluderar en institutionalisering och natu-
ralisering av en ojämlik samhällsordning med en hierarkisk ordning 
både mellan nationalstater och inom desamma. Detta kan förstås både 
som någonting våldsamt i sig och som någonting som får våldsamma 
konsekvenser. Detta visar jag bland annat i analysen av rapportens 
sista intervju och även genom svårigheten i att själv som forskare stäl-
la mig utanför denna tvingande uppfattning om världen. Som jag skri-
ver i början av denna text följer det med metodologisk nationalism att 
samhällen jämställs med nationalstater och mänskligheten förutsätts 
vara naturligt uppdelad mellan ett begränsat antal länder (jmf. Beck, 
2002). Beck (2002) menar att yttre avgränsning och konkurrens mel-
lan nationalstater idag är grundläggande för politisk organisation. 
Länder organiserar sig som nationalstater inåt och sätter gränser mot 
andra nationalstater utåt. Wimmer & Schiller (2003) visar hur den 
metodologiska nationalismen är relaterad till ett nationalistiskt tän-
kande med föreställningen om “ett folk”. Denna föreställning om fol-
ket fastställer en överensstämmelse med statliga gränser och det na-
tionella territoriet blir någonting heligt som ska försvaras. I en sådan 
förståelse blir internationella migranter bärare av olikhet, någonting 
som utgör ett hot mot den nationella enheten. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram hur metodologisk nationalism är ett 
av de element som konstruerar en (svensk) hegemonisk feminism ge-
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nom att den nationella arenan naturaliseras och alltid tas som utgångs-
punkt för teoretiserandet kring könsrelationer (jmf. de los Reyes och 
Mulinari, 2007: 87). I relation till flera av mina informanters berättel-
ser blir vikten av att uppmärksamma och kritiskt granska en (svensk) 
hegemonisk feminism tydlig. Bilden av Sverige som jämställdhetens 
land behöver utmanas genom frågor som “jämställdhet för vem?”. de 
los Reyes och Mulinari (2007) menar att denna (svenska) hegemonis-
ka feminism, implicit och explicit, binder kvinnlighetens formering till 
nationen Sverige och vitheten. “Svenskheten” konstrueras därmed 
som en privilegierad position, och stigmatiserande föreställningar om 
“den andra kvinnan” reproduceras. Vidare beskriver de los Reyes och 
Mulinari (2007: 82) begreppet hegemonisk feminism som det som 
namnger de processer som skapar konsensus och som definierar vad 
feminismen är, vem som är feminist, vilka problem som ska definieras 
som feministiska och vad som är rätt, normalt och möjligt inom ramen 
för den feministiska diskursen. Genom en exkludering och stigmatise-
ring av röster, kollektiva erfarenheter och vetenskapliga perspektiv 
som förkroppsligar andra feministiska visioner konstrueras en hege-
monisk ”svensk” feminism. 

Platsperspektiv 
När jag läste mitt material kunde jag inte undgå att uppmärksamma 
platsens centrala roll för mina informanter och jag upplevde det rele-
vant och spännande att titta lite närmare på platsen som meningsska-
pande. “Plats” är ett stort fält och jag är i denna teoretiska genomgång 
intresserad av en postkolonial förståelsen av platsen. Centralt för post-
kolonial teori är konstruktionen av de Andra och Andra platser, och 
hur detta sammanfaller med konstruktionen av ett “vi” och “våra” 
platser. Irene Molina (2005: 100) skriver att platser bör förstås som 
sociala konstruktioner, som tillhörande föreställningsvärlden, samti-
digt som de i allra högsta grad även har en komplicerad och omfattan-
de materialitet. Som sociala konstruktioner blir dock platsen och plat-
sens betydelse föränderlig, och platser har inte, utifrån denna förståel-
se, några fasta eller självklara gränser. Snarare flyter gränserna och 
globalt och lokalt går ständigt in i varandra. Med detta inte sagt att 
gränserna förändras och ser ut lite hur som helst, ”rumsliga diskurser 
tenderar att skapa och upprätthålla gränser som är funktionella till 
rådande maktförhållanden” (Molina, 2005: 116). 
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Till detta kopplar jag teorier om konstruktionen av platsen “förorten” i 
Sverige. Ordet “förort” kan betyda många olika saker på olika platser 
och i olika tider. Förorten Beverly-Hills i USA konnoterar till exempel 
någonting annat än Tensta i Sverige, samtidigt som Tensta historiskt 
har förknippats med andra saker är vad området gör idag. Urban 
Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi gör i boken Mil-
jonprogram och media (2002) en granskning av medias rapportering 
och representation av “förorten”. De menar att “invandrarna” får en 
central roll i representationen av förorterna på 1980-talet, och “in-
vandrarna” börjar nu också oftare framställas som “problem”. När vi i 
Sverige idag pratar om “förorter” är detta begrepp laddat med mening 
som är så självklar att den inte behöver uttalas. Ericsson m fl (2002: 
23) skriver att begreppet “förort” allt oftare reserveras för platsen där 
den “Andre” bor, de annorlunda, och författarna ställer sig frågan om 
det idag ens är möjligt att separera den geografiska förortsenheten från 
det rika meningslandskap denna representerar. På grund av allt detta, 
så kommer jag inte i min text att kontrastera “förort” med “innerstad”, 
då detta inte alltid är det givna begreppsparet. “Förorten” är “förort” 
inte bara i relation till en “innerstad”, i så fall skulle 
“rika/vita/svenska” förorter innefattas, utan snarare till “resten” eller 
“övriga platser”. 

Politikens strukturella ramar 
I min text är politik ständigt närvarande utifrån en väldigt bred förstå-
else av vad politik är samtidigt som det gällande vissa av mina inter-
vjuer känns aktuellt med väldigt specifik förståelse av politik. Den 
breda förståelsen gäller min syn på kunskap och forskning som poli-
tiskt, det gäller min uppfattning om behovet av att nyansera vad som 
förstås som politik och bredda vilka som förstås som politiska aktörer. 
Här lutar jag mig en del mot Magnus Dahlstedt (2005) och hans teori-
er kring reserverad demokrati, det vill säga hur svensk demokrati re-
serveras, skiktas och förbehålls längs etniska linjer. Han menar att alla 
inte har samma förutsättningar för att göra sig gällande i svensk de-
mokrati och att det finns betydande ojämlikheter mellan infödda och 
personer med utländsk bakgrund. Dahlstedt efterfrågar en bredare för-
ståelse av politik. Han menar att politik är så mycket mer är de aktivi-
teter som försiggår inom “statsmakten” eller “offentlighetens” domä-
ner, och ett angreppssätt som inte tar detta i beaktande riskerar att ba-
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nalisera den maktutövning som pågår i “ickepolitiska” sammanhang 
som i familj och näringsliv. 

Den mer specifika förståelsen av politik kopplar jag framför allt till 
den intervju jag genomförde med en man som lever som “papperslös” 
i Sverige. För att kunna backa och förhålla mig till Iwans berättelse, ja 
för att över huvudtaget kunna tänka kring den och för att kanske kun-
na förstå tog jag hjälp av Giorgio Agamben´s bok Homo Sacer, Sove-
reign power and bare life (1998). Agamben är en italiensk teoretiker 
som i denna bok reflekterar kring biopolitik, undantagstillstånd och 
den suveräna staten. Han refererar till Foucault som menar att vid 
övergången till den moderna eran börjar det “nakna livet” bli inklude-
rat i den statliga maktens mekanismer och politik blir biopolitik, det 
vill säga en politisering av det “nakna livet” äger rum. Agamben 
(1998: 131) menar att en av de essentiella karakteristika i den moder-
na biopolitiken är dess ständiga behov av att (om)definiera gränserna 
mellan vilka som är innanför och vilka som är utanför. Den/det suve-
räna (t ex stater) har möjlighet att skapa och definiera områden där 
den juridiska-politiska ordningen har giltighet och där den inte har det. 
Där den inte har det råder undantagstillstånd. Undantagstillståndet är 
centralt i Agambens bok och han (1998: 17) beskriver undantaget som 
en sorts exklusion, men en exklusion som hela tiden är i relation till 
regeln. Regeln gäller för undantaget genom att inte gälla, genom att 
dra sig undan från det. Personer som lever i undantagstillstånd är 
Homo Sacer, personer som kan dödas men inte offras. Möjligheten att 
utfärda undantagstillstånd, alltså att försätta vissa personer i en inklu-
derande exkludering, är enligt Agamben kärnan i en suverän makt. 
Agamben (1998: 32) skriver att i suveräniteten går våld och lag inte 
att åtskilja, våldet passerar in i lagen och lagen passerar in i våldet. 



 41 



 42 

Platsen, landet, världen och våldet 

Att berätta och att lyssna till en berättelse är att skapa något som inte 
finns, men som kanske har funnits […] (Hydén, 2007: 6). 

 
Nedan följer sju delar som var för sig avhandlar en intervju. På grund 
av uppdragets natur, att intervjua människor med erfarenheter av 
transnationell migration med syfte att bredda och nyansera debatten 
om urbant våld, bestod mina informanter av en brokig skara personer. 
Deras erfarenheter av, och tankar kring, våld såg mycket olika ut. Och 
naturligtvis måste det vara så, skillnaderna är stora mellan att ha varit i 
Sverige i fem år och leva som “papperslös” och att ha varit här i 30 år 
och jobba som socialarbetare. Eller mellan att vara 54 år och gammal 
argentisk revolutionär och att vara 25 år och uppvuxen i Sverige. Eller 
att vara utbildad medelålders man, som kom till Sverige för kärlek för 
20 år sedan och att vara ung kvinna som kom till Sverige för kärlek 
för tre månader sedan. Men alla har de intressanta saker att berätta, 
saker som säger någonting om staden, landet, världen och våldet. Vi 
börjar i en ljus lokal i centrala Göteborg. Det är framdukat frukt och 
kaffe när jag kommer för att genomföra min första intervju. 

Oordningens ordning 
I denna intervju träffade jag fyra kvinnor som alla var aktiva i samma 
kurdiska förening.  Den yngsta kvinnan, Tara, var 24 år, och jobbade 
på ett skyddsboende för personer som utsatts/riskerar utsättas för “he-
dersrelaterat våld”. Ordförande, tillika hon som bildade föreningen, 
Jian, var i 50-års åldern och mycket aktiv i arbetet mot “hedersrelate-
rat våld”. Även föreningens vice ordförande, Peyman, en kvinna i 60-
års åldern var närvarande. Hon är den av kvinnorna som bott i Sverige 
längst tid, sedan 1981. Peyman var för tillfället sjukpensionerad och 
spenderade mycket av sin tid på föreningen. Den fjärde kvinnan, Ba-
har, 25 år, satt även hon med i styrelsen men var student och arbetade 
ideellt på kvinnojourer.  
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Det visade sig tidigt i intervjun att föreningen var aktiv i arbetet mot 
“hedersrelaterat våld” och även fast jag inte hade ett i förväg uttalat 
fokus på “hedersrelaterat våld” kom en stor del av vårt samtal att kret-
sa kring detta. Jag kommer i denna text att använda mig av begreppet 
“hedersrelaterat våld” för att mina informanter själva använder be-
greppet. Jag har också valt att sätta begreppet inom citationstecken, av 
samma anledning som jag sätter citationstecken för exempelvis “för-
ort”, det vill säga för att visa att jag upplever begreppet som svårt att 
definiera och ringa in. Vad jag anser vara mest spännande med kvin-
nornas tal om “hedersrelaterat våld” är hur de inom loppet av trettio 
minuter hann ge ett antal olika förklaringar till varför, hur och var det-
ta “hedersrelaterade våld” existerar. Jag kommer nedan att återge, i 
mycket sammanfattad form, hur samtalet gick, för att sedan visa på 
vilken ordning som kan skönjas i vad som först uppfattas som oord-
ning. Jag är intresserad av att titta på vad talet om “hedersrelaterat 
våld” gör. Vilka gränser (re)produceras och vilka maktordningar upp-
rätthålls via de fyra kvinnornas förståelse av “hedersrelaterat våld”.  

Jian, föreningens ordförande, började berätta om “hedersrelaterat 
våld”. Hon finner förklaringar till det “hedersrelaterade våldet” i den 
kurdiska kulturen, även om hon var noga med att påpeka att man inte 
kan förbinda alla familjer i Kurdistan till denna form av våld. Samti-
digt menade Jian att en del av familjerna hon träffat inte alls har varit 
lika stränga i sitt hemland som de nu är i Sverige. Detta är någonting 
som Tara i sin tur förklarade med segregationen i städerna, vilket hon 
såg som en konsekvens både av “Sveriges” oförmåga att ta ansvar i tid 
och “invandrarnas” tendens att isolera sig. Ytterligare aspekter som 
togs upp var klasstillhörighet, även här rådde en viss ambivalens. Tara 
menade att “hedersrelaterat våld” förekommer mycket bland invand-
rarfamiljer som är väldigt lågutbildade, Peyman fyllde i att det ofta rör 
sig om familjer där föräldrarna är analfabeter, kommer från byar och 
småstäder och som är starkt traditionella. Här bröt Jian in och menade 
att det kan vara så, men att det även finns de som har universitetsut-
bildning, som utåt sett är “fria” och pratar fint om kvinnors rättigheter, 
men som innerst i familjen är någonting helt annat. I och med att de är 
utbildade och har mycket makt så väger deras handlingar dessutom 
extra tungt och får som följd att andra “invandrare” gör som dem. Vi-
dare menade mina informanter att en viktig förklaring till “hedersrela-
terat våld” är att kultur definieras som kvinnoförtryck, och under 
täckmanteln att man bevarar sin kultur utövar man kvinnoförtryck. 
Kvinnorna var överens om att våldet i själva verket bara handlar om 
makt; männens makt och föräldrarnas makt. Och om rädsla. Och om 
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okunskap. Och dessutom, menade mina informanter, måste man jobba 
med kvinnorna, för även om det oftast är män som utför själva vålds-
dåden så är det oftast kvinnorna som ligger bakom det hela. Någonting 
som mina informanter i sin tur förstod som en konsekvens av att det är 
kvinnorna som har mer kontakt med barnen. Genom det har de större 
insikt i vad barnen håller på med, till skillnad från männen som går ut 
på morgonen och kommer tillbaka sent på kvällen.  

De olika förklaringarna avlöser varandra men verkar aldrig egentligen 
ställas mot varandra, någonting som vid första anblicken skulle kunna 
anses vara behövligt. Hur, och på vilket sätt, är exempelvis klass rela-
terat till “hedersrelaterat våld”? Är det män eller kvinnor som är mest 
aktiva? Och på vilken plats sker det, i Sverige eller i Kurdistan, i stor-
städer eller i byar? Och kultur, vad är kultur och hur menar man att 
“kultur” kan förklara “hedersrelaterat våld” samtidigt som kultur bara 
används som ett annat ord för kvinnoförtryck? Jag menar inte att ralje-
ra över kvinnornas tal, till exempel kan intervjuformen, att det var en 
gruppintervju förstås som en medverkande faktor till varför det under 
intervjun framkom många olika sätt att se på och förstå “hedersrelate-
rat våld”. Jag menar dock att den komplexa förklaringsmodell som 
framkommer under intervjun kan säga någonting om hur en viss 
diskurs formar personer och platser. Mitt sätt att förstå denna “oord-
ning” är att förstå den som en ordning i sig, någonting som fyller en 
funktion. “Hedersrelaterat våld” blir i detta sammanhang en sorts fond 
gentemot vilken (åter)skapandet av “vi” och “dom” sker.  

Ett “dom” som ska ringas in i mina informanters berättelse är “för-
övarna”. Men vad händer när det verkar vara väldigt svårt att ringa in 
denna grupp. När det verkar vara både utbildade och analfabeter, både 
människor från städer och från byar, i Kurdistan och i Sverige, män 
och kvinnor, och när det verkar handla om “kultur” samtidigt som det 
bara handlar om makt? Den enda ”förklaringen” som håller samman 
detta “dom” (förövarna), en minsta gemensamma nämnare om man så 
vill, är att de förstås som icke etniskt svenska. Någonting som i sin tur 
sammanlänkar mina informanters “vi” (som icke etniska svenskar) 
med “dom” (förövarna). Via detta kommer vi till den andra ordningen 
som jag ser i mina informanters (o)ordning, och kanske den egentliga 
funktionen. Vad som konstrueras under intervjun är inte i första hand 
ett “dom” (förövarna) utan snarare ett “vi” (kurderna). Detta tror jag 
inte kan förstås utan att ta hänsyn till kontexten och min roll. Mattson 
(2001) skriver att identiteter inte bör förstås som fasta, personliga eller 
kollektiva attribut, utan som kontextuellt betingade sociala konstruk-
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tioner. Den etniska tillhörighet som krävs för delaktighet i “vi:et” de-
las inte av mig. Jag positioneras ganska direkt som etnisk svensk, och 
vid intervjutillfället upprätthålls gränsen mellan “svensk” och “in-
vandrare”.  

Någonting annat intressant som följer detta resonemang är att mina 
informanter blir experter medan jag blir novis. Då “hedersrelaterat 
våld” för mina informanter är någonting specifikt för det “vi” som 
konstrueras under intervjun, positioneras jag som utanförstående och 
genom detta som okunnig i ämnet. Detta menar jag leder till att makt-
asymmetrin mellan både “invandrare” och “svensk”, och mellan inter-
vjuare och intervjuade, ruckas på en aning. de los Reyes & Mulinari 
(2007) skriver att det, för att förstå hur olika strukturer samverkar och 
förstärker varandra, är grundläggande att se intersektionen mellan in-
dividuella, institutionella samt strukturella nivåer. Den utmaning av 
maktasymmetri som jag menar sker vid intervjutillfället kan förstås 
som varande på en individuell nivå. I relation till en strukturell nivå 
riskerar dock motståndet förstärka en ojämlikhet, då denna förståelse 
av “vi” och “dom” förutsätter att kultur och etnicitet förstås som nå-
gonting essentiellt och fixerat.  

“Hedersrelaterat våld” är ett sådant fält där det, som en av kvinnorna 
säger, har satsats hur mycket pengar som helst från regeringen. Att 
resurser “öronmärks” för vissa specifika frågor kan förstås som att 
dessa frågor är prioriterade. Detta fungerar som ett incitament för att 
arbeta med dessa frågor framför andra. I relation till den metodologis-
ka nationalismen där migranter förstås som avvikande menar jag att 
dessa resurser riskerar att legitimera annorlundahet och förstärka kon-
struktionen mellan “vi” och “dom”. Det våld som inte ryms inom he-
dersbegreppets ramar, oavsett vem som utövar våldet och vem det 
utövas mot, förstås då inte som hemmahörande i samma strukturer och 
mekanismer relaterade till kontroll över kvinnors utrymme, kroppar 
och sexualitet. Jag menar, i relation till Žižek´s (2009) misstänksam-
het mot akutinsatser, att det kanske är nödvändigt att vi vågar ta ett 
steg tillbaka. “Hedersrelaterat våld” förstås, precis som Žižek menar 
att subjektiva våldshandlingar ofta förstås, nämligen som sprunget ur 
en icke-våldsam nollnivå. Detta leder till föreställningen att man ge-
nom snabba specifika insatser kan “slå ned” dessa våldshandlingar 
och att samhället då kommer att återgå till en föreställd icke-våldsam 
nollnivå. Grundproblematiken med detta sätt att förstå subjektiva 
våldsuttryck, nämligen att det objektiva våldet osynliggörs, är den 
samma gällande alla olika former av subjektivt våld. Konsekvenserna 
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av en sådan förståelse blir dock olika beroende på kontext. Gällande 
just “hedersrelaterat våld”, som i de flesta diskurser direkt kopplar till 
“invandrare”, riskerar den föreställda icke-våldsamma nollnivån även 
jämställas med “svenskhet”. Detta möjliggör i sin tur ett likställande 
av “svenskar” och “svenskhet” med icke-våld, vilket skulle ge en 
mycket skev bild av verkligheten och osynliggöra en stor del av det 
våld som existerar i vårt samhälle. I förlängningen skulle detta även 
kunna stärka rasistiska idéer där ett “Sverige utan invandrare” även är 
ett “Sverige utan våld”.  

 

När det gäller personliga upplevelser av våld menar Peyman, hon som 
har bott längst tid i Sverige, att hon inte har upplevt något subjektivt 
våld. Däremot upplever hon förtryck och mobbning. Hon ger ett ex-
empel: 

Det är inte länge sen, jag hade handlat till att vi skulle åka på läger. 
Jag såg en man och dotter bakom oss och dom tittade på grejerna vi 
hade handlat och då började dom prata och titta. Jag visste att dom 
skulle prata om det här, så hela tiden den finns där, även man uttryck-
er inte direkt: Är du invandrare? Varför ska du köpa så mycket mat? 
Det är jag som har rätt till den här maten. Dom vet inte hur jag har 
jobbat, hur jag har sparat pengar, men det är det, det finns där. Och 
våld finns faktiskt, mina barn har blivit utsatta också för sparkar och 
slag . Och sen dom var små dom har blivit utsatta för mobbning från 
dagis, från fröknarna. Du kan ana hur det är svårt för ett litet barn som 
ser skillnaden varför han ska sättas i straffstolen. Han sa att dom andra 
har vitt hår, jag har svart hår det är därför jag fick sitta i straffstolen. 
Så det finns faktiskt, vi kan inte neka det, det finns. 

 
Efter denna historia börjar mina informanter att diskutera utsatthet, 
och det visar sig att flera har nära och kära som blivit utsatta för våld, 
antingen i form av grov mobbning på skolan, misshandel på gatan 
eller i kontakt med polis och andra myndigheter. Efter att Jian har be-
rättat om en pojke som under en lång tid mobbades, och sen inte fick 
ersättning från försäkringskassan när han blev misshandlad, säger Pe-
yman: 

Men det är allmänt känt att i skolan och på försäkringen, dom dömer 
en invandrare hårdare, och dom dömer en svensk mycket mildare. Min 
son har blivit dömd mot sitt nekande, han var inblandad i att ett gäng 
hade slagit en svensk kille. Däremot när han själv blev sparkad av 
män, han var bara 13 år, tre män slog honom, bröt näsryggen miss-
handlade väldigt hårt, sa poliserna: vi hittar inga som stämmer på dom 
beskrivningarna. Men däremot när dom kom och hämtade alla våra 
pojkar, klockan nästan sju på morgonen, alla samtidigt, så där ser 
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man, från polisen. Och man kan inte säga någonting för då blir det 
ännu värre, säger man någonting, varför gjorde ni så här? Då kanske 
förhören blir annorlunda, då kanske domstolen blir annorlunda, då 
döms man hårdare faktiskt, och det där är, jag hittar inte på, det stod i 
tidningen och det är allmänt känt. 

 
I denna berättelse är intersektionen där både kön och etnicitet görs 
väldigt tydlig. Våldet, både det subjektiva (misshandlarna) och det 
objektiva (skola, försäkring, polis och domstol) har en central funktion 
i konstruktionen av både “pojkar/män/maskulinitet”, “svenskar” och 
“invandrare”. Det objektiva våldet verkar reproducera en över- och 
underordning som i första hand baseras på etnicitet. Detta är dock Pe-
yman´s berättelse, och samma händelse skulle kanske ha berättats på 
ett annat sätt av någon annan. För att förstå denna berättelses funktion 
vill jag koppla det till Žižek´s (2009) teori om subjekt förväntade att... 
Jag menar att det ganska tydligt framkommer att Peyman upplever det 
som att skola, polis och domstol har andra förväntningar på hennes 
son än på “svenska” barn/pojkar. Hennes son är i denna förståelse ett 
subjekt förväntat att... På samma sätt som Žižek menar att det i New 
Orleans fallet inte spelar någon roll ifall det som sägs faktiskt är sant 
eller falsk, menar jag att det i Peyman´s fall inte är viktigt huruvida 
skola, försäkring, polis och domstol faktiskt bemöter och behandlar 
hennes son annorlunda än vad de gör med etniskt svenska barn. Det 
som snarare är intressant att fundera över är från vilken subjektsposi-
tion hon talar. I uttrycket “dom dömer en invandrare hårdare och en 
svensk mildare” råder det ingen tvekan om vilken av dessa grupper 
som Peyman identifierar sig själv och sin familj som tillhörande. I en 
hierarkisk dikotomisk uppdelning mellan “invandrare” och “svenskar” 
kan Peyman förstås som i en underordnad position. Hennes berättelse 
kan förstås som ett försök att visa på rasism, ojämlikhet och orättvis 
myndighetsutövning i det svenska samhället.  

 

Man kan även säga att Peyman har vissa förväntningar på skola, polis 
och domstol, och man skulle kunna tycka att hon själv här utgår från 
subjekt förväntade att... Så bör liknande krav ställas på henne att fun-
dera över och förändra sin subjektsposition? Det skulle säkert inte 
göra henne ont, men jag hävdar att det här finns anledning att ta hän-
syn till ett intersektionellt maktperspektiv. Att människor talar ifrån en 
viss subjektsposition, och att det är viktig att reflektera över denna, är 
en relevant kunskap i sig. Jag anser dock att kunskap om, och ett hän-
synstagande till, strukturella och institutionella maktasymmetrier kan 
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ge ytterligare kunskap och förståelse. Jag menar här att visa på vikten 
av att inkorporera en intersektionell maktanalys i Žižeks teori. Gör 
man det framträder en skillnad mellan Peyman´s förväntningar på po-
lis och skola, och Peyman´s förväntningar på polisens och skolans 
förväntningar på hennes son. Den första formuleras från en underord-
nad position medan den senare, då polis och skola som institutioner 
representerar “svenskhet”, förstås som formulerad från en överordnad 
position.  

 

Vad jag finner mest intressant i min intervju med dessa fyra kvinnor är 
hur diskussionen om “hedersrelaterat våld” rymmer så många dimen-
sioner. Jag menar att det finns en verklighet att ta hänsyn till, där 
människor utsätts för olika former av våld, och mina informanters 
arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor ska inte underskattas. Sam-
tidigt är det viktigt att vara uppmärksam på den “etniska dimensionen” 
i denna fråga. Om resurserna som satsas i arbetet mot “hedersrelaterat 
våld” sker på bekostnad av resurser till rörelser och föreningar som på 
andra sätt skulle kunna arbeta med kvinnors ökade rättigheter och 
möjligheter framträder en skev situation. Vilka och vad som förknip-
pas med våld och våldsamhet bör sättas in i ett större sammanhang. 
“Hedersrelaterat våld” kan inte diskuteras utan att även ta hänsyn till 
andra diskurser i samhället. Debatten om “hedersrelaterat våld” förs i 
Sverige parallellt med andra diskurser och infogas i en värld där idén 
om nationalitet, kultur och gränser är stark. Om våld blir avhängigt 
föreställningar om etnisk tillhörighet riskerar både mina informanters 
kunskap och våldsutsatta kvinnors utsatthet att bli villkorad. Det vill 
säga bara vara giltig i relation till ”etnicitet”, ”kultur” och ”de andra”. 

Porösa men ogenomträngliga gränser 
Först jag lämnade Afghanistan till Pakistan, två veckor, sen till Iran, 3 
månader jag går dit, och sen till Turkiet, nästan 6 månader i Turkiet, 
sedan jag går sex eller ungefär åtta månader jag går Grekland och sen 
till Italien, jag var några dagar Italien och sen till Frankrike och går till 
också Tyskland, från Tyskland jag kommer till Danmark och sen till 
Malmö och Stockholm. 

 
Via Rosengrenska stiftelsen (www3.rosengrenska.org), ett fristående 
nätverk i Göteborg som arbetar med att ge vård till gömda flyktingar, 
kom jag i kontakt med Iwan. Iwan var en 25-årig man, ursprungligen 
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från Afghanistan som hade varit i Sverige i fem år. Idag lever han som 
papperslös och jobbar svart på en byggfirma. Iwan hann läsa SFI i 15 
månader innan han var tvungen att gömma sig och vi genomför inter-
vjun på svenska. Detta blev den kortaste av mina 7 intervjuer, mycket 
på grund av språkliga faktorer. Iwan hinner dock på de 20 minuter 
som spelas in både ge mig en liten inblick i livet som papperslös och 
väcka mitt intresse för att försöka förstå hans situation i ett större 
sammanhang. Vad innebär det att leva i ett land utan tillstånd att vistas 
där och hur kan vi förstå det faktum att vi idag har människor i Sveri-
ge, och i stora delar av världen, som är vad som brukar kallas pappers-
lösa. Att vara papperslös innebär att man bor i ett land trots att man 
varken har uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, och alltså inte har 
tillstånd att vistas i landet. När jag sökte informanter att intervjua om 
upplevelser, känslor och tankar om urbant våld i syfte att nyansera 
debatten och förhoppningsvis bredda erfarenhetsbasen upplevde jag 
det vara viktigt att även få med en historia av en person som på ett 
paradoxalt sätt lever i Sverige idag, men ändå inte. 

Maja- Men hur, hur är det att leva som papperslös i Sverige, liksom i 
vardagen? 

Iwan- Som jag har sagt, hela dagar, om jag kom ut från huset, jag har 
mycket stressad för att det kommer kontrollera i bussen, på tågen, i 
centrum eller överallt på vägen. Men jag hela tiden inte känner bra, så 
varje dag är det stressigt, mycket. Men det hårt liv i alla fall, jag kan 
inte bestämma någonting, jag kan inte göra någonting.” 

Maja- Kan du berätta lite mer om ditt liv i Sverige? 
Iwan- Men, behöver tid om jag ska berätta allt, om du vill jag kan be-
rätta ändå. 

Maja- Ja, gärna, jag har tid. 

Iwan- För att jag fick beslut från migrationsverket, dom sa du måste 
tillbaks till Afghanistan, du får inte stanna i Sverige. Jag sa, jag har 
mycket problem i Afghanistan, självklart alla vet hur är det i Afghani-
stan, men dom inte lita på mig, dom säger du allt ljuger. Jag sa jag är 
lika som asyl, jag har inte gjort någonting, jag är inte kriminell, jag 
bara som vanlig människor, jag ska bo som vanlig människor. Men i 
alla fall dom sagt nej, jag måste tillbaks och sen förra året kommer po-
lisen och tar mig i fängelse. 57 dagar dom tar mig i fängelse i Kåller-
red [I Kållered ligger ett förvar för utvisade flyktingar, min anm.]. Sen 
det kommer en beslut i Kållered också, dom gjorde biljett och allting 
till Afghanistan. Sen jag grät, jag kan inte tillbaks Afghanistan, det är 
mycket svårt, jag har ingen familj eller någonting, och dom sa nej, du 
måste gå. Sen jag sprang ifrån två trappor, klockan tolv på natten, det 
var när jag sprang två trappor jag ramlade under, bryter min fot. 
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Iwans liv som papperslös kan förstås som existerande i det Agamben 
(1998) kallar undantagstillstånd. Han är utan rättigheter men samtidigt 
i en pågående relation till den makt som berövade honom rättigheter. 
Genom detta kan inget liv vara mer “politiskt” än hans.  Jag upplever 
att Agambens teorier om undantagstillstånd möjliggör en viss förståel-
se runt “fenomenet” papperslösa men jag finner dem inte helt tillfreds-
ställande. Även om alla människor i en biopolitisk tid riskerar att bli 
homo sacer och den suveräna makten innefattar en möjlighet att be-
stämma värdet (eller icke-värdet) på dessa liv, så svarar Agamben inte 
på vilka processer, strukturer och relationer som skiktar världen och 
resulterar i att vissa personer blir homo sacer och tvingas leva i undan-
tagstillstånd. Jag menar att hans teorier bör sättas i relation till koloni-
ala relationer, kapitalistiska strukturer och migrationspolitiska institu-
tioner för att möjliggöra ytterligare insikt. 

Vi kan bland annat vända blicken mot nationalstaterna. Tanken med 
en världsordning med suveräna stater är att alla människor ska inneha 
medborgarskap i en nation. Så är dock inte fallet idag, och så har det 
heller aldrig varit. Vilka som räknas som medborgare förefaller vara 
historiskt och geografiskt kontextbundet, men det har alltid funnits de 
som inte är medborgare och alltså utgör utsidan till kategorin “med-
borgare”. Agamben (1998) skriver till exempel att då deklarationen 
om de mänskliga rättigheterna skrevs bestod utsidan av kvinnor, barn 
och kriminella. Vidare menar han att möjligheten att utfärda undan-
tagstillstånd är centralt för konstruktionen av den suveräna staten och 
dess medborgare. Jag förstår det som att “alla människor” aldrig inne-
fattar “alla” människor”. Om detta inte uppmärksammas riskerar per-
soner och positioner som utgör “alla människors” konstituerande utsi-
da att osynliggöras. Man kan säga att det existerar vad Mattsson 
(2001) kallar en dialektisk relation, det vill säga kategorierna medbor-
gare/icke-medborgare är samtidigt konstituerade av och konstitueran-
de för varandra. 

I en världsordning där man kan vara medborgare eller icke-
medborgare, två positioner med en tydlig hierarkisk relation, bör inte 
icke-medborgare förstås som avvikande, utan snarare som underord-
nade. de los Reyes och Mulinari (2007: 43f) skriver om kopplingen 
mellan exploatering/underordning å ena sidan och stigmatise-
ring/avvikelse å andra. Författarna menar att underordnade grupper 
inte per automatik behöver vara stigmatiserade eller avvikande. Inom 
en ojämlikhetsstruktur, där makt och ojämlikhet bygger på hierarkiskt 
ordande bipolära/dikotomiska representationer av verkligheten, blir 
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underordnade grupper snarare “normala”. I relation till dels en värld 
som ordnas via nationalstater och dels till vad de los Reyes och Muli-
nari skriver om underordning och exploatering så kan Iwans situation 
ytterligare göras förståelig. Papperslösa blir i denna värld inte avvi-
kande i relation till stater utan snarare underordnade och exploaterade. 
Det finns många exempel på hur papperslösas svartarbete i flera fall, 
framför allt i Sydeuropa, utgör en mycket viktig del av hela länders 
ekonomi (se t ex artikeln: Italiens osynliga slavar, dn.se, 2010.01.21). 
Papperslösa bör alltså förstås som existerande i en inkluderande ex-
kludering (jmf. Agamben, 1998). 

De ord, från Iwans berättelse, som starkast bränner sig fast i mig är 
“självklart alla vet hur det är i Afghanistan”. Det är någonting med det 
raka och glasklara i dessa ord som får mig att reagera. För visst är det 
så, självklart vet alla hur läget är i Afghanistan. Kanske inte i detalj 
men alla vet att USA´s krig nu har pågått i ungefär nio år och att Sve-
rige har trupper i landet. Information om bombningar, talibaner och 
den militära närvaron når oss nästan dagligen via media. Känslan av 
det paradoxala i Iwan´s situation som papperslös förstärks ytterligare 
med vetskapen om att det land som nekar honom skydd är samma land 
som är delvis ansvarigt för att han tvingats fly. Att delta i ett krig men 
inte vara beredd på att ta konsekvenserna av det, till exempel i form av 
ökade flyktingströmmar, är för mig den yttersta formen av systemiskt 
våld, vars följder personifieras i Iwan. Argument om att den militära 
närvaron i Afghanistan handlar om solidaritet med det Afghanska fol-
ket grumlas en aning när solidariteten inte ens verkar räcka inom na-
tionalstaten. Kanske är det så att den militära närvaron i Afghanistan 
förhindrar solidaritet. Den förstärker nationalstatliga gränser och ger 
uttryck för ett systemiskt våld, inbyggt i “västvärldens” politiska och 
ekonomiska system ända sedan (och kanske från ännu tidigare) kolo-
nialismens dagar.  

Men dom sa du måste lämna Sverige, du måste tillbaks. Kolla på min 
problem, jag kan inte gå tillbaks Afghanistan, jag ska försöka stanna i 
Sverige för jag har inget land, inget hemland så. Du kan tro alla vet 
hur är det i Afghanistan, men det är politik, men jag pratar inte om po-
litik. 

 
Nej, Iwan pratar inte politik, men han förkroppsligar många viktiga 
politiska diskurser. Om medborgare och icke-medborgare, om den 
nationalstatliga ordningen, om krig och kapitalism och om solidaritet 
och mänsklighet. Citatet ovan är från det sista som Iwan säger innan 
jag stänger av diktafonen. Efter att diktafonen stängts av sitter jag och 
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Iwan kvar och pratar lite. Hans desperata situation sätter mig, både 
som privatperson och som forskare, i en svår situation. Jag får fundera 
mycket på etiska aspekter, maktasymmetrin oss emellan och vilka 
personliga konsekvenser deltagandet kan antas få för honom. Stress 
och uppblåsta förhoppningar om en förbättrad livssituation som jag 
inte har möjlighet att erbjuda. Iwan frågar om jag kan hjälpa honom, 
om jag på något sätt kan försöka få kontakt med media eller någon 
journalist som kan skriva om honom och hans historia. För då, säger 
han, då kommer dom att förstå, förstå att han måste få stanna... Jag 
känner mig maktlös när jag försöker förklara vilken roll jag har, att 
kanske kommer det han har berättat för mig att någon gång göra en 
skillnad för personer i hans situation, men det är det enda jag kan 
säga. Jag säger inte att jag tyvärr inte tror att det skulle göra någon 
skillnad om hans historia kom ut i media. Han är inte den enda som 
lever som papperslös i Sverige. På Läkare i Världens hemsida upp-
skattas det vara mellan 10 000 och 35 000 personer som lever utan 
papper i Sverige idag.  Problemet är alltså större än ett missförstånd 
eller oförståelse på migrationsverket, men vad hjälper det Iwan? Han 
har lyckats ta sig till Sverige och kommer kanske att stanna, både för 
att livet är bättre här men kanske framför allt för att han inte har något 
annat alternativ.  

I Iwans liv är gränsen mellan lag och våld svår att åtskilja. Agamben 
(1998) beskriver det som en punkt där våld passerar in i lagen och 
lagen passerar in i våldet. Jag förstår det som ett systemiskt våld, där 
politiska och ekonomiska system upprätthåller dominansrelationer och 
exploatering och får konsekvensen att människor lever i rättslöshet, 
någonting våldsamt i sig. Att vara rättslös, alltså att inte kunna kontak-
ta till exempel polis, socialtjänst, sjukhus eller andra myndigheter för 
skydd innebär även en ökad risk för att utsättas för subjektivt våld, så 
som misshandel, våldtäkt och rån. Här är jag alltså benägen att hålla 
med Žižek (2009) om att det subjektiva våldet endast bör förstås som 
det mest synliga våldsuttrycken, och att detta inte kan förstås utan att 
även förstå det objektiva våld som möjliggör det subjektiva. Iwan är 
helt beroende av enskilda människors välvilja och solidaritet för att få 
hjälp och stöd i sitt liv, men han har idag ingen rätt till det.  

Den brutna solidariteten 
Det var mycket solidaritet eftersom det bildades olika nätverk kring 
till exempel att anhöriga tog hand om barn till fångar, till politiska 
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fångar. Kyrkan var inblandad och olika organisationer typ NGO [non-
governmental organisation, min anm.] på den tiden, fast dom hette 
inte så då. Man såg till att till exempel någon som hade en gård som 
odlade grönsaker, några släktingar, så kör-de dom grönsaker och frukt 
till olika hem och så delade dom ut utan kostnad, bara solidariskt. Mat 
överhuvudtaget, några som hade nån livsmedelsaffär så lämnade dom 
saker och mjöl och olika artiklar som alla fick. 

 
Maria är 47 år och hon har bott i Sverige i ungefär 30 år. Hon kom hit 
tillsammans med sin familj från Uruguay på flykt undan militärdikta-
turen i landet. Någonting som slår mig när jag läser igenom den nästan 
två timmar långa intervjun med Maria är hur hon ständigt återkommer 
till sina tankar om solidaritet, vikten av solidaritet och hur detta verkar 
genomsyra hela hennes liv, privat så som yrkesmässigt. Det kanske 
inte är så konstigt med tanke på hennes historia. Redan som 8-åring, 
när båda hennes föräldrar hade fängslats som politiska fångar och hon 
bodde hos sina morföräldrar, fick hon, som hon berättar i citatet ovan,  
erfarenheter av solidariska handlingar. Även när Maria berättar om 
hur hon lärde sig att hantera och bearbeta de tunga fängelsebesöken 
hos sin mamma och sin pappa är solidaritet och kollektivet centralt. 

Det blev väldigt konstiga saker som drabbade inte bara den som var 
fången utan barnen också, det blev väldigt konstigt. Det var saker som 
man fick arbeta med sen och prata om för att förstå och det fanns ju 
vuxna som var utbildade. Det fanns släktingar och anhöriga som var 
psykologer och social arbetare så man pratade mycket i samband med 
att man väntade på besöket. Och dom tog hand om oss också, dom 
släppte inte barnen bara själva utan dom förberedde barnen innan så 
på det sättet var det ett kollektivt arbete innan. Det säkert var mycket 
medvetet och det tackar man för, för det gjorde att man fick en styrka 
också att man kunde hantera dom situationerna mycket bättre. 

 
Marias historia verkar alltså vara fylld, inte bara av våld, utan även av 
solidaritet. En solidaritet som verkar ha tagit sig de uttryck den tog sig 
i relation till en viss klassaspekt. Det fanns utbildade anhöriga, psyko-
loger och socialarbetare, som kunde hjälpa Maria hantera de jobbiga 
situationerna och det fanns släkt och vänner som hade gårdar och bu-
tiker och kunde hjälpa till och stödja med mat och avlastning. Maria är 
idag själv mycket politisk aktiv och engagerad, framför allt för Latin-
amerika, och hennes ideologiska övertygelse genomsyrar hennes liv. 
Hon säger att hon tror man får ett annat perspektiv på livet när man 
har erfarenheter som hennes. Att man blir del av ett sammanhang där 
man identifierar sig med och utvecklar en form av känslighet kring 
andra människor som varit i krig. Jag frågar Maria om hon har upplevt 
eller mött våld i sin vardag här. Detta skulle visa sig vara som att öpp-
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na en kran. Inte för att Maria varit utsatt för subjektivt våld, hon har 
aldrig “blivit slagen på gatan” som hon säger, men för att hon upple-
ver vad hon kallar ett våld från systemet.  

Jag tänker mig utvecklingen mot det mer och mer främlingsfientliga, 
det mer omänskliga mellan människor. Alltså det här att interagera på 
ett sätt som skapar främlingskap istället för närhet. Människan blir 
mer och mer ensam och isolerad, förstår du vad jag menar? När man 
inte kan, när avståndet mellan den andra och du blir massa hinder så 
till slut blir det att du väljer dig själv. Det blir ett mer och mer 
omänskligt sätt att förhålla sig till varandra, det är inte den där känslan 
eller det spontana sättet att reagera som man hade förr, utan det är mer 
beräknande. En människa kommer inte först utan allt annat kommer 
först, alla risker, allt det som spelar in. Om någonting kan hända en 
själv, det är det som kommer först och det tycker jag är väldigt allvar-
ligt. I vardagssituationer har det blivit okej att man inte agerar när man 
ser att det är fara för någon genom att säga att man är rädd för att bli 
utsatt själv och det har man rätt till, individen. Då kommer det här re-
sonemanget att individen har rätt att försvara sig själv, individen 
kommer först och det här individualistiska sättet att se på människan i 
samhället i det sociala, men det är det som jag tänker som våld. 

 
Någonting som jag finner mycket intressant med Marias tankar angå-
ende systemets våld och individualiseringen i samhället är dess likhet 
till diskussionen om “sekuritisering”. Sekuritisering brukar fokusera 
på den fysiska miljöns allt tydligare säkerhetsfokus, med mer lås, larm 
och vakter. Teresa de Caldeira (1999: 83) har skrivit om fortified enc-
laves som hon beskriver som privatiserade och övervakade platser för 
boende, konsumtion, fritid eller arbete. De Caldeira menar att rädslan 
för våld (subjektivt våld, min anm.) är en av huvudorsakerna till att 
rättfärdiga ökad säkerhet och övervakning. Samtidigt menar hon att 
denna rädsla för våld genererar stereotypa bilder av personer som 
stämplas som annorlunda och tillhörande en annan social grupp. Dessa 
personer blir farliga och bör undvikas. Marias teorier om hur indivi-
dens “rätt” att inte utsätta sig själv för risker, då i relation till andra 
individer, liknar i mångt och mycket dessa tankar men i en förkropps-
ligad version. I denna förkroppsligade version går in-dividens säker-
het, sekuritiseringen av individen, före solidaritet med andra. Detta 
blir också mycket svårt att ifrågasätta i en individualiserad värld, för i 
en sådan kan man inte begära att människor ska utsätta sig själva för 
personlig risk.  

Jag menar att den individualisering av samhället som Maria talar om 
kan förstås som sammankopplad med ett (ny)liberalt politiskt system 
där individen förstås som autonom och självständig och där individens 
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(val)frihet sätts i främsta rummet. Žižek´s tankar om det systemiska 
våldet kan hjälpa oss att förstå vad Maria menar. Žižek (2009: 1) skri-
ver att det systemiska våldet är det våld som ligger inbäddat i ett poli-
tiskt och ekonomiskt system, och som är delaktigt i att upprätthålla en 
föreställd icke-våldsam nollnivå. I ett nyliberalt politisktekonomisk 
system, med den syn på individen som följer, kan Marias iakttagelser 
förstås som en kritik mot just denna föreställda icke-våldsamma noll-
nivån, hon upplever den som våldsam. Marias tankar om ansvar och 
våld vittnar om ett sätt att förstå och förhålla sig till subjektiva vålds-
uttryck som inte innefattar en sekuritisering av individen.  

Man möter ju människor som mår dåligt, som har psykiska problem 
till exempel, som själva inte kan hantera sin ilska och sina känslor. Då 
är det inte bara den människans ansvar att det inte blir våldsamt. I den 
stunden så handlar det om dom som möter den personen, som bär ett 
ansvar att se till att ingen skadas. 

 
Här sätter Maria fingret på en viktig fråga, vem har ansvar för vem i 
vår värld? När Maria reflekterar över “statligt sanktionerat våld” i 
Sverige, det vill säga att polis och militär och har befogenhet att an-
vända våld kommer samma fråga upp igen. Maria lyfter medborgarnas 
aktörskap och gemensamma ansvar. Hon låter det globala och det lo-
kala smälta samman, nationsgränser suddas ut, när hon säger att hon 
inte kan vila i att hon är “någon annanstans”, i ett samhälle som är 
relativt välfungerande. 

Jag tror att man måste hela tiden vara vaken för riskerna med våldet. 
Att man använder mer våld eller för att man använder våld för att för-
skräcka. Sen i många delar av världen när klyftorna växer sig starkare 
och starkare då blir det en reaktion, och det kan bli en explosion, och 
det tror jag gäller samma oavsett om det är Uruguay eller Sverige eller 
Italien, det är samma fenomen. 

 
Marias fokus på solidaritet under perioden före, under och efter migra-
tionen blir för mig förståelig i relation till vad jag uppfattar som hen-
nes upplevelse av att solidariteten idag till viss del har brutits. Hennes 
tankar om individualisering och rädsla och hur det ökar avstånd och 
främlingskap mellan människor. Att individens rätt att inte utsätta sig 
själv för risker kan förstås som ett slags systemiskt våld, ett våld in-
byggt i det politiska systemet. Det får konsekvensen att avståndet och 
främlingskapet mellan människor ökar, medan solidariteten minskar. 
Detta kallar jag sekuritisering av individen, men återkommande i tex-
ten är att individen inte är frånskild platsen. Sekuritisering, av både 
individen och platsen, sker alltid parallellt med konstruktionen av ste-
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reotypa bilder av andra personer och andra platser, “de som man be-
höver skydda sig från”. Informanterna i nästa avsnitt kan berätta om 
den sidan av myntet. 

“Förorten” 
Jag lovar, jag har jobbat på arbeten där vuxna män, typ 50 år, säger till 
mig, “hur kan du bo i Bäckra? Jag skulle aldrig kunna åka till Bäckra 
klockan 18 på eftermiddagen” Helt ärligt, han säger det till mig, jag 
bara, “men snälla kom, jag guidar dig så får du se att det inte är så som 
du tror.” Folk tror ju att det är ghettot i USA, du blir skjuten, alltså det 
är inte så, det är bara att det är lite, inte nationellt, mångkulturellt. 

 
Intervjun med de två 25-åriga männen visade sig bli den längsta av 
alla intervjuer jag gjorde. Båda två bodde i Bäckra och denna plats 
visade sig återkomma om och om igen under intervjuns gång. De två 
männen har på flera sätt liknande migrationshistoria då båda kom med 
sina familjer till Sverige i ung ålder, Mehmet från Somalia vid 5 års 
ålder och Munir, kurd från Iran, vid 7 års ålder. Mehmet har varit till-
baka till Somalia en gång men planerar fler resor medan Munir aldrig 
har varit tillbaka till Iran då en resa dit skulle innebära att han var 
tvungen att göra militärtjänst, någonting som han helst slipper. Några 
ämnen återkom under intervjun och fångade mitt intresse. Dels var det 
Munirs feministiska intresse i allmänhet och i synnerhet min egen 
oförmåga att uppmärksamma densamma. Och dels, som jag nämnt 
ovan, “förorten”. Jag är inte intresserad av att säga någonting om 
“förorten” som sådan, det var inte min intention under intervjustudien 
och det är inte min intention i analysen. Däremot, och jag hävdar att 
det är en skillnad, är jag intresserad av “förorten” som den framträder i 
mitt material som en plats mina informanter ständigt förhåller sig till 
och som uppenbarligen är en ambivalent och meningsskapande plats.  

Redan tidigt i intervjun, och som ett utvecklat svar på min fråga om 
Mehmets relation till Somalia, får jag en lång utläggning om Bäckra 
och hur det är att växa upp där.  

Men sen om man går in på våld och så, den förort jag är ifrån är inte 
precis någon skärgårdshamn och visst det är en förort, det är stora oro-
ligheter i Bäckra. Ett problem är att, vad jag anser, satsningen är gans-
ka fel, det kommer sån frustration. Då blir det att barnen tänker att det 
är vi och dom, det är vi från förorten och så är det dom, resten, dom 
som lever i samhället därute. Det här problemet finns i Rosengård ex-
empelvis, det är därför jag anser att när brandmän och polis inte kan 
gå in i en stadsdel för att hjälpa folk för att dom blir stenade, det är 
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någonting, problemet har funnits väldigt länge men folk har blundat 
för det. Jag tycker att det går att förebygga massa problem massa våld 
som finns i förorten, men då måste man kunna satsa och jobba på rätt 
sätt helt enkelt. Det är inget fel på människorna i Bäckra, jag trivs jät-
temycket, jag skulle kunna tälta i Bäckra och sova över på gården men 
inte i Delby. När man går in på rent journalistiskt, det finns uppgifter 
på att det händer mindre våld i Bäckra än vad det händer i innerstan 
men tyvärr när det kommer till media, dom säljer artiklar som skrivs 
om Bäckra. Konsekvenserna blir för Bäckra-bon helt enkelt för det är 
vi som blir utpekade, det är vi som hamnar utanför samhället. Du går 
till en arbetsförmedlingen, du söker jobb, arbetsförmedlaren frågar var 
bor du, du säger Bäckra, du blir stämplad. Exempelvis jag har statistik 
på att det sker väldigt lite bilstölder i Bäckra och skadegörelse men 
framför allt när du köper en bil och försäkrar den och du säger att du 
har den i garage i Bäckra så åker premien väldigt hög. Så vi har massa 
problem i Bäckra som egentligen det är inte någonting vi har skapat 
själv, det är allt runt omkring och vi som är Bäckra-bor vi får ta smäl-
len. Det är det vi känner, det är därför många människor har frustra-
tion i Bäckra för dom känner att det är så orättvist behandlat för 
många människor. Så vad jag tycker så, ska man kolla helhet, så är det 
tyvärr media som kan styra en stadsdel och dom har styrt Bäckra dit 
dom har velat. Dom har målat upp hela stadsdelen och vårt område, så 
enkelt är det. 

 
Munir får samma fråga om sin relation till Iran/Kurdistan och även 
han börjar tidigt prata om den förort där han har bott de senaste tio 
åren. 

Som jag nämnde kom jag till Sverige i början på 90-talet och jag växte 
upp i norra Sverige och jag hade en bra uppväxt där jag gick i en bra 
skola, hade bra vänner. Sen blev familjen väldigt trött på det och ville 
prova på något nytt och så flyttade vi till Skåne. Sen flyttade vi till 
Göteborg och här har jag bott sedan 2000. Och sen håller jag med i 
mycket av vad Mehmet säger om Bäckra. Vi växer upp, barnen som 
växer upp i Bäckra, dom får sitt eget tänkesätt, mentali-tet, det är vi 
mot dom. Dom känner att samhället stöttar inte dom. Varför får till 
exempel ung-domarna i Frusesund det här och det här, vi får ingen-
ting... Men samtidigt så känner jag, som dom beskriver Bäckra, det 
stämmer ju absolut inte. Jag bor där, jag skulle aldrig kunna flytta där 
ifrån, jag känner att det är en säker plats och jag trivs absolut. Som det 
ser ut just nu det bor ju många svenska studenter där, folket trivs, det 
blir ett integrerat, ska man säga, samhälle och folks fördomar försvin-
ner. Folk upplever och ser att, oj, det här var inte som jag hade trott, 
det var inte som media beskrev, folk får sin egen syn. 

 
Det är i citaten ovan uppenbart att den plats som för närvarande är 
mest central och viktig för både Mehmet och Munir att diskutera, i 
relation till ämnet “urbant våld”, är Bäckra. Den “förort” där de bor, 
bilden av den och upplevelsen av den. I Mehmets och Munirs berättel-
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ser framkommer dock hur “förorten” fungerar som en ersättare för den 
“icke-svenska” nationen. Diskursen om “förorten” påverkar alltså 
mina informanters upplevelse av sig själva som “invandrare” trots att 
båda två kom till Sverige i mycket ung ålder och är uppväxta här. Min 
tanke och mitt intresse av att höra om Mehmets och Munirs relation 
till sina “hemländer” förefaller aningen komiska så här i efterhand. Att 
jag utgår från att det i första hand är intressant att prata om Somalia 
och Iran visar på hur stark den metodologiska nationalismen är. Det är 
någonting mycket våldsamt och tvingande i denna diskurs där gränsen 
mellan “svensk” och “icke-svensk” upprätthålls.  

Mehmets och Munirs ambivalens i relation till Bäckra är också tydlig. 
Platsen är “inte precis någon skärgårdshamn” samtidigt som Mehmet 
hellre tältar där än i Delby. Eller som Munir beskriver det, som en 
plats där många upplever att de inte får någon hjälp från myndigheter-
na, att samhället inte stöttar och enda alternativet är att bli kriminell, 
samtidigt som han upplever det vara en trygg plats där han trivs och 
aldrig skulle kunna flytta ifrån. Jag menar att Mehmets och Munirs 
ambivalenta känslor kring sin stadsdel bör förstås i relation till män-
nens upplevelse av medias roll i konstruktionen av Bäckra. Ericsson m 
fl (2002) menar att medierna har en nyckelposition i offentligheten, 
och när människor och miljöer ständigt avbildas med samma stereoty-
pa angreppssätt konstrueras vissa historier och berättelser som mer 
representativa än andra. Denna mediala diskurs får inte bara retoriska 
effekter utan även direkta konsekvenser för känslor och föreställning-
ar. En viktig del i den mediala diskursen om ”förorten” är ”förorten” 
som problematisk. Platsen blir till och görs meningsfull via den berät-
telsen. Detta blir tydligt under min intervju med Mehmet och Munir. 
Deras upplevelse av att “media har styrt Bäckra dit dem velat” och att 
“artiklar om Bäckra säljer” visar på vilken kraft den mediala diskursen 
har i konstruktionen av platsen. Jag tänker även på det Ericsson m fl 
(2002) skriver om hur förorterna sedan 1980-talet har befunnit sig i ett 
kolonialt tillstånd till resten av Sverige, där både de kolonialiserade 
och de kolonialiserande upprätthåller ett maktförhållande. Jag menar 
att Mehmets och Munirs pendlande i talet om Bäckra bör förstås som 
ett samtidigt upprätthållande och utmanande av den mediala och poli-
tiska bilden av “förorten”. Både medias och mina informanters försök 
att förhålla sig till “förorten” respektive “resten” bygger på samma 
grundantagande om ett motsatsförhållande mellan de två. Ett motsats-
förhållande som homogeniserar och förstärker föreställda olikheter 
mellan platserna och likheter på platsen.  
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Ytterligare någonting som visar på den “koloniala” relationen mellan 
“förorten” och “resten” framkommer när Mehmet pratar om det så 
kallade “Ricardo fallet”. Ricardo var en 16-årig kille som misshandla-
des till döds i centrala Stockholm 2007, och så här funderar Mehmet 
kring detta: 

Mehmet- Absolut, problemen finns men som sagt tyvärr det är inte 
mycket vi kan göra för all-ting styrs uppifrån helt enkelt men vi kan 
demonstrera det kan vi, vi kan bränna bilar det kan vi, men frågan är 
hur långt behöver vi gå för att någon ska lyssna på oss, det är det som 
är frågan, för jag kom ihåg det här Ricardo fallet, kommer ni ihåg 
det? 

 
Munir- Det var den snubben i Stockholm. 

 
Mehmet- Just det, i innerstan, han blev misshandlad till döds. Jag bör-
jade tänka lite grand efter-som jag växte upp i förorten, nästan född 
där, så började jag tänka då, hur många människor i förorten dör varje 
dag? Jätte många människor, jag började tänka varför uppmärksam-
mades just Ricardo fallet. Jag började tänka lite grand, det är inte det 
att han var ungdom för det är jätte många ungdomar som dör varje 
dag. Jag kom på att det måste vara på grund av att han var in-
nerstadskille, vet du varför det blir så? Det är dom här politikerna har 
tänkt så här, det där begås i Bäckra, om du tar droger, det tas i Bäckra, 
det säljs i Bäckra, dom skjuts i Bäckra, så länge problemet är i Bäckra, 
det når inte mig och min familj. Men den dagen när dom såg att hallå! 
Vad händer då? Okej, vi lär oss hur spårvagnarna funkar, det kostar 
inte mycket att komma in till stan, och då åker vi in till stan och när vi 
kommer in till stan träffar vi på direktörernas barn. Vi festar med dom, 
vi festar med politikernas barn och alla. Vad händer då? Det kan bli 
kon-flikt och det är då när någonting händer deras barn det är då dom 
börjar reagera, för då är hotet nära. Det är då det börjar bli anti våld 
och anti hit och anti dit. 

 
Det Mehmet beskriver ovan kan förstås genom Molinas (2005: 118) 
tankar på en “nykolonial karta” där Molina menar att “förortsområde-
na” paradoxalt nog “integreras” lättare i självets kollektiva medvetan-
de när de fått en mer eller mindre fast ställning på denna karta. Kartan 
placerar den Andre på sina “naturliga” platser, det vill säga i utkanter-
na. Den postkoloniala teoretikern Gayatri Spivak (2001: 52) skriver att 
centret behöver en identifierbar marginal och marginalen kräver veri-
fiering från centret. Detta tycker jag man kan återfinna i Mehmets 
tankar. Gränserna mellan förorten och innerstaden är tydliga i hans 
citat, både de geografiska och de sociala. Man tar spårvagnen in till 
stan och där festar man med direktörernas och politikernas barn, och 
det är när våldet drabbar dem som det uppmärksammas. Klass tycks 
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alltså vara ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i relation till Mehmets 
och Munirs berättelser. Munir lyckas i en citatet nedan sammanfoga 
den “klassiska” intersektionen kön, klass och “ras”/etnicitet och dess-
utom visa på dess direkta koppling till plats. 

Dom andra ungdomarna, som kommer från en lite bättre familj, farsan 
är advokat, mamma är läkare, hela bron är byggd, dom har ju framti-
den framför sig, han (min understrykning) blir en chef. Så här ser jag 
det, i framtiden, vi från förorten, vi är arbetarna och dom andra blir 
cheferna, det blir ju så. 

 
Han, från en bättre familj, har framtiden framför sig och blir chef. Ur 
ett intersektionellt perspektiv, är det viktigt att kunna förhålla sig till 
hur kön, klass och “ras”/etnicitetstrukturerna samverkar. Att Munir ser 
sig själv som arbetare i framtiden visar på våldet i det kapitalistiska 
systemet. Det finns ingen förebråelse i Munirs citat, det är snarare ett 
torrt konstaterande av sakers tillstånd, “det blir ju så”. Men det blir 
inte bara så, det blir så på grund av allt det som tidigare kommit fram i 
intervjun. Rasistiska strukturer, politiska beslut, krig och konflikter 
som tvingar människor på flykt, patriarkala system, nationalistiska 
föreställningar, ojämlikhet och orättvisor, det som sammantaget kallas 
det objektiva våldet, (åter)skapar gränser mellan “vi” och ”dom”, rika 
och fattiga, män och kvinnor, farliga och ofarliga. De olika kategori-
erna fylls via dessa hegemoniska diskurser med mening och blir en 
självuppfyllande profetia som säger: Gränserna behövs! På så sätt na-
turaliseras ojämlikhet och cirkeln är sluten.   

Jag vill nu lyfta, vad jag har valt att kalla, Munirs feministiska agenda. 
Detta av två skäl, dels för att jag finner det viktigt att uppmärksamma i 
relation till mitt intresse av politiskt aktörskap och dels på grund av 
den diskussion jag vill föra kring forskarens roll i kun-
skaps(re)produktion. Så här säger Munir: 

Jag och ett par andra vänner ville skapa en kvinnoförening och anled-
ningen var när vi fick höra att det förekommer mycket våld mot kvin-
nor i Bäckra. Då tänkte vi att det här kan inte stämma, här som vi bor, 
det området som vi bor, som vi tycker är så vackert, det här kan inte 
stämma. Så då tänkte vi, jag och mina vänner, varför inte ta och starta 
en förening. Som en invandrarkille, ett par invandrarkillar som är 
unga, som vill göra en förändring i livet, för kvinnorna, startar en fö-
rening och visar att det finns möjligheter. Det jag vill säga, man kan 
hindra ett problem innan det uppstår, man måsta vara med i början. 
Många föreningar, många aktörer dom vill hjälpa offret när incidenten 
har hänt, vi ska vara en nytänkande förening, det ska inte vara som 
andra ak-törer, oj, nu har hon blivit misshandlad, blivit slagen av sin 
man, vi ska hjälpa henne. Vi vill vara där innan mannen tar upp sin 
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hand och slår sin fru, vi vill vara där innan och lära mannen att så här 
ska du inte göra. Självklart det är stort projekt, stor förening, det är ett 
träd med massa grenar som finns men vi försöker. 

 
Det här är inte enda gången som Munir berättar om den förening han 
är på väg att starta, tre gånger till under intervjun pratar han om den. 
På frågan om det är någon form av våld som de tycker det diskuteras 
för lite i samhället är Munir även snabb på att svara: “I hemmet, mot 
kvinnor eller barn”. Här måste jag stanna upp, backa och fundera över 
varför jag inte, trots mitt intresse för både feminism och politiskt ak-
törskap, lyckas fånga upp Munirs agenda och be honom utveckla och 
förklara sina tankar. Jag får, på grund av denna oförmåga, veta väldigt 
lite om vad Munir egentligen menar och tänker på kring denna före-
ning. Vad vill han göra, hur ser han på våld i hemmet, tror han att det 
är någonting specifikt i den förort där han bor och i så fall varför och 
så vidare. Allt detta lämnas tyvärr obesvarat på grund av min egen 
brist på uppmärksammande, så denna är det enda jag kan reflektera 
över. 

Trots att den förening Munir vill starta och det arbete han vill göra lätt 
skulle kunna förstås som ett klassiskt feministiskt arbete så lyckas jag 
inte uppmärksamma hans feministiska perspektiv. Munir verkar för 
mig inte falla inom ramarna för vem som är feminist. Förmodligen på 
grund av både hans etnicitet och hans kön. Den (svenska) hegemonis-
ka feminismen kopplas på olika sätt, både uttryckligen och mer impli-
cit, till nationen Sverige och till vithet (jmf. de los Reyes och Mulina-
ri, 2007). I detta sammanhang blir det extra tydligt hur min egen posi-
tion som vit, svensk, feminist och kvinna påverkar kunskapsproduk-
tionen. Jag finner förståelsen av en hegemonisk feminism som 
trösterikt, då detta till viss del kan sätta in mina tillkortakommanden i 
en större kontext och därmed göra dem förståbara för mig själv. Sam-
tidigt öppnar den även för andra, mindre trösterika, insikter. Till ex-
empel hur en progressiv kritisk vetenskap (och jag själv som en “ve-
tenskapare”) alltid verkar inom begränsande ramar som riskerar att 
inkludera vissa på bekostnad av andra. För att koppla detta till Žižek´s 
resonemang om våld, menar jag att den hegemoniska feminismen kan 
förstås som ett uttryck för både ett symboliskt och ett systemiskt våld, 
alltså som ett inslag i det objektiva våld som reglerar vad människor är 
och kan bli. 

Som tur är så finns det alltid två sidor på ett mynt och Munirs berättel-
se visar även på två positiva saker. För det första att det även inom 
dessa ramar finns rum och möjligheter för subjekt att agera, även om 
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det är väldigt mycket lättare för vissa. För det andra visar den på 
vinsten av att ibland låta forskningsfrågan och urvalet av informanter 
vara öppna. Om min forskning hade fokuserat på “feministisk akti-
vism” och jag hade försökt finna informanter utifrån det tror jag inte 
att jag hade kommit i kontakt med Munir, just på grund av en hege-
monisk feminism. Även om jag inte lyckades uppmärksamma hans 
“arbete” under intervjusituationen så kan jag i alla fall lyfta hans initi-
ativ här. Jag vill låta det visa både på en önskan om solidaritet över 
könsgränser och på behovet av att ifrågasätta en hegemonisk femi-
nism. 

Medias roll i konstruktionen av både personer och platser diskuteras 
ofta, men sällan i termer av våld. Jag menar att det både Mehmet och 
Munir vittnar om i sitt förhållande till den “förort” där de växt upp kan 
förstås med hjälp av Žižek´s teori om ett objektivt våld. Den bild som 
(re)produceras av både platsen och personerna i “förorten” är tvingan-
de och omöjlig att inte förhålla sig till. Mediabevakningen av dessa 
platser kan kopplas ihop med tankar om övervakning och det objekti-
va våldet institutionaliseras. En rädsla (och kanske fascination) för 
våld genererar övervakning och polisiär närvaro som i sin tur spär på 
upplevelsen av en farlig plats bebodd av farliga personer.  

Här eller där, nu eller då 
Jag träffar Carlos på hans café efter stängning för att genomföra inter-
vjun. Carlos är i 40 års åldern och berättar att han kom till Sverige 
från Argentinas huvudstad Buenos Aires för ungefär 20 år sedan till-
sammans med en svensk kvinna. 1990, när Carlos lämnade Argentina, 
var landet i en djup ekonomisk kris. Den främsta anledningen till att 
Carlos migrerade till Sverige var dock hans kärleksrelation, och efter 
ett par år i landet bestämde han sig för att stanna kvar. Carlos växte 
upp under militärdiktaturen i Argentina. När han var 13 år tog militä-
rerna makten, och den behöll dem tills det att Carlos var 20 år. Trots 
detta beskriver Carlos våldet som relativt undangömt:  

I mitt kvarter, jag växte upp 600 meter från ett koncentrationsläger 
som jag inte visste att det var ett koncentrationsläger. Så man mördade 
folk där, torterade folk där, bortrövade folk, dom försvunna dödades 
där dagligen och jag bodde och spelade fotboll där runt omkring, det 
var så väl genomfört av dom här militärjuntorna så det fanns ju över-
allt... Det våldet dom brukade, det fanns där undangömt men det fanns 
där, där jag bodde försvann minst 5000 människor. Så det jag tänker 
ofta, vad är det av det som har lämnat spår i mig? 
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Här kan jag inte låta bli att tänka på det Maria berättade om den skola 
som hon gick i medan hon bodde hos sina morföräldrar. Hon beskriver 
hur förvånad hon blev när hon insåg att det gick barn där som inte 
överhuvudtaget visste om vad som pågick. Som aldrig hade hört talas 
om politiska fångar, medan detta för henne var ständigt närvarande i 
vardagen. Jag menar inte här att likställa militärdiktaturen i Uruguay 
och militärdiktaturen i Argentina, men jag kan ändå inte låta bli att 
förundras över hur olika våldet slår. En av våldets reglerande kraft 
verkar vara just att reglera vilka som märker våldet och vilka som kan 
leva i (välsignad) ovisshet. 

Vad jag finner kanske mest spännande i min intervju med Carlos är 
det ständiga jämförandet mellan Sverige och Argentina, mellan nu och 
då och mellan “förorten” och innerstaden. Carlos har flyttat från Ar-
gentina till Sverige, och han har även flyttat mellan platser i Sverige, 
framför allt inom Göteborg. Hans första tid i Sverige bodde och job-
bade han i en av Göteborgs “förorter”, men bor nu sedan två år tillba-
ka i en annan, central, stadsdel.   

Det är intressant om man ska prata våld och storstäder, för genom att 
leva här i Sverige, först och främst när mina barn föddes, och jag okej, 
nu är jag pappa och ska uppfostra barnen i det lilla Älvhamra. I det 
trygga samhället liksom, alla använder hjälm och mitt minne gick 
igång runt hur växte jag upp liksom. När jag växte upp så var det, kom 
jag på då genom att jämföra och minnas, jag var omringad av våld, 
sett härifrån, uppfattat härifrån. 

 
Detta jämförande återkommer flera gånger under intervjun. Carlos 
funderar över hur han ser två samhällen växa upp parallellt och syftar 
på en förort och den stadsdel där han nu bor, han pratar om stora re-
klampelare som tvingar sig på, men hur dessa är ännu större och ännu 
värre i Sydamerika än i Sverige, han menar att Göteborg är mindre 
våldsamt än Buenos Aires (i alla fall i statistiken) och mycket mera. 
Men han stannar även upp och funderar. 

Det blir ännu svårare när man, som jag gör, håller på att jämföra hela 
tiden. Då går man vilse i tankarna och försöker se, okej, hur det är där 
och hur det är här, varför är det så där varför är det så här. Blir väldigt 
irriterad ibland när man ger en bild av det där som något slags ocivili-
serat folk som inte kan sköta sig själva medan allt här i Sverige fram-
står som någon slags modell. 

 
Jag funderar på vad jämförandet gör, vilken funktion det har i Carlos 
berättelse. Jag menar att i Carlos fall kan man se hur våldet förläggs 
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någon annanstans, alltså på en annan plats bebodd av andra personer 
eller vid en annan tid. Någonting liknande finner jag i intervjun med 
Mehmet och Munir. Båda två menar att den förorten där dem är upp-
växta och bor, är inte alls lika farlig som folk verkar tro, och jämför 
med ghettot i USA, där är det våldsamt, på riktigt... Här har vi att göra 
med våldets kontextbundenhet som Žižek (2009) skriver om. Hand-
lingar blir våldsamma i relation till handlingens sammanhang. Någon-
ting som räknas som våldsamt i en kontext kanske inte gör det i en 
annan. Denna vetskap menar jag inte behöver landa i ett total relativis-
tiskt förhållningssätt, snarare menar jag att vetskapen om detta visar 
på behovet av kunskap om situationers kontext. Därför drar jag Žižeks 
teori om det kontextbundna våldet lite längre, och anlägger ett inter-
sektionellt maktperspektiv. För om våld är kontextbundet, vems kon-
text får då företräde och vem får företräda kontexten? Carlos kanske 
inte upplevde sitt barndomskvarter som våldsamt, men de människor 
som fördes bort, torterades och dödades i samma kvarter skulle antag-
ligen beskriva det som våldsamt. Hemmet skulle kanske inte beskrivas 
som en våldsam plats av så många män, medan fler kvinnor skulle 
göra det. Utmaningen ligger alltså inte endast i att kunna sätta hand-
lingar i sitt sammanhang, och där genom förstå dem som våldsamma 
eller inte. Utmaningen ligger snarare i att börja tanken en steg tidigare. 
Vems sammanhang berättas det om, och vem berättar?   

När jag frågar Carlos om han kommer i kontakt med våld i Sverige 
svarar han att när han bodde och arbetade i Hogsten mötte han mycket 
strukturellt våld. Med strukturellt våld syftar Carlos både på den poli-
tik som han menar förs som ökar klyftorna i samhället och ett annat 
sorts “osynligt våld”. I anekdoten som återberättas nedan ger Carlos 
ett exempel på vad han menar med “osynligt våld”. 

Carlos- Genom att närvara vid olika personalmöten som biblioteket 
hade med Folkets hus och andra aktörer så fick jag ta del av vilka pro-
blem och rädslor som fanns bland dem som jobbade i Hogsten på den 
tiden. Det jag mötte var en fruktansvärd syn på just “dom där somali-
erna” liksom. 

Maja- Vad var det för syn som du tänker på? 

Carlos- Det där att prata om dem som “dom”, man är rädd för “dom”, 
man vet inte hur “dom” beter sig, det var ett problem liksom. Ibland 
samlades dom här ungdomarna utanför Folkets Hus och det var ett 
“problem” liksom. Hur ska vi få bort dom, hur ska vi göra för att få 
bort dom, det var problemet. Och det här är tjänstemän, som jobbar 
och ska ge service i ett område, och att dom pratade så nedsättande om 
dom här killarna. Nu ska jag inte säga åt dig att gissa vad dom gjorde 
för att bli av med “problemet” för du kommer aldrig kunna gissa. Jag 



 65 

ska berätta och det här är sant. Lösningen som dom kom på var att 
köpa två stora högtalare, hänga dom på taket och spela militärmusik. 
Den mest fascistiska lösningen som du kan tänka dig, det hittade dom 
på. 

 
Det som Carlos beskriver här kan förstås med hjälp av Žižeks teori om 
symboliskt våld. Man kan föreställa sig maktasymmetrin som råder i 
möten mellan tjänstemän i stadsdelen och dessa ungdomar. Att tjäns-
temännen kan prata om, och utgå från, en föreställning om ungdomar-
na som ett problem menar jag kan förstås som ett uttryck för “master 
signifier”. Genom detta sätt att prata åläggs ett visst meningsuniver-
sum, alltså en viss standard som förutsätts vara den “normala”, och 
som dessa ungdomar bryter mot och genom det blir problematiska. 
Kanske man måsta backa och fundera över, inte bara vilka lösningar 
som kan finnas till problem, utan även på vad som anses vara proble-
met och enligt vem.  

Carlos berättelse om tjänstemännens hantering av ungdomarna utanför 
Folkets hus visar på hur objektivt våld institutionaliseras och möjlig-
gör, vad som borde vara, omöjliga sätt att handla. I berättelsen gestal-
tas flera olika former av våld, som knyter an till olika nivåer och 
gränsdragningar men som alla bidrar till att möjliggöra tjänstemän-
nens hantering av ungdomarna. Dels så har vi just det, de är ungdo-
mar. Ungdomar ska vara på ungdomsgården inte på offentliga eller 
andra platser som är tänkta för “vuxna”. Vi har alltså att göra med vad 
som kallas ageism, diskriminering på grund av ålder (se definition: 
www.dictionary.com ). Ytterligare aspekter som inte går att bortse 
från är de unga personernas etniska tillhörighet, de är från Somalia. 
Deras hudfärg och den religion, det vill säga Islam, som kopplas 
samman med Somalia menar jag är centrala faktorer i konstruktionen 
av dem som de Andra. Dessutom är det inte vilka ungdomar som helst 
Carlos pratar om, utan det är unga män. Från detta är steget inte sär-
skilt långt till föreställningar om aggressivitet och våld. Tjänstemän-
nen framstår alltså som synnerligen rasistiska, sexistiska, islamofoba 
och fascistiska. Det är vid denna punkt som Žižeks teori om det objek-
tiva våldet känns extra viktig att använda i analysen. Om vi lyfter 
blicken och tittar på vilka gränser som ständigt (re)produceras i vår 
värld, och med vilket våld detta sker så ter sig tjänstemännens upp-
förande mindre extremt, men ursäktas inte. På det globala planet har 
vi en lång historia, som ännu inte är avslutad, av kolonialism och ra-
sism. Denna gäller inte bara den Afrikanska kontinenten, men att Af-
rika framställdes, och fortfarande i viss mån framställs, som “den 
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mörka kontinenten”, bebodd av ociviliserade och barbariska “svarta”, 
genljuder i dagens mellanmänskliga relationer (se vidare resonemang 
ex. Ania Loomba, 2005, Stuart Hall, 1997). Nationellt och på EU nivå 
ser vi hur gränser förstärks och migrationslagstiftningen hårdnar. Kon-
struktionen av “invandraren” och “den Andre” som en avvikelse och 
ett hot följer en metodologisk nationalism som fortsätter prägla vår 
kunskapsproduktion och förståelse av varandra. Och sist men inte 
minst har vi de lokala gränserna i en segregerad stad som upprättar 
och upprätthåller avstånd, geografiskt och socialt mellan personer och 
grupper av personer. Vad som är hönan och ägget vet jag inte, jag vet 
bara att tjänstemännen i Carlos berättelse inte skulle kunnat handla 
som de gjorde om ungdomarna i foajén setts som personer, inte pro-
blem. 

I min intervju med Carlos blir det tydligt hur våld inte är en viss hand-
ling i sig, utan det är i relation till en viss kontext som handlingar blir 
våldsamma. Men medan Carlos hela tiden jämför, ser skillnader mel-
lan Argentina och Sverige, mellan “förorten” och “resten”, och place-
rar våldet någon annanstans, så har min nästa informant ett annat för-
hållningssätt.  

Här och där, nu och då 
För mig representerar Argentina ett ideal på något sätt, som jag har 
haft som ungdom, samtidigt som det representerar frustration. För vi 
trodde att vi skulle kunna ändra dom socioekonomiska relationerna i 
Argentina men vi har inte lyckats, vi har förlorat på något sätt.  

 
Julio är en 54-årig man som kom som politisk flykting från Argentina 
till Sverige för 32 år sedan. Jag träffar Julio på hans arbetsplats, en 
fritidsgård i Hogsten. Julio menar att det inte är en slump att han arbe-
tar just där, han ser det snarare som en fortsättning på hans sociala 
motivation och engagemang gällande orättvisor i samhället. Han 
kopplar samman det med en politisk medvetenhet som började i tidig 
ålder och som ledde till hans delaktighet i revolutionära organisationer 
i Argentina, som sedan i sin tur ledde till att han var tvungen att lämna 
landet med rädsla för sitt liv.   

Julio- Jag kom till Sverige i slutet av 1978. Jag var politiskt aktiv i en 
politisk organisation i Argentina som hade som mål att göra en revolu-
tion. Påverka strukturerna och försöka skapa en ny struktur i landet 
som kunde leda till lite mer rättvisa, social rättvisa och ekonomisk 
rättvisa. Jag tillhör en generation där, ideologiskt, det var accepterat 
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att använda våld för att komma till makt  Maja- Hur, vad har du för in-
ställning till våld idag?  
Julio- Min inställning till våld idag... Jag vet inte, det är väldigt svårt 
att definiera det ideologiska våldet som jag pratar om och den andra 
våldet som är lite grand meningslöst våld, som har en annan karaktär 
på något sätt. Det våld som jag pratar om det är ett politiskt våld på 
något sätt, för att komma fram till ett tillstånd som skulle tillåta att 
ändra den socioekonomiska strukturen. På den tiden var jag överens 
med det och fortfarande i relation med den tiden tror jag att det var 
ingen annan möjlighet på grund av den karaktär som militären och 
dom som hade den ekonomisk makten i Argentina hade. Så vi såg inte 
någon annan väg än att använda våld men det var en annan historiskt 
moment. Jag tror att nu vi befinner oss i ett historiskt moment där man 
kan använda parlamentarismen och många andra mekanismer som 
finns i samhället för att påverka dom socioekonomiska förhållanden. 
Men på den tiden jag trodde, som vi kan säga på den revolutionära 
våld på något sätt, att använda våld för att ta bort makten från dom 
krafterna som eventuellt skulle inte lämna makten på ett annat sätt. 

 
Det här sättet att förhålla sig till subjektivt våld har flera av mina in-
formanter, det vill säga att skilja mellan ett “politiskt våld” och ett 
annat, mer “meningslöst” våld. Jag upplever även att det subjektiva 
våld som förstås som “politiskt” ges en mer positiv klang, det fram-
ställs som någonting förståeligt och ibland tvunget. När jag frågar lite 
mer om skillnaden mellan dessa former av subjektivt våld får de flesta 
av mina informanter dock svårt att hålla denna åtskillnad, även Julio.  

Det är klart också att om människor har inte tillräckligt mat hemma, 
eller situationen för kvinnorna, att en patriarkalisk struktur skapar en 
våld mot kvinnorna, det har också en politisk eller ideologisk bak-
grund på något sätt. Det är väldigt svårt att skilja dom sakerna, men än 
så länge i vissa delar av världen fortfarande finns möjligheten, utan att 
använda våld, för att ändra den struktur som skapar våld. Sen finns 
andra platser där det inte finns några möjligheter att påverka den so-
cioekonomiska relationen på grund av den karaktär som staten har. 
Men än så länge här i Europa finns en del möjligheterna som man kan 
utnyttja för att påverka samhället, påverka vissa beslut som leder till 
orättvisorna. 

 
Jag vill ytterligare grumla denna åtskillnad mellan ett “politiskt” och 
ett “icke-politiskt” subjektivt våld med hjälp av Žižek´s tankar om ett 
subjektivt och ett objektivt våld. Jag menar att det “icke-politiska” 
subjektiva våldet som Julio pratar om, i allra högsta grad kan förstås 
som politiskt om det sätts i relation till det objektiva våldet. Frågan 
som man behöver ställa sig, utifrån Žižeks förståelse av det symbolis-
ka våldet, är om alla har samma möjligheter att använda sig av till 
exempel den parlamentariska strukturen för att nå förändring i samhäl-



 68 

let. Kan det vara så att det systemiska och symboliska våld som ligger 
inbäddat i denna struktur försvårar möjligheterna till “icke-våldsamt” 
motstånd för vissa? För att använda Žižeks ord, åläggandet av en för-
utbestämd icke-våldsam nollnivå, i detta fall exempelvis idén om par-
lamentarisk debatt, kan i sig vara våldsam genom att till exempel vara 
svårtillgänglig och exkluderande. Detta torde i sin tur kunna leda till 
subjektivt våld som vid första anblicken kan ses som “icke-politiskt” 
vid närmare granskning kanske är det mest politiska av allt då det ut-
trycker ett motstånd mot just den asymmetriska maktfördelningen som 
möjliggör för vissa att “tala för alla”.  

När jag sitter och skriver det här blir jag uppmärksam på en intressant 
process i mitt eget huvud. Jag märker att det “icke-politiska subjektiva 
våldet” som jag förhåller mig till är det våld som fått mycket upp-
märksamhet i termer av “förortsupplopp”. Žižek (2009: 64f) skriver 
om upploppen i Paris förorter och menar att dessa ska förstås som ett 
sorgligt, men tydligt, tecken på att “valfriheten” har visat sig erbjuda 
valet mellan att “spela enligt reglerna” eller att göra motstånd mot det 
existerande systemet via (själv)destruktivt våld. Han menar att i det 
kapitalistiska systemet, med dess anonyma och “objektiva” våld, från-
tas en stor majoritet människor sin möjlighet till att göra motstånd på 
något annat sätt än genom “meningslöst” våld. Detta våld kan inte ges 
mening, utan bör endast ses som ett tyst erkännande av en oförmåga 
att handla på något annat sätt. En fråga som kommer upp i mitt huvud 
är, går det att tänka på liknande sätt för att förstå andra former av sub-
jektivt våld, så som misshandel utanför krogen eller “skolskjutningar? 
Jag tycker att Žižeks förståelse av subjektivt våld som det mest synli-
ga våldet i en våldsspiral som även innefattar objektivt våld är an-
vändbart även i dessa fall. På vilka sätt de olika formerna av våld se-
dan kan förstås som interdependenta finns det inte något allmängiltigt 
svar på men det är på sin plats med en kritisk analys. Jag menar även, 
kanske till skillnad från Žižek, att människor gör motstånd på många 
olika sätt utan att varken ”spela enligt reglerna” eller via självdestruk-
tivt våld. Det är i en analys av motstånd angeläget med ett intersektio-
nellt perspektiv, där makt och ojämlikheter kopplas till individers möj-
ligheter att agera som subjekt. Hur och vilka som fråntas möjligheten 
att göra motstånd bör integreras i förståelsen av olika våldsuttryck. 

Någonting som framträder i Julios reflektioner är att ett politiskt enga-
gemang och arbete för förändring kan se mycket olika ut beroende på 
historisk och rumslig kontext, även om det har samma grund. Som jag 
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nämner i inledningen till detta avsnitt ser Julio det inte som en slump 
att han arbetar där han gör. Så här beskriver han det: 

Ja, det är klart, på vilket sätt en relation håller sig levande mellan den 
Julio från Argentina och den Julio i Sverige nu, det är också att jag i 
ganska tidig ålder har haft ganska mycket social motivation. Jag var 
väldigt intresserad angående hur världen ser ut, varför orättvisorna, 
varför detta, varför det andra. Jag var en ganska nyfiken tonåring och 
sen jag har satsat också, via att vara militant i en politisk organisation, 
jag har satsat för en social projekt som vi har misslyckats med, som vi 
har förlorat på något sätt. Men jag har hittat den relation genom att 
börja jobba på en fritidsgård till exempel och att jobba på en fritids-
gård det betyder också att engagera mig socialt. 

 
För Julio är alltså det politiska engagemanget något som håller ihop 
honom över både tid och rum. Julios berättelse visar på hur hans poli-
tiska engagemang fokuserar på andra gränser än nationella gränser. En 
metodologisk nationalism som tar den nationella arenan som den giv-
na utgångspunkten för vetenskapliga studier, begränsar kunskapspro-
duktionen och riskerar att osynliggöra aktörskap. Här aktualiseras det 
Dahlstedt (2005) efterfrågar, nämligen en bredare förståelse av politik 
och politiskt aktörskap. Om man flyttar fokus bort från “statsmakten” 
och formella arenor som de enda politiska platserna möjliggörs ett 
uppmärksammande av människors livsval som aktiva politiska beslut. 
Julios politiska förståelse av världen hjälper honom att förstå och för-
hålla sig till utsatthet, både på en mer strukturell nivå, som jag har 
visat i citaten ovan, men även på en personlig nivå. Till exempel när 
han talar om det våldsamma i att lämna sitt land, men hur detta på 
grund av militärernas våld var hans enda alternativ. Eller när han be-
skriver för mig hur han, som relativt ny i Sverige, blev trakasserad av 
nynazister. Julio kommer ihåg det som en mycket obehaglig situation, 
och när jag frågar vad en sådan händelse väcker för känslor hos ho-
nom beskriver han hur han har reflekterat politiskt kring det. Att han 
genom det förstår, men inte accepterar, hur det kan finnas människor 
som fortfarande använder sådana “argument”.  

Julio berättar även om när “lasermannen” John Ausonius utförde sina 
rasistiska våldsdåd i början på 90-talet. Julio menar att många “in-
vandrare”, inklusive han själv, var rädda under den här perioden, inte 
bara på grund av Ausonius utan på grund av vad Julio kallar en all-
mänt hotfull rasistisk stämning. Han exemplifierar med hur nynazister 
hade hyrt Folkets Hus i den förort där Julio bor och hur medierna fyll-
des av “främlingsfientliga budskap”. Jag kommer personligen ihåg 
denna period, och den upprördhet jag kände för “lasermannen”, Ny 
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demokrati och nazisternas marscher. Men jag kommer inte ihåg att jag 
var rädd för mitt eget liv när jag gick hem från skolan. Eller att det, 
som Julio beskriver det, kändes som “ett slag i ansiktet” varenda gång 
någon politiker, nynazist eller annan kraft som står för ett konservativt 
samhälle uttryckte sig via media eller andra kanaler. Med detta vill jag 
tydliggöra att även om kategorierna “svensk” och “invandrare” förstås 
som socialt konstruerade och föränderliga så får dem konsekvenser i 
människors liv. Genom både subjektivt och objektivt våld upprätthålls 
dikotomin och gränsen mellan ett “vi” och ett “dom”.   

Julios erfarenheter av subjektivt våld, på olika platser och vid olika 
tidpunkter, visar på förekomsten av systemiskt våld här och där, nu 
och då. I hans berättelse om den allmänna rasistiska stämning som han 
upplevde i början på nittiotalet vävs flera olika former av våld ihop. 
Media använder språket, det symboliska våldet, John Ausonius an-
vänder vapnet, det subjektiva våldet medan partier använder politiken, 
det systemiska våldet. Men alla har de en rasistisk agenda, och grän-
sen mellan vem som i slutändan är ansvarig för vad är hårfin.  

Julios berättelse visar även på vikten av att förstå människors liv som 
ett kontinuum, ett här och där, ett nu och då. Det finns inte en början 
och ett slut i Julios berättelse utan allt hänger ihop, hans politiska en-
gagemang och hans känslighet för orättvisor. Även min två sista in-
formanters berättelser visar på liknande kontinuitet, både mellan poli-
tiskt engagemang här och där, och mellan utsatthet för våld nu och då. 

Villkorad plats och villkorad tid 
Sommaren 2009, när jag genomförde mina intervjuer, var en politiskt 
turbulent tid i Iran. Det var val och missnöjet bland många iranier var 
stort. Människor demonstrerade på gatorna i Teheran och det var kraf-
tiga sammandrabbningar mellan demonstranter och polis/militär. Situ-
ationen i Iran spillde över de nationella gränserna, våldet där blev var-
dag även i Sverige. I Göteborg demonstrerade människor varje kväll 
under flera veckors tid för att visa sitt missnöje med den iranska regi-
men och sitt stöd för de demonstrerande iranierna. Jag fann detta 
mycket intressant i relation till mina frågeställningar om urbant våld 
och platsen. Hur upplevde iranier i Sverige det som pågick i Iran? 
Vilka känslor och tankar gav det upphov till? Hur involverad var, och 
kunde, de vara? Under mitt arbete med att hitta informanter kom jag i 
kontakt med en person som var aktiv i att organisera demonstrationer 
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och andra aktioner. Hon skickade i sin tur vidare mig till en kvinna 
som sa att hon hade två kvinnor boende hos sig som gärna ställde upp 
på en intervju om urbant våld. Väl på plats visade det sig att dessa 
kvinnor inte bara var intresserade av att prata om situationen i Iran och 
deras tankar och känslor kring den utan även kring deras personliga 
historier. Det skulle även visa sig att det ena inte uteslöt det andra utan 
att dessa historier snarare bör förstås som nära sammankopplade. 

Båda kvinnorna hade kommit till Sverige via så kallad familjeanknyt-
ning, i deras fall giftermål. Den ena kvinnan, Faridhe, var 32 år och 
hon hade varit i Sverige i två och ett halvt år, men hon lämnade sin 
man efter ett och ett halvt år på grund av psykisk och fysisk misshan-
del. Hon har en dotter som vid intervjutillfället var 13 år och Faridhe 
jobbade vid tiden för vår intervju som frisörska. Den andra kvinnan, 
Shirin, var 24 år och hade en liknande historia som Faridhe. Shirin 
hade vid intervjutillfället bara varit i Sverige i tre månader och hon 
hade precis lämnat sin man. Han hade fortfarande alla hennes papper 
och Shirin bodde hemma hos kvinnan som var tolk under intervjun. 
Faridhe, Shirin och tolken bodde alla tre i Rödbo, en “förort” i Göte-
borg. Denna intervju genomfördes alltså med hjälp av en tolk. Detta 
får konsekvenser för intervjun och risken för feltolkningar ökar. Jag 
upplevde det dock som ett mycket bra samtal där det fanns gott om tid 
och utrymme för både dem och mig att utveckla frågor och svar för att 
nå en så bra förståelse som möjligt. Jag har i avsnittet nedan valt att 
återge citaten i jag-form då jag menar att detta på bästa sätt fångar 
Faridhes och Shirins berättelser. 

Jag visste att både Faridhe och Shirin hade deltagit i demonstrationer-
na som arrangerades som stöd för kampen mot regimen i Iran och att 
de hade släkt och vänner i Teheran, så vi började med att prata om det. 
Kampen som pågick var i allra högsta grad närvarande för de både 
kvinnorna. De berättade för mig om hur det var att på avstånd följa 
den våldsamma händelseutvecklingen i den stad och det land där de 
växt upp och där de hade kvar familj, släkt och vänner. Jag frågade 
vad dem hade för känslor kring att vara i Sverige under tiden som allt 
detta pågick i Iran och Faridhe började berätta. Hon berättade att det 
gjorde henne ledsen, ledsen över att inte kunna vara till mer hjälp. 
Hon deltog i demonstrationerna men kände inte att det räckte, hon 
skulle gärna vilja hjälpa till mer.  

Jag skickar alltid bilder från demonstrationerna som vi gör här i Göte-
borg till mina kompisar i Iran, dom som är aktiva i Iran och jag berät-
tar att vi tänder ljus, att vi samlas varje kväll och vi tänder ljus, med 
bilder. Dom blir väldigt glada att vi är bakom dom, vi har inte glömt 
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dom, vi stödjer dom, och för dom känns det här väldigt väldigt bra. 
Dom ser att dom är inte ensamma, att vi är bakom, dom känner att 
dom har stöd och dom kan gå fram med vårt stöd från Sverige liksom, 
från Göteborg. 

 
Faridhes upplevelser av händelserna i Iran under tiden som hon själv 
befann sig i Sverige kan förstås med hjälp av transnationalism. Wim-
mer och Schiller (2003) menar att transnationalism bland annat inne-
bär en liknande förståelse av “folket” som återfinns i nationalism men 
utan att “folket” är direkt territoriellt bundet. Faridhe berättelse visar 
dock även på någonting annat som Wimmer och Schiller (2003) skri-
ver, nämligen att nationen inte har förlorat sin kraft utan fortfarande är 
viktig, även i transnationella processer. Förståelsen av platser som 
sociala konstruktioner (jmf. Molina, 2005) innebär en förståelse av 
platser och gränser som föränderliga. I Faridhes berättelse tycker jag 
mig skönja hur avståndet mellan Sverige (Göteborg) och Iran ökar via 
våldet på Irans gator, men genom solidaritet med sina lands-
män/kvinnor så krymper avståndet igen. Dessa platser blir någonting 
annat än två nationer långt ifrån varandra, kanske blir de en och sam-
ma. Detta är även tydligt i Shirins förhållande till både Iran, Sverige 
och andra platser i världen när hon reflekterar kring omvärldens reak-
tioner på situationen i Iran. 

När det händer någonting i Palestina, alla Iranier kommer ut på gator-
na och dom demonstrerar mot det här våldet som finns i Palestina och 
varför barnen i Palestina blir mördade och sånt. Man reagerar, man 
försöker att hjälpa till, man demonstrerar, men nu när det har hänt 
samma sak i Iran, ingen, även Palestinier, har reagerat. Folk i omvärl-
den, dom bryr sig inte om det som har hänt i Iran. Speciellt i Palestina 
för iranska folket har alltid stöttat Palestinier, varför dom gör inte 
samma sak? Jag tycker också att FN kan reagera mot regimen. Jag vet 
inte exakt hur men till exempel man kan kalla sina ambassadör från 
Iran eller avvisa iranska ambassadörer från andra länder. Folk kan 
demonstrera för att stödja iranier och reagera på vilket sätt som helst, 
bara reagera, inte vara tysta och bara titta på vad som händer i Iran. 

 
Jag tolkar Shirins berättelse som att det i hennes uppfattning är andra 
gränser än det “nationella folkets” som överordnas. Som Wimmer och 
Schiller (2003) skriver bör man akta sig för att framställa “folket” 
(även om det inte är nationellt bundet) som en alltför homogen grupp 
där skiljelinjer som klass, kön, region och politik suddas ut. Jag upp-
fattar Shirins funderingar som ett rop på internationell solidaritet sam-
tidigt som det är tydligt fokus på just det palestinska folket. Detta vi-
sar hur platser och personer, på grund av våld, regleras och ges olika 
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mening. Vissa upplevs då som allierade i högre utsträckning än andra. 
Shirins resonemang skulle till exempel kunna ha både religiösa och 
politiska grunder som gör både nationens och det nationella “folkets” 
gränser sekundära. Det finns ett inslag av historia i Shirins berättelse, 
där hon trots att hon själv är född på åttiotalet, hänvisar till att iranier 
alltid har stöttat palestinier. Någonting som hon uppenbarligen menar 
ska mana till solidaritet över de nationella gränserna. Politiskt skulle 
likheten mellan oppositionella i Iran och det palestinska folket kunna 
återfinnas i själva utsattheten för, och motståndet mot, en stats repres-
siva maskin.  

Ytterligare en skiljelinje inom gruppen “det nationella folket” är kön. 
“Folket” är inte könlöst och ett systems förtryckande våld träffar inte 
alla på samma sätt. Detta är någonting som framstår mycket klart för 
de båda kvinnorna jag intervjuar. Faridhe menar att folk i Iran bara 
vill ha frihet, men dem blir förtryckta. I Iran får man inte säga vad 
man vill, yttrandefrihet finns inte, speciellt inte för kvinnor. Shirin 
håller med och säger att om det hade funnits yttrandefrihet i Iran, och 
kvinnorna var lika fria som i Sverige, skulle hon aldrig ha lämnat sitt 
hemland. Samtidigt aktualiseras en fråga i mitt huvud, är verkligen 
alla kvinnor i Sverige fria? Vilka syftar Shirin på när hon säger “kvin-
norna i Sverige”? Med tanke på hennes och Faridhes situation, en si-
tuation som jag tror få, inklusive dem själva, skulle beskriva som 
“fri”, drar jag slutsatsen att det finns en etnisk och en medborgarrätts-
lig aspekt på vilka som är “kvinnorna i Sverige”. Det handlar alltså 
inte bara om kön och nation som det först kan tyckas, utan här har vi 
att göra med intersektionen mellan framför allt etnicitet, medborgar-
skap och kön. Kvinnor som Faridhe och Shirin räknas inte in i “kvin-
norna i Sverige”. ”Kvinnorna i Sverige” förblir etniskt omarkerade, 
och framstår som det “naturliga” och som normen. (se liknande reso-
nemang kring vithet, Frankenberg, 1999). Genom detta osynliggörs 
dock den etniska aspekten som resulterar i att “alla kvinnor” i Sverige 
inte innefattas av “alla” kvinnor i Sverige.  

Det finns ytterligare en aspekt i intersektionen etnicitet och kön som 
gör Shirins och Faridhes situation extra utsatt. Det gäller medborgar-
skap/uppehållstillstånd, eller rättare sagt bristen av detsamma. Ingen 
av kvinnorna har uppehållstillstånd i Sverige, vilket leder till att deras 
vistelse här kan förstås som villkorad. Shirin berättar: 

När jag kom till Sverige frågade jag min man vad har polisen för tele-
fonnummer. Han sa, varför vill du ha telefonnummer till polis? Jag sa 
i fall det händer någonting, kommer en tjuv hem eller det händer nå-
gonting, en olycka, var ska jag ringa, men han sa det inte. Det var all-
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tid han som hotade mig med polisen, att om du inte lyssnar på mig, 
om du inte gör som jag vill, jag ska anmäla dig till polisen och du blir 
hemskickad direkt. Flera gånger han visade telefonen, att han har ringt 
till polisen. Jag har inte gjort någonting fel, jag är inte kriminell lik-
som, vad ska poli-sen göra med mig, men han hotade mig med att nu 
kommer dom, jag har ringt till polisen, nu kommer polisen och tar dig. 
Min man sa flera gånger: “jag ska skriva ett brev och skicka till myn-
digheterna, det här brevet gör att inget europeiskt land accepterar dig, 
du får bara stanna i Iran och dom andra länderna accepterar inte dig 
för att du är här på grund av mig och det är jag som bestämmer var du 
kan gå. Jag ska skriva brevet så att du inte kan åka till några andra eu-
ropeiska länder. 

 
I Shirins berättelse ovan förstärks hennes makes hot och våld genom 
både den svenska migrationslagstiftningen och det Iranska systemet. 
Det subjektiva våld som Shirin utsätts för av sin (ex)-make kan alltså 
inte förstås utan att även förstå det objektiva våld som ligger inbäddat 
i, inte bara det iranska, utan även det svenska systemet och i en mer 
gränslös patriarkal (hetero-sexuell) ordning. Faridhe och Shirins (ex)-
makars subjektiva våld möjliggörs genom upprätthållandet av en pat-
riarkal kontroll som även nationen Sverige är delaktig i. Samtidigt vill 
jag lyfta hur jämställdhetsarbetet i Sverige har fått genomslag i hanter-
ingen av “mäns våld mot kvinnor” och nästa citat från Faridhes får 
exemplifiera detta. 

Man känner sig trygg i Sverige till exempel när min före detta hotade 
mig, folk alltid tröstade mig att nej här i Sverige han får inte göra så 
och så. Jag upplevde det att jag fick skydd i Sveri-ge, för att polisen 
kan vara så här mot männen när dom våldtar sina kvinnor, misshand-
lar sina kvinnor, polisen skyddar kvinnor och det känns bra. 

 
Att jämställdhetsideologin är stark i Sverige resulterar till exempel i 
det Faridhe pekar på i citatet ovan. Samtidigt är det viktigt att möjlig-
göra för vidare kritisk analys av den svenska jämställdhetsideologin. 
Som Faridhe och Shirins berättelser visar på kan denna i sig fungera 
exkluderande och fokusera på vissa kvinnors liv på bekostnad av 
andras (jmf. de los Reyes & Mulinari, 2007: 85). Jag menar att denna 
kritik och kritiska analys i många fall artikuleras utanför den (svenska) 
hegemoniska feminismen och Shirins krav på Sverige kan förstås som 
exempel på detta. de los Reyes och Mulinari (2007) skriver att en 
styrka med det intersektionella perspektivet är utvecklandet av en för-
ståelse för hur makt och ojämlikhet påverkar individers möjligheter att 
agera som subjekt inom ramen för samhällets strukturer, institutionella 
praktiker och rådande ideologier. Shirins erfarenheter ger henne nya 
perspektiv och formar henne som medvetet subjekt och politisk aktör. 
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Jag vill att Sverige skärper lagen om giftermål så att mannen som har 
uppehållstillstånd här i Sverige inte får åka flera gånger till Iran och ta 
med sig en tjej, en ung tjej, och efter två måna-der säga att nej jag vill 
inte ha dig, åk tillbaka till hemlandet. Det kanske inte är någon fara 
om man är svensk, kanske man bor två månader tillsammans och sen 
skiljer sig, det är ingen fara här i Sverige, men för oss i Iran det är jät-
testor fara. Man har inget liv om man gifter sig och sen åker tillbaka 
efter två månader, det går inte. Eller åtminstone kan Sverige stödja 
kvinnor när det händer sånna saker, att dom får sina rättigheter. Inte 
bara för att han har uppehållstillstånd och hon inte har det ska han be-
stämma. 

 
Någonting jag finner mycket intressant i de två kvinnornas berättelser 
är hur det lokala och det globala flyter samman och kvinnornas per-
sonliga berättelser blir till i relation till större strukturer. Faridhes reto-
riska fråga om vad Sverige ska göra får exemplifiera detta. 

Jag vill veta vad ska Sverige eller svenskarna göra... Jag hade ett liv i 
Iran med min dotter och sen han lurade mig till Sverige och efter ett 
och ett halvt år han har tagit allt ifrån mig, självförtroende och käns-
lomässigt han har liksom pressat mig så mycket att efter ett och ett 
halvt år som vi skiljde oss jag känner ingenting, Jag känner att jag har 
förlorat mitt liv och min dotters liv på grund av honom, men eftersom 
det är han som har uppehållstillstånd och inte jag och inte min dotter 
känns det som att vi inte har några rättigheter. Och vem ska svara för 
min och min dotters liv, nu det har gått två och ett halvt år, jag vet 
fortfarande ingenting om jag får stanna i Sverige eller inte, jag har inte 
fått mitt permanenta uppehållstillstånd och ingen svarar. Och dom här 
två och ett halvt år som vi har förlorat, vem ska ta ansvar för detta? 
Det är alltid han som har rätt, även här i Sverige, för att han har uppe-
hållstillstånd så det är han som har rätt. 

De rättigheter som ska kunna åtnjutas av alla kvinnor i Sverige, till 
exempel rätt till skydd, verkar plötsligt endast kunna åtnjutas av vissa 
kvinnor. Hur kan vi förstå vad som gör detta möjligt. Agamben (1998: 
131) menar att en av de essentiella karakteristika i den moderna bio-
politiken är dess ständiga behov av att (om)definiera gränserna för 
vilka som är innanför och vilka som är utanför. Detta görs via den 
suveräna staten som alltså har möjlighet att skapa och definiera områ-
den där den juridiska-politiska ordningen inte har giltighet. Faridhe 
och Shirin kan förstås som varande i ett undantagstillstånd då de inte 
åtnjuter samma rättigheter som andra kvinnor varken i Sverige eller i 
Iran. Att Faridhe och Shirin kan placeras “utanför” menar jag varken 
är relaterat till deras etniska tillhörighet eller till platsen de befinner 
sig på eller deras kön. Deras underordnade position i samhället blir 
snarare begriplig i intersektionen kön, etnicitet och plats. Detta får 
konsekvensen att deras situation osynliggörs eller kulturaliseras me-
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dan rättighetspolitiken försvinner. Det blir möjligt att antingen inte 
tala om dem överhuvudtaget, eller att tala om dem som utsatta för “sin 
kulturs” traditionella kvinnosyn, och på så sätt lyfta bort ansvaret från 
Sverige. Jag förstår det som att systemiskt våld samverkar med ett 
subjektivt våld som försätter Faridhe och Shirin i en utsatt och rättslös 
position där etnifierade och genusifierade gränser upprätthålls. Platsen 
är Iran, Sverige och Göteborg, platsen är i hemmet och på gatan, plat-
sen är stor och liten, men platsen är delad, med andra och framför allt 
av andra.  

När jag bearbetar mitt material i efterhand ser jag hur kvinnorna, un-
der hela den timmen som intervjun pågår, ofta kopplar tillbaka till sina 
egna historier om hur det varit för dem att komma till Sverige via gif-
termål och att sedan finna sig själva leva i en relation med en miss-
handlande man. Jag ser även hur jag många gånger misslyckas att 
uppmärksamma detta, mycket eftersom jag var fokuserad och inställd 
på att intervjun skulle handla om situationen i Iran och deras tankar 
kring det. Detta är metodologiskt intressant, hur min förförståelse och 
inriktning påverkar det material som insamlas. För mig grundades mitt 
tänkta fokus för intervjun i en önskan att lyfta kvinnornas egna poli-
tiska aktörskap och min egen rädsla av att framställa Faridhe och Shi-
rin som viljelösa offer. Detta grumlas dock en aning av mina egna 
medvetna och omedvetna föreställningar om vad som är politiskt ak-
törskap och leder till att jag inte alltid lyckas uppmärksamma vad som 
är centralt för Faridhe och Shirin. Att vilja berätta sina erfarenheter av, 
och föra en diskussion om, “våld i hemmet”, om patriarkala strukturer 
och rasistiska ideologier, hur detta har påverkat en i livet och hur det 
ska kunna förändras borde i allra högsta grad kunna förstås som poli-
tiskt aktörskap. 

I Faridhe och Shirins berättelser är det tydligt hur våldet slår olika mot 
olika kroppar. Det systemiska, symboliska och subjektiva våldet sam-
verkar och konstruerar en rättslös plats. Just denna plats, som uppstår i 
intersektionen mellan kön och etnicitet relaterat till en för vår tid spe-
cifik global situation och för vår plats specifik nationell politik, existe-
rar endast för kvinnliga transnationella migranter. Därför är det helt 
centralt att dessa kvinnor får berätta sina historier och får ställa sina 
krav. Det enda mänskliga sättet att bemöta detta borde vara att lyssna 
aktivt och sedan förändra. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma 
hur både Faridhe och Shirin har lämnat sina misshandlande makar, 
och trots att de lever i utsatta situationer deltar de i demonstrationerna 
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för att visa sitt stöd för kampen i Iran. Denna kamp är i allra högsta 
grad även deras kamp. 
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Våldets reglerande kraft 

I dessa intervjuer om tankar, reflektioner och erfarenheter av urbant 
våld har flera olika former av våld gestaltats, och flera olika sätt att 
förhålla sig till våld har kommit fram. I denna avslutande diskussion 
ska jag försöka bringa lite ordning i allt detta. Jag börjar med att tänka 
kring våld, vad är det egentligen och vad gör det med platsen och per-
sonerna. Sedan tar jag in det intersektionella perspektivet och tittar på 
om, och i så fall hur, detta kan bidra till en nyanserad förståelse av 
urbant våld. Sist men inte minst reflekterar jag kring min egen posi-
tion i denna text och hur våld kan förstås som närvarande även i den-
na. 

Vad är våld? 
Frågan som jag ställer i titeln ovan är nog den vanligaste jag mött när 
jag har berättat om min text. Det är en befogad fråga, men med det 
inte sagt att den är enkel att besvara. 

Någonting jag finner exempel på i mitt material är att våld inte är en 
viss handling utan helt beroende av kontext. Jag tänker mig våld som 
det som sker i mellanrummet mellan handling, sammanhang och aktö-
rer. Våld är inte essentiellt någonting i sig själv, någonting som existe-
rar som en självständig kraft. Även de mest sublima formerna av våld 
är resultat av mänskliga handlingar. Jag förstår våld, inte bara som 
kontroll av existerande gränser, utan även som (åter)skapande av de-
samma. Jag menar att våld ständigt är närvarande i att konstruera, be-
gränsa och skapa mening kring både platser och personer. Genom sy-
stemiskt, symboliskt och subjektivt våld upprättas och upprätthålls 
gränser medan våld i sig själv är gränslöst. Detta är vad jag kallar vål-
dets reglerade kraft. 

Hur våld reglerar till exempel en stad måste förstås i en viss historisk 
och rumslig kontext, där både lokala och globala faktorer spelar in. 
Att jag fick höra de berättelser jag fick höra av mina informanter är 
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ingen slump. Att alla hade koppling till “förorten” kan inte förstås 
utan att ta hänsyn till frågor som segregation, metodologisk nationa-
lism och rasism. Att flera av kvinnorna som jag intervjuade hade egna 
erfarenheter av att utsättas för våld av sin partner är lika lite en slump 
som att Iwan idag lever som papperslös. Genom att sätta in mitt mate-
rial i en historisk och rumslig kontext vill jag visa på kategoriernas 
instabilitet. Till exempel blir det, i denna text, tydligt att kategorierna 
“invandrare” och “svensk” är sociala konstruktioner som ständigt 
(åter)skapas via våldsamma diskurser och system. Just våldsamheten i 
(åter)skapandet menar jag även visar på kategoriernas möjlighet till 
förändring, för vore de essentiella så skulle de inte ständigt behöva 
regleras med våld. 

Normen utdelar aktivt verklighet, det är i själva verket bara i kraft av 
sin upprepade makt att utdela verklighet, som normen konstitueras 
som norm (Butler, 2006: 68). 

 
Trots, eller kanske på grund av, våldets ständiga närvaro fann jag att 
alla mina informanter förhöll sig mycket kritiska till användning av 
subjektivt våld. De gjorde dock undantag från ickevålds-principen i 
vissa fall. Antingen i väldigt personliga fall då egna barn utsätts för 
våld, eller i relation till förtryckande stater/styrelseskick där det inte 
verkar finnas någon annan utväg än genom väpnad kamp. Denna sena-
re fråga kommer jag nedan att reflekterar vidare kring.  

Frågan är nämligen hur förtryckande en stat eller ett styrelseskick 
måste vara, och mot vem, för att våld ska upplevas som enda utvägen? 
Som jag resonerar i analysen av min intervju med Julio så är frågan 
om huruvida en stat är förtryckande eller inte en tolkningsfråga. Den 
bestämda åsikten att en “demokratisk stat”, till exempel den svenska 
staten, inte är förtryckande är inte fakta utan en åsikt. Att en åsikt se-
dan får status av att vara fakta och sanning kan förstås med hjälp av 
Žižeks “master signifier”. Ett visst meningsuniversum åläggs som 
exkluderar andra förståelser och upplevelser. För om man inte håller 
med, om man upplever sig förtryckt av just denna “icke-förtryckande 
demokratiska stat”, är det då möjligt att göra motstånd? Och kommer 
ens motstånd i så fall att uppfattas och förstås som just motstånd eller 
är det dömt att vara “förortsvåld”, “ungdomsvåld”, “vansinnesdåd” 
eller “terroristdåd”? Om det inte finns plats för dina upplevelser, om 
det inte finns rum i språket för dina erfarenheter eller ord i politiken 
för dina behov, hur ska du då kunna höras?  
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Det intersektionella bidraget 
Det jag har valt att kalla våldets reglerande kraft träffar inte alla krop-
par på samma sätt och det får inte samma konsekvenser. Våld är del-
aktigt i att konstruera och reglera kroppar och platser som könade, 
rasifierade/etnifierade, klassifierade, sexualiserade, funktionella, gene-
rationella i en komplex samverkan. I mitt material upplever jag vissa 
gränser som mer framträdande än andra. Intersektionen 
plats/etnicitet/kön är tydlig och viktig att uppmärksamma för att kunna 
få en förståelse av hur staden och dess invånare regleras via våld.  

Bland annat framträder gränsen mellan centrum och periferi, “förort” 
och “resten”. Hur den idag regleras och görs meningsfull via föreställ-
ningar om etnicitet, klass och kultur, och hur detta i stort sett omöjlig-
gör åtskillnad mellan plats och person. Platsen har betydelse, men den 
är ingenting i sig själv utan den blir till i relation till andra platser. Det 
sätt som denna gräns framträder i mitt material menar jag också måste 
sättas in i en kontext och förstås i relation till den mediala och politis-
ka diskurs som idag omgärdar “förorten”. I denna diskurs görs grän-
sen mellan “förort” och “resten” meningsfull genom att “förorten” 
konstrueras som en våldsam plats och som bebodd av personer med 
“annan etnicitet och kultur än svensk”. Denna diskurs verkar var 
mycket dominerande och mina informanter, framför allt de som själva 
bor eller arbetar i en “förort” kan inte inte förhålla sig till den. Det är 
alltså inte bara platsen utan även mina informanter som blir till i rela-
tion till diskurser där de konstrueras som de Andra.  

“Förorten”, det vill säga den Andra platsen och de Andra som bebor 
den, och dess relation till ett “majoritetssamhälle” kan även kopplas 
ihop med skillnaden mellan att förstås som avvikande och att förstås 
som underordnad. Utifrån denna tanke ska “förorten” inte förstås som 
avvikande utan snarare som underordnad “resten”. Och i en värld där 
över- och underordning förstås som “naturlig”, och följer dikotomier 
som “svensk/invandrare”, “fattig/rik” och “man/kvinna” konstrueras 
denna underordning också som “naturlig”. Naturalisering av över och 
underordning förstår jag som ett typexempel på systemiskt våld som 
ligger inbäddat i ett visst ekonomiskt och politiskt system. Om de 
Andra inte accepterar sin underordnade position och gör motstånd mot 
den, till exempel genom att protestera med subjektivt våld, så bryter 
de mot den “naturliga” ordningen som instiftats via ett systemiskt 
våld. Vad som då riskerar att ske är att dessa Andra platser och Andra 
personer blir avvikande. En position som i sin tur inte förstås som 
“naturlig” utan snarare bör liknas med Agambens (1998) undantags-
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tillstånd. Jag menar att hanteringen av de så kallade “Rosengårdskra-
vallerna”, som i maj 2009 genererade rubriker som “Riksdagsman vill 
ha nationell styrka i Rosengård” och “Poliser dygnet runt i Rosen-
gård” (www.dn.se), bör förstås i relation till detta undantagstillstånd.  

“Våld i hemmet”, “hedersrelaterat våld” och “mäns våld mot kvinnor” 
var ämnen som diskuterades i alla mina intervjuer. Våldets reglerande 
kraft verkar alltså vara könad. Jag upplever att intersektionalitet är 
nödvändigt då våldet inte bara är könat utan även etnifierat och relate-
rat till plats. Att könade och etnifierade/rasifierade strukturer samver-
kar är ett av det intersektionella perspektivets viktigaste bidrag. Det 
var den intersektionen som “svarta feminister” lyfte på åttiotalet i 
USA för att ifrågasätta den “vita feminismens” hegemoni. Liknande 
strukturer och ideologier råder än idag och man kan använda det inter-
sektionella perspektivet för att förstå konsekvensen av att könade och 
etnifierade/rasifierade strukturer samverkar. Jag menar dock att det är 
mycket viktigt att även uppmärksamma den specifika kontexten. Som 
jag visar i analysen av intervjun med Faridhe och Shirin så spelar ti-
den såväl som den rumsliga aspekten en stor roll. I deras fall genom 
till exempel Sveriges migrationslagstiftning, det politiska läget i Iran 
och “förortens” plats på den sociala och geografiska kartan av Sverige.    

Relaterat till “mäns våld mot kvinnor” och intersektionen kön/etnicitet 
aktualiseras även en kritik av den svenska hegemoniska feminismen 
som naturaliserar den nationella arenan och tar den till utgångspunkt 
för att teoretisera och förstå genusrelationer. Min egen svårighet att 
uppmärksamma Munirs feministiska initiativ visar på hur den svenska 
hegemoniska feminismen bygger på exkluderingsprocesser. Idéer om 
vem, vad och hur en feminist är, skapar och upprätthåller ojämlika 
maktförhållanden. Ett feministiskt arbete som inte lyckas ta hänsyn till 
en intersektionell aspekt riskerar både att osynliggöra våldsutsatthet 
och vara delaktig i (åter)skapandet av ojämlikheter i samhället. Ett 
intersektionellt perspektiv, där hänsyn tas till att kön alltid konstrueras 
i samverkan med föreställningar som etnicitet, klass och nationella 
gränser, möjliggör för att utmana och problematisera kategorier som 
annars framstår som essentiella. 

Feminism kan även förstås som delaktig i nationsskapandet (jmf. de 
los Reyes & Mulinari, 2007: 83) och den metodologiska nationalis-
men och den (svenska)hegemoniska feminismen samverkar i kon-
struktionen av den könade nationen. Med detta menar jag att föreställ-
ningen om nationen som en enhet som ska försvaras, inte kan förstås 
utan relation till könade föreställningar om vem som ska försvara 



 83 

vem, mot vem. Den metodologiska nationalismen får även andra kon-
sekvenser. Att grundförutsättningen för dagens världsordning, det vill 
säga idén om nationer, gränser och tillhörighet, inte problematiseras i 
högre grad kan förstås som en av dem. Den ojämlika relationen mellan 
nationalstater (Nord/Syd, Första Världen/Tredje Världen, Utvecklade 
länder/Utvecklingsländer) och inom nationalstater (så som rasism, 
etnisk diskriminering och ojämlikhet) naturaliseras. Trots vetskapen 
om hur mycket våld som krävs för att upprätta och upprätthålla dessa 
olika gränser, så ruckas inte grundvalarna för världsordningen. Den 
metodologiska nationalismens berättelse om världen är också en para-
dox. Konsekvensen av ojämlika, konkurrerande nationalstater blir att 
nationer för krig mot varandra, och det skapas situationer och platser 
från vilka människor tvingas fly. Trots detta förstås transnationella 
migranter, som en konsekvens av den metodologiska nationalismens 
förståelse av “folket”, som en anomali och avvikelse. 

Den metodologiska nationalismen är tydlig och i mitt material synlig-
görs konsekvenserna av detta systemiska våld. Till exempel hur ett 
krig mellan nationer sätter asylrätten ur funktion i Iwans fall. Eller hur 
Sveriges migrationslagstiftning urholkar kvinnors rättigheter i Farid-
hes och Shirins fall. Att migranter förstås som ett hot mot den natio-
nella enheten som placeras i periferin och måste övervakas framkom-
mer i Mehmets och Munirs berättelse. Maria visar på hur idén om att 
säkerhet vid gränser, både nationens, stadens och individens, i sig kan 
förstås som våldsam. Allt ovan är exempel på det objektiva våld som 
ligger inbäddat i dagens politiska, ekonomiska och ideologiska sy-
stem, och hur det slår olika mot olika personer och grupper i samhäl-
let. Det visar även på behovet av att bredda och nyansera debatten och 
låta fler tolkningar och problemformuleringar höras för att vi ska när-
ma oss en rättvis bild av vår värld. 

Det intersektionella perspektivet erbjuder även en möjlighet att upp-
märksamma utrymmet för det mänskliga subjektets aktörskap inom 
ramarna för strukturella, institutionella och individuella relationer. Via 
aktörskap finns potential för förändring av, ibland alldeles för snäva, 
ramar. Alla mina informanter var på ett eller annat sätt politiskt aktiva 
och via deras politiska aktörskap verkar de på olika sätt för att föränd-
ra och utmana vad de upplever vara orättvisor och ojämlikhet i sam-
hället. Detta engagemang överskrider allt som oftast de gränser som 
med våld försöker hålla både platser och personer på säkert avstånd 
från varandra. Julios sociala engagemang ignorerar avståndet mellan 
Argentina och Sverige, Mehmet ifrågasätter gränsen mellan “förort” 
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och “resten” medan Munir försöker överskrida könsgränsen, som sti-
pulerar vilken fråga som hör till vilket kön. Kvinnorna som jag gjorde 
den första intervjun med lyfter frågan om alla människors rätt till 
skydd undan våld och Carlos blir förbannad på politiken som leder till 
ökade sociala klyftor. Faridhes solidaritet med landsmän och lands-
kvinnor i Iran suddar ut gränserna och avståndet mellan här och där. 
Shirins ilska över Sveriges orättvisa migrationspolitik problematiserar 
det föreställda avståndet mellan “orienten” och “occidenten”. Marias 
vardagliga arbete för att hindra individens sekuritisering bryter ner 
gränserna mellan oss alla, medan ett papperslöst liv ställer hela det 
nationalstatliga projektet på sin spets.  

Min position 
Jag kan inte undvika att lägga märke till likheten mellan det Kvale & 
Brinkman (2009: 48) skriver om det asymmetriska maktförhållandet 
mellan intervjuare och intervjuad, och det Žižek (2009: 53) skriver om 
att det alltid existerar en maktobalans i det intersubjektiva mötet, där 
en har företräde i att tolka och förklara både vad som är problem och 
vad som är problemets lösning. Jag har, i min text, positionen som 
“master signifier”. Det vill säga i slutändan är det jag som beslutar 
vad, av allt mina informanter berättade, som är viktigt och intressant, 
och det är min tolkning och förståelse av deras ord som gäller. Men 
min tolkning och min förståelse är samtidigt avhängig min position 
och görandet av densamma, både under intervjustudien och under 
skrivandet av denna text. 

Den position som jag upplevt tydligast under arbetet med denna text 
är min etniska tillhörighet. Som “svensk” och därmed som norm i 
Sverige är detta någonting som jag sällan tvingas reflektera över. Jag 
har, ur rent teoretiskt intresse, funderat en del kring min etniska tillhö-
righet, vad den innebär, förmedlar och försätter mig i för position, 
men jag kan också välja att inte reflektera över detta. Jag kan så att 
säga “plocka av mig min etnicitet” och “bara vara”, någonting som är 
endast förunnat de som tillhör normen och kan gömma sig bakom fö-
reställningar om “det normala”. Under arbetet med denna text har min 
etnicitet ständigt varit i förgrunden och jag har blivit medveten om 
den på ett nytt sätt. 

Denna medvetenhet vill jag koppla till Žižeks (2009) tankar om att 
förändra sin subjektsposition utifrån vilken man talar. I en värld som 
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är så pass insnärjd i olika former av ojämlika maktrelationer tycker jag 
att det är viktigt att ställa sig frågan om varför, hur och från vilken 
subjektsposition man pratar om fenomen innan man uttalar sig. Detta 
textarbete har spelat en viktig roll i den process där jag har varit 
tvungen att reflektera och förhålla mig till min etnicitet och min upp-
fattning om mig själv har förändras. Det får konsekvenser för hur jag 
förstår och relaterar till min omvärld och kanske innebär detta en för-
ändring av subjektspositionen.  

Att jag förändrar min uppfattning om mig själv kan förstås som en 
mycket aktiv process. Relaterat till min förståelse av våld upplever jag 
att detta har gett mig mycket kunskap. Jag har till exempel, fram till 
nu, personligen accepterat föreställningen om en icke-våldsam nollni-
vå. Jag har sett denna som önskvärd utan att i någon större utsträck-
ning funderat kring vad det skulle innebära. Förmodligen för att min 
normativa position inte har krävt ett ifrågasättande. Idag upplever jag 
att våld och dess konsekvenser kan se väldigt olika ut för olika perso-
ner och att det finns starka normativa och reglerande inslag i denna 
“icke-våldsamma noll nivån”. Detta har för mig stärkt uppfattningen 
om att vi ännu vet ganska lite om våld, våldets konsekvenser och 
framför allt våldets funktion i samhället. Jag anser det vara nödvändigt 
att förstå vidden av den ojämlikhet som råder i vilka erfarenheter, tan-
kar och upplevelser av våld som hörs i en dominerande “vålds-
diskurs”. För att möjliggöra för förändring krävs det inte att vissa bör-
jar prata utan i första hand att många vågar tystna och lyssna. Kanske 
är det detta Žižek (2009) menar med att man gör någonting genom att 
backa, kritiskt analysera och reflektera. 

I inledningen till denna text refererar jag till Carlos retoriska fråga om 
varför vi är så rädda för våld. Citatet nedan är ett utdrag ur min inter-
vju med Tara, Jian, Peyman och Bahar. 

Tara- Nej, alltså jag tror på dialog, jag tror inte på våld, jag är emot all 
form av våld, däremot den som utför för våld ska bestraffas, det är jag 
för, den som utför våld ska bestraffas för att inte göra om det. 

Jian- Det beror på vilken våld, gränsen.. 

Tara- Alla former av våld är icke tillåtet. 

Jian-Tänk på, jag kan tänka på våld i ett fall där jag kan inte vänta på 
att myndigheterna ska komma och lösa, till exempel om någon vill 
komma och ta min dotter, framför mig och slå henne, framför mina 
ögon, jag ska stå där och säga jaha, men det kommer polisen att göra 
någonting åt. 
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Tara- Du larmar men du ingriper inte i våldet, för jag menar då löser 
du våld med våld. 

Jag känner igen mig i, även om jag inte helt delar, Taras förhållnings-
sätt till subjektivt våld och jag förundras över, min egen och mina in-
formanters, nästan fundamentala ickevålds-princip. Som om vi, bara 
genom att glänta på dörren till tanken om att subjektivt våld någon 
gång skulle kunna vara nödvändigt eller förståbart, riskerar att släppa 
lös ett monster som kommer dra oss med sig på sin våldsfyllda färd. 
Detta monster liknar jag vid det Žižek (2009) skriver om, det som 
hindrar oss från att stanna upp och tillåta oss att reflektera och tänka. 
Men varför är vi så rädda för att tänka kring våld? Jag tror att Žižek 
skulle svara att vi är rädda så att vi aldrig stannar upp och ställer oss 
just frågan om varför. För i samma stund som vi gör det kommer vi 
även att se det symboliska och systemiska våldet, orättvisorna och 
ojämlikheten, vi kommer se utnyttjandet och vi kommer att höra tyst-
naderna. 

Jag vet inte, jag tror kanske att det är mer mångfacetterat och kom-
plext än så. Men jag är övertygad om att när subjektiva våldsuttryck 
sätts i ett större sammanhang och förstås i relation till systemiskt och 
symboliskt våld så blir världen lite mindre svart/vit och börjar istället 
skifta i grå nyanser. Detta behöver inte innebära ett övergivande av 
ickevålds-principer och visioner, men det leder till ökad förståelse och 
kunskap. Det leder till att ojämlikheten och orättvisorna bländar och 
det leder till en möjlighet att utkräva ansvar där ansvar bör utkrävas. 
Och jag njuter ändå av, vad jag tror, hade varit Žižeks svar. Inte för att 
det nödvändigtvis stämmer, men för att det är den närmast ett svar jag 
kommer och för att det tillåter mig att ytterligare glänta på den där 
dörren... 

Avslutande ord 
I början av denna text ställer jag mig frågan om vad våld gör med sta-
den och dess invånare, eller vad staden och dess invånare gör med 
våld? Våld gör ingenting, människor gör och effekterna blir våldsam-
ma. Men att kunna göra på sätt som får våldsamma konsekvenser är 
möjligt via ett systemiskt och symboliskt våld som (re)producerar 
ojämlikhet.  Mycket av det subjektiva våld som mina informanter be-
rättar om borde inte vara möjligt, och skulle inte heller vara det i en 
värld där “alla människors lika värde” på riktigt innebar “alla” männi-
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skors lika värde. Genom det objektiva våldet görs ojämlika relationer 
och strukturer meningsfulla. Föreställningen om att den enda möjliga 
ordningen är den där vissa är rika och andra fattiga, vissa har rättighe-
ter, andra inte och vissa säljs medan andra köper, förutsätter ojämlik-
het. Det görs “naturligt” och förläggs bortom politikens och föränd-
ringens räckvidd. Ojämlikheten institutionaliseras och byggs in i det 
politiska och ekonomiska systemet.  

Arbetet med denna text har, som sig bör, resulterat i några klarheter 
men också i nya frågor inför framtiden. Den viktigaste är kanske om 
och i så fall hur våld, i Žižeks bemärkelse, kan förstås som delaktigt i 
konstruktionen av ojämlikhet. Jag upplever att man ofta hör att ojäm-
likhet genererar våld, med hur genereras ojämlikhet? 
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