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Abstract  

 
Author: Marit Bachs 
Title: Honorrelated violence or men´s violence against women - a discourse analysis of the 

public debate in media.  
Supervisor: Mats Hilte 

Assessor: Elisabeth Martinell Barfoed 

 
This paper studies the debate surrounding the murder of Fadime Sahindal from a discourse-

analytical and post-colonial approach. My purpose has been to investigate and discern how 

honor related violence was described and explained in the debate in Swedish newspapers and 

tabloids following the so-called honor killing of Fadime Sahindal (2002). Based on the 

positions taken in the papers I have distinguished different discourses. My purpose has also 

been to examine how “the victim" and “the perpetrator" of honor violence were presented in 

the media. The empirical data has consisted of contemporary opinion articles from different 

Swedish newspapers, three months after the murder of Fadime Sahindal.  The discourse 

analysis as an analytical tool has been inspired by the discourse theory of Laclau and Mouffe.  
 

My analysis shows two dominant discourses. The first I call the ”culture support discourse”. 

Within this discourse the honor violence is constructed by assuming that the murder of 

Fadime can only be understood and explained by finding the cause within a specific "culture" 

- a culture constructed as being completely different from the "Swedish gender equality 

culture”. In the second discourse, which I call the ”culture critical discourse”, it is argued that 

it is not possible to understand honor violence without studying it from a patriarchal structure, 

in which men as a group are superior to women as a group. This means that the violence takes 

different forms and shapes, but that the foundation and the cause are the same. In my material 

I found a stereotypical and one-dimensional image of the "perpetrator", described as a 

patriarchal, oppressive and misogynistic male immigrant. The victim, the immigrant woman, 

was portrayed as a strong, courageous and freedom seeking person. I found this freedom to be 

strongly associated with "Swedishness". This “Swedishness is frequently described in positive 

terms, symbolizing individual autonomy and equality Finally. I found an emerging racist 

discourse, which I found to be a consequence of the culture supportive discourse. This 

discourse is based on how the public conversation talks about "them" and "their culture". The 

use of the term "culture" can be understood as a replacement of the term "race" in a way that 

opens up for legitimate racism. Culture may be a racist impairment as it is something that is 

attributed to "them" and not "us" and also implies a derogatory view of "them". 
 

Keywords: culture, racism, honor related violence, discourse analysis, immigrant, Fadime. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Mäns våld mot kvinnor utgör ett globalt problem och genomsyrar många delar av samhället. 

Våldet tar sig en rad olika uttryck, allt från sexualiserat våld och könsstympning till 

tvångsgifte och psykiskt våld, men handlar om att på olika sätt och med olika medel skapa 

kontroll över kvinnans sexualitet och liv. I januari 2002 mördades Fadime Sahindal, 26 år 

gammal, av sin far. Hon var en kurdisk kvinna som vid sju års ålder invandrat tillsammans 

med sin familj till Sverige. Fadime hade en svenskfödd pojkvän och höll ett par månader före 

sin död ett tal i Riksdagen under ett seminarium om våld mot kvinnor. Mordet kom att 

kategoriseras som ett så kallat ”hedersmord”.  I debatten som följde efter mordet kom olika 

åsikter om motivet fram. Vissa hävdade att Fadime sköts ihjäl av sin fader då hon ansågs ha 

vanärat familjens heder genom att ha en kärleksrelation med en svensk man. Andra hävdade 

att det fanns andra motiv och orsaker bakom mordet. 

 

Min egen nyfikenhet kring begreppet ”hedersmord” väcktes i samband med 10-årsdagen av 

mordet på Fadime Sahindal. I en dagstidning 2012 fanns en helsidesartikel om det så kallade 

hedersmordet på Fadime och i samma tidning fanns en kort notis om en svensk kvinna 

mördad av sin svenske man dagen innan. Hur kom det sig att ”hedersmordet” tio år tidigare 

fick så mycket större utrymme i pressen än ett dagsfärskt ”svenskt” mord? Innebar det att 

”hedersmordet” gavs en större betydelse än det andra mordet och i så fall varför? 

 

1.2 Problemformulering  

Det var för Sverige ett nytt våldsfenomen som uppträdde i slutet av 1990-talet: det så kallade 

hedersrelaterade våldet. Framförallt var det mordet på Fadime Sahindal (2002) och två 

tidigare så kallade hedersmord, på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) som blev 

startskottet på den debatt varigenom hedersrelaterat våld på allvar synliggjordes och kom upp 

på dagordningen i såväl politiska som massmediala och vetenskapliga sammanhang. En 

mångfacetterad och svårförstådd problematik synliggjordes via mordet och få debatter 

baserade på en enskild händelse har präglats av så oförsonliga ståndpunkter i svensk 

nyhetsrapportering. Debatten kom att handla om och leda till en kamp mellan olika 

förklaringsmodeller som kunde tänkas ligga bakom en sådan brutal handling som att en far 
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mördade sin dotter. Vidare kom debatten att handla om huruvida mordet var kulturellt 

betingat eller inte, dvs. om det finns något inneboende i den kurdiska kulturen som ger 

kurdiska män acceptans att mörda kvinnliga familjemedlemmar.  

 

De som förespråkade kulturella förklaringar till mordet menade att det inte går att vare sig 

förstå eller bekämpa om man inte knyter begreppet till kultur och skillnad och problematiken 

reducerades följaktligen till de inblandades kultur. De som var kritiska till den kulturella 

förklaringsmodellen menade att manligt kontrollbehov av kvinnor utgör ett globalt problem 

och inte kan ses grundat i en specifik kulturs problem (Larsson 2004). Enligt de senare 

handlar mordet snarare om likhet än om skillnad. Hedersmord, vilket var ett begrepp som 

tidigare medfört viss tvekan att använda, blev för vissa en legitim beskrivning av mordet på 

Fadime.  

 

Många frågor väcktes i mig: Var mordet på Fadime och de andra två kvinnorna verkligen ett 

nytt fenomen för Sverige eller hur kom det sig att händelsen orsakade sådan stor debatt?  

Finns det olika typer av våld mot kvinnor eller är våldet alltid en del av könsmaktsordningen? 

Skiljer sig ett mord på en ”invandrarkvinna” från ett mord på en svenskfödd kvinna och 

vilken betydelse läggs i begreppet ”invandrarkvinna”?  Kan man tala om heder och våld utan 

att stigmatisera och marginalisera samt konstruera etniska minoriteter som särskilt utsatta 

samhällsgrupper? Av debatten förstod jag att bilden av mordet på Fadime framställdes ur 

olika perspektiv men hur växte dessa fram? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Jag har till syfte att undersöka och urskilja hur hedersrelaterat våld framställdes och 

förklarades i den debatt som följde på mordet på Fadime Sahindal (2002) i svenska dags- och 

kvällstidningar. Jag avser att utgå från de skilda positionera i debatten och utifrån de 

antaganden dessa rymmer urskilja hur hedersrelaterat våld framställdes med hjälp av olika 

diskurser. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Vilka diskurser kring hedersrelaterat våld och förtryck går att urskilja i svensk 

dagspress efter mordet på Fadime Sahindal (2002)? 
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 Hur konstrueras bilden i de utvalda medierna av ”förövaren” av hedersrelaterat våld 

och hur konstrueras bilden av ”offret”? 

 

2. Tidigare forskning  

I denna del kommer jag kortfattat att redogöra för forskning som jag anser vara relevant för 

min studie. Jag har valt att avgränsa innehållet till att endast beröra nordisk tidigare forskning, 

detta med anledning av uppsatsens begränsade omfång. Huvuddelen av den forskning som 

finns kring hedersvåld uppkom kring sekelskiftet, efter mordet på Fadime Sahindal, men 

också efter morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999). Först inleder jag med 

att beskriva fenomenet ur ett historiskt nordiskt perspektiv. 

 

2.1 Historia 

Betydelser som heder och skam har historiskt spelat en stor roll för att kontrollera individen i 

nordiska samhällen under 1600, 1700 och 1800- talet. Under denna tid fanns i samhället en 

stark hederscentrerad kultur där en specifik hederskodex styrde hur människor skulle bete sig. 

Denna kontroll utövades och upprätthölls främst av stat och kyrka, därmed var privat 

”återerövring” av hedern inte nödvändig. Staten stod istället för en norm som den lilla 

gruppen delade och därmed behövde inte den lilla gruppen ta den sociala kontrollen i egna 

händer. Genom historien har dock många privata våldshandlingar såsom barnamord, 

självmord vid utomäktenskaplig graviditet, dueller samt självmord vid ekonomiska bekymmer 

tolkats i termer av heder, ära och skam (Lindstedt Cronberg 2005). Kvinnans ära ansågs vara 

starkt sammankopplad med hennes sexualitet medan den manliga äran alltid haft fler 

dimensioner än den kvinnliga. Detta var följden av att män förekom i betydligt fler 

sammanhang där andra utbredningar av hedern än den sexuella var betydelsefulla. Den 

manliga hedern härleddes till mannens samhällsposition som politisk, ekonomisk och rättslig 

representant och konstruerades kring att vara ärlig och öppen. Eftersom kvinnan var omyndig 

saknades den offentliga sidan i stor utsträckning i den kvinnliga sfären (ibid). Under 1900-

talet förändrades den svenska kvinnans ställning inom offentligheten genom rösträtt och 

inträdet på arbetsmarknaden. Samhällsstrukturen förändrades också från att ha varit 

monokulturell till att bli mångkulturell. 

  

2.2 Annan forskning 
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I Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) rapport från 2010, som behandlar aktuell 

forskning kring hedersrelaterat våld framkommer att begreppet ”hedersrelaterat våld” är ett 

kontroversiellt begrepp vilkens betydelse det råder oenighet om. Det finns forskare som 

menar att begreppet heder i sig saknar vetenskapligt och analytiskt värde och väljer istället att 

tolka våld och förtryck i termer av mäns våld mot kvinnor. Detta är en viktig aspekt i mitt 

användande av begreppet då dess flertydlighet kan göra det svår använt. Genom att referera 

till en mängd andra faktorer såsom klass, status och etnicitet förändras hedersbegreppets 

betydelse. Vidare framkommer det i NCK:s rapport att begreppet har genererat frågor om ”vi 

och dem”, normalitet och avvikelse, samt svenskhet och integration (NCK 2010). Inom 

forskningsområdet är det framför allt förklaringarna till våldet som är omtvistade, inte 

våldsutövandets former, då enighet råder om att våldet tar sig kollektiva uttryck och att såväl 

kvinnor som män kan utsättas. Det går att inom forskningsfältet urskilja tre huvudsakliga 

perspektiv på våldet. För det första förekommer ett kulturellt perspektiv som tolkar 

hedersrelaterat våld genom att fokusera på kulturella, värderingsmässiga skillnader samt se 

våldet grundat på en så kallad hedersideologi. Den andra förståelsen av våldet benämns 

genom ett könsperspektiv. Inom ramarna för ett könsperspektiv diskuteras kvinnors utsatthet 

för våld och våldet kopplas till mäns globala strukturella överordning. Den tredje 

utgångspunkten är ett intersektionellt perspektiv, där våldet studeras genom att analysera 

maktrelationer, hur kön, ras/etnicitet och klass hänger samman. Sociologen Masoud Kamali, 

utredare för regeringens särskilda rapport om makt, integration och strukturell diskriminering 

(2004) och en tongivande röst i hedersforskningen skriver att i hedersdebatten har media, 

experter och myndigheter gemensamt banat väg för en ”kulturmodell”, där kulturen uppfattas 

som enda förklaring till våldet.  

 

I samband med mordet på Fadime initierade den svenska regeringen insatser för så kallat 

hedersrelaterat våld. Mellan åren 2003 och 2007 satsade regeringen ungefär 180 miljoner 

kronor på att Länsstyrelserna skulle genomföra kartläggningar av förekomsten av 

hedersrelaterat våld, se över behov av skyddat boende samt verkställa insatser som syftade till 

att förebygga hedersrelaterat våld (NCK). 

 

En av de första nordiska studierna av hedersrelaterat våld är socialantropologen Unni Wikans 

bok En fråga om heder (2003) som analyserar mordet på Fadime och rättegången som följde. 

Wikan gör en omfattande undersökning av flera fall av hedersmord i Skandinavien och 
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undersöker dessa utifrån en syn på hedersmord som kulturellt betingat. En av de första 

studierna av hedersvåld och tvångsäktenskap i ett svenskt sammanhang är rättssociologen 

Astrid Schlytters Rätten att själv få välja (2004). Här ges normer och värderingar en central 

plats i förklaringen av förekomsten av hedersrelaterat våld. En annan liknande analys gör 

Annika Jemteborn, forskare i socialt arbete, i Å stå på sig, på egna ben – en fallstudie om en 

flicka i en hederskultur och hennes motstånd mot att inordna sig efter släktens krav (2005). 

Jemteborn analyserar en flickas berättelse om uppbrott och försoning med familjen, och det är 

främst flickans förhandlingar med familjen som står i centrum. 

 

Den första svenska genusvetenskapliga studien om hedersrelaterat våld publicerades av 

sociologen Åsa Eldén (2003). I sin avhandling Heder på liv och död analyserar hon hur 

hedersvåld är en del i det generella våldet mot kvinnor som existerar i alla samhällen och 

kulturer. Hon baserar sin forskning på tidigare studier av våld mot kvinnor i allmänhet och 

sociologen Eva Lundgrens forskning om våldets normaliseringsprocess. I kontrast till bland 

andra Wikans hederskulturella perspektiv formulerar Eldén en feministisk förståelse av 

hedersvåld. 

 

I svensk och nordisk genusvetenskaplig forskning har begreppet intersektionalitet kommit att 

få en relativt framträdande plats – inte minst som en reaktion på debatten om hedersmord. 

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana 

Mulinari introducerade begreppet för en svensk publik, och här kan också genusvetaren Nina 

Lykke nämnas. Även sociologen Mehrdad Darvispour utgår från ett mer flerdimensionellt 

perspektiv. Intersektionalitet handlar om att visa hur kön interagerar och är oupplösligt 

förbundet med andra kategorier. Det räcker så att säga inte att enbart analysera kön som 

kategori för att förstå kön. Med andra ord existerar det inte något ”rent” kön och kön kan inte 

begripas utan exempelvis analyskategorierna klass eller ras/etnicitet.  

 
I rapporten Mediernas syn på De Andra (2002) av samhällsvetaren Lena Grip undersöks 

debatten kring heder. Grip har studerat fyra dagstidningar i Sverige i samband med mordet på 

Fadime för att undersöka mediernas roll i skapandet av bilden av ”de andra”. Hon finner att 

”de andra” ofta beskrivs stereotypiskt. De framställs till stor del som ett kollektiv, som 

traditionella, förtryckta till skillnad från ”vi” som är individer, moderna och jämställda. Grip 

(2002) drar slutsatsen att det i den offentliga debatten endast görs få kopplingar mellan 
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Fadimes fall och svenska kvinnors underordning och det förtryck de utsätts för av svenska 

män.  

 

2.3 Definition av begrepp 

Debatten kring hedersvåld är svårtolkad och det finns flera begrepp som har olika betydelser 

och innebörder beroende på vem som använder dem. För att öka förståelsen har jag valt att 

definiera några av dessa begrepp: heder och hederskod, hedersrelaterat våld och hedersmord 

samt begreppet kultur. 

 

2.3.1 Heder och hederskod 

Till att börja med anser jag det nödvändigt att klargöra att det på svenska finns ett 

hedersbegrepp: heder. Men på kurdiska, turkiska, arabiska samt persiska finns det två olika 

begrepp med olika innebörd, det är ”namus” och ”shirif/sharaf”. Namus syftar till kvinnans 

ärbarhet och att hon är mannens egendom. Shirif/sharaf, syftar på mannens gästfrihet, 

tapperhet samt  hederlighet (Wikan 2003). Detta anser jag vara viktigt att ha i åtanke när jag i 

mitt material utgår från svenska texter där hedersbegreppet har översatts till att passa det 

svenska språket.  

 

Föreställningarna om vad som skänkt heder och vem som haft rätt till den har varierat i tid 

och rum. Men det som framkommer i litteraturen är att det är kvinnor som symboliserar 

gruppens, d.v.s. familjens, släktens och nationens sammanhållning och kontinuitet. De hålls 

fram som den kulturella identitetens väktare. Mannens kulturella och nationella identitet 

kommer alltså till uttryck genom kvinnan och därför måste hon kontrolleras. Det råder en rad 

meningsskiljaktigheter om heder är kopplat till ärlighet och dygd eller endast strikt till 

kvinnans uppförande (Wikan 2003:78). Wikan (2003) menar dock att det enkom är mannen 

som besitter heder. Därför är det på mannen det ankommer att förvalta och försvara familjens 

heder utåt. 

 

Uttrycken ”en man av heder” och ”en ärbar kvinna” vittnar om hedersbegreppets 

könsdimension. Kvinnor anses ha skam i kroppen och kan därför ”dra skam över hela 

familjen”. Att ha ”skam i kroppen” innebär att kvinnan på rätt sätt måste kunna förvalta sin 

sexualitet i enlighet med hederskoden och skammen ligger således i betraktarens öga. 

Kvinnans sexualitet anses hota mannens heder och i och med det kan kvinnan bokstavligt ta 
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hedern ifrån mannen genom sina handlingar. Hedern anses vara något absolut och den måste 

kunna förloras för att man ska kunna tala om ett samhälle styrt av heder och skam (ibid).  

Det utmärkande för hederskulturen i många icke-västliga samhällen idag är förekomsten av 

hederskod. Reglerna i hederskoden är klart specificerade, en uppsättning värden som har valts 

ut och givits en överordnad betydelse och betraktas som grundvärderingar. En man av heder 

som upprätthåller hederskodexen kräver respekt eftersom han har efterlevt samhällets krav 

och har förvaltat sin heder enligt reglerna. Samhället i det här sammanhanget beskrivs som 

hedersgruppen, dvs. en grupp som följer samma hederskodex och som respekterar varandra 

(Wikan 2003). 

 

2.3.2 Hedersrelaterat våld och hedersmord 

Hedersvåld handlar om det våld som många gånger bedrivs av män mot kvinnor och som 

utövas med hänvisning till ett upprätthållande eller återupprättande av familjens heder. Detta 

utesluter inte att även pojkar/män kan hamna i en position som ”offer” eller att tjejer/kvinnor 

kan vara förövare i en hederskontext (Lorentzen 2008). 

 

Ett försök till att definiera begreppet ”hedersmord” är att det avser ett mord på en närstående 

kvinna eller man som utförs för att återupprätta familjens heder. ”Hedersmordet” utförs i syfte 

att återvinna heder för ett kollektiv, inte bara för en individ (Wikan 2003). Cronberg (2005) 

menar att mordet framtvingas av kollektiva kulturella uppfattningar om heder och vanära och 

kulturella regelverk som föreskriver vad som krävs för att eliminera vanäran. Orsakerna kan 

vara föräktenskaplig kärleksrelation, rykten, gester m.m. Ett hedersmord sker i regel inte i 

affekt utan är en överlagd handling. Det är inte männens rätt utan deras skyldighet att döda 

den kvinna som vanhedrat familjen. Det handlar alltså enligt Cronberg inte om mord på 

kvinnor som sker i nära relationer och som förorsakas av t.ex. svartsjuka. Detta är handlingar 

som ofta ställs som jämförelseobjekt eftersom utfallet är detsamma, en kvinna dödas av en 

närstående man. Men det avgörande för hedersmord är att det kräver att det finns en acceptans 

hos omgivningen eller inom gruppen för handlingen (Cronberg 2005). 

 

2.3.4 Kulturbegreppet 

Jag anser det vara motiverat att problematisera kring begreppet ”kultur” och hur det kan 

förstås i hedersdebatten. Är det ett fruktbart begrepp för att studera människors tankar och 

handlingar? Wikan (2003) definierar kultur som värderingar, förhållningssätt, idéer som 
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ligger bakom handlingar och beteenden. Kultur är således ingen objektiv sanning, vilket 

innebär att Wikan intar en konstruktionistisk syn på kultur. Hon betonar vikten av att beakta 

skillnader mellan människor inom det man definierar som en kultur och inte överdriva 

skillnader mellan människor i olika kulturer (Wikan 2003). Kulturbegreppet har kritiserats för 

att vara allt för exkluderande men även för att vara allt för öppet och därmed intetsägande. 

Somliga menar att begreppets koloniala och etnocentriska historia gör att det är moraliskt och 

intellektuellt diskvaliserande att använda, då det idag kan ses erövrat av främlingsfientliga 

grupper (Ekström 2006). Det finns även kritik som säger att människor, grupper samt nationer 

inte kan reduceras till att placeras i samma kulturfack med en bestämd religion eller nationell 

tillhörighet. Kulturbegreppet framstår då som ett geografiskt och nationellt begrepp vilket 

kritikerna menar inte ska ihopblandas. Ändå tycks det vara svårt att klara sig utan ett 

samlande begrepp för det som gör att vissa människor tycker att några handlingar och 

uppfattningar ter sig rimliga, medan samma handlingar eller åsikter för andra ter sig 

avskyvärda. Dock görs det idag sällan några försök att avtäcka eller förklara en kultur i dess 

totalitet (ibid.).   

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Socialkonstruktionistisk perspektiv 

Grundantagandet för min studie är att människors tankar och uppfattning om världen är 

socialt konstruerade. Jag använder mig därför av socialkonstruktionistisk teori då jag anser att 

teorin hjälper mig att belysa aspekter av förgiventagen kunskap och åsikter gällande mitt 

problemområde. Burr (1995) visar på fyra antaganden som ligger till grund för 

socialkonstruktionismen. För det första innebär det en kritisk inställning till självklar kunskap, 

d.v.s. att vår kunskap om världen inte är objektiv sanning. För det andra är kunskapen om 

världen beroende av sin historiska och kulturella kontext. För det tredje pekar Burr (1995) på 

att vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. För det fjärde 

påvisar socialkonstruktionismen att det finns samband mellan kunskap och social handling, 

där olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och betraktas således som 

naturliga eller icke-naturliga handlingar (Burr 2003). Eftersom socialkontruktionismen inte 

innehåller konkreta verktyg för min analys använder jag teorin som ett perspektiv som ligger 

till grund för hela min analys. 
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Det finns kritiska röster mot socialkonstruktionistisk teori som menar att den är politiskt och 

vetenskapligt oanvändbar. Kritiken bygger på att resultaten bara är en historia av verkligheten 

bland många andra möjliga. Det finns även kritik som implicerar att ett motsatsförhållande 

finns mellan diskurser och något annat som inte betraktas diskursivt och att det ”andra” då 

skulle betraktas som mer fundamentalt. Men frågan är vad det finns utanför diskurserna och 

om det verkligen går att hierarkisera de eventuellt ”två sfärerna” (Winther Jörgensen och 

Phillips 2000:149)? 
 

3.1.1 Diskursanalys som metod och teori  

I min uppsats använder jag mig av kvalitativ metod då mitt intresse ligger i att göra en analys 

som presenterar olika förståelser av ett visst fenomen. Syftet är att synliggöra och fånga upp 

de olika diskurser som rådde i det svenska samhället gällande synen på hedersvåld, samt hur 

dessa diskurser uppstod och kan sättas i relation till varandra.  

 

Diskursanalys är inte enbart en metod för att analysera data utan en teoretisk och metodisk 

helhet och en av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt (Winther Jörgensen & Phillips 

2000). Utifrån en diskursanalytisk ansats betraktas all kunskap som socialt konstruerad och 

kan därför aldrig avspegla en entydig verklighet (Börjesson & Palmblad 2007). Diskursanalys 

innebär att språket ses som strukturerat i olika mönster som våra uttalanden följer när vi 

agerar inom varierande sociala områden. Vårt tillträde till verkligheten går alltid genom 

språket, då vi med hjälp av språket skapar representationer av verkligheten (Jörgensen 

Winther och Phillips 2000). Den fysiska världen existerar men den får endast betydelse 

genom en diskurs och en diskurs kan därför ses som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (ibid. 2000). Jönsson (2010) menar att språket inte endast är meningsskapare utan 

även fungerar som maktfördelare. Det praktiserade språket uttrycker relationer och 

maktförhållanden, vem som får säga vad och vad som är ett meningsfullt yttrande (Jönsson 

2010). Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär att fundera över det som sägs, 

hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas. Diskurser är med andra ord talordningar 

och logiker som sätter gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ”sant”. I 

varje miljö där den aktuella diskursen verkar råder talordningen grundat i vem som definieras 

som mest initierad och därmed är kapabel till det mest seriösa uttalandet (Börjesson 2003).  

Vidare innebär diskurser ett urval av flera tänkbara beskrivningar vilket leder till att en 

speciell bild av verkligheten byggs upp. En diskurs är således inte ett neutralt redskap för att 
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skapa eller förmedla mening (Bryman 2002). Att använda sig av diskursanalytisk metod 

innebär inte att man som forskare kommer ”bakom” diskursen i sin undersökning, då 

utgångspunkten är att man aldrig kan nå verkligheten bakom. Istället ska fokus ligga på att 

synliggöra hur vissa utsagor blir accepterade som sanna och andra inte (Winther Jörgensen 

och Phillips 2000). Diskursanalysen kan förstås som ett kritiskt verktyg, då den blottlägger de 

dominerande diskursernas antaganden och sanningsanspråk. Därmed anser jag att 

diskursanalys utgör en lämplig metod för att ifrågasätta förgiventagna påståenden, 

föreställningar och praktiker. 

 

3.1.2 Diskursteori 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) presenterar tre olika sätt att förhålla sig till 

diskursanalys: diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi, varav jag främst har 

inspirerats av diskursteorin. Diskursteorin är i sig omfattande och behandlar såväl språkets 

betydelse som identiteter och betydelseskapande inom sociala praktiker. De två teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985) menar att det som är centralt för diskursteorin är 

att den syftar till en förståelse av det sociala som en diskursiv konstruktion och att sociala 

fenomen aldrig är färdiga eller totala. En innebörd kan aldrig slutgiltigt fastställas vilket ger 

utrymme för ständig social strid om definitioner av samhället och identitet, en strid vars utfall 

får sociala konsekvenser. Inom diskursteorins finns en strävan att studera hur entydighet i det 

sociala på alla områden etableras. Detta genom att kartlägga de processer där diskurserna 

kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas (Winther, Jörgensen & Phillips 2000). 

Diskurserna försöker strukturera tecknen som om alla tecken hade en fast och entydig 

betydelse i en total struktur och som om samhället och vår identitet vore objektivt givna. Men 

Laclau och Mouffe (1985) menar att varken språkets struktur, samhället eller identitet kan 

fastställas. Analysen har därför inte till uppgift att kartlägga en objektiv verklighet, utan att 

undersöka hur verkligheten skapas och samhället produceras så att den förstås som en 

objektiv och självklar verklighet (Winther, Jörgensen & Phillips 2000).  

 

3.2 Postkolonial teori 

Som ett komplent till diskusanalysen kommer jag att hämta teorietisk inspiration från 

postkolonial teori. Postkolonial teori tar sin utgångspunkt i förhållandet och sambandet 

mellan imperialism och kultur. Postkoloniala tänkare kännetecknas av ett kritiskt synsätt och 
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menar att kolonialismen har efterverkningar som i hög grad fortfarande präglar världen. 

Därmed kan teorin ses som en kritik av det synsätt som betraktar samtida kulturella processer 

som placerade utanför och bortom kolonialismens historia. Försöken att definiera och sätta 

gränser för ”svenskheten” och sättet att betrakta andra kulturer måste då analyseras i relation 

till kolonialiseringsprocessen (Eriksson, Eriksson Baas & Törn 2011). 

Postkolonial teori förknippas ofta med Edvard Said och hans bok ”Orientalism” (1978). Said 

menar att orientalismen kan beskrivas som ett sätt att tänka, både som ett historiskt fenomen 

och ett samtida problem. Han diskuterar frågan om man kan indela verkligheten, såsom den 

mänskliga verkligheten faktiskt verkar vara uppdelad, i klart definierade kulturer, traditioner, 

samhällen, till och med raser och ändå överleva följderna av detta på ett mänskligt sätt. Vidare 

ifrågasätter Said (1978) om det finns något sätt att undvika den fientlighet som kommer till 

uttryck i uppdelningen av mänskligheten i ett ”vi” och ”dem”. Detta då han menar att sådana 

uppdelningar endast är generaliseringar vilkas syfte är att betona betydelsen av sortering 

mellan en sorts människor och en annan sorts människor. Said (1978) anser att när man 

använder sig av kategorier som utgångspunkt i förståelse av människor leder uppdelningen till 

en polarisering- orienten blir mer orientalisk, västerlänningen blir mer västerländsk. Said 

(1978) påvisar att diskurser, i detta fall orientalismen, fungerar som en kunskapsregim som 

etablerar kategorier av sanning genom att främja vissa uttalanden och motarbeta andra 

uttalanden som motsäger diskursens normer. På detta sätt kom orientalismen att konstituera 

västerlandets självbild som en överlägsen civilisation och öst kom således att konstrueras som 

dess motpol. Detta exemplifieras med de ”egenskaper” som respektive del av världen kom att 

stå för. Öst sågs som hotfullt, bakåtsträvande, mystiskt samt i behov av civilisatorisk 

upplysning och västlig styrning, medan väst fick egenskaper som rationalitet, progressivitet 

samt demokrati. Orienten och orientalen utformades såldes som en skuggsida mot vilket Väst 

tecknade sin egen lysande framgångssaga. Orientalismen har som tankemönster för förståelse 

av det främmande uppvisat en tendens att basera kunskap på just dessa benhårda distinktioner 

av öst och väst. Eftersom denna tendens befinner sig i själva mittpunkten av Västerlandets 

orientalistiska teori, praktik och värderingar tas uppfattningen om Västerlandets makt över 

Orienten för given och ges status som vetenskaplig sanning (ibid). 

 

Genom att använda mig av postkolonial teori kommer jag att kunna analysera hur kulturella 

identiteter skapas med utgångpunkt i Fadimedebatten. Jag kommer även att kunna belysa hur 

rasismens stereotyper upprätthålls och se vilka möjligheter det finns att utveckla alternativa 
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identiteter och strategier som går bortom dem som instiftats av de västerländska diskurserna. 

Jag har också för avsikt att med hjälp av postkolonial teori förstå de olika diskursernas 

framväxt och de tecken som förknippas med dem i ljuset av ett kolonitalt arv och historia. 

Postkolonial teoris målsättning är inte att avskaffa strukturer utan tanken är att dekonstruera 

stereotypa bilder och motsatspar. Därmed kan jag konkret använda teorin i att föra en 

diskussion i hur förståelsen av hedersrelaterat våld inte kan begränsas till att handla om ”vi 

och dom”, dvs. svenskar och invandrare.  

  

Orientalism har genom åren kommit att bli föremål för kritik från en rad andra teoretiker på 

det postkoloniala fältet. Bland annat har Said kritiserats för att presentera en alltför homogen 

bild av orientalismens diskurs utan hänsyn till historiska förändringar. Han anses inte heller 

ha lyft fram skillnaderna mellan de olika kolonialmakter som producerade orientalism. 

Ytterligare kritik menar på att Said framkallar en bild av de kolonialiserade som passiva och 

oförmögna till motstånd (Eriksson m.fl.2011). Annan ofta använd kritik mot 

postkolonialismen är att den är för relativistisk och därmed politisk oförmögen att använda. 

Det finns även kritik som menar på att det postkoloniala fältet reducerats till ett intresse för 

teori och texter och därmed isolerats från de ”verkliga” postkoloniala problemen (ibid.). 

 

4. Metod och material 

4.1 Urval och avgränsningar 

I min sökning av empiri har jag använt mig av databasen mediaarkivet. Följande dagspress är 

min empiri inhämtad ifrån: DN, Sydsvenska dagbladet, Expressen, Aftonbladet, 

Göteborgsposten, Borlänge tidning. Borås tidning, Sydsvenskan samt Nerikes allehanda. När 

jag gjorde min sökning av artiklar valde jag endast ett fåtal sökord vilket onekligen har 

begränsat mina träffar i sökmotorn.  De sökord jag har använt mig av är: ”Hedersmord”, 

”Fadime + hedersmord” samt ”Hederskultur. Jag har medvetet uteslutit att söka på kategorier 

som kultur, kvinnomisshandel, kvinnomord, rasism etc. Med anledning av att mitt syfte har 

varit att undersöka den efterföljande debatten på mordet på Fadime Sahindal har jag valt att 

avgränsa mig till att i min empiri använda artiklar som skrevs i januari-mars 2002. Jag har 

använt mig av totalt 32 artiklar. Min avgränsning av artiklarna innebär givetvis att jag inte får 

en heltäckande bild av debatten under denna tid. Det kan t.ex. på insändarsidor finnas 

intensiva debatter som inte kommer fram i min analys.  Även den begränsade perioden jag 
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hämtat mitt material ifrån har betydelse för vilken diskurs som framträder som dominerande. 

Dock blir mitt material talande för hur debatten såg ut precis efter mordet.  

I mitt sökande av litteratur har jag använt mig av sökmotorer som LibHub, Lovisa samt 

LIBRIS. Mina sökord har varit: ”Heder”, ”Hedersmord”, ”Hederskultur”, ”Hedersmord+ 

rasism” samt ”Postkolonial teori”. 

 

För att kunna beskriva en diskurs krävs någon form av allmängiltighet i ett sätt att betrakta ett 

fenomen. Jag anser att det är av relevans för min studie att ha med såväl debattartiklar, 

nyhetsreportage samt ledarsidor då jag bedömer att samtliga är en del av den mediala 

diskursen. Till en början hade jag ett mer restriktivt förhållningsätt och hade för avsikt att 

endast utgå från två stora dagstidningar och endast använda mig av debattartiklar. Dock insåg 

jag efter en tid att det skulle innebära en låsning och att det skulle inskränka mina möjligheter 

att synliggöra rådande diskurser. Eftersom det är den offentliga debatten jag vill undersöka 

ansåg jag att val av tidning spelade mindre roll. Börjesson (2003) hävdar att det inte finns 

någon kunskaps eller innehållshierarki mellan olika materialtyper. Han menar att inget kan 

antas vara närmre verkligheten än något annat. Alla texter gör på olika sätt och med olika 

medel anspråk på att säga något om verkligheten och texterna är så väl konstruerade som 

konstruerande (Börjesson 2003).  

 

Bergström och Boréus (2005) anser att det är viktigt att ta hänsyn till kontexten vilken texten 

skapades i vid tolkningen av dess innebörd. Jag har i mitt val av empiri haft för avsikt att hitta 

variationer i olika skribenters bakgrund bland de som företräder de skilda diskurserna, detta 

för att få så stor spridning som möjligt och för att kunna betrakta de olika förhållningssätten 

och i förlängningen kunna säkerställa att åsikten inte endast är personbunden, utan en del av 

en allmän debatt. I denna process har jag funnit det viktigt att notera vem avsändaren är och 

varifrån dess källor kommer. Det har även varit av betydelse att observera hur materialet 

påverkats om det t.ex. är en journalist som har skrivit det eller om det är en forskare och hur 

skribentens egenintresse framträder och vilka effekter det kan tänkas få. Men jag har sedan i 

det färdiga resultatet valt att inte lägga fram vem som skrivit artiklarna, dels för att jag inte 

gör någon analys av ”vem som säger vad” och dels för att jag inte lagt någon vikt vid om det 

är en kvinnlig/manlig journalist eller om de har ”svenskklingande” namn.  

 

4.2 Diskursanalysens förtjänster och begränsningar 
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Bergström och Boréus (2000) redogör för ett antal fördelar respektive nackdelar med att 

använda sig av diskursanalys. En fördel är fokuseringen på språkets betydelse. Det finns goda 

skäl att anta att sociala fenomen bättre kan beskrivas och förstås om vi i högre grad inriktar 

undersökningar mot den språkliga nivån. En annan fördel är diskursanalysens intresse för 

frågor som berör makt och dess strukturer och kan tillföra att vi får en mer pluralistisk syn på 

makt. Författarna menar att det är rimligt att forskningsfokus läggs på språkets betydelse för 

att förstå makt, då texter och bilder tar allt större plats i människors liv (Bergström & Boréus 

2000). Då jag i min uppsats undersökte de olika positioneringarna i hedersdebatten samt vad 

de språkliga diskurserna innehöll för antaganden som kunde tänkas bidra till ojämlika 

maktrelationer, har diskursanalysen varit ett bra redskap för att uppnå syftet med min studie. 

 

Jönson (2010) skriver att det finns en risk att glappet kan bli för stort mellan analys och teori i 

uppsatser med diskursanalytisk ansats. Det behövs ett mellanled av analysverktyg, dvs. 

begrepp som ger hjälp och riktning åt undersökningen och leder till konkretion som bildar ett 

sammanhållet ramverk (Jönson 2010). Aspers (2010) skriver om nackdelen med att enbart 

använda texter, då det lämnar stort utrymme för godtycke. Han menar att den tolkning som 

forskaren gör kan skilja sig från hur aktören ser på saken, dvs. den som själv varit med och 

skapat själva materialet har större möjlighet att förstå den mening som de aktörer man 

studerat ser i fenomenet (Aspers 2010). Jag har under skrivandets gång ifrågasatt hur det 

faktum att jag använde mig av texter på ett sätt som de ursprungligen inte var avsedda för har 

påverkat resultaten för min uppsats. Dock ser jag fördelar med att ha använt mig av färdiga 

texter, då tillgången varit stor. En annan fördel har varit att jag inte påverkats av materialets 

tillkomst, däremot har jag påverkat tolkningen av materialet.  

 

4.3 Tillförlitlighet och förförståelse  

Bryman (2002) menar att det finns en osäkerhet när det gäller hur man ska tillämpa de 

kvantitativa kriterierna utifrån begreppen reliabilitet och validitet på kvalitativa studier 

(Bryman 2002). En huvudsaklig anledning till tveksamheten är att kriterierna förutsätter att 

det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten men 

inom kvalitativ forskning menar man på att det finns fler än en möjlig beskrivning av 

verkligheten (ibid.).  
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Validitetsbegreppet har till syfte att fastställa och granska om ett mått eller begrepp verkligen 

mäter det som det avser att mäta (ibid.). Det handlar alltså om bedömningen av om de 

slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte (ibid.). I min studie, där 

jag inte avsett att mäta något specifikt fenomen, anser jag det har varit svårt att applicera 

validitetskriteriet. Men jag har istället under skrivandets gång frågat mig om jag besvarat den 

fråga som jag avsett att besvara. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, överensstämmelse 

samt exakthet i mätinstrumentet. Begreppet berör frågan huruvida resultaten från en 

undersökning skulle bli densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. I min 

studie har jag varit vaksam mot mina egna åsikter och varit noggrann. Det finns även de som 

anser att kvalitativ forskning ska utgå från helt andra kriterier, där de två grundläggande 

kriterierna är trovärdighet och äkthet (ibid.).   

 

En ytterligare viktig aspekt att ta upp är hur min förförståelse har präglat min undersökning 

och jag anser det därför vara viktigt att tydliggöra att jag som forskare är en människa som 

vuxit upp i samma eller en snarlik livsvärld som det fenomen som har studerats. Detta bidrar 

givetvis till att uppsatsen inte är värderingsfri. Alla människor har en förförståelse som de 

använder vid tolkning av ett fenomen. Förförståelsen är alltid grundad i forskarens 

vardagsförståelse och är en nödvändig och samtidigt oundviklig del för att nå förståelse 

(Aspers 2009). Min förförståelse har påverkat den teori jag valt att använda, likaså hur jag 

valt mitt empiriska material. Jag har under skrivandets gång funnit det viktigt att ständigt 

reflektera över påverkande faktorer och inte minst min egen position som forskare. 

Det finns kritik som menar att det kan finnas brister i genomsynlighet, även kallat transparens, 

i kvalitativa studier, d.v.s. information om hur en undersökning konkret har planerats och 

genomförts samt hur resultaten har framkommit (Bryman 2002). I min uppsats har jag haft för 

avsikt att redovisa för läsaren hur min process och analys gått till. Jönson (2010) skriver om 

några förhållningsätt han anser viktiga att ha när man genomför en socialkonstruktionistisk 

analys. Han menar att det är viktigt att vara öppen och tydlig så att läsaren ges möjlighet att 

värdera underlaget för de slutsatser som dras. Det är även betydelsefullt att redovisa vems 

konstruktioner som presenteras i studien så att inte ens egna teoretiserande tolkningar 

framställs som utsagor (Jönson 2010). 

 

4.4 Etiska övervägningar 
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Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) består individskyddskravet vid 

forskning av fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Varje samhällsmedlem ska skyddas från psykisk 

och fysisk kränkning och skada, samt att skada av den enskildes integritet ska undvikas 

(Vetenskapsrådet 2011). Då min empiri har bestått av offentligt publicerat material och mitt 

fokus har legat på vad texterna innehåller och inte på de som skrivit texterna, anser jag att jag 

inte behövt ta ovan nämnda principer i beaktning då syftet med min undersökning inte varit 

etiskt känsligt. 

 

5. Tillvägagångsätt vid analys  

En betydelsefull fråga för min uppsats var hur jag skulle gå till väga när jag analyserade mitt 

insamlade material. När man bearbetar sitt material krävs någon form av struktur, kallad 

kodning. Det är en del av analysen som delar upp och bryter ner materialet samt ger möjlighet 

till fördjupad analys (Aspers 2010). En kod är en definition på hur man kan strukturera 

materialet för att kunna synliggöra mönster och samband. För att koder ska fungera måste de 

vara uteslutande och samtidigt tillräckliga för att inkludera det empiriska materialet. Jag har 

inspirerats av Aspers (2010) gällande att använda mig av olika färgpennor för att markera text 

som berör mina frågor och urskilja argument. I mitt material sorterade jag påståenden och 

utsagor under olika rubriker och på så vis växte varierande bilder fram över hur olika 

diskurser konstrueras i texterna. Inom respektive ståndpunkt har jag haft för avsikt att urskilja 

olika antaganden, argument, synsätt och slutligen diskurser som jag sedan kopplat till min 

teori och tidigare forskning. På detta vis har jag kunnat uppmärksamma hur den offentliga 

debatten ”pratar” om hedersmord.  

 

5.1 Analysmodell inspirerad av diskursteorin  

Inom diskursteorin finns en uppsjö olika begrepp varav jag kommer att redogöra för dem jag 

funnit mest användbara för min studie. Genomgående för min analys är att jag har inspireras 

av den kritiskt analytiska blicken och det övergripande syftet med diskursteori: hur språket 

och dess tecken kopplas samman och ger olika betydelser av hur ”verkligheten” skapas så att 

den förstås som självklar. Jag anser att mina valda analysverktyg har hjälpt mig att lyfta fram 

de motsättningar och spänningar som finns i hedersdebatten samt att identifiera argument och 

synsätt. Med hjälp av min analysmodell har jag även kunnat förstå varför vissa kontexter lyfts 
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fram som mer intressanta än andra och på vilket sätt de olika diskurserna driver sin tes som 

den enda sanningen. På detta vis har jag även fått syn på vad diskurserna döljer. När jag 

framställde mitt material har jag haft ett fritt förhållningssätt till min analysmodell istället för 

att följa den slaviskt. 

Laclaus och Mouffes (1985) ser språket som ett system bestående av tecken, där en term eller 

ett uttryck inte har någon given innebörd i sig. Diskursanalysen intresserar sig för hur den 

betydelseskapande process går till när ett tecken får mening. Jag har haft till syfte att använda 

mig av diskursteorins begrepp nodalpunkter. ”En nodalpunkt är ett privilegierat tecken kring 

vilket andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse” (Winther, Jörgensen & 

Phillips 2000:17). Nodalpunkter fungerar som tecken som rymmer vissa förmodanden och 

föreställningar. De är som ett slags nav i diskursen, då de centrerar diskursen så att andra 

element kan ses röra sig kring nodalpunkten. Genom att använda mig av utvalda nodalpunkter 

och därefter söka efter tecken som positivt eller negativt knyts till orden kommer olika 

diskursiva strukturer att synliggöras. I min undersökning valde jag att utgå från 

nodalpunkterna ”invandrarkvinna” och ”invandrarman”. Kring dessa nodalpunkter kom 

många andra betydelser att utkristalliseras, t.ex. ”förtryckt”, ”förtryckande”, ”hedersvåld” 

samt ”icke-vit”. Dessa betydelser får i hedersvåldsdiskurserna relevans genom att de knyts till 

och förstås i relation till nodalpunkterna. Stabiliteten i diskurser hotas alltid av 

betydelseskiften, flytande signifikanser kallas de tecken som olika diskurser försöker ge 

innehåll och pekar på den kamp om viktiga tecken som förs mellan diskurser (ibid). 

 

En diskurs etableras som en helhet, där varje tecken är fastställd genom relationerna till andra 

tecken och det gör diskursen genom att utesluta andra möjliga betydelser som tecknen kan ha 

och andra möjliga sätt att vara relaterade till varandra. Det är alltså ett försök till att skapa en 

entydighet. En diskurs organiserar sig alltid i förhållande till det som den utesluter och det 

innebär att dess entydighet riskerar att rubbas av ”det yttre”. De möjligheter som diskursen 

utesluter kallas för det diskursiva fältet (ibid.). Jag avser således att granska hur de olika 

sätten att tala om verkligheten kämpar för att få dominans på fältet. Antagonism kallas 

diskursteorins begrepp för konflikt och den uppstår när olika diskurser hindrar varandra och 

stöter ihop. Sett ur den enskilda diskursens perspektiv kan man säga att det diskursiva fältet, 

dvs. allt som den uteslutit kan hota dess entydighet. Antagonister kan endast upplösas genom 

så kallade hegemoniska interventioner, vilket kan förstås som ett sätt att tala som leder till ett 

återupprättande av entydigheten. Den hegemoniska interventionen har lyckats om en enda 
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diskurs åter dominerar där det tidigare rådde konflikt (ibid.). Den ständiga kampen kring 

mening och meningsskapande som pågår leder till att jag som forskare kommer att se 

relationer i termer av motsättningar snarare än konsensus. 

  

Jag finner slutligen begreppet subjektsposition vara relevant för min analys för att se bortom 

den stereotypa och endimensionella bild av individer och sociala kategoriseringar som media 

ofta målar upp. Subjektspositioner visar på hur människan blir till diskursivt och ses således 

som en produkt av det diskursiva maktfältet. Individen är därmed alltid underordnad någon 

ordning. Det råder olika meningar vilket handlingsutrymme individerna anses ha inom 

diskursen. Dock finns det språkliga och andra praktiker som ringar in människor och 

begränsar deras handlingsutrymme inom diskursen och bestämmer den roll ett subjekt ska ha, 

vilket kan tolkas som att subjektet inte är självständigt (Bergström & Boréus 2005). Jag 

ämnade undersöka hur subjektspositioner konstrueras och vilka sociala konsekvenser det får 

gällande maktförhållanden.  

 

6. Analys och resultat  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mina frågeställningar utifrån det material som 

jag har analyserat. Jag kommer med hjälp av citat klargöra vilka dominerande diskurser som 

framkommit ur min empiri för att sedan tematisera resultaten under olika rubriker. I viss mån 

kommer jag att koppla min empiriska analys till mina teoretiska utgångspunkter och till annan 

forskning. Först redovisar jag de tre stora diskurser jag funnit och därefter hur framställningen 

av offret respektive förövaren har konstruerats. 

 

Utifrån mitt material har jag förstått att debatten kan läsas som en kamp om vilken 

beskrivning som bäst fångar de vägval som skribenterna upplevde att samhället stod inför vid 

tiden för mordet på Fadime Sahindal. Debatten kan betraktas som en social konflikt om 

betydelsen i vissa tecken och som en strid mellan konkurrerande verklighetsbeskrivningar. 

Det som flitigast diskuterades var huruvida mordet skulle förstås som ett svenskt kvinnomord 

eller om det var ett uttryck för något väsensskilt. Jag har funnit två dominerande diskurser 

vilka utgör grunden för hela min analys, den kulturförespråkande och den kulturkritiska 

diskursen. Jag har även funnit en tredje diskurs som jag kallar den rasistiska diskursen och 

som delvis kan ses som en konsekvens av den kulturförespråkande diskursen. Inledningsvis 

kommer jag att presentera dem för att sedan under olika rubriker bryta ner innehållet för att 
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kunna förstå hur de har konstruerats och för att kunna diskutera dem. Hedersdebatten i sig är 

egentligen för omfattande för att på ett rättvist sätt kunna presenteras som tre olika diskurser. 

Men däremot visar de dominerande diskurserna på de centrala skiljelinjerna i en svårgreppad 

och oformlig debatt. 

Debatten rörde sig mellan olika sätt att förhålla sig till de tecken som jag anser vara centrala 

för min analys: Fadime, kultur, skillnad, invandrare, likhet, kvinnoförtryck samt patriarkat. 

Dessa tecken kan således betraktas både som nodalpunkter och flytande signifikanser. 

 

6.1 Kulturförespråkande diskurs 

Den dominerande diskursen som jag finner väljer jag att namnge den kulturförespråkande 

diskursen. Den utgår från att mordet på Fadime kan tolkas utifrån att det finns en specifik 

hederskultur och att det så kallade hedersmordet endast kan förstås utifrån att det finns 

kulturella och värderingsmässiga skillnader mellan den svenska majoritetskulturen och ”den 

andra” minoritetskulturen. Ett talande citat från en debattartikel är: 

 

”Hedersmord kan inte reduceras som ett exempel på mäns våld mot kvinnor, utan rötterna går 

att finna i en annan kultur och andra traditioner. Skillnaderna i kvinnosyn mellan det svenska 

samhället och vad som förekommer i muslimska områden är avgrundsdjupa. I Sverige härskar 

synen att kvinnan själv avgör hur hon vill leva sitt liv medan många muslimska flickor och 

kvinnor saknar denna frihet och jag menar således att det är mot denna bakgrund som 

hedersmorden måste ses. Att jämföra detta patriarkala förtryck med situationen i Sverige där 

rådande normer ger individen valfrihet att själv välja anses absurt, då det inte finns något stöd 

vare sig i svensk kultur eller tradition att misshandla eller mörda kvinnliga släktingar (Borås 

Tidning 2002-01-30).   

 

Inom den kulturförespråkande diskursen tolkar jag skribenternas retorik som att de vill linda 

in sin åsikt och inledningsvis göra klart för läsaren att de absolut inte anser det finnas någon 

värdeskillnad mellan olika ”kulturer”, dock framkommer det alltid ett ”men” som efterföljs av 

ett påstått vetande om hur ”dom” är. Följande nyhetsreportage visar hur skribenten vill 

”säkra” sin egentliga ståndpunkt genom att först generalisera användandet av kultur: 

 

Hedersmord måste förstås i termer av kultur. Inte kurdisk kultur, inte muslimsk kultur, men 

likväl kultur. Kultur är mer än etnicitet, religionstillhörighet och nationalitet. Det kan röra sig 
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om dansbandskultur, matkultur eller också den bykultur som kan få män att mörda en kvinnlig 

familjemedlem om hon bryter mot ett patriarkalt normsystem (DN 2002-02-24). 

 

Ett annat återkommande argument jag finner inom denna diskurs är:  

Att förneka att detta förtryck av mänskliga rättigheter har kulturella rötter, som vissa debattörer 

nu försöker göra efter gårdagens mord på Fadime, är att göra offren en otjänst. För sanningen är 

ju den att om man förringar en av grundorsakerna till att hedersmord inträffar, så blir det nästan 

omöjligt att försöka förebygga problemen (SVD 2002-02-22). 

 

En annan återkommande åsikt som ofta framförs är att en av anledningarna till att 

hedersförtrycket inte kan reduceras till ett patriarkalt förtryck av kvinnor är på grund av att 

heder berör fler aspekter än förhållandet mellan man och kvinna. Hedersmord drabbar även 

män, sålunda kan det inte förstås inom ramen för ”strukturellt våld mot kvinnor” eller 

”globaliserat kvinnoförtryck”, utan det bottnar i en specifik hederkultur. 

 

6.1.1 Kulturförespråkande ”invandrarkvinnor”  

Inom den kulturförespråkande diskursen finner jag ett antal artiklar undertecknade med 

”kurdisk kvinna”. Deras uttalanden målas i debatten upp som expertutlåtanden, då dessa 

personer anses ha egna erfarenheter av den specifika ”kulturen”. De stärker den realitet som 

framhävs av den rådande hederskulturen och de ”kvinnoförtryckande invandrarmännen”. 

Vidare hävdar dessa skribenter att det är ett svek mot de kurdiska kvinnorna att inte tala om 

hederskulturen och att från feministiskt håll påstå att problematiken går att översätta även i 

svenska termer. Kamali (2004) skriver om de ”kulturella sanningssägarna” som finns till 

hands för journalister och myndigheter när de behöver personer med invandrarbakgrund som 

presenterar sig själva som ”kulturkompetenta” och som förstår ”de andras” kultur bättre än 

”svenskar”. De anses besitta en slags intern information, något unikt som bara de med 

invandrarbakgrund har tillgång till.  

I en debattartikel skriver en ”kurdisk kvinna”:  

 

Varför måste vi kurdiska kvinnor offra våra rättigheter för den större och viktigare kampen för 

kurdernas rätt till mänskliga rättigheter? Är det inte kvinnornas mänskliga rättighet att själva 

välja sitt liv? Måste vi kurdiska kvinnor välja mellan pest eller kolera? Morden på Pela och 

Fadime kan inte jämföras med dåd där en svensk kvinna dödas av en svensk man som antingen 

är en svartsjuk make, sambo eller tidigare partner. Fadime dödades av sin far, och han får 
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uppenbarligen stöd av ett kollektiv. Det är bara att följa rättegången. Släktingen som tar på sig 

mordet, anförvanter som plötsligt drabbas av amnesi och döttrar som inte vågar vittna av rädsla 

för repressalier”. Allt detta tydliggör de kulturella strukturer som finns (Aftonbladet 2002-03-

18). 

 

Det framgår att den kulturförespråkande diskuren genom att lyfta fram invandrarkvinnor med 

egna erfarenheter försöker att skapa en entydighet inom diskursen, detta genom att utesluta 

andra möjliga tolkningar som tecknet invandrakvinna kan vara bärare av. Det ges inget 

utrymme att beskriva ”invandrarkvinnan” som icke-förtryckt av sin kultur eller som förnekare 

av en specifik hederskultur, då detta skulle rubba diskursens entydighet. Larsson (2004) 

framför i en debattbok en kritik mot ovanstående:  

 

För varje kurdisk flicka som påstod att hedersmord var en del av den kurdiska kulturen fanns 

andra kurdiska flickor som hävdade motsatsen, att hedersmord är ett uttryck för bristande 

demokrati i ett patriarkalt samhälle. Varför fick dessa röster inte plats i debatten? (Larsson 

2004:114).  

 

6.2 Kulturkritisk diskurs 

En motdiskurs till den kulturella diskursen som växer fram i mitt material finner jag i det jag 

väljer att kalla den kulturkritiska diskursen, där man bland annat utgår från feministiska 

förklaringar till våldet. Flera debattörer menar att det så kallade hedersvåldet är ett uttryck för 

manlig överordning och kvinnlig underordning samt att mordet måste analyseras utifrån den 

övergripande förklaringen om mäns strukturella våld mot kvinnor. I den kulturkritiska 

diskursen utgår man från en global patriarkal struktur som möjliggör och underlättar våldet 

både mot ”svenska” och ”invandrade” kvinnor.  

 

De som pratar om hedersmord som kultur är blinda för svenska patriarkala strukturer och 

förklarar överlägset kvinnoförtryck som "kulturella drag" hos invandrargrupper (Aftonbladet 

2002-03-15). 

 

I denna kritik framkommer att det är vilseledande att reducera orsakerna till mordet på 

Fadime med hänvisning till kultur och heder, då konsekvensen blir att hedersmordsdebatten 

drabbar alla invandrare blint och döljer det förtryck svenskfödda kvinnor utsätts för. Ett flertal 

debattörer, även om de är i minoritet i mitt material, har framhållit att den svenska kulturen på 
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inga vis är förskonad från de strukturer som både genererar och ursäktar mäns våld mot 

kvinnor. De menar att kulturförespråkarnas referenser till kultur och kulturskillnad bidrar till 

att legitimera och bekräfta de stigmatiserande etiketter som knyter samman kategorierna 

invandrarmän och invandrarkvinnor med rollen som kvinnoförtryckare respektive offer. Att 

våldet ser olika ut behöver inte betyda att det inte är ett utryck för samma sak: mäns rätt att 

sätta gränser för kvinnors liv. Eldén (2003) hissar varningsflaggan för att ”deras” våld” skulle 

vara radikalt annorlunda och mer kulturbundet än svenska mäns våld, för när allt kommer 

omkring är det samma sak, bara olika variationer av kvinnoförtryck. I en debattartikel står 

följande:  

 

De som pratar om hedersmord som kultur är blinda för svenska patriarkala strukturer och 

förklarar överlägset kvinnoförtryck som "kulturella drag" hos invandrargrupper. Det är 

kulturrasism. Bland dem som använder sig av "kultur" som förklaringsmodell, finns de forskare 

och debattörer som gärna gör en skiljelinje mellan "våld mot kvinnor" och "våld mot 

invandrarkvinnor". Dit kan integrationsministern Mona Sahlin räknas när hon apropå 

"invandrarflickornas" utsatta situation utropade: "...I Sverige gäller ett knippe värderingar som 

det bara är att ställa upp på. Man kan tycka om det eller inte, men det är bara att gilla läget. Om 

folk drar sig undan samhället för att slippa anpassa sig måste vi hitta sätt att tvinga in svenska 

värderingar (Aftonbladet 2002-03-15). 

 

Jag tolkar det som att skribenten anser att ett svenskt patriarkat också är en kulturföreteelse, 

men att det är en stor skillnad mellan att påstå att kultur har betydelse och att använda 

kulturen som enda förklaring till alla samhällsfenomen inklusive förtryck. Vidare står det i 

samma debattartikel: 

 

Det godtyckliga kulturreduktionistiska ställningstagandet följer ett kolonialistiskt mönster. Att 

tro att det finns olika kulturer, en för den inhemska befolkningen och andra för de invandrade 

befolkningarna är att förneka att invandringen ändrar den kulturella verkligheten i ett samhälle. 

Den som har en kulturreduktionistisk syn på bland annat kvinnoförtryck erkänner visserligen att 

invandrade personer finns i Sverige men den enda plats de erbjuds i den föreställda svenska 

kulturella gemenskapen är som bärare av "hemlandskulturer. Finns det verkligen något som 

förenar alla "infödda svenskar" och automatiskt innebär att deras kulturella avstånd till vilken 

invandrad medborgare som helst är större än det till vilken annan svensk infödd medborgare 

som helst? (Aftonbladet 2002-03-15). 
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Följande citat visar en universalistisk tolkningsmodell av våldet och en parallell med "svenskt 

patriarkat": 

 

När Fadime Sahindal mördades av sin far så handlade det inte om en ”kurdisk kultur” utan om 

en ordning där män förtrycker kvinnor (DN 02-01-26). 

 

Ytterligare ett citat som intar en kritisk ansats mot den kulturförespråkanade diskursen: 

 

Jag tror att främlingsfientligheten kommer att öka nu. "Titta vad de gör med sina barn", kommer 

folk att säga. Men tänk då, vad alla slags män i vårt fina ljusa sommarland gör med "sina" 

kvinnor. Varje gång det står en notis i lokaltidningen om en sambo som slagit sin kvinna 

handlar det om just detta. Men då kallas det "familjebråk" och har inget med kultur att göra, 

kanske handlar det om alkohol i stället. Men allting handlar om makt och maktlöshet 

(Aftonbladet 2002-01-23). 

 

6.2.2 Kritik mot begreppet kultur 

Användningen av kulturbegreppet kan ses som en vattendelare i debatten, där kulturkritikerna 

anser att begreppet har vantolkats och missbrukats i relation till hedersmordet. En skribent 

diskuterar i en debattartikel vad det är som skiljer mordet på Fadime från alla de familjemord 

som sker på kvinnor med svensk bakgrund: 

 

Heder framställs i dag som en sorts kultur, ett mentalt tillstånd hos män från bestämda 

geografiska områden som i vissa fall kan ge dem "rätt" att mörda sina egna döttrar och fruar. 

Första frågan blir då varför inte alla män från dessa områden mördar sina fruar och döttrar och 

varför dessa brutala handlingar snarare hör till undantag än regel? Kultur är inte heller 

individuella egenskaper som "invandrarmän" packar i sitt bagage för att sedan packa upp här i 

Sverige. Kulturer är inte statiska (Göteborgs-Posten 2002-01-26).  

 

Kultur betraktas utifrån denna utgångspunkt som kontextbunden och något som produceras av 

och reproduceras i våra sociala relationer. Det är inte geografin som bestämmer kulturella 

egenskaper utan individens sociala relationer och de samhälleliga strukturerna. Ekström 

(2006) menar att alla samhällen i världen är heterogena och föränderliga, samt består av olika 

socioekonomiska och kulturella klasser. Dessa grupper ses inte kunna reduceras till enbart en 
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kulturell grupp som uppvisar identiska handlingsmönster. De utpekade länderna och 

regionerna i hedersdebatten rymmer en mängd olika kulturella grupperingar och 

föreställningar. Men oftast räcker det att man är invandrare från Mellanöstern för att få en viss 

stämpel på en kulturell tillhörighet (ibid.).  

 

6.2.3 Mångkulturalism  

Hedersmordet framställs i viss mån inom den kulturförespråkande diskursen som ett bevis på 

det mångkulturella samhällets negativa konsekvenser och våldet förklaras således som en 

brist i integrationen och att olika kulturer är så pass väsensskilda att problematik uppstår när 

de ”möts”. Inom den kulturkritiska diskursen framkommer kritik mot detta sätt att resonera 

och istället påvisas hur ett socialt utanförskap i ett samhälle kan få ödesdigra konsekvenser: 

 

Acceptans för mångkulturen är lika viktig som respekt för grundläggande demokratiska värden, 

vilka i sig bevisligen är oförenliga med vissa kulturellt bundna föreställningar. Mordet visar 

mycket tydligt vad intolerans mot olikheter kan leda till. Det visar också hur utanförskap och 

social marginalisering inverkar på människors självbild. Utanförskapet gör att människor med 

rötterna i en annan kultur stänger ute de normer och värderingar som råder i resten av samhället. 

Låg social status som medföljer av att man befinner sig på samhällets nedersta stege 

kompenseras med hög status inom den lilla gemenskapen, en status som måste upprätthållas till 

varje pris. Därmed upprätthålls även osunda kulturella mönster. Mord och övergrepp mot 

invandrarflickor i Sverige har nästan uteslutande utförts i familjer i de lägre sociala grupperna” 

(Nerikes Allehanda 2002-01-24).  

 

Skribenten menar att de som använder "hedersmord" som ett argument mot det 

mångkulturella samhället har fel. Dock anser skribenten att kollisionen mellan konservativa 

normer i det gamla hemlandet och den västerländska livsstilen inte är oproblematisk. Men att 

det är viktigt att erinra sig att dessa brott även förekommer i kulturellt homogena samhällen 

och att problemen inte kommer att minska genom att vissa invandrargrupper stigmatiseras 

ytterligare. Det ovanstående citatet sticker ut från mitt material då det ger hedersmordet en 

social förklaring.  

 

6.3 Framväxten av en rasistisk diskurs 
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Ur mitt material trädde en tredje diskurs fram, vilken jag valt att kalla ”framväxten av en 

rasistisk diskurs”. Dess bakgrund är delvis den kulturförespråkande diskursen ur vilken 

särskiljandet av ”vi” och ”dom” tar form.  Detta ”vi” kopplas till den svenska kulturen och 

svenskheten och kontrasten är ”dom”, ”invandrarna” och deras kultur. I denna jämförelse 

värderas det svenska högre och detta har jag valt att kalla ”rasism”. 

 

6.3.1 ”Rädd att låta som Sverigedemokraterna” 

Flera av skribenternas inlägg i tidningarna berör hur de innan mordet på Fadime varit rädda 

att bli betraktade som rasister och därför inte vågat prata om skilda kulturer som förklaring till 

hedersvåld.  Följande citat tydliggör hur en skribent uttalar sig om hur denna innan mordet på 

Fadime talade om generella maktstrukturer istället för att se det specifika i hedersvåldet.  

 

Jag var helt enkelt rädd att låta som Sverigedemokraterna: ”se där, sådana är invandrarna, ut 

med dem bara”. Istället var jag feg, och blundade (Aftonbladet 2002-01-22). 

 

Ett annat signifikativt citat är: 

 

Man ”får” inte säga att kvinnoförtrycket är kulturellt eller religiöst rotat därför att det kan 

utnyttjas av rasisterna. Men vi som inte har bakåtsträvande värderingar måste strunta i rasisterna 

och tala öppet om detta. Vi kan aldrig acceptera kvinnoförtryck och kvinnomord. 

Kvinnoförtryck är inte bara en fråga för kurder. Grunden är patriarkala strukturer. Men 

praktiken är mycket olika på olika håll. Om en svensk flicka inte accepterar sina föräldrars krav 

och värderingar kan hon flytta hemifrån. Men en kurdisk flicka måste rymma, hon kanske aldrig 

mer kan träffa sin familj och hon riskerar sitt liv (DN 2002-02-12). 

 

Resonemanget i den kulturförespråkande diskursen återkommer, att politikerna är rädda för 

att spä på främlingsfientligheten och därför reducerar dådet som ännu ett exempel på ”mäns 

våld mot kvinnor”. De menar på att denna analys är feg:  

 

Det kommer att leda till att nödvändiga åtgärder inte vidtas, vilket kommer att resultera i att 

många invandrarflickor också i framtiden kan komma att misshandlas och mördas för att de valt 

att leva ett liv med svensk pojkvän och nattklubbsbesök (Borås Tidning 2002-01-30).  
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Ett citat som pekar på att Fadimes uttalanden, innan mordet, om den befintliga hederskulturen 

inte ansågs politiskt korrekt i Sverige och att hennes version av sin utsatthet inte passade in i 

vår mall är följande debattinlägg: 

 

Fadime ville beskriva det speciella våld mot kvinnor som skapas av en idévärld byggd på heder. 

Vad hon inte visste var att hon bröt mot den förhärskande ideologin när det gäller kvinnovåld. 

Den som säger att det finns inga särskilda problem för vissa grupper. Den som gör att alla svåra 

frågor kan besvaras med att vi alla är utsatta för ett strukturellt förtryck. Det som gör att vi får 

en debatt om ordet hedersmord i stället för en diskussion om hur hederskulturen dödar unga 

kvinnor i vår närhet. Fadime ville påverka politiskt men det var som om allt hon sa hamnade 

inom citationstecken när det väl nådde den offentliga debatten (Aftonbladet 2002-01-23). 

 

6.3.2 Identifierandet av en livaktig rasism  

Wikan (2003) menar att begreppet ”kultur” kan komma att ersätta begreppet ”ras” på ett sätt 

som öppnar upp för rumsren rasism. Kultur får en rasistisk funktion om det är något som 

tillskrivs ”dem” och inte ”oss” och samtidigt implicerar det en nedsättande syn på ”dem”. I 

detta ligger att vi betraktar oss själva som individer medan de andra betraktas som kulturella 

produkter. Nu som då delas människor in i speciella kategorier, ”kulturer”, vilka anses vara 

väsensskilda och rangordnas i sin tur efter kriterier (Ahmedi 2004). Mulinari (2004) anser att 

den falska svenska självbilden måste förstås mot bakgrund av de rasistiska diskursernas 

förändring under de senast 20 åren, från idéer om biologiskt rotade skillnader och hierarkiskt 

strukturerade raser till talet om isolerade och extremt annorlunda kulturer. Det svenska 

samhället har gått från biologisk rasism till kulturell rasism (Mulinari 2004). Eriksson m.fl. 

(2011) skriver att varje kultur framstår som en naturlig enhet och att sträva efter att bevara sin 

egenart ses som en kulturell rättighet. Problem kan uppstå enligt nyrasismen när man försöker 

blanda olika kulturer, så kallad mångkulturalism, eftersom detta är ett hot mot den kulturella 

egenarten och även en källa till konflikter.  

 

Hedersmord är en barbarisk företeelse som inte hör hemma vare sig i vår tid eller i vårt land. 

Som in-/utvandrare tar man ett stort steg. Det är lätt att tappa fotfästet och klamra sig fast vid 

den egna kulturen. Likväl måste man inse att man faktiskt tagit steget. I det nya landet är det 

andra regler som gäller. Dessbättre finns det i västvärlden en kulturatmosfär som både tolererar 

och uppmuntrar andra kulturer. Men det finns en gräns för toleransen också här, något som vissa 

invandrargrupper inte uppmärksammar. De friheter som fastslås i grundlagen garanterar 
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kulturella minoriteters skydd men ger inte fribrev inför lagen. Mord är mord, punkt och slut 

(Göteborgs-Posten (2002-01-31). 

 

En konsekvens jag kan urskilja av den kulturella diskursiva framställningen av 

hedersmordsdebatten är att den förstärker och vidmakthåller schablonbilderna av invandrare. 

När svenska kvinnor mördas av närstående män förklaras det med att mannen är psykiskt sjuk 

eller har missbruksproblematik. När invandrarkvinnor möter samma öde blir förklaringen 

istället kollektiv - männen mördar för att de tillhör en viss religion eller kultur.  Ekström 

(2006) skriver om det problematiska i hedersdebatten, att det i praktiken kan innebära 

svårigheter vad gäller möjligheten att diskutera hedersvåld om varje försök att föra ett 

resonemang om andra människor som annorlunda uppfattas som ett konstruerande av 

främlingskap och/eller antas bottna i kulturalism som speglar västerlandets koloniala historia 

(ibid). Följande citat exemplifierar dilemmat i hedersdebatten:  

 

Det har varit obehagligt att se hur engagerade samhällsdebattörer lanserat lösningar som ligger 

skrämmande nära rasisternas. Förslag om förbud mot att bära slöja och om att återkalla 

medborgarskap från män som begår brott har dykt upp. Sådana förslag visar att man endast 

betraktar dem som är födda som svenska medborgare som riktigt tillhörande det här samhället. 

Andra debattörer, ofta från vänstern, förnekar att mordet på Fadime var ett hedersmord. De 

hävdar att det svenska samhället inte heller är jämställt och att även många svenska kvinnor 

mördas av närstående män. Därmed tror de sig motverka att rasisterna blir starka i Sverige 

(Expressen 2002-04-04).  

 

Efter mordet på Fadime höjdes röster om att lagstiftningen skulle skärpas gällande 

medborgarskap och straff för hedersmordrelaterade brott. Det framfördes även krav på 

”invandrarnas” plikt att anpassa sig till rådande värderingar och attityder i det svenska 

samhället: 

 

Det är dags att börja ställa lite krav på de människor som väljer att bosätta sig i Sverige, och 

redan från början informera både kvinnor och män om vilka lagar och synsätt som råder här. 

Eftersom man flytt hit borde vår frihet locka de flesta människor, och dem som vill behålla sin 

medeltida kvinnosyn borde redan på ett tidigt stadium kunna välja att åka till andra länder. Att 

erhålla svenskt medborgarskap utan kunskaper vare sig om våra lagar eller vårt språk borde inte 

heller vara möjligt (Borås Tidning 2002-01-30). 
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Det går att tolka vissa förslag på interventioner utifrån samma diskursiva struktur som 

främlingsfientliga partiers retorik, t.ex. konstruktion av den förtryckta svensken som 

motsträvigt kommit att se sig själv tvingad till tystnad av den totala antirasistiska hegemonin 

som inte tillåter att minsta kritik riktas mot invandrare (Mulinari 2004). Sverigedemokraterna 

myntade i efterdyningarna på mordet på Fadime uttrycken: ”massinvandring leder till 

kvinnoförtryck” och ”stoppa våldtäkterna- stoppa invandringen”. Det föreslogs kurser i 

svenska attityder, med andra ord: män från mellanöstern skulle lära sig av de svenska männen 

att hantera konflikter i familjen. Det kom även förslag på ett så kallat medborgarkörkort 

(Englund 2004). Mordet på Fadime aktualiserade följaktligen en nationalistisk diskurs som 

refererade till begrepp som kulturell renhet och äkta svenskhet för att hålla de orena borta från 

gemenskapen. Svenskheten framträdde som ett inneboende väsen hos de äkta svenskarna. 

 

Invandring är positivt, men börja med att sätta alla på skolbänken för undervisning i det svenska 

språket och rättsmedvetande. Då kanske det finns möjlighet att vi undviker missförstånd om vad 

som gäller i vårt samhälle. Det kanske också är dags att studera segregationen; att vi är mer 

observanta för hur invandrare bosätter sig och bildar "öar" med egna regler i våra samhällen och 

städer (Borlänge Tidning 2002-01-25). 

 

Följande citat från en ledarsida menar att någon form av rättighets- och skyldighetskatalog 

behöver introduceras för nyanlända. Det visar även på att assimilation och försvenskandet 

skulle vara lösningen på integrationsproblemet. 

 

”Till rättigheterna hör en oinskränkt rätt att bära med sig sitt kulturarv. Däremot måste 

invandrare precis som alla andra följa lagen. Här ska det svenska samhället inte visa minsta, lilla 

kompromissvilja. I Sverige råder åsiktsfrihet. Den omfattar självfallet också personer med rötter 

bortom den svenska myllan. En aldrig så förvriden kvinnosyn kan därför inte vara något skäl att 

neka människor att komma hit. Lika lite som att avvisa dem som redan är här. Det är först när 

brottsliga handlingar begås frågan kan bli aktuell” (DN 2002-01-24). 

 

Detta tolkar jag som att det fanns en uppfattning om att det svenska jämställda samhället 

skulle lära ”de andra” rätt värderingar. De los Reyes och Kamali (2005) menar att den 

strukturella/institutionella diskrimineringens logik förutsätter att den svenska gemenskapen 
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ses som en given harmonisk helhet grundad på gemensamma värderingar, historia, språk, 

homogen kultur, identitet samt erfarenhet av nationsbygge. 

 

6.3.3 Skapandet av ”vi och dom”  

Under kommande del ämnar jag med hjälp av postkolonial teori redovisa för hur jag finner att 

kolonialistiska föreställningar och skapande av ”vi och dom” utkristalliserades i debatten och 

hur jag ser detta som en konsekvensen av den kulturförespråkande diskursen. Flera av 

skribenterna för fram ett motsägelsefullt resonemang som tar sin utgångspunkt i att kultur inte 

determinerar människors handlingar och att kulturer inte är statiska. Men samtidigt menar 

samma skribenter att Fadimes fader är offer för sin kultur och att hans konkreta handling är en 

avspegling och konsekvens av en kultur som är grundläggande annorlunda den svenska. Den 

konstruktionistiska kulturförståelsen kolliderar följaktligen med den statiska. På en ledarsida 

står följande: 

 

En bykultur som med sin kollektivistiska syn på familjen krockar med våra liberala värderingar 

om individen som samhällets minsta beståndsdel. Detta är inte att peka ut kurder eller muslimer. 

Detta är att se sanningen. Visst mördar, slår och våldtar även helsvenska män. Men aldrig med 

hänvisning till begreppet "heder (DN 2002-01-24).  

 

I detta citat framkommer att det kvinnoförtryck som förekommer i Sverige betraktas som 

något ovanligt medan det framställs som en legitim företeelse i andra ”kulturer”. Det går även 

att utläsa ett resonemang om könsförtryck som en kulturell handling där patriarkala strukturer 

anses förekomma endast inom vissa kulturella ramar och nationella gränser. Utifrån 

postkolonial teori är den skillnadsförståelse som rådde under kolonialismen även en realitet i 

vårt moderna samhälle. Dessa idéer om skillnad finns i mediala representationer av de andra 

som irrationella, brutala och förmoderna. Förespråkare menar att kolonialismen är en del av 

Sverige, liksom Sverige under lång tid varit en del av kolonialismen. Ord som kultur, skillnad 

och annorlunda blir avslöjande tecken på det koloniala arvet (Ekstöm 2009). 

 

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes och kulturgeografen Irene Molina (2002) menar att 

samhörighet mellan ”oss svenskar” och avstånd till ”dem invandrarna” skapas med referens 

till jämställdhet kontra kvinnoförtryck. Detta bidrar till en kontrast i skapandet av vi och dem.  

Kontrastering betyder en jämförelse och en hierarki där ”svensk kultur” relateras och jämförs 
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med ”invandrarnas kultur”, där det ena ledet framstår som bättre och därmed överordnat det 

andra. Utifrån resonemanget kan man förstå kultur och kön som begrepp som när de hålls 

samman förstärker skapandet av kultur som kontrast (Eldén 2003). 

 

För att kunna förstå hur kategorier skapas och befästs kan en god idé vara att problematisera 

nyhetsjournalistikens auktoritet och dess anspråk på direkt och sann verklighetsåtergivning. 

Media har en nyckelroll när det gäller att strukturera vår förståelse av omvärlden då de 

tillhandahåller bilder genom vilka vi tolkar och beskriver verkligheten. De riktar 

uppmärksamheten åt vissa håll och sätter dagordningen för ett offentligt samtal. De benämner 

och klassificerar fenomen och erbjuder identifikationspunkter inom en föreställd gemenskap. 

Darvispous och Westin (2008) skriver att dagspressens makt hänger hop med 

upprepningarnas förmåga att skapa en verklighet som ”vi” känner igen oss i. Den dagliga 

innötningen av ”invandrare” i olika sammansättningar bekräftar att det existerar en kategori 

invånare som är bristfälliga, annorlunda samt hotande. 

 

6.3.4 Uppvärderandet av svenskhet 

Den svenska kulturen problematiseras ytterst sparsamt och utgör i den kulturförespråkande 

diskuren normen och det är mot denna norm som ”den andra kulturen” ständigt jämförs med. 

En stark röst i debatten som hävdar relevansen av att prata om kultur och kulturskillnad 

uttalar sig i en intervju:  

 

”Visst kan det finnas individuella och psykologiska orsaker till dessa mord och man måste inse 

att den svenska integrationspolitiken spelade in. Men kulturen är ofta avgörande för hur vi 

människor handlar. Vi hämtar våra motiv och legitimerar vad vi gör utifrån det allmänna 

skafferi av värderingar som finns i vårt kulturarv. Gärningsmännen handlade enligt värderingar 

som är vanliga i den region av världen där de föddes. Där är det fortfarande så att många 

människor vid sina sinnens fulla bruk legitimerar hedersmord” (DN 2002-10-26).  

 

Det finns alltså enligt skribenten en avgörande skillnad mellan hedersmord och andra 

kvinnomord i Sverige. Det framgår också senare i artikeln att enligt intervjupersonen 

motiveras det kulturella argumentet av att när det gäller hedersmorden finns det ett 

sammanhang där dödandet kan betraktas som legitimt och mördarna som rättskaffens eller till 

och med berömvärda. Jag tolkar det som att denne anser att hedersmord bör förstås i en 



33 

 

uppfattning om män och kvinnor som är annorlunda ”vår”. Stöd för detta hämtar jag i det 

Ekström (2006) kallar ”farlig kulturrelativism”. Med detta menar han att den finns en tendens 

att föra fram argument om föreställningen att ”visst är alla kulturer lika men bara så länge de 

håller sig på sin rätta, ursprungliga hemvist”. 

 

Som ett sätt att ytterligare upphöja svenskheten urskiljer jag ett återkommande argument som 

har för avsikt att måla upp att det i många ”andra länder” inte förekommer någon som helst 

tolerans mot ”andra kulturer”, d.v.s. den västerländska kulturen: 

 

Det är till och med straffbart, även för västerlänningar att bryta mot landets kultur. Att 

västerländska kvinnor får ta seden dit de kommer och ta på sig slöja är bara ett av de mer 

uppseendeväckande exemplen. I många länder är kristendomen förbjuden och kristna förföljs. 

 

Och längre fram i samma artikel:  

Trots att länderna ifråga är medlemmar i FN och därmed kan förväntas följa dess deklaration 

om mänskliga rättigheter. Vi ska inte följa dessa länders exempel. Men vår egen kultur blir inte 

sämre och vi bryter heller inte mot deklarationen om mänskliga rättigheter om vi kraftigt 

markerar vår avsky mot hedersmord, könsstympning, tvångsgifte och andra föga smickrande 

nytillkomna kulturyttringar (Göteborgs-Posten 2002-01-31). 

 

Artikelförfattaren använder sig av ”andra länder” och ”andra kulturer” utan att specificera vad 

som menas med det och utgår därmed ifrån att läsaren underförstått vet vilka delar av världen 

som det åsyftas på.  

 

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

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

anpassa sig måste vi hitta ett sätt att tvinga in svenska värderingar” (Aftonbladet 2002-01-22). 

 

Citatet säger att det i Sverige, rent objektivt existerar något som kallas ”svenska värderingar”, 

vilka andra borde lära sig av.  

 

6.3.5 Kritik mot begreppet ”invandrare” 

Genomgående i de artiklar jag läst används begreppet ”invandrare” i mina ögon tämligen 

okritiskt och slentrianmässigt. Tillämpningen av det förutsätter att läsaren implicit förstår vad 
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begreppet syftar på, d.v.s. inte vilka invandrare som helst utan främst människor från 

mellanöstern. Följande två citat exemplifierar hur begreppet ”invandrare” används på ett 

synnerligen oproblematiskt sätt.  

 

Invandrare har, och skall ha, rätt till sin kultur och sina traditioner. Men en sak måste stå 

fullständigt klar: det svenska samhället ingår inga kompromisser om sedvänjor och kriminella 

handlingar. Samhället kan inte vika en tum. Lika självklart som att alla invandrare eller en 

grupp av invandrare inte kan lastas för brott som begås av en enskild, lika självklart är det att 

demokratiska principer och svensk lag står över kulturell och religiös tillhörighet (Göteborgs-

Posten 2002-01-23). 

 

Ett annat citat: 

 

Invandrarkvinnor löper särskild risk att utsättas för vissa kränkningar. Skyddet av dem kräver en 

tydlig och orädd debatt (Göteborgs-Posten 2002-01-23). 

 

En kritisk röst mot användningen av begreppet ”invandrare”: 

 

Invandrare är inte en grupp och ännu mindre en homogen grupp. "Invandrarna" är heterogena 

grupper med vitt skild livshistoria och socioekonomisk och kulturell bakgrund. Deras enda 

gemensamma nämnare är att de en gång i tiden har vandrat in i Sverige (I Göteborgs-Posten 

2002-01-26). 

 

6.4 Framställningen av offret 

Med utgångspunkt i mitt material kan jag utläsa hur Fadime i den mediala debatten gestaltas 

olika beroende på inom vilken diskurs hedersmordet diskuteras. Hon blir en arena för starkt 

motstridiga tolkningar och tillskrivningar, en galjonsfigur eller trofé som alla ville kalla sin. 

Inom ramen för den kulturkritiska diskursen skapas Fadime som en symbol för universellt 

manligt våld mot kvinnor och somliga hävdar att hon borde ses i relation till ett rasistiskt 

skapande av ”våldsamma och brutala invandrarmän”. Inom ramen för den 

kulturförespråkande diskursen ses Fadime som en symbol för heders- och kyskhetskulturen, 

vidare förknippas hon med en misslyckad integrationspolitik. Fadime gestaltas således som ett 

fenomen inom de båda diskurserna. Ett citat som pekar på det är: 
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Mordet på den modiga och oerhörd starka Fadime har chockat hela Sverige. Fadime 

gav förtrycket av kvinnor ett ansikte och en röst. Många andra flickor lär finna styrka i 

Fadimes mod (Göteborgs-Posten 2002-01-27). 

 

Den upprörda diskussion kring mordet och dess efterräkningar visar hur Fadime används som 

projektionsyta för problem som både kulturförespråkare och kulturkritiker ser som ytterst 

angelägna att lösa. Det pågick en kamp om vilken innebörd som skulle knytas till Fadime och 

som flytande signifikant kan Fadime ses tillgänglig för olika slags avbildningar. Jag kan  

urskilja ett antal centrala adjektiv som Fadime upprepade gånger beskrivs med både från de 

som förespråkar den kulturella diskursen och de som är anhängare av den kulturkritiska 

diskursen: ung, viljestark, vacker, hjältinnelik, tveklös blick, modig, livsglad samt 

frihetssökande. Jag tolkar det som att en idealisering skedde av Fadime. Detta exemplifieras i 

följande citat:  

 

Fadime var inte bara modig, hon var vacker och hade fantastiskt hår som liksom dansade runt 

hennes ansikte när hon gick. För många tjejer blev hon en slags idol (Aftonbladet 2002-02-09).  

 

Ett citat från en debattartikel som visar på hur Fadime och de ”invandrarkvinnor” som gått i 

hennes fotspår beskrivs som handlingskraftiga individer: 

 

Fadime bröt sig loss. Hon vägrade gifta sig med den person föräldrarna tyckte var lämplig. Hon 

var lycklig över det liv hon hade skapat. Hon kom in på socionomlinjen på Högskolan i 

Östersund. Hon var stark och hon var vacker (Aftonbladet 2002-01-23).  

 

Jag förstår det som att ”invandrarkvinnans” möjlighet till sexuell frigörelse står i centrum för 

det allmänna intresset och att detta först anses kunna ske genom ”invandrarkvinnans” 

utvecklingsgång mot ”oss”- det utopiska jämställda Sverige. Det mål som ”de förtryckta 

kvinnorna” bör sträva efter beskrivs i termer som ”svenskt liv” och ”den svenska vardagen”. 

De antaganden som görs att invandrare vill bli som svenskar bekräftar svenskhetens värde i 

ett så kallat privilegiesystem där möjligheter, rättigheter, tillhörigheter och tillträdet till 

samhällets resurser och maktresurser regleras utifrån föreställda etniska skiljelinjer (De los 

Reyes & Kamali 2005).  

 

I en intervju säger intervjupersonen att Sverige har svikit de unga invandrarflickorna:  
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I Sverige är det svensk syn på frihet och jämställdhet som gäller. Man kan tycka om det eller 

inte, men det är bara att gilla läget. Frågan är hur samhället skall bli bättre på att stödja de 

utsatta flickorna. Ökad integration, givetvis. Andra idéer är att förbättra kunskapen inom 

invandrarföreningar, skola, socialtjänst och polis, förstärka kvinnojourerna och förse unga 

hotade kvinnor med eget boende. Tusentals flickor i Sverige växer upp mellan två kulturer och 

sätts ständigt i svåra valsituationer. De måste veta att samhället tveklöst står på deras sida 

(Göteborgsposten 2002-01-23). 

 

De motsatser som artiklarna målar upp gällande ”invandrarkvinnors” två val är att å ena sidan 

vilja leva sitt liv i frihet som en svensk kvinna och å andra sidan leva sitt liv med en 

patriarkalisk traditionsstyrd man. ”Invandrarkvinnans” strävan mot frihet och individualitet 

möts av våld och repression från männen i hennes närhet. Journalisten Ylva Brune (2002) 

skriver i antologin ”Maktens (o)lika förklädnader” att längtan till frihet och utsattheten för 

våld kan beskrivas i att utopi ställs mot dystopi. Där frihet är lika med modernitet, 

individualitet, sexuell frigjordhet, jämställdhet och förtryck anses lika med religion/tradition, 

familjelojalitet samt patriarkaliskt definierad sexualitet.  Brune menar att media förmedlar en 

bild av att ”invandrarkvinnans” frigörelse kan bli hennes död, pga. av att männen i 

”invandrarkvinnans” familj inte accepterar den svenska synen på kvinnlig frigörelse (ibid.). I 

konstruktionen av den frihetssökande ”invandrarkvinnan” går det att urskilja en underförstådd 

konstruktion av den ”svenske räddaren”. 

 

6.5 Framställningen av förövaren 

Inom den kulturförespråkande diskursen finner jag konstruerandet av förövaren som en 

patriarkal förtryckare från en ”annan kultur” och kategorin ”invandrarmannen” träder fram 

som en onyanserad symbol av förövaren. Det framkommer inte varifrån han har invandrat 

men implicit går det att utläsa att det handlar om en man som kommit från ett land långt borta 

med värderingar långt ifrån de den svenska jämställda mannen har. Även hela den 

”invandrade familjen” ses som förövare och den beskrivs övervägande i termer som 

ociviliserad, skrämmande, hotfull samt beräknande. Någon nyansering eller variation av 

familjens framtoning ges sällan. De attityder som framkommer i den kulturförespråkande 

diskursen indikerar att människor från Mellanöstern är traditionella och bakåtsträvande samt 
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att kvinnovåld och förtryck utgör legitima handlingar hos kurder och andra folkgrupper från 

Mellanöstern.  

 

Följande citat från en debattsida visar på hur Fadimes familj framställs som bakåtsträvande 

och omodern: 

  

Jag har sett många konservativa kurdiska familjer men jag har aldrig sett en så konservativ 

familj som Fadimes. Mordet på Fadime handlar mycket tydligt om en man som ville kontrollera 

och ha makt över en kvinna. En man som vill bestämma över en kvinnas kropp, en man som vill 

begränsa en kvinnas frihet, en man som ville få en kvinna att lyda utan diskussion. Just denne 

man - som saknar alla former av inflytande i det svenska samhället vill ha makt någonstans. 

Närmare bestämt inom sin familj (Aftonbladet 2002-01-23). 

 

Ett ytterligare citat: 

 

En förklaring till att något sådant här kan inträffa är att en man förlorar den makt han tidigare 

haft över sin familj, när de kommer till ett nytt land. När barnen, speciellt döttrarna, reser sig 

upp och säger att de valt ett eget liv, blir svaret ett stort NEJ. Fäderna upplever att hon 

ifrågasätter släktens heder (Nerikes Allehanda 2002-01-23). 

  

I ovanstående citat går det även att utläsa den komplexitet det kan innebära att migrera från ett 

patriarkalt samhälle och förövarna beskrivs här som att de utövar sin hederskultur striktare i 

exilen än vad de gjort i sina hemländer. Darvispous och Westin (2009) har som åsikt att en 

konsekvens kan bli att mannen i familjen måste återupprätta sin auktoritet och stolthet genom 

att förstärka traditionella mönster från ursprungslandet. Detta då mannen ofta förlorar sin 

självklara roll som den auktoritära fadern. Darvispous och Westin (2009) skriver även vad det 

kan innebära för en person att bli betraktad som ”andra klassens medborgare”, vilket många 

”invandrare” gör. Det innebär att statusförlusten hos många män kan vara större än hos 

kvinnorna vid invandring, då kvinnorna ofta hade låg status redan i ursprungslandet. De stora 

förändringarna i maktstrukturen inom invandrande familjer kan på det sättet leda till 

intensifierade konflikter.  

 

Endast ett fåtal av artiklarna, och då inom den kulturkritiska diskursen, ger 

individpsykologiska förklaringar till våldet. Detta till skillnad från annan forskning av 
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svenska mäns våld mot kvinnor som länge har dominerats av just individuella, psykologiska 

samt socialt orienterade perspektiv, där våldet analyserats som avvikelser. Eldén (2003) 

skriver att man utifrån detta perspektiv utgår från att våldet förstås genom att studera vad som 

skiljer ”våldsamma män” från ”normala män”. Förklaringen förläggs till mannens sociala 

förhållanden som social utslagning, arbetslöshet, individuell avvikelse eller 

missbruksproblem. Detta är vad sociologen Eva Lundgren (2004) kallar skillnadsförståelse. 

Westerstrand och Lundgren (2002) menar att en nygammal skillnadsdiskurs vuxit fram där 

svenska män skiljs ut från invandrade män och där våldet förstås som en konsekvens av en 

specifik kultur. Svenskhet och ”invandrarhet” skapas som kontraster, där bilden av 

hedersmordet beskrivs genom en rad motsatspar.  

 

7. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med min uppsats har varit att med en diskursanalytisk och socialkonstruktivistisk 

ansats urskilja de diskurser som fördes i media kring så kallat hedersrelaterat våld i samband 

med mordet på Fadime (2002). Jag fann två huvuddiskurser, den kulturförespråkande och den 

kulturkritiska diskursen. Utifrån dessa kunde jag också urskilja en rasistisk diskurs, som en 

konsekvens av den kulturförespråkande och denna diskurs kopplade jag till postkolonial teori. 

Med utgångspunkt i detta drar jag slutsatsen att debatten bidrog till en ökad kulturalisering av 

”invandrare”, då jag inte funnit att den gynnade en mer nyanserad syn på hedersrelaterat våld. 

Vilka konsekvenser fick detta för dem som inte kan ses inbegripas i kategorin ”svenskhet”?  

 

Jag anser att rasism både kan ses som en diskurs men också som något som har direkta sociala 

och praktiska konsekvenser för människor. Den rasistiska diskursen grundar sig i hur det 

offentliga samtalet pratar om ”dom” och ”deras kultur”. Användningen av begreppet ”kultur” 

kan förstås som ett ersättande av begreppet ”ras” på ett sätt som öppnat upp för rumsren 

rasism. Kultur får en rasistisk funktion då det är något som tillskrivs ”dem” och inte ”oss” och 

samtidigt implicerar en nedsättande syn på ”dem”. Debatten efter mordet fokuserade främst 

på skillnader mellan kulturer och i samband med mordet var det den kulturförespråkande 

diskursen som dominerade. Det har i huvudsak förmedlats en svartmålning och stereotyp bild 

av ”de andra”, dvs. ”invandrarna” och de beskrevs genomgående som kollektiva, traditionella 

och förtryckande, vilket kontrasterades mot de som betecknades som svenskar, vilka 

framställdes som individuella, moderna och jämställda. Denna markering av skillnaden 
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mellan "vi" och "dom" användes av många för att förstärka synen på västerlandet och särskilt 

Sverige som civilisationens höjdpunkt. I den rasistiska diskursen kunde jag i förlängningen se 

hur detta cementerade invandrargruppers utanförskap. Offret, den invandrade kvinnan 

konstrueras om stark, modig och frihetssökande. Denna frihet visar sig vara starkt 

sammankopplad med ”svenskhet” och ”svenskhet” blir således något som återkommande 

beskrevs positivt och fick symbolisera individuell autonomi och jämlikhet.  

 

På det sättet som den kulturförespråkande diskursen pratade om de ”svenska” värderingarna 

framstod det som om Sverige hade monopol på toleranta åsikter och att försvaret av 

medborgliga rättigheter var något unikt för just Sverige. Journalisten Stieg Larsson (2004) ger 

kritik mot den försköning av Sverige som dominerar i tidningsdebatten efter mordet på 

Fadime. Larsson menar att förklaringsmodellen är bekväm för det svenska samhället, den ger 

nämligen frikort till svenska män. I den kulturförespråkande föreställningsvärlden anses det 

inte behöva göras någon koppling till det faktum att hundratals svenska kvinnor varje år söker 

skydd på kvinnojourer. De som bedriver kvinnoförtryck gör det av kulturella skäl, inte som en 

konsekvens av en manlig föreställningsvärld. Kurdiska män misshandlar kvinnor av 

”kulturella” skäl och svenska män misshandlar kvinnor - av vilka skäl då? (Larsson 2004). 

 

Vidare anser jag det tämligen problematiskt att mordet i tidningarna kategoriserades som ett 

"invandrarmord" och ”hedersmord”. När dessa rubriker sätts på en händelse anses det 

automatiskt som avvikande och något ”traditionellt”. Den tydliga meningsstriden i debatten 

rörde sig om skillnaderna i orsak mellan svenska mäns och invandrade mäns våldsbrott. De 

svenska männens brott ges individuella förklaringar som psykisk sjukdom eller missbruk 

medan de invandrade männens brott kollektiviseras, ofta med hänvisning till religion eller 

tradition. Undertexten i hedersmordsdebatten blir således att det inte bara är fruktansvärt att 

unga kvinnor mördas, utan också att det är något vi svenskar som grupp aldrig skulle göra. 

Det har även erbjudits enstaka berättelser som gång på gång används för att bekräfta det vi 

redan tycks veta att hedersvåld ligger i ”deras” kultur. Men enstaka berättelser om svenskar 

räcker inte för att uttala sig om svenskarnas kulturpraktiker. Därmed går det att förstå att den 

kulturförespråkande diskursen om Fadime syftade till att förstärka en viss typ av svensk 

identitet samt erbjuda en tillfredsställelse i tillhörandet av den ”bättre kulturen”. Det positiva i 

att våldet mot ”invandrarkvinnor” uppmärksammades och kanske förbättrade situationen för 
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vissa gjordes således på bekostnad av att alla invandrarmän antogs vara kvinnoföraktande och 

det faktum att svenska mäns våld mot kvinnor försvann från debatten  

 

Jag har även kunnat se hur begreppet ”hedersmord” har kommit att bli ett bekvämt sätt för 

medierna att slippa finna andra mer komplicerade förklaringsmodeller. I vissa fall tenderar 

själva hedersvåldet att försvinna från hedersdebatten och jag anser att många skribenter sett 

det som teoretiskt motiverat att använda hedersvåldet som föremål för att lyfta andra 

samhälleliga fenomen, som frågor om integration, invandring och i förlängningen 

nationalism. 

 

Vilka konsekvenser i praktiken får de olika diskurserna i hedersvåldsdebatten? Vilken typ av 

insatser sätter samhället in? Utifrån mina resultat kan jag se att de preventiva insatserna blir 

olika. Om hedersrelaterat våld uppfattas som beroende på patriarkala strukturer kanske man 

väljer att satsa på preventivt jämställdhetsarbete och ge samma typ av insatser för alla som 

drabbas av våld. Om det förklaras som beroende på något i en specifik kultur kanske man 

fokuserar på preventivt generellt integrationsarbete och särskilda insatser för just ”unga 

invandrarkvinnor”. Jag har i mitt material kunnat utläsa att det för kulturförespråkarna ansågs 

väsentligt att agera pragmatiskt med konkreta kortsiktiga lösningar, såsom 

utbildningsprogram, skyddande boenden osv. Deras argument tyder på att om man ska 

komma tillrätta med hedersmord och våld måste det förstås med utgångspunkt i någon form 

av kulturell förklaring. Om man generaliserar och bortser från de skillnader som finns mellan 

hedersvåldet och svenska mäns våld mot kvinnor kan man inte förebygga hedersrelaterat våld.   

Inom den kulturkritiska diskursen anses problemet befinna sig på en mer abstrakt nivå. I 

fokus står inte den omedelbara frågan, vad vi ska göra åt hedersvåldet precis nu utan istället: 

vad blir följderna av det intensiva talet om hedersvåld i ett längre perspektiv? Den enes 

lösning kan alltså ses som den andres oro. 

 

7.1 Avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv 

I mitt material hittade jag ingen förklaring till hur situationen i vissa invandrade grupper 

uppkommit eller det faktum att det finns ett klass- och etnicitetsförtryck i Sverige som även 

det måste bekämpas. Dessa aspekter anser jag skulle kunna belysas med ett intersektionellt 

perspektiv, där hedersvåld kan studeras genom en maktanalys av hur olika former av 

ojämlikhet samverkar. Detta skulle kunna bidra till en bredare diskussion om alternativa 



41 

 

orsaker till hedersmorden. Mulinari (2005) skriver att en förståelse för Fadimes och många 

kvinnors situation kräver en specifik, kontextuell analys som fångar hur både klass, kön och 

etniska relationer i en kontext av strukturell rasism konstruerar ramar för hur vi lever våra liv. 

En fråga som det inte har funnits utrymme till i min uppsats är att undersöka hur man i 

debatten skulle kunna se till motivet bakom, och lösningen på, ”hedersmord” utan att öppna 

upp för ett bekräftande av teser som bygger på rasism och orientalism och samtidigt se till det 

specifika problem som invandrarkvinnor kan tänkas ha och inte låta det hamna i skymundan. 

En möjlig ingång till ett upplösande av paradoxen i ovanstående fråga skulle kunna vara just 

ett intersektionellt perspektiv. Detta genom att visa på betydelsen av att kunna använda flera 

olika faktorer samtidigt för att skapa en större förståelse för problematiken. De los Reyes & 

Mulinari (2005) menar att maktanalyser inte kan reduceras till enstaka faktorer, som 

debattörerna i ”Fadime-debatten” velat göra. Analysen om hedersvåldet måste inkludera en 

simultansamverkan mellan flera faktorer och samtidigt kunna se till den rumsliga och 

tidsmässiga kontexten. Det innebär alltså ett alternativ som innefattar både en kulturbetonande 

och icke-kulturbetonande inriktning.   

 

7.2 Framtida forskningsfrågor 

Hedersdebatten kan ses röra sig kring vilket förklaringsvärde begreppet ”kultur” ska ha och 

en intressant forskningsutgångpunkt skulle därför vara att närmare undersöka kulturbegreppet, 

hur det används och vilka konsekvenser det får. Hur tolkas kulturbegreppet beroende på 

vilken samhällelig ståndpunkt man har? Går det att prata om hedersproblematik utan att väva 

in kulturbegreppet? Går det att fördöma delar av en kultur utan att fördöma hela kulturen? 

Vad finns det för motstridigheter mellan kraven på kulturellt erkännande och respekt för 

individuella rättigheter? Slutligen, går det ens att prata om fenomen som tillhörande en viss 

kultur? 

 

Genom att undersöka hedersdebatten i samband med mordet på Fadime kan jag förstå delar av 

dagens debatt och hur den har formats i sin historiska kontext. Det hade varit intressant att 

undersöka i vilken grad hedersdebatten kommit att påverka Sverigedemokraternas framgång i 

Sverige, med åsikter som ”utvisa invandrarmännen med dålig kvinnosyn” och dagens 

islamofobi. En annan framtida forskningsfråga är att undersöka hur de diskurser jag funnit 

förändrats de senaste tio åren och hur hedersvåldsdebatten ser ut idag, tio år efter mordet på 

Fadime. Det hade även varit intressant att lyfta fram perspektiv från de två partipolitiska 
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partier jag idag anser står längst ifrån varandra rörande synen på hedersvåld, Feministiskt 

initiativ (FI) och Sverigedemokraterna (SD). 

 

I debatten har det saknats ett resonemang om att man även i Sverige på olika sätt organiserar 

och reglerar sexualiteten. Larsson (2004) menar att den kulturförespråkande diskursen inte 

förklarar de underliggande orsakerna till varför världens kvinnor mördas, lemlästas, omskärs, 

misshandlas och tvingas in i olika former av manligt rituellt beteende. Går det att prata om 

hedersvåldet som del av ett mer generellt rituellt beteende? Larsson (2004) påpekar vidare att 

i princip samma hedersvåld riktas mot manliga homosexuella, som på ett liknande sätt anses 

hota den manliga identiteten och överhögheten (Larsson 2004). Med andra ord kan samtida 

hedersvåld inom det svenska majoritetssamhället kopplas till familjers försök att med våld 

kontrollera homosexuella barns sexualitet, så kallat hatbrott? Våld mellan familjemedlemmar 

utifrån normer om sexualitet och makt är de aspekter som kommer fram i dagens svenska 

debatt om hedersvåld. Kärnan i den problematik som en familjemedlem kan uppleva i 

förhållande till dottern/sonen har alltså att göra med sexualitet: fri sexualitet före äktenskap, 

val av ”fel” partner” för familjebildning, samkönad kärlek som inte kan leda till barn och 

barnbarn osv. Förslag till vidare forskningsfrågor skulle utifrån denna bakgrund vara att 

undersöka hur så kallat hedersrelaterat våld förekommer i samhällen grundande på en 

heteronormativ hederskodex. Hur uttrycks det våld som strävar efter att hålla människor inom 

heteronormativiteten och för att exkludera dem som inte ryms inom normen? 
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Aftonbladet 2002-02-09 ”Fadimes öde utmanar något i vårt innersta. 

Aftonbladet 2002-01-23 ”Familjen förlorar nu all respekt”. 

Aftonbladet 2002-01-23 ”Hedersmord har inget att göra med religion”. 

Aftonbladet 2002-03-15 ”MORD - en hederssak? Våldet mot kvinnor är problemet”. 

Aftonbladet 2002-01-23 ”Våldet passar inte vår mall”. 

Aftonbladet 2002-01-23 ”Allting handlar om maktlöshet”. 

Aftonbladet 02-03-15 ”Mord- en hederssak? Våldet mot kvinnor är problemet”.  

Borås Tidning 2002-01-30 ”Felaktig analys av hedersmord”. 

Borlänge Tidning 2002-01-25 ”Skilj på heder och brott! - och bort med alla öar med egna 

regler i vårt samhälle”.   

Dagens Nyheter 2002-10-26 "Kulturen viktig orsak till både hedersmord och anorexi".   

Dagens Nyheter 2002-04-04 ”Mordet på Fadime: Sverige har haft höga ambitioner".  

Dagens Nyheter 2002-02-12 ”Förtrycket mot invandrarkvinnor: Det är dags att tala 

klarspråk".  

Dagens Nyheter 2002-01-24 ”När lösning blir låsning” 

Dagens Nyheter 2002-01-23 "Integrationspolitiken har misslyckats" 

Expressen 2002-04-07 ”Om ett universellt förtryck: OK, det finns grader i helvetet”. 

Expressen 2002-04-04 ”Nalin Pekgul summerar hedersmordsdebatten: Kurdiska flickor visar 

vägen” 

Expressen 2002-01-23  ”Aldrig mer i Sverige” 

Göteborgs-Posten 2002-01-26 ”Kultur, segregation och hedersmord”.  

Göteborgs-Posten 2002-01-31 ”Kulturellt barbari hör inte hemma här” 

Göteborgs-Posten 2002-01-27 ”Kvinnor kämpar överallt för sin rätt” 

Göteborgs-Posten 2002-01-25 ”De offras med hedern som ursäkt” 

Göteborgs-Posten 2002-01-23 ”Hymla inte om hedersmord!” 

Nerikes Allehanda 2002-01-23 "De är mördare som borde utvisas" 

Nerikes Allehanda 2002-01-24 ”Fadime Sahindal” 

Svenska Dagbladet 2002-01-23 ”När en man förlorar sin heder” 

Svenska Dagbladet 2002-07-27 ”Hård kritik mot begreppet hedersmord” 

Svenska Dagbladet 2002-01-24 ”Fadimes öde engagerar ministrar” 

Sydsvenskan 2002-01-24 ”Morden är kulturella - inte religiösa” 

Sydsvenskan 2002-01-23 ”Tala inte om heder” 


