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Sammanfattning 
 

När Fadime Sahindal mördades av sin far i Uppsala startades en debatt om 
”hedersmord” som i en nästan lavinartad form spred sig över hela landet. Debatten, som 
fördes i hela det mediala Sverige, fick snabbt uppdelning mellan två inriktningar vilka 
var en kulturbetonande samt en icke-kulturbetonande. Den kulturbetonande inriktningen 
menade att kulturella skillnader var det viktiga att fokusera på annars skulle 
invandrarkvinnors specifika problem osynliggöras, medan den icke-kulturbetonande 
inriktningen menade att ett universellt patriarkalt förtryck skulle vara i fokus, annars 
skulle vi spela främlingsfientliga krafter i händerna. Debatten låstes fast i denna 
polarisering mellan dessa två inriktningar. Syftet med denna uppsats är att, genom att 
studera debattens första fem månader, söka efter föreställningar som kan härledas till ett 
orientalistiskt ”vi” och ”dom” –tänkande för att finna inom ramen för vilken inriktning, 
kulturbetonad/icke-kulturbetonad, dessa föreställningar återfinns. Vidare har uppsatsen 
till syfte att se vilken relation dessa inriktningar har haft till varandra och vad i denna 
relation som föranlett en låsning i debatten. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Saids 
Orientalism och de föreställningar som ryms inom ramen för denna. Samt 
diskursanalysens metodologiska tillvägagångssätt. 
 
Föreställningar som kan härledas till traditionella föreställningar inom Orientalism 
återfanns i båda kategorierna och är inte förbehållna den ena eller andra inriktningen, 
däremot återfanns majoriteten inom ramen för den kulturbetonande inriktningen. 
Relationen mellan de två inriktningarna präglades av en polemik där den ena 
inriktningens anhängare beskyller den andra inriktningens anhängare för att missgynna 
invandrare och vise versa. Inom denna relation har det uppstått en paradox där de båda 
inriktningarna lyckats trassla in sig och ej ta sig loss. Och det har varit detta som 
föranlett debattens låsning i dessa två inriktningar.  
 
 
Nyckelord: Föreställningar, Fadime-debatten, Orientalism, kultur, förtryck 



Abstract 
 

When Fadime Sahindal was murdered by her father in Uppsala it started a debate about “honor 
killing” that in an avalanche-like manner spread across the country. The debate quickly got devided  
into two seperate alignments, one that placed emphasis on the cultural aspect and another that 
placed emphasis on a non-cultural aspect. While the one emphasizing the cultural aspect believed 
that cultural difference should be the main focus because otherwise the female immigrants’ specific 
problems would not be made visible, the other one emphasizing a non-cultural aspect believed that 
a universal patriarchal opression should be the main focus because otherwise the xenophobia would 
be made stronger. Because of these polarized opinions the debate reached a deadlock. The purpose 
of this essay is to, through a study of the debate’s first five months, search for representations which 
have palpable links to Orientlism, and in which one of the two alignments these represantations are 
found. Further more the purpose of this essay is to find what kind of relation these two alignments 
have had to one another and what in this relation that has caused the deadlock. Orientalism and the 
representations it includes, along with the methods of a discourse analysis, serve as a starting point 
for this essay. 
 
Representations with palpable links to Orientalism were found in both alignments and it can 
therefore not be said that they are reserved for eather on or the other alignment. Although, the 
majority of those kind of representations were found withing the “cultur-emphasizing” alignment. 
The relation between the two alignments was characterized by a polemic where one alignment 
accused the other for disadvantaging female immigrants and vice versa. Within this relation a 
paradox has appeard, were the alignments have got themselves tangled in. And it is this that has 
caused the deadlock. 
 
 
Keywords: Representation, Fadime-debate”, Orientalism, culture, opression 
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1. Inledning 
Fadime Sahindal var en ung kurdisk kvinna som den 21 januari år 2002 blev mördad av sin 

far i Uppsala. Hon hade innan detta fört en kamp om sin egen frigörelse mot sin familj, vilket 

vid ett tidigare skede ledde till en polisanmälan mot fadern och brodern och sedermera även 

till åtal där fadern dömdes för olaga hot och brodern för olaga hot och misshandel. Fadime, 

som kom till Sverige som 7-åring, fick under tonåren erfara sina föräldrars stränghet då de 

började sätta upp fler och fler regler för henne. Hon träffade senare en kille som hon blev kär i 

men visste att hon inte skulle få leva med honom för sina föräldrar, de hade nämligen bestämt 

att hon skulle åka till Turkiet för att gifta sig med en annan man. Då hennes far en dag såg 

henne på gatan med hennes kille blev fadern rasande och det var här som dispyten mellan 

Fadime och hennes far tog fart på allvar (www.fadimesminne.nu). 

 

Debatten kring mordet på Fadime Sahindal var en av de, om inte den absolut, största under 

2002 och engagerade väldigt många. Mordet, som kom att kallas ett ”hedersmord”, fick en 

väldigt stor mediebevakning och kom snabbt att få en polarisering mellan den 

kulturbetonande inriktning, som ville förklara fenomenet ”hedersmord” i allmänhet och 

mordet på Fadime Sahindal i synnerhet som kulturspecifikt, kultur var alltså orsak till mordet, 

och en icke-kulturbetonande inriktning, som framför allt menade att allt detta var ett uttryck 

för ett universalistiskt patriarkalt kvinnoförtryck som fanns överallt oberoende av kultur och 

därmed inte var kulturspecifikt. De som följde debatten i både TV och dags-/kvällstidningar 

fick se en både hektisk och hetsig debatt där bland annat feministiska debattörer kallades för 

rasister och antirasistiska debattörer beskylldes för att förmildra våldet mot kvinnor. Debatten 

fick således en låst karaktär och kom att handla om vilken inriktning som var den riktiga. 

 

Samtidigt som denna uppsats behandlar debatten om ”hedersmord”, skrivs även en annan 

uppsats som behandlar samma ämne. Dock görs detta med en annorlunda utgångspunkt och 

infallsvinkel. Dessa (Stefan di Grado & Magdalena Zivanic) studerar debatten om hedersmord 

från dess början fram tills idag och är intresserade av hur denna debatt förändrats över tid. 

 

1.1 Tidigare forskning 

”Hedersmord” har varit ett omdiskuterat ämne som det även forskats väldigt mycket om. Jag 

skall här göra en kort presentation av en del av forskningen kring detta ämne som kan 

relateras till just mordet på Fadime Sahindal. En sådan forskning utgörs av antropologen Unni 
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Wikan (2004) som gör en undersökning av ”hedersmord” utifrån en syn på att detta fenomen 

är kulturellt betingat. Hon tar här upp mordet på Fadime Sahindal och försöker förstå faderns 

handlande utifrån en rättegångsobservation. En annan forskning utgörs av sociologen Eva 

Lundgren och juristen Jenny Westerstrand (2002) Utgångspunkten skiljer sig här dock från 

Wikans då dessa menar att fenomenet ”hedersmord” bör förstås utifrån mäns våld mot 

kvinnor. Dessutom ser Lundgren och Westerstrand mer till själva debatten än till den 

efterföljande rättegången och konstaterar att denna debatt fokuserade skillnader, och då alltså 

skillnader mellan ”svensk” och ”icke-svensk”.   

 

I en antologi vid namn ”Debatten om hedersmord: Feminism eller rasism” skrivs det att 

debatten präglades av kulturrasistiska föreställningar om ”vi” och ”dom” (Larsson & Englund 

(red.), 2004:7). I denna antologi skriver forskaren Massoud Kamali att debatten fick en skev 

riktning och att den uteslöt vissa förklaringar till fenomenet och framförallt blev en debatt om 

”vi” och ”dom” (Kamali 2004:21). Även sociologen Diana Mulinari är av samma åsikt och 

menar dessutom att debatten redan på förhand hade tydligt satta ramar och att det alltså redan 

innan var bestämt vad som fick sägas och inte sägas (Mulinari 2004:78) 

 

Två studier som båda bekräftar förekomsten av ett ”vi” och ”dom” –tänkande kring mordet på 

Fadime Sahindal är Lena Grip (2002) och Eva Reimers (2005). Båda dessa har med hjälp av 

dagstidningsmaterial utfört varsin studie kring mordet på Fadime Sahindal där de, i likhet med 

varandra, kommit fram till att nyhetsrapporteringen och debatten som förts i dessa 

dagstidningar präglats av ett ”vi” respektive ”dom”, där båda dessa samverkar och ger 

varandra mening.  

 

Att det funnits olika sätt att se på fenomenet hedersmord blir här alltså tydligt, och att 

hedersmordsdebatten präglats av föreställningar kring ”vi” och ”dom” likaså. Vad blir då 

denna uppsats syfte? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att återigen söka efter föreställningar som kan härledas till ett 

”vi” och ”dom” –tänkande. Dock inte för att konstatera det som andra forskare redan gjort, att 

debatten faktiskt genomsyrades av sådana föreställningar, utan för att finna inom ramen för 

vilken inriktning, kulturbetonad/icke-kulturbetonad, dessa föreställningar återfinns. Jag vill 

dessutom se på vilken relation dessa inriktningar har till varandra och vad i denna relation 
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som föranlett en låsning i debatten. De frågor jag kommer att ställa mig själv och mitt 

material är således: 

 

• Leder en kulturbetonande inriktning alltid och uteslutande till bekräftandet av 

kulturrasistiska föreställningar om ”vi” och ”dom”?  

• Vilken relation har de båda inriktningarna, den kulturbetonande respektive icke-

kulturbetonande, till varandra och vad i denna relation är det som föranlett debattens 

låsning? 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag kommer i denna uppsats enbart studera debatten som fördes i Aftonbladet, Dagens 

Nyheter och Expressen under de fem första månaderna av år 2002 och då endast Ledar- och 

debattartiklar som handlar om ”hedersmord” och Fadime Sahindal. Jag kommer inte att 

studera insändarna då jag i uppsatsen inte vill spegla folkets föreställningar utan de mer 

”erkända” artikelförfattarnas (debattörernas). Detta för att avgränsa uppsatsen men även 

försöka få en tyngd då jag utesluter folkets föreställningar och snarare ser närmare på dem 

som sprider dessa föreställningar till folket/allmänheten.  
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2. Teoretiska utgångspunkter/Litteraturöversikt 
Tankar kring ett ”vi” och ”dom” –tänkande kopplas oftast till postkoloniala teorier. Framför 

allt till en viss sådan, nämligen Edward Saids Orientalism. Många studier kring just ett ”vi” 

och ”dom” har Orientalism som en, av flera möjliga, utgångspunkter. Även jag kommer i 

denna uppsats att ta avstamp utifrån just denna teori. Edward W. Saids teori om Orientalism 

har för min uppsats en viktig funktion då den ger en djupare förståelse av relationen mellan 

”vi” och ”dom” och hur detta kan ta sig uttryck; den gör även detta på ett belysande och 

användbart sätt. Teorins ”vi” och ”dom” återspeglar inte heller alla sådana relationer, utan 

utgörs av Väst som ”vi” respektive Öst som ”dom” där det förstnämnda är bättre än det 

sistnämnda. Därför är denna teori av relevans då även Fadime-debatten utgjorde en indelning 

mellan svenskar (”vi” och alltså Väst) och invandrare (”dom”, och i debatten mer specifikt 

invandrare från Mellanöstern, Öst). Det som dock gör teorin om Orientalism ytterst relevant 

för denna uppsats är att dess viktigaste egenskap är de föreställningar som Väst har om Öst.  

 

2.1 Orientalism 

Edward Saids (2004) bok Orientalism är en uppgörelse med Västerlandets syn på Orienten. 

Said diskuterar Västerlandets kunskapshegemoni i Orienten och visar på ett system av tankar 

och värderingar i Väst som går långt tillbaka i tiden. Orientalism är en sammanfattande term, 

ett tanke- och värderingssystem, med vilken Said beskriver Västerlandets sätt att förhålla sig 

till Orienten. Orientalism utgår alltså från en dikotomi, en geografisk uppdelning, mellan 

Orienten och Occidenten där mänskligheten delas in i två stora allmänna delar: ”vi” 

(västerlänningar) och ”dom” (orientaler). Denna dikotomi bygger på en föreställning om 

Västerlandets styrka och Orientens svaghet. Enligt Said är Orientalismen i grunden ”en 

politisk doktrin som tillämpades på Orienten därför att Orienten var svagare än Västerlandet; 

den satte likhetstecken mellan Orientens olikhet och dess svaghet” (Said 2004:321).  

 

Orienten och orientalen representerar det främmande, det annorlunda. Den av Väst 

konstruerade ”den Andra” är central i orientalismen och enligt Said har Orienten legat till 

grund för ”återkommande bilder av Det Annorlunda” (Said 2004:64). Genom denna 

polarisering har Västerlandet försökt att skapa en bild av sig själv, genom att vara Orientens 

”motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet” (Said 2004:64), och 

orientalismens främsta uppgift har således varit att bidra till definitionen av Västerlandet.  
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Said menar att detta har varit möjligt då Orientalism är ett sätt att i text och bild framföra 

föreställningar om skillnaden mellan Öst och Väst, essentialistiska föreställningar om 

Orienten som enhetlig, alltid och oföränderligt densamma, ett särpräglat område med invånare 

med bestämda egenskaper som radikalt skiljer sig från västerlänningar. Said skriver att ”I en 

mening var Orientalismen ett bibliotek eller arkiv med information som man till viss del hade 

gemensamt. Det som höll biblioteket samman var en grupp idéer och en uppsättning enande 

värderingar som på olika sätt hade visat sig vara effektiva. Dessa idéer förklarade 

orientalernas beteende, försåg dem med en mentalitet, en genealogi, en atmosfär och än 

viktigare gör det möjligt för européerna att uppfatta orientalerna som ett fenomen med 

bestämda egenskaper” (Said 2004:114-115).   

 

Orientalism har således också varit ett sätt att studera och kategorisera ett främmande ämne 

för att förstå och ha makt över det, och i vissa fall kontrollera och manipulera det. Auktoritet 

är därav ett nyckelord i Saids vokabulär när han beskriver Orientalismen. Han menar att alla 

auktoritetsegenskaper går att finna inom Orientalism. ” Det är inget mystiskt eller naturgivet 

med en auktoritet. Den formas, strålas ut och sprids; den är instrumentell; den är bevakande; 

den har status, den upprättar regler för smak och värderingar; den går praktisk taget inte att 

skilja från den del av idéer som den framställer som sanna, eller från de traditioner, 

uppfattningar och bedömningar som den formar, överför och återskapar.” (Said 2004:87). 

Orientalismen som auktoritet legitimerar och upprätthåller en handfull grundläggande och 

oföränderliga idéer om Orienten och orientaler. Dessa idéer blir både utgångspunkt och mål i 

analys av och forskning om Orienten. Orientalismen filtrerar, genom sina regler, all kunskap 

om orienten (Said 2004:317-329).  

 

Orientalismen utgör också ett sätt att göra stora generaliseringar och grundas på en rad aldrig 

ifrågasatta absoluta ”sanningar”. Orienten förknippas med ett vitt fält av betydelser och 

definitioner som dyker upp så fort ämnet Orienten tas upp.  

 

Dock understryker Said starkt att denna skapade kunskap inte är annat än 

föreställningar/framställningar (representationer) av Orienten och ”inte ’naturliga’ 

avbildningar” av den (Said 2004:89). Orienten blir presenterad för Västerlandet av 

Västerlandet, som alltså från en position utanför själva Orienten ”talar för” Orienten. Detta 

utanförskap är, menar Said, Orientalismens förutsättning och ”Den huvudsakliga produkten 

av detta utanförskap är naturligtvis ställföreträdandet (representationen)” (Said 2004:88).  
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Då Orientalismen reducerar och schematiserar hela Orienten leder detta till att orientalismen 

blir ett tankehinder och drar upp gränser för tänkandet kring Orienten (Said 2004:112 ff).  

Orientalism måste därför ses och förstås som en diskurs med tydligt definierade ramar, 

språkbruk och innehåll, som leder till att allt skrivande, tänkande och handlande som berör 

Orienten eller orientalen endast kan göras då hänsyn tas till dessa ramar, språkbruk och 

innehåll (Said 2004:66). 

 

2.2 ”Den nya rasismen” 

Debatten efter mordet på Fadime Sahindal har alltså delvis betraktats som präglad av 

kulturrasistiska föreställningar om ”vi” och ”dom”. Då begreppet kulturrasism ej dyker upp i 

Saids Orientalism kräver begreppet här en kort redogörelse. 

 

I boken Ras, nation, klass diskuterar Balibar (2002), den ena av de två författarna, begreppet 

rasism och tanken om en ”nyrasism”. Är de rasistiska tendenser som vi ser i dagens samhällen 

ett ”återuppvaknande” av de gamla rasbiologiska ideologierna eller rör det sig ”om en ny 

rasism, som inte går att reducera till tidigare modeller, eller om en enkel taktisk anpassning?” 

(Balibar 2002:33)  

 

Balibar menar att då termen ras ger negativa associationer och termen i sig ”bringats i vanära” 

har kategorin invandring istället fått ersätta det, och vi har därmed fått en ”rasism utan raser” 

(Balibar 2002:38). ”Denna nya rasism” ser inte det biologiska arvet som sitt dominerande 

tema utan snarare de kulturella skillnaderna, och dessa skillnader får nu utgöra det stora hotet 

mot den egna identiteten och de egna traditionerna vilken/vilka är oförenlig/oförenliga med de 

av en annan kultur. Dessa olika traditioner, och då även kulturer, är med andra ord 

väsensskilda och utgör därför en ny form av mänsklig kategorisering med en inneboende 

rangordning utefter olika kriterier (som t.ex. progressiv kontra primitiv, human kontra 

inhuman) (Balibar 2002:38-40). Detta nya dominerande tema tar sig uttryck genom 

påståenden av typen ”Vi har ett invandrarproblem” och ”Invandrarnas närvaro utgör ett 

problem” (Balibar 2002:282). Balibar menar att denna typ av påståenden börjar bli allt mer 

accepterade i samhället1 och att det av dessa även växer fram föreställningar om att  

                                                 
1 Här talar Balibar om det franska samhället men jag anser att detta även återspeglar många andra samhällen, 
därav även det svenska och framförallt det skandinaviska i stort. Vi har bland annat fått se hur både norska och 
danska främlingsfientliga partier fått mer och mer gehör bland allmänheten, och deras politik bygger delvis på 
sådana påståenden som ovan beskrivs. 
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problemen, de sociala, skulle lösas genom en minskning eller ett totalt upphörande av 

invandringen. Detta leder samtidigt till att dessa problem istället för att ses som olika 

problem, ses som olika aspekter av ett och samma problem. Balibar visar här också på en 

paradox, som inryms i kategorierna invandring och invandrare. Dessa är kategorier som 

buntar samman befolkningsgrupper med olikartade ”geografiska ursprung, specifika historier 

(och följaktligen kulturer och livsformer), [olikartade] sätt att träda in i det nationella 

rummet” (Balibar 2002:283) för att i nästa andetag differentiera dessa från varandra då det 

finns olika varianter/grader av invandrare; man kan vara antingen mer eller mindre 

invandrare. På detta sätt rangordnas invandrare för att ge dem ”sin” plats i samhället, för att 

på så sätt veta hur man skall handskas med dem. Dessa kategorier, invandrare och invandrad, 

har kommit att bli ”rasbeteckningen framför alla andra […] som gör det möjligt att inordna 

individerna i en rasistisk typologi” (Balibar 2002:285).     

 

Dessa kulturella skillnader, som Balibar menar är en av kulturrasismens huvudargument, 

förutsätter ett jämförande vilket är ett skapande av ett ”vi” och ”dom”. Kulturrasismens 

argumentation bygger alltså på att ”vi” (vår kultur) är bättre än ”dom” (deras kultur) bland 

annat genom att konstruera en hotbild om den sistnämnda. Vi ser här alltså hur 

kulturrasistiska föreställningar tydligt kan härledas till de traditionella föreställningar som 

inryms i den diskurs orientalismen utgör och jag kommer därför fortsättningsvis enbart att 

återkoppla de föreställningar som återfinns i materialet till just Orientalism.  

 

2.3 Begreppet diskurs 

Att Orientalism måste ses och förstås som en diskurs står nu alltså klart och därmed är det på 

sin plats att också göra en kort redogörelse för begreppet diskurs. Det finns många olika 

presentationer och definitioner av detta begrepp, som myntats av Foucault, men då en 

genomgående presentation inte är nödvändig i denna uppsats har jag här valt att använda mig 

utav Göran Bergström och Kristina Boréus korta presentation av Foucaults diskursbegrepp. 

Detta då även Saids användning av diskursbegreppet utgår från Foucault.  

 

Bergström och Boréus (2005) förklarar, i sin bok Textens mening och makt – Metodbok i 

samhällsvetenskalig text- och diskursanalys, begreppet diskurs som ”ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra” (Bergström & Boréus 2005:309). Detta 

regelsystem bestämmer samtidigt vem eller vilka som har rätt till ett auktoritativt uttalande. I 

en diskurs ses föreställningar och idéer om några/något som hur de/det faktiskt är och därmed 
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bryts ”distinktionen mellan idé och verklighet” (Bergström & Boréus 2005:306). Dessa idéer 

och föreställningar tar sig bland annat uttryck genom språket, som därmed blir ett verktyg för 

ett belysande och återgivande av dessa föreställningar om verkligheten. De ger en kort men 

träffande förklaring genom ett citat de hämtat från Foucault som beskriver diskurs som ”Hela 

den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (Bergström & Boréus 2005:309)  

 

Det är med utgångspunkt i Saids Orientalism och Bergström och Boréus diskursbegrepp som 

jag närmar mig mitt artikelmaterial. Det handlar således om att studera förekomsten av 

föreställningar (representationer) som är kopplade till traditionella föreställningar 

(representationer) som kan härledas till den diskurs Orientalismen utgör. Att se inom vilken 

av debattens två huvudinriktningar sådana föreställningar förekommer, vilken relation dessa 

inriktningar har till varandra och vad i denna relation som föranlett en låsning av debatten. 
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3. Metod 
Vilken metod lämpar sig då bäst till denna uppsats syfte och frågeställningar? Hur kan jag se 

om debatten i fråga varit genomsyrad av kulturrasistiska föreställningar om ”vi” och ”dom”? 

Mitt tillvägagångssätt måste vara av en sådan karaktär att den ger mig möjligheten att 

identifiera en diskurs och vilka typer av föreställningar (representationer) den inrymmer.  

Detta kan jag bäst göra genom en så kallad diskursanalys, en textnära analys av mitt 

artikelmaterial.  

 

3.1 Diskursanalys 

Som beskrivet ovan ses föreställningar och idéer, genom språket, i en diskurs som 

återspeglingar av verkligheten. Bergström och Boréus konstaterar utifrån detta att en 

diskursanalys som en textanalys ”har ett bestämt sätt att se på språk och språkanvändning” 

(Bergström & Boréus 2005:305). Denna syn på språket beskriver de som att språket snarare är 

ett konstruerande och formande av än ett belysande och återgivande av verkligheten. 

Diskursanalysen är bland annat ett sätt varmed vi kan rekonstruera sociala identiteter och 

Bergström och Boréus tar upp ett exempel om samer och skriver att ”Genom att i offentligt 

tryck visa på vad som sägs om samer […] kan vi förstå hur diskursen ger vissa förutsättningar 

för en samisk identitet” (Bergström & Boréus 2005:327). Detta förutsätter alltså att denna 

identitet ställs mot något annat för att kunna vara möjlig och det innebär att det skapas ett ”vi” 

och ”dom”. Diskursanalysen utgår därför ofta från just en sådan distinktion mellan ”vi” och 

”dom”. Bergström och Boréus beskriver vidare diskursanalysen som en metod som tonar ner 

betydelsen av samhälleliga aktörer, deras åsikter och bakomliggande motiv.  

 

I min analys av artikelmaterialet innebär allt detta således att jag inte ser till de enskilda 

debattörerna eller vilka motiv och åsikter som de har utan till de föreställningar som 

förmedlas i materialet och dessa föreställningars kopplingar till de av Orientalismen beskrivna 

föreställningarna om ”vi” och ”dom”.  

 

3.2 Materialbeskrivning och tillvägagångssätt 

Jag har med hjälp av Mediearkivet och Presstext valt ut alla ledar- och debattartiklar skrivna 

på Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen från 2002-01-01 till 2002-06-01 under 

ämnesordet ”hedersmord and Fadime”. Debatten om hedersmord har förts i hela det mediala 

Sverige och då jag visste att jag, om jag valde alla svenska tidningar, skulle få ofantligt 
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mycket material som jag, inom den tidsram som var satt för mig, inte skulle hinna bearbeta 

har jag valt att begränsa mitt material till dessa tre tidningar. Dessa tre tidningar är både 

välkända kvälls- och dagstidningar i Sverige och har väldigt många läsare och dessutom så 

fördes debatten om hedersmord väldigt livligt i just dessa kvälls- och dagstidningar under 

2002. Att jag har valt att begränsa mig till mordet på Fadime Sahindal och de första fem 

månaderna av år 2002 är med anledning av att detta fall, även om det inte var det första av sitt 

slag, fick mest medial uppmärksamhet, och debatten i sig var som hetast under dessa första 

fem månader.  

 

Jag är medveten om att jag möjligen inte har fått med alla ledar- och debattartiklar som 

skrivits i dessa tidningar men tror ändå att Mediearkivet och Presstext tillhandahåller de 

flesta, om inte alla. 

 

 Materialet består av 28st artiklar varav 6st är från Aftonbladet, 8st från Dagens Nyheter och 

14st från Expressen. Dessa har jag noggrant gått igenom för att sedan dela in dem i två 

huvudinriktningar, kulturbetonande och icke-kulturbetonande. Jag har sedan åter gått igenom 

materialet, studerat föreställningar som bekräftar orientalistiska dogmer och i vilken 

inriktning dessa återfanns. Slutligen har jag återigen noggrant läst materialet och studerat 

vilken relation som uppstått mellan de båda inriktningarna, kultur- respektive icke-

kulturbetonad, och vad denna har haft för inverkan på debattens låsning.  
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4. Resultat och analys 
Som väntat var det två inriktningar/linjer som återfanns i materialet. Den ena var den 

kulturbetonande inriktningen och den andra var den icke-kulturbetonande inriktningen. Innan 

jag här går vidare med resultatet och analysen krävs det en förklaring av vad som menas med 

en kulturbetonande respektive icke-kulturbetonande inriktning. Den kulturbetonande 

inriktningen kännetecknas av argument som betonar vikten av den kulturella påverkan i 

”hedersmord”: ”’Hedersmord’ måste förstås i termer av kultur” (”När låsning blir lösning”, 

DN 020123). Och i vissa fall även av argument som ser kultur som orsak till ”hedersmord”: 

”[…] Fadime föll offer för en specifik hederskultur” (”Lyssna på Pekgul”, Expressen 

020308). Den icke-kulturbetonande inriktningen kännetecknas av argument som tar avstånd 

från kultur som viktig för eller orsak till hedersmord: ”’Hedersmord’ har ingen plats i vår 

kultur och kan säkerligen inte ursäktas eller bortförklaras med kultur” (”Amer Salih, kurdiska 

ungdomsförbundet: Pojkarna behövs i feministisk kamp”, Expressen 020126), ”Fadime 

Sahindal […] var inte ett offer för den kurdiska kulturen. Hon föll offer för den ordning där 

män förtrycker kvinnor” (”Gudrun Schyman utvecklar sitt omdebatterade kongresstal: 

’Fadime offer för mäns förtryck’”, DN 020126). Av totalt 28st artiklar var 20st 

kulturbetonande medan resterande 8st var icke-kulturbetonande. Således var den 

kulturbetonande inriktningen den dominerande i mitt material.  

 

4.1 Föreställningar kopplade till Orientalism  

De föreställningar i materialet vilka gick att koppla till traditionella föreställningar som kan 

härledas till den diskurs Orientalismen utgör kunde alla innefattas i tre mer övergripande 

föreställningar. Dessa var föreställningar om en kulturspecifik ”Annanhet”, föreställningar om 

att ”vi” är bättre än ”dom” (då oftast i form av självberömmelser av det ”egna” Sverige eller 

Skandinavien, antingen det är kultur, religion, värderingar eller dylikt) och föreställningar om 

invandrare som en hotbild, något att frukta. 

 

Dessa övergripande föreställningar som återfanns i mitt material har fått utgöra tre stycken 

teman vilka är:  

1. Föreställningar om en ”Annanhet”, ”de Andra” (”vi” och ”dom”/ identitetsskapande) 

2. Föreställningar om att ”vi” är bättre än ”dom” (Självberömmelse) 

3. Föreställningar om invandrare som hotbild, något att frukta 
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Samtliga dessa teman är alla på ett eller annat sätt sammanbundna. En föreställning kan vara 

både det ena, det andra och det tredje samtidigt. En föreställning om ”Annanhet” förutsätter 

en motbild till en själv och denna motbild konstruerar samtidigt ens egen identitet. I detta 

identitetsskapande kan de negativa attributen förpassas till motbilden medan de positiva 

förblir en del av den egna identiteten. Detta i sig är samtidigt en föreställning om att ”vi” är 

bättre än ”dom”, alltså i form av en självberömmelse. Då motbilden nu framstår som något 

alltigenom negativt kan den även ses som en hotbild mot den egna identiteten, något som bör 

fruktas.  

 

Jag kommer här att göra en kort genomgång av dessa teman, vilka föreställningar som inryms 

i dessa och hur de hänger ihop. Detta för att visa för läsaren hur jag letat efter och hittat dessa 

föreställningar. Jag kommer också att lyfta fram ett antal citat där dessa föreställningar och 

dess kopplingar till Orientalism tydliggörs.  

 

4.1.1 Genomgång av föreställningar inom ramen för tre teman 

Under dessa teman återfinner vi alltså en mängd olika föreställningar om en egen identitet 

som bättre än ”de Andras” identitet. På olika sätt har artikelförfattarna skapat både en egen 

identitet och ”de Andras” identitet på ett sätt som visat att ”de Andra” besitter negativa 

egenskaper och attribut medan det då samtidigt menas att den egna identiteten ej gör detta, 

eller omvänt, att den egna identiteten besitter positiva egenskaper och attribut vilken ”de 

Andras” identitet därmed inte gör. Detta uppstår därför att dessa båda tas upp som två 

motpoler till varandra, där en jämförelse mellan dessa görs. Om den ena sidan polen utgörs av 

en rationell, human, utvecklad och överlägsen identitet, utgörs den andra sidan polen av det 

motsatta, alltså en irrationell, inhuman, outvecklad och underlägsen identitet. Detta görs 

många gånger genom en självberömmelse av det som innefattas i den egna identiteten eller ett 

”nedtryckande” av det som innefattas i ”de Andras” identitet. Det blir alltså ett värdeladdat 

”vi” och ”dom” –tänkande. I en artikel skriver författaren: 
 

Hedersmordens syfte är att upprätthålla en kollektivt sanktionerad könsordning 

där kvinnorna reduceras till männens ägodelar – annat dödligt våld mot kvinnor i 

Sverige saknar sådan kollektiv förankring. Tvärtom ser det svenska samhället 

mycket allvarligt på våld mot kvinnor och arbetet med jämställdhet har kommit 

långt. [---] Fadime Sahindal offrade livet för värden det svenska samhället hyllar 

som sina. (”En rättvis dom”, Expressen 020404) 
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Det svenska samhället ser alltså väldigt allvarligt på kvinnomord vilket ”de Andra” inte gör, 

de har inte den jämställdhet som Sverige har och Fadime Sahindal offrade sitt liv för att bli en 

del av denna svenska jämställdhet. Detta är således en föreställning som har tydliga band till 

de föreställningar, inom Orientalismen, som är identitetsskapande. Den svenska identiteten 

blir synlig först när den avgränsas och skiljs från något annat, i likhet med, som Said (2004) 

skriver, Västerlandets sätt att skapa sin egen identitet genom att låta Öst vara dess motsats och 

motbild. Samtidigt är det en föreställning om att ”vi” är bättre än ”dom” och kan härledas till 

de, av Said (2004) beskrivna, föreställningar om att Västerlandet innefattar allt positivt och är 

därför överlägset medan Orienten innefattar allt negativt och är därför underlägsen. 

 

Ett liknande exempel som även innefattar en hotbild och en fruktan är en artikel i Aftonbladet 

där artikelförfattaren skriver om ett möte denne haft med Fadime Sahindal: 
 

Jag trodde att jag visste mycket om det liv som hon och hennes medsystrar [andra 

invandrarkvinnor] levde. Det gjorde jag inte. Inte hur det var på riktigt. Inte att en 

hel släkts anseende kan stå och falla med en ung kvinnas heder. [---] Inte att 

hennes öde är att gifta sig med en kusin för att han skall få ett bättre liv i det 

förlovade landet. (”Våldet passar inte vår mall”, Aftonbladet 020123) 

 

Artikelförfattaren trodde sig veta hur invandrarkvinnor hade det men konstaterar att så inte 

var fallet. Denne beskriver ”de Andra” som en obegriplig ”Annanhet”. Samtidigt skapas här 

en identitet åt ”de Andra” där deras öde är att gifta sig med en kusin och att dessa ”Andras” 

hela släkters anseende kan stå och falla med en kvinnas heder. Detta framstår alltså som 

obegripligt då motsatsen till detta blir den egna identiteten. Det byggs samtidigt upp en 

fruktan då artikelförfattaren inte visste ”hur det var på riktigt”. Denna ”Annanhetens” 

”verklighet” framställs som en fruktansvärd sådan. Föreställningarna har starka band till de, 

av Said (2004) beskrivna, föreställningarna om att Orienten och orientaler antingen måste 

fruktas eller kontrolleras.  

 

Vi ser här att de olika teman hänger samman och detta sammanhängande präglar de flesta 

artiklar vari det återfanns föreställningar som bekräftar orientalistiska dogmer. Att hävda 

särart utifrån skillnader ser vi att dessa föreställningar gör, men det är först när dessa 

skillnader genomsyras av värdeladdningar (”vi” är bättre än ”dom”, eller ”dom” är sämre än 

”oss”) som de går att härleda till de föreställningar som inryms i den diskurs orientalismen 

utgör. Ytterligare ett exempel på denna sammanbundenhet hittar vi i en artikel skriven i 
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Dagens Nyheter där artikelförfattaren inte tycker att ”vi” bör tala om ett allmänt förtryck av 

kvinnor i Sverige, det förtryck som invandrarkvinnor utsätts för har ingenting med 

”svenskheten” eller Sverige att göra: 

 
vad ska vi då använda för de stater som inte låter kvinnor rösta eller vara politiskt 

aktiva, som utestänger flickor från skolorna, som inte tillåter gifta kvinnor att 

yrkesarbeta, som inte ens låter kvinnor köra bil? [---] Det förtyckarbeteende som 

blev Fadime Sahindals död utövas förvisso på svenskt territorium, men det är 

också allt. Det utövas av människor som blott geografiskt flyttat hit. De har tagit 

med sig just de normer som gör kvinnor rättslösa, ja förnekar dem värde som egna 

individer. (”Kvinnoförtryck/Barbro Hedvall: Mer fel än rätt”, DN 020127)  

 

Artikelförfattaren menar här alltså att det måste finnas en benämning på ”de Andra” som 

definierar dem. Om vi talar om ett allmänt förtryck av kvinnor i Sverige sätter vi likhetstecken 

mellan ”vi” och ”dom” istället för att skilja dem åt. Och detta går inte då den enda likheten 

mellan ”vi” (svenskar) och ”dom” (invandrare) är att de båda bor i samma land. Dessa ”de 

Andra” (invandrarna) har tagit med sig sina förtryckarnormer till Sverige, dessa normer har 

alltså ingenting med svenska normer att göra och därmed inte heller med den svenska 

identiteten.  

 

Det är alltså dessa ovan beskrivna typer av föreställningar som återfanns i mitt material och 

jag har här även visat hur dessa är kopplade till de traditionella föreställningar som kan 

härledas till Orientalism, och därmed bekräftar orientalistiska dogmer. 

 

4.2 Föreställningarnas kopplingar till de båda huvudinriktningarna 

Jag har tidigare nämnt att av det totala antalet artiklar, 28st, var 20st kulturbetonande medan 

resterande 8st var icke-kulturbetonande. Var hittar vi då de föreställningar, av de typer som 

beskrivits under de tre teman ovan, vilka gick att koppla till traditionella föreställningar som 

kan härledas till den diskurs Orientalismen utgör samt till kulturrasism? Av det totala antalet 

artiklar återfanns dessa föreställningar i 13st, alltså var det 15st artiklar vari dessa ej återfanns, 

och av dessa 13st artiklar tillhörde hela 12st den kulturbetonande inriktningen. Tabellen nedan 

visar en mer överblickbar bild av detta (se tabell 1). 
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Tabell 1.    *Huvudinriktningar*  

 

 
 

 

 

 
 

 
12st 1st  

 
 

 

 

 
 

 
8st 7  

 

 

 
 

Kulturbetonande Icke-kulturbetonande 

Kopplade till 
traditionella 

föreställningar inom 
Orientalism och 

kulturrasism 

Ej kopplade till 
traditionella 

föreställningar inom 
Orientalism och 

kulturrasism 
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Totalt: 
 
 
 
 
= 13st 
 
 
 
 
 
 
= 15st 

         Totalt:       = 20st                = 8st 

 

Analysen av materialet visar att den kulturbetonande inriktningen inte automatiskt leder till 

föreställningar som bekräftar orientalistiska och kulturrasistiska dogmer; dock finns det en 

stor risk att hamna i sådana föreställningar när en särart hävdas utifrån kulturella skillnader. 

8st av de kulturbetonande artiklarna innefattade ej föreställningar som bekräftar orientalistiska 

och kulturrasistiska dogmer. Dessa hävdar alltså en särart utifrån kulturella skillnader, dock 

på ett annorlunda sätt. Dessa skillnader bygger inte på värdeladdningar där det ena är bättre än 

det andra. Dessa skillnader ses inte heller som hotfulla utan författarna konstaterar snarare 

bara att de finns skillnader, och detta är ett konstaterande fritt från en överlägsen ton. Den 

totala tonen i dessa artiklar har varit en neutral sådan där synliggörandet av invandrarkvinnors 

specifika problem har varit det viktiga. En av dessa artikelförfattare tar upp ett exempel med 

blodtrycksmanschetter i sjukvården och menar att dessa förr i tiden endast fanns i en storlek, 

och denna storlek var anpassad till män. Detta medförde att i de fall där 

blodtrycksmanschetten inte passade patientens armomfång fick denna fel diagnos. Detta 

exempel applicerar artikelförfattaren sedan på debatten om hedersmord och skriver att: 
 

Ja, i alla kulturer är kvinnor i någon mening underordnade män. [---] Varje försök 

att ställa det svenska samhället i fläckfri kontrast till kurdiskt genusmörker är 

förljuget. Men att förneka att Fadime föll offer för en specifik hederskultur, det är 

att gömma de alternativa blodtrycksmanschetterna. Och då händer en sak 

automatiskt: alla kvinnofrågor blir svenskors frågor, alla lösningar blir lösningar 

på svenskors problem. (”Lyssna på Pekgul”, Expressen 020308) 
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Detta är ett sätt att framställa vikten av att se till skillnader, dock gör artikelförfattaren detta 

på ett neutralt sätt. Det finns inte ett ”vi” är bättre än ”dom”, ingen överlägsenhet. 

Artikelförfattaren ser inte ”svenskors problem” som bättre eller sämre än någon annans, utan 

konstaterar snarare att det finns skillnader som är viktiga att ta hänsyn till. 

 

Omvänt leder inte heller den icke-kulturbetonande inriktningen automatiskt till föreställningar 

fria från kopplingar till sådana föreställningar som bekräftar orientalistiska och 

kulturrasistiska dogmer. Men risken att hamna i sådana föreställningar minskar dock då en 

hävdad särart utifrån kultur förkastas. Genom att prata om ett universellt förtryck av kvinnor, 

och betona likhet istället för skillnader, framstår det som svårare att bli överlägsen, och 

svårare att överhuvudtaget kunna skapa en ”Annanhet” som dessutom är sämre. De som 

skulle göra detta skulle framstå som motsägelsefulla då de skulle betona likhet och skillnad 

samtidigt. Detta har jag dock, som nämnts ovan, hittat i en av de icke-kulturbetonande 

artiklarna. I denna artikel frågar sig artikelförfattaren vad som skall göras åt de knäppgökar 

som förnedrar och förtrycker sina döttrar och svarar sedan själv på frågan 
 

Lägg ner hemspråksundervisningen så att ungarna har en chans att lära sig 

svenska. Informera karlarna om vilka regler som gäller. Vi kanske till och med 

skulle bli lite stolta över att vara svenskar. Det är inget dåligt samhälle vi byggt. 

(”Kvinnovåld är maktmissbruk”, Aftonbladet Debatt 020125)  

 

Trots att artikeln alltså inte är kulturbetonande och istället framhäver ett universellt patriarkalt 

förtryck så har artikelförfattaren en föreställning om att ”knäppgökarna” förtrycker och 

förnedrar sina döttrar då de inte kan vare sig svenska eller de svenska reglerna, det handlar 

alltså om invandrare. Hade dessa invandrare behärskat svenska och kunnat dessa svenska 

regler hade de med andra ord inte begått något sådant ont. Denna föreställning förpassar alltså 

det onda till ”dom” (invandrarna) och lyfter samtidigt upp det egna ”vi”: et. Detta är med 

andra ord en föreställning om att ”vi” är bättre än ”dom”, i form av en självberömmelse och 

artikeln blir alltså motsägelsefull. Å ena sidan hävdas skillnad för att i nästa andetag hävda 

likhet. 

    

4.3 Relationen mellan de båda inriktningarna 

Det som skiljer dessa två inriktningar, kulturbetonad och icke-kulturbetonad, är alltså inte 

huruvida det automatiskt leder eller inte leder till föreställningar som bekräftar orientalistiska 

och kulturrasistiska dogmer, utan snarare det faktum att den ena hävdar särart medan den 
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andra hävdar likhet. Hur har då relationen sett ut mellan dessa två inriktningar i debatten om 

”hedersmord”? Inriktningarna har, i form av två olika diskurser, formats till två av varandra 

uteslutande inriktningar. Den ena diskursen legitimerar kulturell skillnad som kunskap och 

därmed är det också de kulturbetonande artikelförfattarna som har rätt till ett auktoritativt 

uttalande, medan den andra diskursen legitimerar universellt patriarkalt förtryck som kunskap 

och därmed är det de icke-kulturbetonande artikelförfattarna som har rätt till ett auktoritativt 

uttalande. Det har således skapats en barriär mellan en kulturbetonande inriktning och en 

icke-kulturbetonande inriktning, vilket i mitt material framförallt har handlat om att det är en 

patriarkal maktstruktur, en universell sådan, som är orsak till kvinnomord i allmänhet.  

 

Debatten präglades således av en ambivalens mellan likhet och skillnad. Den ena inriktningen 

betonar skillnader medan den andra betonar likheter. De kulturbetonande artikelförfattarna 

menar å ena sidan att om vi påstår att invandrarkvinnor som faller offer för ”hedersmord” gör 

detta på grund av en patriarkal maktstruktur som finns överallt, och om vi alltså jämställer 

dessa mord med andra ”svenska” kvinnomord trivialiserar vi våldet mot invandrarkvinnor. 

Dessa invandrarkvinnors specifika problem hamnar då i skymundan. De icke-kulturbetonande 

artikelförfattarna menar å andra sidan att om vi gör en skillnad mellan invandrare och 

svenskar så riskerar vi att spela främlingsfientliga krafter i händerna, och dessutom friskriver 

vi det svenska samhället från patriarkala mönster samtidigt som vi trivialiserar de övriga 

kvinnomord som begås i Sverige. Detta är den relation som i mitt material varit tydligast 

mellan dessa två inriktningar. Artikelförfattarna från de olika inriktningarna ingår i polemik 

med varandra.  De inom den ena inriktningen gör anspråk på att gynna invandrarkvinnor och 

beskyller samtidigt de andra för att missgynna invandrarkvinnor. De inom den andra 

inriktningen gör exakt samma sak. Jag skall illustrera detta med två exempel från mitt 

material. I det ena exemplet skriver Nalin Pekgul, som tillhör den kulturbetonande 

inriktningen, att: 
 

Liza Marklund vägrar i Expressen den 13 mars att erkänna att det här är en 

speciell sorts förtryck som massor av unga invandrarkvinnor lever under. Hon 

skriver att: ’Genom att bygga ett avstånd mellan ’invandrare’ och ’svenskar’ 

avskärmar vi oss och blundar för ett strukturellt problem som är oerhört 

närvarande i det svenska samhället.’ [---] Vad […] Marklund än säger om 

kvinnors problem i allmänhet kvarstår det specifika problemet för flickor från bl a 

Mellanöstern, Nordafrika och Pakistan. [---] Det tråkiga med […] Marklunds 

försök att ändra debattens fokus är att vi därmed riskerar att missa ett unikt 
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tillfälle att påverka inställningen hos berörda invandrargrupper och radikalt 

förändra villkoren för flickorna. (”Nalin Pekgul om att mörda sin dotter för 

familjens heder: Mammorna har ett stort ansvar”, Expressen 020317) 

 

 I det andra exemplet svarar Liza Marklund, som tillhör den icke-kulturbetonande 

inriktningen. Detta är ett svar som riktar sig till alla kulturbetonande artikelförfattare och hon 

skriver att: 
 

Våld mot kvinnor i Sverige i dag är ett gigantiskt problem, en fullständig 

folksjukdom, både i familjer med svensk och utländsk bakgrund. Att inte inse 

detta är att bygga ett avstånd mellan ’oss’ och ’dem’. Att skilja mellan 

kvinnomord och kvinnomord är att hejda bekämpningen av både kvinnoförtryck 

och rasism. (”Liza Marklund om ett universellt förtryck: Ok, det finns grader i 

helvetet”, Expressen 020407) 

 

Båda beskyller här motparten för att missgynna invandrarkvinnor och gör då samtidigt 

anspråk på att själva gynna just invandrarkvinnor och detta förekommer i flertalet artiklar i 

mitt material. Dock beskylls inte alltid specifika personer utan många gånger själva den 

tankegång som förs inom de två olika inriktningarna. 

 

Denna problematik går att knyta an till den kritiska diskussionen inom feministisk forskning 

som presenteras av Maria Eriksson Baaz. Eriksson Baaz (1998) skriver, i sin artikel Bortom 

likhet och särart – Västerländsk feminism och den Andra kvinnan, om den ambivalens mellan 

likhet och skillnad som präglat framställningar av tredjevärldens kvinnor. Hon diskuterar den, 

så kallade, västerländska feminismen och hur denna ”kritiserats för att ha skapat en enhetlig 

bild av Kvinnan enligt antagandet om kvinnors universella erfarenheter” (Eriksson Baaz 

1998:7). Kritikerna har konstaterat att denna ”likhetsfeminism” är eurocentrisk då den 

enhetliga bild av kvinnan som skapats utifrån en västerländsk horisont är ett uttryck för en vit 

västerländska erfarenhet. Kritikerna har själva istället hävdat det motsatta, dvs. att alla 

världens kvinnor inte alls har gemensamma och likartade erfarenheter; de har istället hävdat 

en särart utifrån kultur och kulturella skillnader (inom ramen för den västerländska 

feminismen). Eriksson Baaz menar att även de som gör anspråk på skillnad och särart är 

eurocentriska. Här uppstår det en paradox som Eriksson Baaz förklarar med att ”Dessa 

anspråk kan på ett plan betraktas som effektiva då de attackerar ena sidan av den 

eurocentriska framställningen av kvinnor i Afrika och tredje världen, nämligen antagandet om 

kvinnors universella erfarenheter och mål. Samtidigt kan de betraktas som fångade i den 
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andra sidan av eurocentrismen, i de koloniala diskurserna om tredje världen som det 

homogena annorlunda andra. Medan kritiken ifrågasätter det ena kommer man samtidigt att 

bekräfta det andra” (Eriksson Baaz 1998:9-10). Med denna framställning av Eriksson Baaz i 

bakgrunden kan vi även inom ambivalensen mellan likhet och skillnad i debatten om mordet 

på Fadime Sahindal se att det uppstår en paradox. De kulturbetonande artikelförfattarna (som 

här också hävdar en särart utifrån kultur och kulturella skillnader) kritiserar de icke-

kulturbetonande artikelförfattarna (som här också hävdar en universell kvinnlig erfarenhet) 

för att dessa missgynnar invandrarkvinnor då de osynliggör invandrarkvinnors specifika 

problem. Samtidigt missgynnas invandrarkvinnor av de kulturbetonande artikelförfattarna 

själva, detta genom att den åtskillnad mellan invandrare och svenskar som dessa 

artikelförfattare hävdar öppnar upp för föreställningar som bekräftar orientalistiska dogmer. 

Alltså gynnas och missgynnas invandrarkvinnor på samma gång. 

 

I denna debatt omfattar paradoxen även de icke-kulturbetonande artikelförfattarna. Dessa 

kritiserar på samma sätt de kulturbetonande artikelförfattarna för att missgynna 

invandrarkvinnor genom att den särart som hävdas öppnar upp för föreställningar som 

bekräftar orientalistiska dogmer och därmed spelar främlingsfientliga krafter i händerna. 

Samtidigt missgynnas invandrarkvinnor av de icke-kulturbetonande artikelförfattarna själva 

då invandrarkvinnors specifika problem osynliggörs. Här gäller alltså samma sak, 

invandrarkvinnor både gynnas och missgynnas på samma gång. 

 

Med andra ord så både gynnar och missgynnar dessa två inriktningar invandrarkvinnor. Dessa 

båda inriktningar har, i denna debatt, fungerat som två av varandra uteslutande inriktningar 

och därmed fastnar de i paradoxen och förmår inte heller att ta sig ur den. Det är således 

denna aspekt av relationen, mellan den kulturbetonande inriktningen och den icke-

kulturbetonande inriktningen, som föranlett låsningen i debatten. 

 

 

 19



5. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att genom en studie av artikelmaterial om mordet på 

Fadime Sahindal, från perioden 02-01-01 fram till 02-06-01, finna föreställningar med 

kopplingar till den orientallistiska diskursen för att på så sätt se inom ramen för vilken 

inriktning (kulturbetonande/icke-kulturbetonande) dessa föreställningar kunde finnas. 

Dessutom ville jag se vilken relation de båda inriktningarna hade till varandra och vad i denna 

relation som föranlett debattens låsning. Vad har då resultatet av uppsatsen visat? Resultatet 

av denna uppsats visar på att den dominerande inriktningen i denna debatt om ”hedersmord” 

var den kulturbetonande som stod för majoriteten av materialets 28st artiklar. Det intressanta 

har här varit att denna inriktning inte automatiskt leder till bekräftandet av orientalistiska 

dogmer. Det går att hävda särart utifrån kulturella skillnader utan att hamna i föreställningar 

som har kopplingar till Orientalism. Om dessa skillnader inte bygger på värdeladdningar, dvs. 

där det ena inte är bättre än det andra, blir dessa skillnader också fria från en överlägsenhet. 

Det som däremot i denna debatt skapat ett problem är det faktum att ett hävdande av särart 

utifrån kulturella skillnader öppnar upp för sådana föreställningar som bekräftar 

orientalistiska dogmer. Detta har de icke-kulturbetonande artikelförfattarna varit både snabba 

med att snappa upp och använda emot de kulturbetonande artikelförfattarna. Som svar har de 

då fått att en icke-kulturbetonande inriktning, som betonar ett universellt patriarkalt förtryck, 

betonar likhet framför skillnad, osynliggör invandrarkvinnors specifika problem.  

 

Detta har sedan kommit att styra in debatten i en polarisering där båda sidor beskyller 

varandra för samma sak, ett missgynnande av invandrarkvinnor, medan de samtidigt också 

gör anspråk på samma sak, ett gynnande av invandrarkvinnor. Denna påvisade paradox visar 

på ett väldigt intressant problem, ett problem som tillsynes skapats av debattörerna själva men 

ändå går mycket djupare än så.  

 

• Hur kan vi (i denna debatt) se till orsaken bakom, och lösningen på, ”hedersmord” 

utan att öppna upp för ett bekräftande av orientalistiska dogmer och samtidigt se till att 

de specifika problem som invandrarkvinnor kan ha inte hamnar i skymundan?  

 

En möjlig ingång till ett upplösande av denna paradox skulle kunna vara ett så kallat 

intersektionellt perspektiv. I boken Intersektionalitet – kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap tar författarna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) upp 

 20



vikten av vad de kallar ett intersektionellt perspektiv. Ett perspektiv som visar på just vikten 

av att kunna använda flera olika faktorer såsom kön, klass och ras/etnicitet. Författarna menar 

att maktanalyser inte kan reduceras till enstaka faktorer, som debattörerna i ”Fadime-

debatten” velat göra gällande, utan att de måste inkludera en simultansamverkan mellan flera 

faktorer som samtidigt också ser till den rumsliga och tidsmässiga kontexten. Detta därför att 

dessa simultana processer tillsammans konstruerar och vidmakthåller olika relationer av över- 

och underordning som uppstår individer och grupper av individer emellan (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:14-17, 24). 

 

Ett intersektionellt perspektiv skulle således leda oss till att som svar på den ovan ställda 

frågan svara: Genom att se till de båda inriktningarna simultant och samtidigt se till den 

rumsliga och tidsmässiga kontexten. Det innebär alltså ett alternativ som innefattar både en 

kulturbetonande och icke-kulturbetonande inriktning, och i den sistnämnda alltså en inriktning 

som betonar en patriarkal maktstruktur som varit fallet i mitt material. Det intressanta här är 

att dessa båda inriktningar då skulle visa på varsin sida av myntet. Båda infallsvinklarna 

skulle alltså kunna vara viktiga i förståelsen av ”hedersmord” och därför också kanske tas 

med i förklaringsmodellen 

 

Jag hävdar här inte att detta skulle vara en definitiv lösning, utan snarare att det skulle kunna 

vara en intressant ingång, ett sätt varpå vi kan närma oss detta problem. Dock återstår, i denna 

debatt, en annan fråga. Hur hävdar man likhet och skillnad samtidigt? Är dessa förenliga med 

varandra? Problemet uppstår framförallt i bestämmandet av vad som är orsak till 

”hedersmord”, kan det då hävdas både kultur och universellt patriarkalt förtryck, likhet och 

skillnad, samtidigt? Det är ju bland annat här de båda inriktningarna fastnat i debatten. En 

konsekvens av den beskrivna paradoxen har blivit att de inte kunnat komma överens om en 

orsak till ”hedersmord”. 

 

Kanske ligger problematiken i själva begreppet ”hedersmord”. Kanske skall det ses som just 

två olika begrepp, heder och mord. Kanske skulle det då kunna finnas två orsaker till 

”hedersmord” på kvinnor. Ett universellt patriarkalt förtryck skulle kunna vara orsaken till 

kvinnomord medan kultur skulle kunna vara orsaken till hänvisandet till heder (i likhet med 

hänvisningar till svartsjuka som förekommer i andra kvinnomord). Vi skulle således få: 

Kvinnomord med hänvisning till heder (kvinnomord med hänvisning till svartsjuka osv.). Vi 

får då en orsak för kvinnomord i allmänhet, och orsaken till det som gör kvinnomordet 
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specifikt blir då kultur, eller kanske någonting annat som till exempel klass, inkomst eller 

dylikt. Jag försöker här alltså inte att påpeka att det är kultur som är orsak till hänvisandet till 

heder, jag utgår ifrån det som sagts i mitt material. Det skulle istället kunna vara någonting 

annat. 

 

På detta sätt, ett intersektionellt sätt (?), skulle en simultansamverkan mellan kultur (eller 

klass eller dylikt) och universellt patriarkalt förtryck kanske kunna utesluta paradoxens 

negativa effekt. Kanske skulle det på detta sätt vara möjligt att både hävda likhet och 

samtidigt också särart, gynna utan att missgynna på samma gång. 

 

Detta skulle kunna vara en intressant ingång för vidare forskning. Kan vi med hjälp av ett 

intersektionellt perspektiv närma oss ”hedersmords” problematiken, och i så fall på vilket 

sätt? Vad skulle det ge för nya insikter om och nya förutsättningar för förståelsen av 

”hedersmord”? 
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