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Abstract 

This is a qualitative study in which we use discourse analysis as a method to investigate how the media 

portrays honor killings and how this has changed over time. The most high-profile honor killings in 

Sweden is the murder of Maisam Abed Ali (Sara), Pela Atroshi, Fadime Sahindal and Maria Barin 

Aydin who is the subject of our review. By examining the newspaper articles that were written 

associated with the murder of Sara, Pela and Fadime, 1996-2002, and compare these with the articles 

written after the murder of Maria, 2012-2013, we want to identify discursive differences. Our theoretical 

framework consists of the radical feminist-, cultural- and intersectional perspective that we use to 

analyze our results. There was a gradual shift of the discourse in the first period, with the majority of the 

articles initially held a debate about whether honor killing is cultural or part of the universal patriarchal 

violence. After the murder of Fadime the discourse shifted to a more nuanced debate where society's 

responsibilities are highlighted. The discourse after the murder of Maria focuses mainly on society's 

responsibility and how honor killings are to be prevented. Honor killings exist and therefore it must be 

distinguished from other murders for its victims to get the right resources.  
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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie där vi använder diskursanalys som metod för att undersöka hur media 

framställer hedersmord och om detta har förändrats över tid. De mest uppmärksammade hedersmorden i 

Sverige är morden på Maisam Abed Ali (Sara), Pela Atroshi, Fadime Sahindal och Maria Barin Aydin 

och är föremål för vår granskning. Genom att undersöka de tidningsartiklar som skrevs i samband med 

morden på Sara, Pela och Fadime, 1996-2002, och jämföra dessa med de artiklar som skrevs efter 

mordet på Maria, 2012-2013, vill vi identifiera diskursiva skillnader. Vår teoretiska ram består av 

radikalfeministiskt-, kulturellt- och intersektionellt perspektiv som vi använder för att analysera vårt 

resultat. Det vi kan konstatera är att det skedde en gradvis skiftning av diskursen under den första 

perioden, där majoriteten av artiklarna till en början förde en debatt om huruvida hedersmord är 

kulturellt betingat eller en del av det universella patriarkala våldet. Efter mordet på Fadime skiftade 

diskursen till en mer nyanserad debatt där samhällets ansvar belyses. Artiklar som skrevs efter mordet 

på Maria fokuserar främst på samhällets ansvar och hur hedersmord ska förebyggas. Vår slutats är att 

hedersmord existerar och måste särskiljas från andra mord för att de utsatta ska få de rätta insatserna.   

Nyckelord: hedersmord, diskurs, dagspress, kultur, patriarkat, intersektionalitet  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Intresset för uppsatsämnet började redan 2012 då vi skrev en b-uppsats där vi undersökte de 

yrkesprofessionellas förhållningssätt till ”hedersrelaterat våld” och hur de arbetade i förebyggande syfte. 

Vi känner att det finns mer att utforska inom ämnet och har nu valt en annan infallsvinkel, nämligen 

medias framställning. Det är också viktigt för oss att uppmärksamma de fördomar som ibland präglar 

debatten om ”hedersmord” och sprida kunskap kring ämnet.  

Då det fortfarande finns en debatt om huruvida ”hedersmord”, ”hedersförtryck” och ”hedersrelaterat 

våld” existerar väljer vi därför att benämna dessa begrepp med citationstecken. När vi beskriver 

”hedersmord” gör vi det utifrån respektive författares perspektiv och det speglar inte nödvändigtvis vår 

personliga åsikt. 

”Hedersmord” är idag ett begrepp som de flesta svenskar är bekanta med. Vi författare misstänker dock 

att få personer är insatta i hur ”hedersförtrycket” verkligen ser ut och vad som är dess bakomliggande 

orsaker. Därför försöker vi i följande avsnitt reda ut begreppet heder och i sin tur ”hedersmord”, men 

också redovisa den rådande debatten kring ”hedersrelaterat våld” i Sverige. Vi inleder med att beskriva 

de mest uppmärksammade ”hedersmorden” i Sverige och dessa mördade kvinnor kommer också att 

genomsyra hela uppsatsen.  

1.1.1 ”Hedersmord” i Sverige 

14 december 1996 blev Maisam Abed Ali, mer känd som Sara, mördad av sin bror och kusin. Hennes 

”brott” var att hon var ”för svensk”, ett brott där straffet var döden (Güngör & Dervish 2009:171). 

24 juni 1999 mördades Pela Atroshi med tre pistolskott i staden Dohuk (Kurdistan). Gärningsmännen 

var hennes två farbröder som senare blev livtidsdömda i Sverige tack vare att Pelas syster tog kontakt 

med svensk polis (Güngör & Dervish 2009:117). Pelas ”brott” var att rymma hemifrån och därmed 

trotsa sin far. Även detta brott straffades med döden (Wikan 2009:41). 

21 januari 2002 stod Sverige still. Fadime Sahindal hade blivit mördad av sin far. Hon var en offentlig 

person då hon i media och Riksdagen talat om sin utsatta familjesituation där hon kände sig hotad. På 

grund av detta blev mordet på Fadime uppmärksammat och Mona Sahlin och kronprinsessan var på 

plats när Fadime begravdes. Fadime blev förälskad i en svensk man, ett ”brott” som straffades med 

döden (Güngör & Dervish 2009:76). 
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Efter dessa händelser var ”Sara, Pela och Fadime” på allas läppar (Wikan 2009:42). Frågan som alla 

ställde sig var: Hur kan man mörda sin egen dotter? (Güngör & Dervish 2009:11). Begreppet 

”hedersmord” kom in i det svenska språket och debattörer skrev febrilt om de eventuella orsaker som 

tros ligga bakom detta fruktansvärda brott. Var det kulturella orsaker, patriarkala strukturer eller var det 

något annat? (Wikan 2009:42) Men vad media och politiker kunde komma överens om var att detta inte 

skulle få hända igen. 

Men det hände igen, och inte bara en gång. Den senaste uppmärksammade händelsen i media är mordet 

på Maria. Maria Barin Aydin hade som ung blivit kidnappad till Irak och blev bortgift i ett 

tvångsäktenskap vid 14 års ålder. Hon lyckades några år senare fly tillbaka till Sverige men kände sig 

hela tiden hotad eftersom hon hade ”vanärat” familjen genom att avbryta äktenskapet. 23 april 2012 blev 

Maria mördad med över 100 knivhugg. Hennes då 16 årige bror blev snabbt en misstänkt och sedan 

dömd till åtta års fängelse i tingsrätten, om brodern hade varit 18 år hade straffet blivit livstids fängelse. 

Rätten konstaterade att detta var ett ”hedersmord”. Men domen överklagades till hovrätten och nya 

domen blev fyra års sluten ungdomsvård (Dagens Nyheter 2012-04-26, Expressen 2013-01-30, Dagens 

Nyheter 2013-05-07).   

Även om inte samtliga förövare till dessa kvinnor vill medge att de mördade sina döttrar och systrar för 

att bevara familjens heder så är det just denna förklaring som oftast lyfts fram i media. Men vad innebär 

”hedersmord”? Och vad betyder egentligen heder? Detta behandlar vi i kommande avsnitt.  

1.1.2 Heder  

Det finns en positiv grundbetydelse av heder men den har också en baksida. Heder är i alla samhällen 

förknippat med något positivt och synonymt med ära. Men heder innebär också makt och har ett pris. 

Hedern är något som framförallt män har, medan kvinnor har skam. Med andra ord har kvinnor i vissa 

samhällen ingen självständig heder utan de ingår i sina mäns heder (Wikan 2009:9). 

I en så kallad hederskultur är mannens heder kopplat till kvinnans kyskhet och kvinnans handlingar kan 

skada hela familjens heder i sociala sammanhang. Därför är det mannens uppgift att kontrollera 

kvinnans beteende för att bevara hedern (Güngör & Dervish 2009:22). När någon bryter mot de 

vedertagna normerna i hederskulturen är det familjens skyldighet att återställa hedern, i värsta fall 

genom att mörda sin egen familjemedlem. Mord är dock den sista utvägen och det kommer flera 

varningssignaler innan. Därför är det viktigt att myndigheter såsom socialtjänst, polis, skola och övriga 

intresseorganisationer är uppmärksamma för dessa signaler och ingriper innan det är för sent (Wikan 

2009:64, 264). 
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Vad som dock måste påpekas är att det är en förenklad bild att måla upp dessa män som förövare, då de 

också kan ses som offer eftersom det är en påtvingad roll att kontrollera familjens kvinnor. ”Att vägra 

att bli förtryckt kräver stort mod, men precis lika mycket mod krävs för att ifrånsäga sig uppdraget som 

förtryckare” (Güngör & Dervish 2009:22). Dessutom kan även män bli utsatta för ”hedersförtryck” om 

de exempelvis blir tillsammans med en kvinna utan lov eller går ut med sin homosexualitet (Wikan 

2009:13,65).  

1.1.3 Debatten kring ”hedersmord” 

Det finns olika utgångspunkter i den allmänna debatten när det handlar om ”hedersmord”. Åsikterna går 

isär där några menar att detta är ett kulturellt betingat mord med anknytningar till hedersstrukturer, 

medan andra menar att detta bara är en del av det universella patriarkala våldet mot kvinnor (Johnsson, 

2005). Vi anser det därför vara nödvändigt att redovisa de olika utgångspunkter som debattörer och 

författare har i följande avsnitt. 

Dagens debatt kring ”hedersmord” delas i framförallt två läger; kulturförespråkarna och de 

kulturkritiska. Att identifiera de kulturella förklaringar som ligger bakom ”hedersvåld” är en 

förutsättning för att det ska förhindras menar kulturförespråkarna. Kulturkritikerna menar i sin tur att 

diskussionen kring ”hedersvåldets” eventuella kulturella förklaringar inte löser problemet långsiktigt 

(Ekström 2009:216). 

Efter Fadime Sahindals död fick debatten kring ”hedersrelaterat våld” en stor mediauppmärksamhet i 

Sverige. Myndigheter, debattörer och media utgick från olika utgångspunkter, framförallt de 

kulturkritiska och det kulturförespråkande utgångspunkterna. Enligt journalisten Cecilia Englund 

(2004:45,53) förklaras kvinnovåld utfört av män med invandrarbakgrund utifrån kulturella skäl, men om 

det utförs av en svensk man är det troligare att det förklaras utifrån individuella skäl såsom missbruk, 

galenskap eller psykisk sjukdom. Det är problematiskt när media generaliserar för alla utsatta kvinnor, 

eftersom detta kan leda till stigmatisering och försvårar för de kvinnor som behöver hjälp. 

Det finns en annan sida av debatten som menar att ”hedersmord” är ett patriarkalt våld, dock utgår den 

från en kulturspecifik hederskod vilket gör att ”hedersmord” inte kan skiljas från det kulturella 

sammanhang som det ingår i. Däremot betyder det inte att patriarkala värderingar endast existerar i 

Mellanöstern eller Kurdistan, den förekommer även i västvärlden. Dessa värderingar kan ta olika former 

i olika samhällen. Även om ”hedersmord” har med kultur att göra betyder inte detta att kultur är 

homogen. Kultur är ständigt föränderlig och dessutom är begreppet kultur problematiskt i sig själv då 
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det har många olika definitioner. Begreppet kultur får därför olika innebörd i den offentliga debatten 

kring ”hedersmord” utifrån olika politiska intressen (Ahmedi 2004:59,62). 

Något som oftast glöms bort i debatten om ”hedersmord” är att detta inte bara drabbar kvinnor. Därför 

går det inte att förstå hedersvåldsproblematiken utifrån ett universellt kvinnoförtryck.  Både kvinnor och 

män är offer i en hedersideologi. ”Hedersförtryck” har inget med religion i sig att göra, då det 

förekommer inom alla religioner och även bland icke-religiösa. Det handlar främst om traditioner som 

utövas i olika kulturer och länder (Wikan 2003:65,80). 

Den delade debatten förenklar knappast problematiken kring ”hedersförtryck”. Men vi anser att det är 

viktigt att belysa de olika utgångspunkterna eftersom denna debatt även speglas i de tidningsartiklar vi 

behandlar längre fram.  

1.2 Problemformulering 

Media har ett väldigt stort inflytande på befolkningen, och den information som vi tar emot ifrågasätts 

inte alltid. Problemet uppstår om media framställer olika händelser på ett stereotypiskt eller felaktigt 

sätt.  Massmediaforskaren Ylva Brune (2000:37) kommer i sin avhandling fram till att det går att 

identifiera vissa fördomsmönster när nyhetsjournalistiken beskriver händelser som berör människor från 

framförallt Mellanöstern och Afrika. I tidningsartiklar beskrivs ”vi” västerlänningar tillsammans med de 

som lyckas bryta sig loss från förtryck och kultur, och ”de andra” som fortfarande lever kvar i förtrycket 

av kultur och traditioner.  

När det första ”hedersmordet” uppmärksammades i svensk media blev det tydligt att detta var en helt 

främmande och avlägset fenomen för svenskarna. Det var svårt att begripa hur någon kunde mörda sin 

egen familjemedlem för att bevara familjens heder. Därför anser vi det vara intressant att undersöka just 

de tidningsartiklar som skrevs efter morden på Sara, Pela och Fadime, för att se vilka framställningar 

som gjordes under den perioden (år 1996-2002). För att kunna göra en jämförelse väljer vi även att 

undersöka de tidningsartiklar som berör Maria (år 2012-2013). Vi vill också se om den offentliga 

debatten speglar forskningsläget och teorier kring ”hedersmord”. Detta leder oss in på syftet och 

frågeställningarna här nedan.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en diskursanalys av dagspress ta reda på hur framställningen av 

”hedersmord” ser ut idag och om det har skett en förändring av diskursen över tid. Våra frågeställningar 

är därför: 

- Vilka diskurser var framträdande i dagspressens framställning av ”hedersmord” efter morden på 

Sara, Pela och Fadime? 

- Vilka diskurser är idag framträdande i dagspressens framställning av ”hedersmord” efter mordet 

på Maria? 

- Finns det skillnader i dagspressens diskurs kring ”hedersmord” idag jämfört med perioden 

mellan 1996 till 2002? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt avser vi att reda ut de begrepp som är återkommande i denna uppsats. Dessa 

begreppsförklaringar är våra tolkningar och behöver därför inte vara representativa i andra situationer.  

”Hedersrelaterat våld” 

Vi använder oss av Nationalencyklopedins definition av ”hedersrelaterat våld”, även kallat 

”hedersvåld”. Detta sker när våldsutövaren genom sin handling syftar till att bevara familjens heder. I 

uppsatsen skriver vi även ”hedersförtryck”, ”hedersbrott” och ”våld i hederns namn” som alltså är 

synonymt med detta begrepp. ”Hedersmord” är den yttersta handlingen av ”hedersrelaterat våld” där 

våldet övergår till mord (Nationalencyklopedin 2013-05-02). Denna definition används främst av 

kulturförespråkarna som anser att ”hedersrelaterat våld” existerar.  

Kultur 

Kultur handlar om människans livsstil, normer och värden. Den bestämmer hur människan lever i form 

av vardagliga beteenden, traditioner och normer. Kultur utgör även hur människan tolkar och upplever 

verkligheten. Kulturen ger en inblick i människans sätt att tänka och deras beteenden (Öhlander 

2005:21). 
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Diskurs 

Begreppet är många gånger oklart då det finns olika definitioner. Definitionen vi använder här i 

uppsatsen är att diskurs är mönster inom språket som används i olika sociala sammanhang. Till exempel 

finns det en ”politisk diskurs” och en ”medicinsk diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 

Universellt kvinnoförtryck 

Detta är ett begrepp som vi använder i vår diskussion. Begreppet används som 

ett synonymt med begreppet ”det universella patriarkala våldet” som återkommer i de 

artiklar som behandlas i studien. Begreppet “universellt kvinnoförtryck” syftar på en könsmaktsordning 

som finns i många samhällen i världen och att våld utövas mot de som bryter mot denna 

ordning. Dock tar sig detta våld olika uttryck. 

 

2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskningsläget kring ”hedersrelaterat våld” och medias framställning av brott 

som begås av personer med invandrarbakgrund.  

Pia Strand Runsten (2006) har gjort en studie om hur ”hedersmordet” på Fadime Sahindal framställdes i 

Sveriges Television. Enligt författaren finns det dominerande mönster där mordet på Fadime både i 

nyhetsinslag och samhällsprogram kopplas till en avlägsen kultur, men sällan till det samhället som vi 

lever i. ”Hedersmord” anses vara en företeelse knuten till kultur, som har kommit till Sverige genom 

invandring och därmed skapat problem som det svenska samhället måste ta hand om. Fadimes mord 

kopplas till tidigare ”hedersrelaterat brott” och förstärker synen om att alla unga kvinnor med 

invandrarbakgrund är offer för en förtryckande och patriarkal kultur. ”Hedersrelaterat förtryck” 

betraktas som en legitim företeelse i andra kulturer medan i Sverige anses det vara onormalt (Strand 

Runsten 2006:204, 206-209). 

Strand Runsten (2006:216) fann i sin studie att det självklara budskapet var att den 

svenska/västerländska kulturen framställdes överlägsen den kurdiska kulturen. Den svenska kulturen 

framställs som hederlig, god och jämställd, med andra ord en motsats till den kurdiska kulturen. 

Kvinnoförtrycket som förekommer bland människor med invandrarbakgrund förmodas ha sin grund i 

värderingar och traditioner från hemlandet, oavsett hur länge de har bott i Sverige. En konsekvens som 

kan uppstå genom den negativa rapporteringen av ”hedersmordet” på Fadime är ökad 
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främlingsfientlighet riktat mot den kurdiska folkgruppens kultur och även mot andra grupper från 

Mellanöstern.  

En annan viktig aspekt är medias roll i nyhetsrapporteringen av mordet på Fadime. Strand Runsten 

(2006:218) anser att medias framställning av ”hedersmord” som en främmande kulturell tradition kan ha 

en oroande effekt, nämligen att mediernas bild av ”hedersmord” och invandrarkvinnor kan framstå som 

sann om vi inte reflekterar över bildens kontext och innehåll. Media har stor makt då de lyfter fram och 

formar samhällsfrågor och därför betonar författaren att det ligger ett tungt ansvar på media att inte 

förstärka stereotypiska föreställningar om människor med invandrarbakgrund som avvikare. 

Eva Reimers (2005) är docent i kommunikation och har gjort en medieanalys som består av olika 

tidningsartiklar som är kopplat till mordet på Fadime. Reimers (2005:92) analys visar att tidningarna 

utgår från och bekräftar föreställningar om skillnader mellan vad som förstås som svenskar respektive 

invandrare. Tidningarnas sätt att framställa händelsen leder till en dikotomisk syn på vad som 

karakteriserar det svenska och icke-svenska. Bilden av det svenska kännetecknas av jämställdhet och 

samhället fördömer mäns våld mot kvinnor, medan det icke-svenska utmärks av kvinnlig underordning 

där mäns våld mot kvinnor uppfattas som någonting naturligt och legitimt. 

Reimers (2005:110) anser att genom att göra mordet på Fadime till en kulturfråga, osynliggörs hur 

denna handling och liknande händelser är kopplat till andra företeelser i det svenska samhället.  

Lena Grip (2002) har gjort en medieanalytisk studie av fyra olika tidningars skapande av våra bilder av 

”de andra”, i anknytning till mordet på Fadime. Författaren har kommit fram till att mediernas 

beskrivning av ”de andra” är stereotypisk. Det finns en avsikt att framhäva skillnader istället för likheter 

mellan ”vi och dom”. Invandrarmannen beskrivs som kvinnoförtyckare, styrd av traditioner och kultur 

och handlar efter hedersetik. Bilden av invandrarkvinnan är att hon är förtyckt och traditionell, med 

undantag för Fadime som ansågs vara en självständig och välintegrerad kvinna. Bilden av den svenska 

kvinnan används som motsats till invandrarkvinnan, där den svenska kvinnan ses som jämställd, 

individuell och modern. Författaren menar också att medierna undviker att se kopplingar till svenska 

kvinnors underordning och det våld och förtryck som de utsätts för från svenska män (Grip 2002:45). 

Simon Ekström (2005) som är docent i etnologi har en annan uppfattning om debatten som uppstod i 

svensk press efter de uppmärksammade ”hedersmorden” på Sara, Pela och Fadime. Ekström (2005:39) 

problematiserar de olika positionerna som förekommer inom debatten och påstår att en stor del av 

mediedebatten inte handlar om huruvida det faktiskt är ”hedersmord” eller inte, utan handlar om 

någonting annat. Han menar att de flesta debattartiklar oavsett olika utgångspunkter inom bruket av 
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begreppet ”hedersmord”, synen på kultur eller religion, så används morden som ett redskap i större 

sammanhang. Vare sig man har ett kulturellt eller patriarkalt perspektiv, har alla de inblandade i 

debatten samma strävan att deras teoretiska förståelse och samhällsanalys av ”hedersmord” ska ges 

företräde. Mediedebatten har blivit en kamp om att föra ut och argumentera för sitt synsätt om 

företeelsen, och där kvinnorna används i andra syften än att minimera och synliggöra det 

”hedersrelaterade våldet”. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att även forskningsläget inte är helt överens när det gäller tolkningen 

av ”hedersmord”. Vad de däremot alla hävdar är att media ofta har ett stereotypiskt sätt att rapportera 

brott som begås i synnerhet av män med invandrarbakgrund och att detta får konsekvenser för 

allmänhetens tänkande. I nästa kapitel behandlar vi de teoretiska perspektiven för vår uppsats där vi går 

djupare in på de tre mest framträdande perspektiven på ”hedersmord” i den offentliga debatten.   

 

3 Teori 

I vårt förarbete och i arbetet med vår tidigare b-uppsats har vi identifierat tre olika perspektiv på 

”hedersmord” som är mest framträdande i debatten. Det kulturella och det (radikal)feministiska 

perspektiven var de första perspektiven som vi uppmärksammade. Dock har ännu ett perspektiv börjat ta 

plats i debatten, nämligen det intersektionella, vilket har breddat diskussionen ytterligare. Därför har vi 

valt dessa tre perspektiv som representanter för vår teoretiska ram och dessa presenteras här nedan.  

3.1 ”Hedersmord” ur ett kulturellt perspektiv 

I mediedebatten om ”hedersmord” har begreppet kultur haft en viktig roll, men vissa debattörer och 

opinionsbildare hävdar att ”hedersmord” är ett mord som alla andra mord utan kulturella förklaringar. 

Unni Wikan (2009:43) som är professor i socialantropologi, menar att detta tyder på okunskap och att 

”hedersmord” faktiskt existerar och är kulturellt betingat. Eftersom begreppet kultur är framträdande i 

debatten om ”hedersmord” var valet av ett kulturellt perspektiv självklart för vår uppsats. 

Enligt Wikan (2003:65,70.90) är det viktigt att komma ihåg att ”hedersmord” inte bara drabbar kvinnor 

utan också män. Detta kan därför inte förklaras genom att det är en del av det patriarkala våldet mot 

kvinnor som förekommer i hela världen. ”Hedersmord” på kvinnor beror på en uppfattning om att 

kvinnan är familjens egendom och hela hennes värde ligger i att hon är oskuld och anständig. 

Hedersideologin är den största anledningen till att dessa mord sker. Den består av en slags hederskod 

som innefattar regler och värderingar som människor, framförallt kvinnor, ska förhålla sig till om de inte 



9 

 

vill förlora sin heder och dra vanära över sin familj och omgivning. Om hedern förloras finns det regler i 

hederskulturen som specificerar vad som måste göras för att återupprätta hedern.  

Kulturantropologen Mikael Kurkiala (2005:183, 199) menar att ”hedersmord” inte är ett uttryck för 

galenskap då det anses vara rationella handlingar som är en del av gruppens gemensamma värderingar 

och upprätthåller en moralisk ordning som förtrycker både kvinnor och män. ”Hedersmord” kan därför 

inte reduceras till universellt våld mot kvinnor eftersom män också är offer och mordet ses inte som ett 

legitimerat brott. Det är problematiskt att tolka all våld mot kvinnor endast som genusrelaterat och det 

osynliggör andra eventuella orsaker till att en person som råkar vara en kvinna utsätts för våld. De 

drabbade är de utsatta kvinnor och flickor som osynliggörs eftersom de kommer från hederskulturer. 

Hederskulturer har sin uppkomst i samhällen där staten är svag, därmed blir familjen eller klanen 

ansvariga för medlemmarnas välfärd. Anledningen till varför hederskultur har lyckats utvecklas i 

västvärlden är för att hedern ger makt och auktoritet genom att den upprätthåller kontroll över 

människorna. Den legitimerar ”hedersmord” i den utsträckningen att våldet accepteras eftersom det är 

för gruppens bästa. Hederskultur behöver inte nödvändigtvis vara förtryckande utan kan också 

kännetecknas av gemenskap, närhet och lojalitet inom gruppen (Wikan 2009:273).  

Hederskultur handlar om starka patriarkala traditioner som främst förekommer i Mellanöstern, Central- 

och Sydasien, Nordafrika och Latinamerika. Det är enskilda samhällen som har en stark 

familjetillhörighet och hedern är en kollektiv företeelse som är knuten till kvinnans kyskhet. 

”Hedersmord” på kvinnor skiljer sig från andra kvinnomord genom att det är ett kollektiv bestående av 

familj och släkt som är inblandade i planeringen av mordet och utser en eller flera gärningsmän som är 

oftast unga att begå brottet. De unga utses eftersom de riskerar att få lägre fängelsestraff än äldre 

familjemedlemmar. Genom att begå mordet får gärningsmannen/gärningsmännen applåder eftersom de 

återupprättar familjens heder (Wikan 2009:44,56).  

I hederskulturer är individens rättigheter underordnad gruppens rättigheter och kvinnans kyskhet är 

familjens angelägenhet. Mord på kvinnan som hotar familjen och släktens heder anses utföras i 

korrigerande syfte för att återställa ordningen. Detta är en stark skillnad till den moderna uppfattningen 

om att endast staten har rätten att straffa. Det som främst skiljer mellan flickor och kvinnor från 

hederskulturer från andra utsatta flickor och kvinnor, är att släkten anser att de har rätten på sin sida 

eftersom de försvarar familjens heder. Detta innebär inte att ena formen av våld är mildare än andra, 

men det har en betydelse för hur detta våld legitimeras och konsekvenserna av det. I länder som har en 

stark patriarkalisk hederskultur är det enligt lagen en förmildrande omständighet om ett mord har begåtts 

för att bevara familjens heder (Kurkiala 2005:232-234). 



10 

 

Kritiska röster framförs mot att hänvisa kulturella orsaker till ”hedersmord” för att försvara 

gärningsmännen genom att framställa dem som en produkt av deras kultur och därför inte är ansvariga 

för sina handlingar (ibid:189). Kurkiala (ibid:186,189) håller inte med och anser att det handlar om att 

skapa en förståelse för gärningsmannens motiv, hur mordet kunde ske och hur det legitimerades. Detta 

perspektiv är inte likvärdigt med att säga att kulturen bestämmer människors handlingar.  

Det finns en rädsla om att tala om kulturella skillnader, men för att kunna analysera samhällsfenomen, 

exempelvis ”hedersmord”, måste vi kunna tala om betydelsefulla kulturella skillnader. Att reducera 

”hedersmord” till endast en fråga om psykologiska faktorer eller universellt förtryck mot kvinnor, 

hjälper inte att förstå hur exempelvis mordet på Fadime kunde ske (ibid:238). Det är endast genom att 

kombinera viktiga insikter från olika perspektiv med en kulturell analys som möjliggör en helhetsbild av 

”hedersmord” (ibid:220).  

3.2 ”Hedersmord” ur ett radikalfeministiskt perspektiv 

Vi får aldrig acceptera talet om ’ hedersmord ’[…] Det finns ingen statistik som säger oss att 

våldet mot de unga kvinnorna är kulturellt betingat. Det handlar i stället om mäns våld mot 

kvinnor (Dagens Nyheter 2011-05-11). 

Detta skrev dåvarande ministrarna Mona Sahlin och Margareta Winberg i en artikel på DN Debatt efter 

mordet på Pela Atroshi. Även om Mona Sahlin senare ändrade sin åsikt och numera är en stark röst mot 

det ”hedersrelaterade våldet”, finns det fortfarande röster som menar att detta våld endast är en del av 

det patriarkala våldet som existerar i hela världen (Dagens Nyheter 2011-05-11). Vi har därför valt att 

belysa det feministiska perspektivet, mer specifikt det radikalfeministiska perspektivet. 

Radikalfeminismen fokuserar på patriarkatet och det förtryck som kvinnor blir utsatta för i den privata 

sfären. Det feministiska perspektivet på ”hedersrelaterat våld” menar att detta bara är en del av det 

patriarkala våldet samt att detta är ett våld som främst sker i den privata sfären (Gemzöe 2008:45).  

Den första och den mest universella formen av förtryck är enligt radikalfeministerna kvinnoförtrycket. 

Radikalfeministerna poängterar att kvinnor blir förtryckta i egenskap av sitt kön, alltså på grund av att 

de är just kvinnor.  Medan liberalfeministerna betonar kvinnors rättigheter i den offentliga sfären, menar 

radikalfeministerna att fokus måste ligga på det förtryck som sker mot kvinnor inom den privata sfären. 

Detta förtryck tar sig form i kontroll av kvinnans liv, sexualitet och umgänge (ibid:45). Denna kontroll 

är särskilt framträdande i en hederskultur, där kvinnan har hela familjens heder på sitt ansvar och denna 

heder ska främst beskyddas av mannen (Güngör & Dervish 2009:20, 23). 
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Patriarkatet är radikalfeministernas fiende då den bygger på kvinnans underläge gentemot mannen, ett 

underläge vilket mannen tjänar på. Kvinnan hamnar i en beroendeställning gentemot mannen, främst 

ekonomiskt, eftersom detta maktförhållande genomsyrar alla aspekter i samhället (Gemzöe 2008:46). 

Emre Güngör och Nima Dervish (2009:23) menar å andra sidan att den roll som männen har i en 

hederskultur ofta är påtvingad vilket inte alla män trivs med. Mannen tar en stor risk om han skulle 

ifrågasätta sin roll som familjens bevakare av heder. Gemzöe (2008:55) menar också att det är en 

förenkling att se mannen som syndabock när det kommer till kvinnoförtrycket. Även mannen har en 

stereotypisk roll att leva upp till i ett sexistiskt samhälle, vilket förhindrar hans personliga utveckling. 

Med andra ord tjänar också mannen på att inte leva i ett sexistiskt samhälle. Därför kan inte mannen stå 

till svars för den rådande maktstrukturen då även han i vissa aspekter är ett offer för den. Dessutom 

osynliggörs andra former av förtryck genom den ensidiga synen på ojämlikhet mellan män och kvinnor 

(ibid:55). 

3.3 ”Hedersmord” ur ett intersektionellt perspektiv 

Valet av ett intersektionellt perspektiv på ”hedersmord” gjordes då vi anser att det saknades ett 

nyanserat synsätt på fenomenet i den allmänna debatten. Med hjälp av detta perspektiv vill vi identifiera 

sambandet mellan individens egna handlingar kopplat till kultur och de samhällsstrukturer som bidrar 

till människors handlande. 

Begreppet intersektionalitet kan användas för att göra maktrelationer i den postkoloniala världen mer 

begriplig, och ersätter den genusvetenskap som Paulina de los Reyes & Diana Mulinari (2005:7) menar 

inte tar hänsyn till annan ojämlikhet än konstruerandet av kön. Intersektionalitet gör det också möjligt 

att studera ojämlikhet utifrån föreställningar om ”ras”, klass och nationella gränser, vilket 

genusvetenskapen inte berört tidigare. Först och främst är intersektionalitet ett teoretiskt instrument som 

gör det möjligt att undvika att hamna i en vad författarna kallar ”ontologisk hierarkisering av 

ojämlikhet” när maktens konstruktion analyseras (de los Reyes & Mulinari 2005:125).   

Underordnade gruppers stigmatisering tenderar att förstärkas om det inte finns ett institutionellt 

perspektiv tillsammans med ett intersektionellt perspektiv. Om fokus ligger på individer eller grupper 

blir dessa ansvariga för sin egen underordning, till exempel att kategorierna kvinna och invandrare 

används som förklaring till ojämlikhet inom arbetslivet. Istället bör man ta hänsyn till den institutionella 

ordningen på arbetsmarknaden som föranlett att kvinnor och invandrare är underordnade i arbetslivet 

(ibid:129).  
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Ett annat exempel som de los Reyes & Mulinari (ibid) tar upp för att visa att stigmatiseringen av 

underordnade förstärks, är hanteringen av ”hedersvåld”. Detta våld ses ofta som ett etno-kulturellt 

problem som endast existerar i vissa kulturer. Ur ett intersektionellt perspektiv analyseras istället detta 

patriarkala våld på ett sådant sätt att det förstärks av de institutionella och strukturella villkor som 

existerar i ett samhälle där skillnad görs mellan kön och etnicitet. 

En förklaring till att det ”hedersrelaterade våldet” kan fortgå enligt de intersektionella perspektivet är de 

diskriminerande strukturer som existerar inom socialtjänsten, skolan, polisen och övriga institutioner. 

När en familj betraktas som avvikande i religiös och etnisk mening i Sverige bidrar det till att våldet 

osynliggörs och relativiseras (ibid:112). Därför är integrationen av invandrare särskilt viktigt då män 

som lever i utanförskap och upplever en marginalisering tenderar att identifiera sig mer med sin 

hederskultur. Hederskulturen blir en kontrast till det svenska samhället där den svenska kulturen ses som 

främmande och den egna kulturen som bättre (Wikan 2009:274).  

de los Reyes & Mulinari (2005:99) påpekar att det intersektionella perspektivet måste användas på rätt 

sätt för att kunna göra den postkoloniala världen mer begriplig. Fenomen såsom klass, kön och etnicitet 

måste ses i samband till varandra, och detta misslyckas ofta feminismen med.  

 

4 Metod 

Då vi avser att analysera publicerade tidningsartiklar och deras subjektiva syn på ”hedersmord” anser vi 

det vara lämpligt att använda oss av en kvalitativ metod. Målet med kvalitativ forskning är att kunna ”se 

världen med den andras ögon”, och målet med vår uppsats är just att se fenomenet ”hedersmord” ur 

medias ögon (Larsson 2005:91). För att besvara våra frågeställningar utför vi en kvalitativ textanalys, 

närmare bestämt diskursanalys. Vi använder oss av diskursanalys som ett verktyg snarare än en teori 

och valde därför att presentera diskursanalysen under detta avsnitt. En kvalitativ textanalys är att föredra 

då den fokuserar på helheten i en text, i jämförelse med den kvantitativa innehållsanalysen där analysen 

görs på hela texten ordagrant och missar de underliggande meningarna. Det finns olika former av 

textanalys, och tre av dessa är analyser som kritiskt granskar texter. Förutom diskursanalysen är 

ideologikritiken en tänkbar metod för vår uppsats. Den fokuserar på vad texten i sin helhet vill säga om 

de samhälleliga konflikterna, alltså hur de mänskliga förhållandena ser ut i samhället. Valet av 

diskursanalys framför andra kritiska textanalyser gjordes då diskursanalysen undersöker förgivettagna 

perspektiv på samhället, vilket andra textanalyser missar. Diskursanalys har dessutom ett intresse för 

samhälleliga maktförhållanden, och detta stämmer väl in på det faktum att språket konstruerar 
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verkligheten med hjälp av människan som därför hamnar i en maktposition i förhållande till de som är 

mottagare (Esaiasson m.fl. 2007:237,239). 

Diskursanalys är både en teori och metod och gör en textanalys av språket i en social interaktion 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). Då vi inte avser att undersöka huruvida empirin är sann eller 

inte, utan att istället identifiera eventuella mönster i texterna, anser vi att diskursanalysen var ett 

lämpligt verktyg (ibid:28).  

Filosofen Michel Foucault (2008:181) menar att det inte bara är det som sägs eller skrivs som är 

diskursen; ”Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger…” Med andra ord skapas en diskurs 

lika väl som när det sägs något såväl som när det något utelämnas. Han ser också diskursen som ett 

maktförhållande snarare än en avspegling av verkligheten. Diskursen är en kamp mellan de som talar, de 

som reproducerar andras ord och de som accepterar andras ord (ibid). Mats Börjesson (2003:19, 22) 

hävdar däremot att diskurser är en avspegling av verkligheten, dock är det en vinklad verklighet där de 

som för diskursen också skapar den. Diskurser skapar också ett sammanhang där enskilda händelser 

sätts samman och ges mening och förståelse.  

Det finns dock en del svårigheter med diskursanalys. Det första svårigheten är att diskursanalysen är 

relativistisk och det innebär att språket konstruerar verkligheten, vilket i sin tur gör att det blir 

problematiskt att urskilja fakta från konstruktion. En annan problematik är att man som 

diskursanalytiker blir delaktig i de diskurser som studien omfattar, vilket gör att objektiviteten 

försämras. Ytterligare ett hinder med diskursanalys är att den inte tar hänsyn till teorier om människor 

och att de har svårigheter med att lyfta fram individer som studien behandlar. Dessutom kan det vara 

problematiskt att avgöra vad som är diskursivt och vad som är icke-diskursivt. Det finns svårigheter med 

att se hur det dialektiska samspelet mellan skapande av diskurs och diskurser som skapar ser ut. 

(Bergström & Boréus 2005:350-351). Vi författare är medvetna om dessa svagheter i metoden, dock har 

vi gjort den avvägningen att vår medvetenhet bidrar till att hantera de eventuella problem som uppstår 

under uppsatsarbetet.  

4.1 Tillvägagångssätt 

Vår empiri består av ett urval artiklar från dagspress som behandlar ”hedersmorden” på Sara, Pela, 

Fadime och Maria. Artiklarna är tagna ur mediearkivet Retriever Research. Då vi förstod att detta arkiv 

är väldigt omfattande valde vi att göra en del begränsningar. Dels sökte vi först på ”Sara”, ”Pela”, 

”Fadime” och ”Maria” (separat) med deras fullständiga namn. När detta inte gav tillfredsställande 

resultat lade vi till sökorden ”hedersvåld”, ”hedersmord” eller ”hedersrelaterat våld”. Artiklar som 
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behandlar morden på Sara och Maria var svårast att få ett användbart resultat från när vi endast sökte på 

deras namn. Dessa namn är relativt vanliga och de flesta artiklar benämner samtliga kvinnor som vi 

berör i uppsatsen med endast förnamn. Vi fick ett bättre sökresultat när vi skrev deras namn och 

bostadsort, Umeå respektive Landskrona. Vi begränsade även årtalen på samtliga sökningar så att 

artiklarna var relativt nära i tid när de respektive morden skedde, då vi främst syftar till att se den debatt 

som uppstod i direkt anslutning till morden. När vi sökte på Pela var detta problematiskt då de första 

relevanta artiklarna skrevs 2002 och Pela blev mördad 1999. Detta tror vi har att göra med att Pela inte 

blev mördad i Sverige och inte var en offentlig person som exempelvis Fadime. Därför dröjde det några 

år innan detta uppmärksammades i svensk media.  

Vårt urval består av främst storstadspress; såsom Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Expressen, men också ett fåtal landsortspress. Totalt är det 71 artiklar som vi har behandlat och 37 av 

dessa redovisar vi i denna studie. Flera artiklar förde liknande argument varpå vi ansåg att det inte var 

nödvändigt att redovisa samtliga artiklar vi behandlade. De artiklar vi valde var främst debattartiklar och 

ledarsidor eftersom vi inte var intresserade av själva nyhetsrapporteringen om morden, utan den debatt 

som fördes tidningar emellan. 

4.1.1 Uppsatsens arbetsfördelning  

Jessica har det övergripande ansvaret för avsnitten Inledning, ”Hedersmord” ur ett feministiskt 

perspektiv och ”Hedersmord” ur ett intersektionellt perspektiv. Sagal har det övergripande ansvaret för 

avsnitten Tidigare forskning och ”Hedersmord” ur ett kulturellt perspektiv. I huvudsak har resterande av 

uppsatsen skrivits av båda författarna tillsammans genom diskussioner. Insamling av empirin skedde 

enskilt men sammanställdes sedan gemensamt, och all litteratur har lästs av båda författarna i varierande 

grad.  

4.2 Etiska hänsynstaganden 

Det första etiska hänsynstagandet som vi anser är viktigt att belysa är vad Robert Merton benämner 

communism som innebär att forskarens resultat inte får döljas eller hemlighållas (Vetenskapsrådet 

2011:17). Vår ambition är därför att uppsatsen ska vara så transparent som möjligt. Vi är också 

medvetna om att vi som forskare är med och skapar diskurser i vårt urval (Börjesson & Palmblad 

2007:20) vilket gör att vi inte helt kan vara objektiva. 

Vi har i uppsatsen valt att benämna de mördade kvinnornas namn eftersom de redan har namngivits i 

tidningsartiklar och är allmänt kända. Vi ser därför inget behov av att anonymisera kvinnorna, även om 
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deras identitet är ointressanta för vårt syfte. Dessutom finns det en risk med anonymisering av uppgifter 

då forskningsresultatet blir svårt att kontrollera. Resultaten kan då leda till stigmatisering eller 

diskriminering av en hel grupp även om det inte går att identifiera personerna i studien (Vetenskapsrådet 

2011:68). 

 

5 Resultat och analys  

I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit av artiklarna. För enkelhetens skull har vi valt 

att endast nämna de mördade unga kvinnorna Pela Atroshi, Fadime Sahindal och Maria Barin Aydins 

förnamn. Då ”Sara” var Maisam Abed Alis smeknamn och det namn som används mest i media väljer vi 

att använda just det namnet. Resultaten är uppdelade i kronologisk ordning där vi inleder med resultaten 

från de artiklar som skrevs i sambandet med mordet på Sara, och därefter följer Pela, Fadime och Maria. 

Med hjälp av vår teoretiska ram och tidigare forskning försöker vi analysera det artikelförfattarna 

skriver och utifrån vilket perspektiv de beskriver ”hedersmord”. Vi vill alltså se om den offentliga 

debatten överensstämmer med forskningsläget och vår teoretiska ram. 

5.1 Mordet på Sara, 1996 

De artiklar som behandlar mordet på Sara har alla en mer eller mindre feministisk utgångspunkt där de 

anser att det är rasistiskt att påstå att så kallat hedersmord skulle vara kulturellt betingat. Under 

perioden, 1996-1997, efter Saras död går det inte att identifiera särskilt många artiklar som har ett 

kulturellt perspektiv på hedersmord. Det fanns, och finns även idag, en rädsla för att framställas som 

främlingsfientlig eller rasistisk om någon uttalar sig om kulturella skillnader (Kurkiala 2005:238). 

Eftersom mordet på Sara var det ”första hedersmordet” som uppmärksammades i media är det troligt att 

de röster som förespråkar kulturella förklaringar höll sig i bakgrunden på grund av rädslan för att bli 

kallade rasister.  

I ett flertal artiklar framförs framförallt kritik mot den förundersökning som polisen utförde efter mordet 

på Sara i Umeå. Den kritik som framfördes handlade om att polisen inte hade förhört viktiga 

nyckelpersoner samt att de hade misslyckats med att identifiera de mönster som tydde på hedersmord. 

Det var främst juristen och författaren Jesús Alcalá som framförde denna kritik i en artikel i Dagens 

Nyheter (1997-02-08). Efter att ha läst denna artikel gjorde ställföreträdande kriminalchefen Conny 

Larsson en polisanmälan mot Saras far och farbror för stämpling och anstiftan till mord (Expressen 

1997-02-08, Svenska Dagbladet 1997-02-08). Wikan (2009:43) menar att det finns en okunskap när det 
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kommer till hedersmord vilket kan leda till att personer väljer att inte se de mönster som 

överensstämmer med detta våld. 

Utöver den framförda kritiken mot polisens förundersökningar finns det även en debatt kring själva 

begreppet hedersmord. Jan Guillou (Aftonbladet 1997-01-08) hävdar att sådant mord inte borde 

särskiljas från annat kvinnomord: ”Mord är mord och Ingenting annat…” (Guillou, Aftonbladet 1997-

01-08). Ett sådant resonemang överensstämmer med det radikalfeministiska perspektivet som utgår från 

att allt våld mot kvinnor är en del av det universella patriarkala förtrycket (Gemzöe 2008:45).  Även om 

Guillou (1997-01-08) medger att hedersmord existerar, eller som han själv kallar det: ”vendetta-mord”, 

så menar han att det inte går att ge en kulturell förklaring eftersom det förekommer i många olika länder, 

med olika bakgrunder och religioner. Dock menar han att ”vendetta-mord är […] en irakisk specialitet” 

då ungefär 1000 människor varje år blir mördade i Irak med bevarandet av hedern som motiv (Guillou, 

Aftonbladet 1997-01-08). Begreppet ”vendetta-mord” som Guillou använder synonymt för 

”hedersmord” är något problematiskt då detta skulle innebära att hedersmord är någon form av hämnd 

(Nationalencyklopedin 2013-05-02). Det handlar i första hand inte om hämnd enligt Wikan (2009:64, 

264), utan om bevarandet av familjens heder och att undanröja de som på något sätt hotar den. Guillou 

(Aftonbladet 1997-01-08) hävdar att mord som begås med heder som motiv förkommer i bergstrakter 

eller på avlägsna platser i ett flertal länder vilket betyder att stadsbefolkningen i respektive land är lika 

främmande inför så kallat hedersmord som vi svenskar. 

Åsa Eldén och Eva Lundgren (Svenska Dagbladet 1997-01-21) kritiserar just det påstående som Guillou 

framför i Aftonbladet som handlar om att ”vendetta-mord” (hedersmord) skulle vara en irakisk 

specialitet. Eldén och Lundgren, (Svenska Dagbladet 1997-01-21) poängterar att detta inte stämmer 

eftersom dessa mord förekommer även i andra länder såsom Jordanien, Palestina med flera. Vidare 

menar de att även om kvinnovåld kan se olika ut i olika länder och kulturer så fastslår de att våldet har 

ett gemensamt uttryck, nämligen mannens överordning gentemot kvinnan. I likhet med 

radikalfeminismen ser Eldén och Lundgren patriarkatet som den största fienden där kvinnan är i ett 

ständigt underläge (Gemzöe 2008:46). De ifrågasätter också att kvinnovåld ges olika förklaringar 

beroende på mannens härkomst. Är han från ett land utanför västvärlden ges kulturella förklaringar till 

hans beteende, är han däremot en svensk eller västerländsk man är det troligare att det ges individuella 

förklaringar såsom missbruk, dålig barndom eller psykisk sjukdom (Eldén & Lundgren, Svenska 

Dagbladet 1997-01-21). Detta har även belysts i ett flertal forskningar, bland annat har Reimers 

(2005:92) kommit fram till att media gör skillnad på framställningen av brott som begås av 

invandrarmän respektive svenska män. Även Brune (2000:37) påpekar i sin forskning att det går att 
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identifiera vissa fördomsmönster i beskrivningen av personer med invandrarbakgrund i 

nyhetsjournalistisken. 

Kriminalinspektören Martin Stein understryker att även om hedersmord kan ges kulturella förklaringar 

så måste man vara försiktig för att inte göra generaliseringar av vissa invandrargrupper. Varje fall måste 

bedömas enskilt för att kunna identifiera eventuella orsaker som exempelvis kultur. Han menar också att 

segregation kan öka risken för att hederskulturen ska få ett starkare fäste bland vissa invandrargrupper 

(Dagens Nyheter 2000-11-18). Strand Runsten (2006:218) påpekar i sin studie att medias framställning 

av hedersmord som en kulturell tradition kan stigmatisera vissa grupper. Därför ligger det ett stort 

ansvar på media att inte förstärka vissa föreställningar om människor med invandrarbakgrund som 

avvikare.   

Vad vi kan konstatera är att de allra flesta artiklar som skrevs i samband med mordet på Sara främst 

riktade kritik mot själva förundersökningen som polisen utförde. När det kommer till själva begreppet 

hedersmord” höjde främst feminister och andra debattörer sina röster i syfte att fördöma eventuella 

kulturella förklaringar. De fastslog att hedersmord är som vilket annat kvinnomord som helst, dock tar 

det sig uttryck på olika sätt. De slog också fast att det är lätt att stigmatisera en hel grupp om kulturella 

förklaringar ges till mord. En artikel som stack ut var i Dagens Nyheter (2000-11-18) där 

kriminalinspektören Stein medger att kulturella förklaringar faktiskt kan ges till ”hedersmord”. Han 

poängterar dock att det finns en risk för stigmatisering av vissa invandrargrupper om de generaliseras.  

5.2 Mordet på Pela, 1999 

På ledarsidan i Expressen kritiseras ministrar och opinionsbildare för deras rädsla att ta avstånd från 

invandrarmän som begår förtryckande handlingar mot kvinnor. För att kunna uppmärksamma utsatta 

kvinnors situation, exempelvis kurder, måste man våga kritisera vissa kurdiska män. Vidare menar 

Expressen att den ”kålsuparteorin”
1
 som många feminister utgår ifrån – att även svenska män mördar 

svenska kvinnor – likställer hedersmord med andra kvinnomord. Detta leder till att många 

invandrarkvinnors specifika problem osynliggörs. Flera institutioner har därför lagverk och rutiner som 

är anpassade för svenska kvinnors behov (Expressen 2002-01-23). Kurkiala (2005:199) anser att det är 

problematiskt att se allt kvinnovåld som genusrelaterat, och det leder i sin tur till ett osynliggörande av 

kvinnor vars våldsituation kan ha andra orsaker än genus.  

                                                 
1
 Kålsuparteorin kommer från talesättet ”lika goda kålsupare” som innebär att de (personerna) är av samma betänkliga sort 

(Nationalencyklopedin 2013-05-03)  
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Ledarsidan tar också upp att det är viktigt att rättsväsendet inser att kvinnor från Mellanöstern-kulturer 

riskerar sina liv när de går emot männens vilja om ett traditionellt levnadssätt (Expressen 2002-01-23). 

Det krävs ett stort mod för att vägra att bli förtryckt, detsamma gäller för männen som förtrycker – att 

avsäga uppdraget som förtryckare är inte helt oproblematiskt (Güngör & Dervish 2009:22).  

Expressen (2002-01-23) menar också att misslyckad integration är en bidragande faktor till det 

hedersrelaterade våldet: 

Arbetslösa, förödmjukade föräldrar som aldrig lär sig språket eller någonsin kommer i kontakt 

med den kultur som de förr eller senare måste släppa ut sina barn i, skapar en jordmån för 

generationsmotsättningar, våld och desperata handlingar (Expressen 2002-01-23). 

Med andra ord möjliggör de samhälleliga strukturerna att det hedersrelaterade våldet kan fortgå. Utan ett 

intersektionellt perspektiv på hedersvåld blir de berörda individerna själva ansvariga för sin utsatta 

situation, istället för att se de strukturer som bidrar till förstärkandet av hederskulturer (de los Reyes & 

Mulinari 2005:129).  

I Göteborgs-Posten (2002-03-05) presenteras den kurdiska socionomen Soleyman Ghasemianis åsikter 

kring hedersvåld. Enligt honom har våldet kulturella förklaringar, däremot går det inte att utgå från att 

alla som kommer från ett visst geografiskt område och talar samma språk automatiskt har samma kultur. 

Ahmedi (2004:59,62) delar samma uppfattning och poängterar att patriarkaliska värderingar inte endast 

existerar i ett visst geografiskt område utan de är universella och han menar på att kulturen inte är 

homogen eftersom den är ständigt föränderlig. Däremot säger Ghasemiani att islam är ett hinder för 

integration och jämlikhet. Han menar att det inte har någon betydelse att hedersmord förekom redan 

innan islams uppkomst. 

När en regim inte gör motstånd, är den medskyldig. […] Kvinnors lika rättigheter har kommit i 

strid med religionerna. Av detta följer att striden måste fortsätta. Annars permanentas en situation 

med olika rättigheter för infödda svenska flickor och invandrarflickor (Göteborgs-Posten 2002-03-

05). 

Kriminalinspektör Kickis Åhré Älgamo menar att hedersmord kommer att ske i Sverige igen vilket gör 

det nödvändigt för polisen att förstå vilka mekanismer som kan ligga bakom hedersrelaterat våld mot 

kvinnor från Mellanöstern och vissa angränsande länder (Svenska Dagbladet 2002-06-06). Hedersmord 

bottnar i en stark patriarkalisk hederskultur där hedern är en kollektiv företeelse som är knuten till 

kvinnans kyskhet. Om kvinnan hotar familjens heder så måste åtgärder ske enligt hederskulturen, i det 

här fallet mord för att återställa den moraliska ordningen (Wikan 2009:44 & Kurkiala 2005:234). Åhré 
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Älgamo menar också att det är viktigt att fånga upp de kvinnor som blir utsatta för denna typ av våld 

och att de får det stöd och den hjälp de är i behov av. 

När de väl beslutar sig för att lämna sin familj är de den ensammaste människan i världen. Vem 

bär soffan i andra änden när de ska flytta? Socialtjänsten måste lyfta på rumpan och göra något! 

(Svenska Dagbladet 2002-06-06). 

I en annan artikel i Göteborgs-Posten kritiserar Åhré Älgamo polisens arbetsinsats när det kommer till 

ett potentiellt hedersmord i Eskilstuna. Till en början fanns ingen misstanke om brott utan polisen utgick 

från att det var en överdos. Åhré Älgamo menar däremot att det redan från början var tydligt att det var 

saker som inte stämde. ”Man borde ha misstänkt brott här. Men polisen har helt missat de kulturella 

bitarna. De har inte tänkt i de banorna helt enkelt…” (Göteborgs-Posten 2002-06-06). Detta kan bero på 

att det finns en rädsla att tala om kulturella skillnader när det kommer till samhällsfenomen som 

hedersmord och väljer då istället reducera det till en fråga om psykologiska faktorer eller universellt 

förtryck mot kvinnor (Kurkiala 2005:238). 

På ledarsidan i Expressen efterlyses imamer som kan höja sina röster mot det hedersrelaterade våldet i 

Sverige. De poängterar att hedersmord inte på något sätt har med islam att göra då det även existerar i 

den kristna världen, dock begås de flesta hedersmord idag av män som bekänner sig till islam. 

”Imamerna i Sverige skulle kunna göra en ovärderlig insats om de tog initiativet i debatten om 

hedersmorden och förtrycket av kvinnor inom muslimska invandrargrupper” (Expressen 2002-07-25).  

Haideh Daragahi från Iran menar att vissa kulturer är sämre än andra. I Dagens Nyheters artikel beskrivs 

hennes stolthet över att kallas kulturförrädare. Hon menar att det är fegt av svenska feminister att låta bli 

att höja röster mot förtryckande kulturer av rädsla för att bli kallade rasister (Dagens Nyheter 2002-10-

23). Kritiska röster framförs till de som förutsätter att hedersmord har kulturella förklaringar, då detta 

ses som ett sätt att försvara gärningsmannen genom att framställa dem som en produkt av deras kultur 

och därmed är de inte ansvariga för sina handlingar (Kurkiala 2005:189). Daragahi menar att det är en 

självklarhet att ”hedersmord” är kulturellt betingat. 

I Mellanöstern behandlas kvinnor som männens ägodelar. Kulturen där ger till och med män rätt 

att i vissa lägen döda sina döttrar […] Både Pela Atroshi och Fadime Sahindal dog därför att de 

vägrade att acceptera att männen i deras familjer tog sig rätten att kontrollera deras kroppar och 

deras sexualitet… (Dagens Nyheter 2002-10-23). 

Daragahi har blivit kallad för kulturförrädare av bland annat svenska feminister och vänsterdebattörer då 

hon är kritisk mot den kultur som tillåter kvinnoförtryck i form av hedersmord och tvångsgifte. 
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Fast jag är stolt över att bli kallad kulturförrädare […] Alla i historien som jag respekterar har varit 

kulturförrädare. Utan kritiker stelnar samhället. Det är de som bråkar om orättvisor och brister i 

den rådande kulturen som utvecklar och förbättrar den: Jag är ju inte motståndare till själva 

kulturen i Mellanöstern - utan de omänskliga kulturdrag som dröjer sig kvar (Dagens Nyheter 

2002-10-23). 

I Dagens Nyheter (2002-10-26) menar kulturantropologen Mikael Kurkiala att kulturen är en viktig 

orsak när det kommer till hedersmord. För att se om en handling är kulturellt betingat eller inte kan man 

ställa frågan: Utifrån allmänt accepterade värderingar i den aktuella kulturen, kan man på något sätt 

rättfärdiga denna handling? Svaret på frågan blir ja på tal om hedersmord, och likaså företeelser som 

abort, skattesmitning och kosmetisk kirurgi (när det gäller det svenska samhället). Däremot så betyder 

det inte att alla svenskar accepterar dessa handlingar, men många gör det. Men ställs frågan när det 

kommer till incest eller pedofili blir svaret tveklöst nej då detta är allmänt fördömt i stort sett överallt 

(ibid). Det finns en stor skillnad mellan utsatta kvinnor som lever i hederskulturer från andra utsatta 

kvinnor och det är att själva hederskulturen som legitimerar våldet för att det är för gruppens bästa. 

Släkten anser att de har rätten på sin sida och hedersmordet begås i ett syfte för att försvara familjens 

heder (Wikan 2009:273 & Kurkiala 2005:234). 

Det finns alltså enligt Mikael Kurkiala en avgörande skillnad mellan hedersmord och andra 

kvinnomord i Sverige. De förra begås – till skillnad från de senare – med stöd av den kultur som 

dominerar i mördarens hemtrakter. […] Gärningsmannen 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 (Dagens Nyheter 2002-10-26). 

Vidare menar Kurkiala att det finns stora likheter mellan hedersmord och anorexi. Han menar att de 

båda är kulturellt betingade då dessa fenomen inte förekommer överallt i världen. Anorexi, som är 

vanligt förekommande hos oss i västvärlden, existerar inte överallt på jorden. Svenska flickor måste leva 

upp till orimliga ideal för att kunna accepteras i samhället, i likhet med Fadime och Pelas situation i 

hederskulturen (Dagens Nyheter, 2002-10-26). 

I en artikel i Göteborgs-Posten understryks att det finns väsentliga skillnader mellan det hedersrelaterade 

våldet och det kvinnovåld som existerar i Europa (Göteborgs-Posten 2004-01-21). Hedersmord på 

kvinnor utgår från en hedersideologi om att kvinnan är familjens egendom och hennes personliga värde 

ligger i att hon ska vara oskuld och anständig. Inom hedersideologin förekommer det normer och regler 

som kvinnor måste förhålla sig till om de inte vill dra vanära över sin familj och omgivning. Om 

kvinnan förlorar sin heder finns det regler i hederskulturen som fastställer vad som måste göras för att 
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återupprätta familjens heder. (Wikan 2009:65, 70, 90). Kvinnor som blir utsatta för våld av svartsjuka 

män sker även i västvärlden, däremot tar samhället ett tydligt avstånd till dessa handlingar. 

Det hedersrelaterade våldet utövas för att återupprätta hedern hos familjen, släkten, kollektivet och 

det är flickans egen familj som brukar våld mot henne. Mannens heder är starkt kopplad till 

kontroll av kvinnan och hennes sexualitet (Göteborgs-Posten 2004-01-21). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att diskursen i artiklar skrivna under perioden efter Pelas död år 

1999 hade en kulturell ton kring ”hedersmord”. Flera artiklar nämner integration som en viktig aspekt i 

arbetet mot hedersförtryck och att feminister tillsammans med andra debattörer undviker kulturella 

förklaringar till hedersmord eftersom de har en rädsla för att bli kallade rasister. Det finns några 

väsentliga skillnader mellan hedersmord och annat kvinnomord enligt flera av dessa debattörer. Det 

handlar främst om legitimiteten som detta våld har i vissa kulturer och att det motiveras med heder. De 

feministiska rösterna under denna period är närmast obefintliga i de artiklar vi har behandlat. Detta kan 

bero på att mediauppmärksamheten kring mordet på Pela först kom två år efter hennes död och 

artiklarna rapporterade främst om rättegången mot Pelas farbröder. Dessutom var detta mord inte lika 

uppmärksammat i media i jämförelse med mordet på Fadime som skedde några år senare, vilket kan 

vara en förklaring till att flera inte gav sig in i debatten. 

5.3 Mordet på Fadime, 2002 

I en artikel från Dagens Nyheter skrivs att hedersmord måste förstås utifrån ett kulturellt sammanhang 

som inte nödvändigtvis behöver handla om en kurdisk kultur (Dagens Nyheter 2002-01-24). 

Hedersmord anses vara ett patriarkaliskt våld som utgår från en kulturspecifik hederskod och detta 

innebär att det inte kan särskiljas från det kulturella sammanhang den ingår i (Ahmedi 2004: 59, 62). För 

varje individ finns kulturella drag som formar dennes identitet och kultur innefattar mer än etnicitet, 

religionstillhörighet och nationalitet. Trots att invandrarna har rättigheten att själva bära med sin kultur 

och utöva den på sitt egna vis, måste det finnas ett krav på att följa svenska lagar. 

Det kan röra sig om […] bykultur som kan få män att mörda en kvinnlig familjemedlem om hon 

bryter mot ett patriarkalt normsystem […] Visst mördar, slår och våldtar även helsvenska män. 

Men aldrig med hänvisning till begreppet ”heder”. Att inte alla muslimer och/eller kurder i Sverige 

mördar familjens kvinnor kan inte vara skäl att blunda för att de som faktiskt gjort det är muslimer 

med rötter i Kurdistan eller Mellanöstern (Dagens Nyheter 2002-01-24) 

Professorn i islamologi Jan Hjärpe (Sydsvenskan 2002-01-24) skriver i en artikel av Sydsvenskan att 

mordet på Fadime kan förklaras utifrån ett klansystem. I ett klansystem finns det inga individer utan alla 

är beroende av varandra och den övergripande normen är att man ska vara lojal mot familjen och dess 
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överhuvud. Hederskulturer existerar i samhällen där staten är svag och på grund av det blir familjen och 

klanen ansvariga för medlemmarnas välfärd (Wikan 2009:273). När en familj tillhörande ett klansystem 

kommer till Sverige möjliggör välfärdssamhället att individen kan frigöra sig och utveckla en 

självständighet.  

Den konkreta makten och dess instrument har övertagits av den offentliga sektorn. Men ett 

återstår: det fysiska våldet. Kanske kan det förklara (men inte försvara) att så kallade hedersmord 

förekommer. De är sällsynta, de är inte representativa för någon viss folkgrupp, de är undantagsfall 

som inte ska accepteras (Hjärpe, Sydsvenskan 2002-01-24). 

I en artikel från Expressen (2002-02-08)  kritiserar man de debattörer och opinionsbildare, som 

exempelvis Gudrun Schyman och Ali Esbati, som menar att mordet på Fadime inte kan kallas för 

hedersmord utan är en del av det universella patriarkala kvinnoförtrycket. Vidare menar Ali Esbati, 

dåvarande ordförande i Ung vänster, att debatten om hedersmord har rasistiska undertoner. Enligt 

honom har hedersmord inte med kultur att göra och kan inte särskiljas från det övriga kvinnovåldet som 

förekommer i Sverige (ibid). Både Schyman och Esbati utgår från ett radikalfeministiskt perspektiv som 

innebär att ”hedersrelaterat våld” endast är en del av det universella patriarkala förtrycket mot kvinnor 

(jfr Gemzöe 2008:45). 

Charlotta Friborg (Dagens Nyheter 2002-03-02) kritiserar de åsikter som framfördes i ett 

samhällsprogram av bland annat Jan Guillou och Liza Marklund. Där menar de bland annat att media 

gör skillnad mellan rapporteringen av svenska och invandrare som mördar. Grip (2002:45) kommer 

fram till att mediernas beskrivning av invandrare är stereotypisk och det finns en avsikt att man 

framhäver skillnader istället för likheter mellan invandrarmän och svenska män. När en svensk man 

begår mord framställs brottet som en enskild tragedi med psykologiska förklaringar. Men när en 

invandrare begår mord beskrivs brottet utifrån kulturella förklaringar. Även Englund (2004:45,53) 

påpekar att kvinnovåldet beskrivs olika beroende på mannens etnicitet. Friborg (2002-03-02) hävdar till 

skillnad från Guillou och Marklund att det finns en nedvärderande kvinnosyn som vissa invandrarmän 

har och anledningen till att medierna inte belyser detta är av rädslan för att bli stämplade som 

främlingsfientliga. 

Det är inte kurdisk kultur som mördar – inte heller är det islam, kristendom eller någon annan 

religion. Det är enskilda människor som begår mord. Men det finns ett samband mellan hårdfört 

patriarkaliskt tänkande och brott mot kvinnor. Detta samband som har framhållits inte minst av 

kvinnor med invandrarbakgrund, måste kunna diskuteras och analyseras i medierna – utan att detta 

omedelbart kallas främlingsfientlighet, kurdskräck eller något annat (Friborg. Dagens Nyheter 

2002-03-02). 
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Även en artikel i Svenska Dagbladet (2002-03-09) belyser problematiken med Guillous tes om att 

medias uppmärksammande av mordet på Fadime är ett uttryck för svensk främlingsfientlighet. Svenska 

Dagbladet hävdar att hedersmord inte förekommer i en svensk kultur utan i en gammal Mellanöstern-

kultur. De menar också att medierna har ansträngt sig för att förklara de bakomliggande kulturella 

orsakerna till hedersmord, vilket enligt Svenska Dagbladet Guillou vill blunda för. 

Detta vill alltså Jan Guillou, Publicistklubbens ordförande, att medierna ska blunda för, inte 

upplysa sina tittare, lyssnare och läsare om. En värre förfalskning av verkligheten får man leta 

efter. Och varför skulle vi tiga? Jo, för att somliga kan tänkas dra olämpliga, främlingsfientliga 

slutsatser om verkligheten beskrivs som den ser ut (Svenska Dagbladet 2002-03-09). 

Ledarsektionen i Expressen ger också kritik till Guillou, Schyman och andra debattörer som förnekar 

kulturella förklaringar till hedersmord. I artikeln hävdas det att dessa röster är ett bakslag mot den 

opinion som skapats mot förtrycket av invandrarkvinnor (Expressen 2002-03-11). Detta leder till att 

utsatta kvinnor från hederskulturer osynliggörs eftersom man inte uppmärksammar andra orsaker såsom 

kultur till hedersmord (Kurkiala 2005:199). När personer som för talan om hedersmord inte har någon 

personlig anknytning till denna typ av våld, leder detta knappast till förändring när det kommer till 

barnäktenskap bland invandrarkvinnor. Det är invandrarkvinnor själva som behöver bli mer synliga i 

debatten. 

Men Guillous relativiserande är inte något ridderligt försvar av en etnisk minoritet utan en 

spottloska i ansiktet på dem som för en kamp med livet som insats för att få ett slut på förtrycket 

(Expressen 2002-03-11). 

Den socialdemokratiske politikern Nalin Pekgul (Expressen 2002-03-12) menar att Guillou, genom att 

hävda att mediauppmärksamheten kring mordet på Fadime är en demonisering av islam, ger ett 

ytterligare argument för kurder som vill förminska hedersvåldets problematik. Hon påstår att Guillou 

helt enkelt inte vet vad han talar om då invandrarkvinnornas svåra situation har varit uppmärksammat 

under flera år. Anledningen till att just Fadime blev så uppmärksammad i media berodde främst på 

hennes egna offentliga framträdanden där hon berättar om sin kamp mot dödshoten från sin familj. 

Som svar på all ovanstående kritik ger Kurdo Baksi och Guillou svar på tal i ett brev till Expressen. 

Baksi (Expressen 2002-03-12) försvarar sig genom att poängtera att han inte är blind för hedersmordens 

offer, dock menar han att det inte går att finna (kurdiska) kulturella orsaker till hedersmord. Det finns 40 

miljoner kurder i världen och majoriteten accepterar inte detta förtryck. Baksi utgår från ett 

radikalfeministiskt perspektiv och menar att de bakomliggande orsakerna kan man istället hitta i det 

kvinnoförtryck som existerar världen över (Gemzöe, 2008:45). 
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Ingen har rätt att ändra orsakerna till hedersmordet på Fadime för att det på ett eller annat sätt ska 

gagna kurdernas kamp för grundläggande mänskliga rättigheter. […] Det omvända gäller också: 

Ingen skall heller tillåtas att använda mordet på Fadime för att skada kurdernas tusenåriga kamp 

för sina elementära rättigheter (Baksi, Expressen 2002-03-12). 

Guillou (Expressen 2002-03-12) i sin tur hävdar att lika orimligt och kränkande som det skulle vara att 

benämna det svenska typiska hustrumordet som ”svensk kultur”, är det orimligt och kränkande att se 

hedersmord som kulturellt betingat bland kurder. Reimers (2005:92) kommer i sin studie fram till 

samma slutsats, att invandrarmän som begår brott ges andra förklaringar än om samma brott hade 

begåtts av en exempelvis svensk man. Den svenska mannens handling fördöms av samhället medan 

invandramannens handling istället legitimeras av hans egen kultur. Hon menar vidare att medier spär på 

dessa fördomar genom att framställa hedersmord som något främmande för svensk kultur. Guillou 

(Expressen 2002-03-12) beskriver liknande tes såhär: 

Felet är alltså att jag inte skrev ordet ”kultur” i sammanhanget. Vad jag emellertid vänt mig mot är 

att svenska familjetragedier, hustrumord och barnmord, alltid ges individuella förklaringar (”bara 

enstaka män som gör dumheter”) medan motsvarande tragedier bland invandrare lika konsekvent 

ges kulturella förklaringar (Guillou, Expressen 2002-03-12). 

För att besvara Baksi och Guillous brev skriver Anna Dahlberg (Expressen 2002-03-12) att det är 

uppenbart att det finns avgörande skillnader mellan den svenska och kurdiska kulturen när det gäller 

synen på kvinnor och deras rättigheter. Dock hävdar hon att det svenska samhället också har problem 

med patriarkala kvinnoförtryck som man inte kan förbise.  

Gudrun Schyman (Dagens Nyheter 2002-01-26), dåvarande partiledare för Vänsterpartiet, utgår från ett 

radikalfeministiskt perspektiv när hon skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att Fadime är ett offer 

för mäns förtryck mot kvinnor och inte den kurdiska kulturen. Hon menar att det finns likheter mellan 

hedersrelaterat våld och annat kvinnovåld som sker till exempel här i Sverige och världen över. ”Det är 

olika, men ändå lika i den meningen att män är överordnande kvinnor”. 

Ovanstående debattartikel av Schyman fick en del kritik. Barbro Hedvall (Dagens Nyheter 2002-01-27) 

är beredd att hålla med om vissa punkter som Schyman nämner. Hon menar att det självklart finns 

strukturer i det svenska samhället som ser mannen som norm och gör honom överordnad kvinnan. 

Däremot menar Hedvall att det i Sverige inte finns ”allmänt accepterade normer som stöter ut kvinnor” 

som på något sätt bryter de normer som kvinnan ska förhålla sig till. Hon poängterar också att även om 

hedersbrott sker inom Sveriges gränser så beror detta på att dessa människor har flyttat hit från ett annat 

land och burit med sig de normer där kvinnan ses som underordnad (Hedvall, Dagens Nyheter 2002-01-

27). Strand Runsten (2006:216) hävdar däremot att detta påstående är problematiskt då detta kan leda till 
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en ökad främlingsfientlighet om det antas att personer med invandrarbakgrund begår 

kvinnoförtryckande handlingar med stöd av sina värderingar från hemlandet.  

Ytterligare en person som kritiserar Schymans debattartikel är genusforskaren Yvonne Hirdman. 

Hirdman (Dagens Nyheter 2002-01-30) anser att det uppstår en viss förvirring när Schyman påstår att 

Fadime inte blev mördad på grund av sin kultur utan på grund av den könsmaktordning som finns på 

många ställen i världen. Hon menar att det finns en risk att se mannen som ond och kvinnan som offer 

när man läser Schymans artikel. Att det inte handlar om en särskild kultur när det kommer till 

hedersmord håller hon med om. Däremot måste dessa problem beskrivas för att inte ge utrymme till 

argument som på något sätt försvarar morden (Hirdman, Dagens Nyheter 2002-01-30). Det är viktigt att 

kunna ha ett kulturperspektiv på hedersmord då det ger en förståelse till människors handlingar och vad 

som legitimerar dessa. Däremot är det individen som bär det yttersta ansvaret för sina handlingar, inte 

kulturen (Kurkiala 2005:186, 189).  

Som svar på den kritik Hirdman ger, skriver Schyman (Dagens Nyheter 2002-02-03) ännu en 

debattartikel där hon hävdar att det är farligt att peka ut en viss kultur som orsak till mordet på Fadime. 

Själv poängterar hon vikten av att både de likheter och olikheter som finns mellan så kallat hedersmord 

och annat kvinnomord belyses. Reimers (2005:110) skriver att genom att förklara hedersmord utifrån 

kultur går man miste om de kopplingar som finns mellan hedersmord och andra företeelser. 

Enligt Mona Sahlin, dåvarande integrationsminister (år 2002), är en misslyckad integrationspolitik den 

främsta orsaken till Fadimes död. Det svenska samhället måste bli bättre på att sätta in resurser hos 

invandrarfamiljer som befinner sig i kris, samt förmedla de värderingar som gäller i Sverige. 

Det är en sak att människor för med sig denna medeltida kultur till Sverige, men det är en helt 

annan sak att den lever kvar här. Det visar hur isolerade många områden i vårt samhälle har 

blivit… (Dagens Nyheter 2002-01-23)     

Därför är det viktigt att den svenska integrationen fungerar på ett sådant sätt att framförallt 

invandrarmän inte ska känna sig utstötta från det svenska samhället och istället klamra sig fast i den 

trygga hederskulturen (Wikan 2009:274). 

Journalisten Åsa Petersen (Aftonbladet 2002-01-24) menar att det är ”vi” och ”dom”- tänkandet som gör 

det möjligt för hederskulturer att existera i Sverige. Utan segregationen och den strukturella rasismen 

kan inte invandrarfamiljer behålla sina egna normer och värderingar som tillåter en hederskultur. Hon 
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menar vidare att det svenska samhället också har ett ansvar när det gäller mordet på Fadime.
2
 ”Fadime 

dödades av hederskulturen. Men också av det Sverige som låter den fortgå.” (Petersen, Aftonbladet 

2002-01-24). Individen har självklart ett ansvar för sina egna handlingar, men det går inte att förbise de 

samhälleliga strukturer som möjliggör ”hedersmordens” existens. För att kunna förhindra dessa 

företeelser måste vi kunna lyfta blicken från individen till samhället (de los Reyes & Mulinari, 

2005:129). 

Johan Karlsson (GT 2002-01-24) skriver på ledarsidan att det inte går att enbart skylla på invandrarens 

kultur när det kommer till ”hedersmord”. Vi måste se sambandet mellan dels kultur och traditioner, 

patriarkatet samt sociala problem och utanförskap. Därför har även det svenska samhället ett ansvar när 

det gäller hedersmord. Det är viktigt att kunna se andra typer av ojämlikhet förutom konstruerandet av 

kön. Genus måste ses i relation till exempelvis klass, etnicitet och sexualitet när man studerar olika 

maktförhållanden, med andra ord ha ett intersektionellt perspektiv (de los Reyes & Mulinari 2005:125).  

I en artikel beskrivs svenskläraren Antonio Jerez (Aftonbladet 2002-01-25) tankar kring mordet på 

Fadime. Han menar att integrationspolitiken måste förändras och att det måste finnas en ömsesidig 

tolerans mellan invandrare och infödda svenskar för att inga fler hedersmord ska begås. Av rädsla för att 

bli kallad rasist är det många lärare som inte vågar ta diskussionen om demokrati och jämställdhet med 

de nyanlända invandrarna, vilket kan leda till att vissa invandrare kan fortsätta att bära med sig 

patriarkala värderingar från deras hemländer. 

Samtidigt känner jag sorg och ilska över att det till stor del är just de svenska politikernas och 

myndigheternas naivitet, okunskap och feghet som lett fram till ett samhälle där inhumana tankar 

och levnadsmönster kunnat frodas inom vissa invandrargrupper under täckmantel av kulturella 

eller religiösa särdrag (Jerez, Aftonbladet 2002-01-25). 

Återigen påpekas det ansvaret som samhället har när hedersmord begås. Det går inte att enbart peka på 

individens enskilda problem utan samhället måste arbeta förebyggande för att kunna förhindra liknande 

företeelser (de los Reyes & Mulinari, 2005:129). 

I en artikel i Göteborgs-Posten (2002-02-06) understryks det att hedersmord inte har något med religion 

att göra utan handlar snarare om kulturen som de bär med sig från sina hemtrakter. Invandrarmän som 

har blivit marginaliserade i det svenska samhället känner sig hotade av familjens kvinnor som har blivit 

mer självständiga då männen på detta sätt förlorar sin status och egen identitet. Vad som inte får 

glömmas bort är att männen också är offer för diskriminering och utanförskap. De män som kommer till 

                                                 
2
 Även Helsingborgs Dagblad (2002-01-23) för liknande argument.  
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Sverige från ett annat land kan ha svårigheter med att etablera sig i det svenska samhället, och deras 

söner ärver ibland faderns patriarkala värderingar. För att bryta det patriarkala generationsbandet måste 

resurser också läggas på invandrakillarna så att de kan ta avstånd från en ”skambaserad 

moraluppfattning” (ibid). Vad som måste poängteras är att den roll mannen har i en hederskultur ofta är 

påtvingad mot hans vilja. I denna aspekt blir även mannen ett offer för hederskulturen där det är lika 

skamfullt för honom att bryta sig loss som det är för kvinnan att bryta normerna (Güngör & Dervish 

2009:22).  

Till skillnad från andra perioder vi har behandlat i uppsatsen har denna en mer nyanserad debatt. Det är 

relativt jämnt fördelat mellan de tre olika diskurser; feministisk, kulturell och intersektionell. Samhällets 

ansvar har fått en större roll i debatten om hedersmord vilket kan ha att göra med att det finns en större 

förståelse för hur denna typ av mord ser ut. Debatten börjar gå från att ha handlat om huruvida 

hedersmord har med kultur eller inte att göra, till att handla om eventuella samhälleliga lösningar. 

Framförallt ses den bristande integrationen som en orsak till att hedersförtryck kan fortgå i Sverige. 

Innan vi går vidare till resultatanlysen för nästa period besvaras studiens första frågeställning här nedan: 

Vilka diskurser var framträdande i dagspressens framställning av ”hedersmord” efter morden på Sara, 

Pela och Fadime? 

 

Vad vi kan se i vår analys är att det skedde en stegvis förändring av diskursen under åren då morden på 

Sara, Pela och Fadime skedde. Från att ha varit heta debatter där framförallt feminister motsatte sig 

begreppet hedersmord och huruvida det hade kulturella förklaringar, till att hedersmord blev ett mer 

etablerat begrepp i media där många debattörer argumenterar för kulturella förklaringar. Vad som 

präglade perioden efter morden på dessa kvinnor var talet om kultur, framförallt den kurdiska kulturen. 

Eftersom de kvinnor som blev mördade hade en kurdisk bakgrund riktades strålkastarna på den kurdiska 

kulturen. Därför växte också ett stort motstånd från bland annat kurdiska debattörer och feminister som 

menar att särskilja hedersmord från andra kvinnomord är främlingsfientligt och stigmatiserar hela 

grupper. De som däremot hävdar att det går att identifiera kulturella förklaringar till hedermord menar 

att utsatta kvinnor osynliggörs om inte kulturella skillnader belyses.   

Under denna period delades diskursen i två delar; den feministiska och kulturella. När det kommer till 

de som förespråkar kulturella förklaringar hävdades att hedersmord har med kultur att göra, men inte 

religion. Det går inte att tillskriva en hel kultur detta fenomen eftersom det existerar flera olika kulturer 

inom samma geografiska område. Detta betyder alltså att hedermord kan förekomma i vissa geografiska 

områden utan att resten av befolkningen är medvetna om detta. Dessutom förekommer hedersmord i 
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flera länder med skilda kulturer. En annan viktig aspekt som kulturförespråkare påpekar är att skillnaden 

mellan hedersmord och andra mord är legitimiteten den får från samhället. Om en man mördar sin 

hustru i västvärlden på grund av svartsjuka eller missbruk tar samhället ett tydligt avstånd från denna 

handling. Om en man däremot i en hederskultur mördar sin dotter med bevarandet av hedern som motiv 

får han sannolikt en större förståelse och uppmuntran från sin omgivning.  

Den andra delen av diskursen, den feministiska, vill inte erkänna skillnader mellan hedersmord och 

kvinnomord utan ser istället detta som en del av det universella patriarkala våldet. Däremot kan våldet ta 

olika uttryck beroende på den geografiska platsen. De ser risker med att ständigt försöka hitta skillnader 

mellan kulturer då detta skapar en starkare ”vi- och dom” känsla och ger bränsle åt främlingsfientliga 

grupper. 

Efter mordet på Fadime kunde vi identifiera ytterligare en diskurs om hedersmord, nämligen det 

intersektionella. Ansvaret börjar nu lyftas från individen till samhället. Några debattörer kritiserar 

samhällets sätt att hantera hedersmord och menar att den bristande integrationen är en bidragande orsak 

till att flera kvinnor lever under hedersförtryck i Sverige.  

Även om det finns olika diskurser i denna debatt så menar Ekström (2005:39) att samtliga debattörer har 

ett gemensamt mål: att få sitt perspektiv att framstå som bättre än de andra. De utsatta kvinnorna 

används här som ett verktyg för att förstärka sina argument och därmed hamnar dessa kvinnor i 

skymundan.  

5.4 Mordet på Maria, 2012  

Ledarskribenten Lilian Sjölund (Hudiksvalls tidning 2012-04-27) anser att varje hedersmord som sker i 

Sverige är ett misslyckande från samhällets sida, och ett svek från de feminister som inte 

uppmärksammar unga flickor och kvinnors situation. Hon anser också att när frågan om hedersmord tas 

upp på den politiska dagordningen tystas den ned av rädslan för att framstå som främlingsfientlig.  

Ytterligare kritik riktas mot hanteringen av hedersmord i Sydsvenskan. Hoten som flera unga människor 

utsätts för tas inte på allvar hos kommuner, regering och andra myndigheter. Det finns inga rutiner på 

samarbete mellan olika myndigheter när det kommer till hedersbrott.  När dessa unga människor lämnas 

ensamma att själva klara sin situation är risken stor att fler hedermord kommer att inträffa (Sydsvenskan 

2012- 05-02).  

Chefredaktören Jan Helin (Aftonbladet 2012-04-29) har beslutat för att publicera namn och bild på 

Maria med motiveringen att han inte ville att hon skulle bli ett ”anonymt offer i statistiken”. En 
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avvägning gjordes då man beslutade att det är viktigare att ge Maria ett ”ansikte i rapporteringen” än att 

ta hänsyn till de misstänkta. 

Det finns en önskan från advokaten Elisabeth Massi Fritz och juristen Amana Saraj Landin (Göteborgs-

Posten 2012-05-02) att hedersbrott ska införas i svensk lagstiftning. Detta vill de eftersom de anser att 

det är nödvändigt att göra en särskiljning mellan detta brott och annat brott. Dessutom tror de att genom 

en lagstiftning kommer samhället att erkänna hedersvåld vilket gör det möjligt att på sikt förändra 

attityder och värderingar. Här vill de alltså särskilja hedersmord från annat mord då det finns kulturella 

skillnader som gör att det inte går att se hedersmord som en del av det  patriarkala förtrycket (Kurkiala, 

2005:238). 

För tolv år sen hade de flesta politiker och debattörer en helt annan syn på hedersbrott, man såg detta 

våld som vilket annat kvinnovåld som helst i världen. Mannen sågs som det främsta hotet för kvinnans 

frihet inom alla samhällen och inte bara i de vi kallar för hederskulturer (Dagens Nyheter 2012-05-20). 

Kvinnan är i ett ständigt underläge gentemot mannen som har kontroll över hennes sexualitet, liv och 

umgänge (Gemzöe, 2008:45). I Dagens Nyheter skriver artikelförfattaren: ”det fanns en tidsanda av att 

inte vilja skilja ut hedersvåld från det vanliga ’mäns våld mot kvinnor’”. Denna syn som politiker och 

debattörer hade förändrades dock efter mordet på Fadime. De flesta är nu överens om att det finns ett 

specifikt hedersvåld som skiljer sig från andra typer av våld (Dagens Nyheter 2012-05-20). 

Socialstyrelsen har riktat kritik mot Landskrona kommun för hur de behandlade fallet med Maria då hon 

under en lång tid sökt hjälp. Maria kände sig hotad av sin familj och vände sig därför till socialtjänsten, 

men enligt Socialstyrelsen hade kommunen inte tillräckligt med kompetens kring hedersrelaterade brott. 

Därför kräver Socialstyrelsen att kommunen genomför åtgärder för att förhindra att något liknande kan 

ske igen. Journalisten Britta Svensson menar att det är vanligt att de äldre i familjen beslutar om själva 

hedersmordet, men att det är de yngre bröderna som får utöva mordet då de riskerar minst fängelsestraff. 

Så gick det till när Sara mördades i Umeå av sin yngre bror och kusin (Expressen 2012-11-15). Även 

Wikan (2009:44,56) menar att förövarna ofta är unga just eftersom de har minst att förlora, de riskerar 

med andra ord lägre fängelsestraff än om deras äldre släktingar hade utfört dåden.  

Efter att ha analyserat de artiklar som berör mordet på Maria besvarar vi här nedan den andra och den 

tredje frågeställningarna i vår studie: 
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Vilka diskurser är idag framträdande i dagspressens framställning av ”hedersmord” efter mordet på 

Maria? 

Det var svårt att finna någon direkt debatt kring själva begreppet hedersmord. Nu är de flesta överens 

om att hedersmord existerar och är olikt från annat kvinnomord. Den diskurs vi identifierade var den 

intersektionella. Debatten har övergått till en diskussion om lösningar på problemet och vem som bär 

ansvaret för de unga människornas liv, samhället eller individen. 

Eftersom vi konstaterade att det skedde en stegvis förändring av diskursen efter morden på Sara, Pela 

och Fadime är det inte så förvånande att debatten har avsvalnat kraftigt sedan det första rapporterade 

hedersmordet. Nu ligger fokus på samhällets lösningar för att förhindra att detta ska ske igen. Detta tror 

vi beror på att det idag finns en större kunskap kring ämnet och en mer utbredd forskning som har ökat 

förståelsen för hedersmord. Därför finns det inte heller lika många kritiska röster till kulturella 

förklaringar som det fanns under sent 90-tal och tidigt 2000-tal. 

Finns det skillnader i dagspressens diskurs kring ”hedersmord” idag jämfört med perioden mellan 1996 

till 2002? 

Det finns väsentliga skillnader mellan dessa perioder då den första perioden präglades av en debatt där 

olika diskurser belystes, och den andra perioden kännetecknas av en diskussion hur samhället ska 

motarbeta detta våld. Den främsta kritiken som framförs i artiklarna idag är hur någon kunde bli 

”hedersmördad” igen nu när vi (samhället) har mer kunskap kring ämnet. Det finns fortfarande inga 

rutiner för hur dessa individer ska bli bemötta i olika institutioner. Dessutom finns det i stort sett inget 

samarbete institutioner emellan, vilket gör att dessa individer riskerar att hamna ”mellan stolarna”. 

 

6 Diskussion 

I följande kapitel presenteras en diskussion kring resultatet från vår undersökning. Vi diskuterar också 

huruvida valet av metod var lämpligt för syftet för denna uppsats och vilka fortsatta 

forskningsmöjligheter det finns.  

6.1 Rädslan för att bli kallad rasist 

Att begreppet ”hedersmord” och antaganden om att detta skulle vara kulturellt betingat stötte på sådant 

motstånd i den offentliga debatten efter mordet på Sara, Pela och Fadime kan ha flera orsaker. Något 

som vi tror och som många andra debattörer spekulerar om är att det fanns, och finns fortfarande, en 

rädsla för att bli kallad rasist om någon yttrar sig om kulturella skillnader. Varför flera kurdiska 
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debattörer starkt motsatte sig det påstående att ”hedersmord” skulle vara kopplat till kultur är kanske 

inte så konstigt. Eftersom de uppmärksammade ”hedersmördade” kvinnorna hade alla en kurdisk 

bakgrund blev den kurdiska kulturen särskilt stigmatiserad om det hävdas att ”hedersmord” legitimeras 

genom kulturen. Varför vissa feministiska debattörer är så starkt emot kulturella förklaringar är mer 

komplicerat att förstå. En tänkbar förklaring kan vara att feministerna alltid poängterar kvinnans 

underläge gentemot mannen och ”hedersmord” är ännu ett uttryck för detta (Gemzöe, 2008:46).  På 

detta sätt får feministerna ytterligare argument för att föra fram sin egen agenda, strävan för jämlikhet 

bland kvinnor och män, om ”hedersmord” endast ses som ett patriarkalt våld. 

6.2 Diskurser 

Genom att se ”hedersmord” som en del av det patriarkala våldet som existerar på många platser i 

världen  uppmärksammas den utsatthet som många kvinnor idag lever i, inte bara de som lever i en så 

kallad hederskultur. Den feministiska diskursen undviker också att stigmatisera enskilda grupper som 

anses vara kulturellt främmande genom att säga att våldet existerar överallt men tar sig olika uttryck.  

Det problematiska med denna diskurs är att många kvinnors blir osynliggjorda om kulturens påverkan 

bortses. ”Hedersvåld”, trots sina likheter, har väsentliga skillnader till ”vanligt” kvinnovåld vilket gör att 

de förtryckta kvinnorna blir osynliga om insatser är skräddarsydda efter infödda svenska kvinnors 

behov. Därför är det av största vikt att uppmärksamma skillnaderna för att kunna hjälpa alla utsatta 

kvinnor utefter deras enskilda behov. 

Utifrån de artiklar vi behandlar i denna uppsats kunde vi inte identifiera något maskulint perspektiv, 

alltså män som är offer för ”hedersförtryck”. Det kan självklart bero på att det är betydligt fler kvinnor 

som drabbas, men det är ändå anmärkningsvärt att det inte i någon artikel nämner män som offer
3
. Att 

män också blir utsatta för ”hedersförtryck” och att män som förövare också kan vara offer är något 

framförallt den feministiska diskursen inte tar upp. Män som går ut med sin homosexualitet eller gifter 

sig med kvinnor utan att få lov riskerar också att bli förtryckta. Dessutom är deras roll som beskyddare 

av familjen oftast påtvingad och de tar en stor risk om de ifrågasätter denna roll. Om det skulle påpekas 

för feminister att det saknas ett maskulint perspektiv på ”hedersvåld” skulle de förmodligen försvara sig 

genom att säga att även män som blir ”hedersförtryckta” är ett uttryck för patriarkatet. Det kan mycket 

väl stämma, eftersom vi lever i ett patriarkalt samhälle blir även män offer när de inte lever upp till 

normer.  

                                                 
3
 Vi är medvetna om att det finns ett känt fall där en man vid namn Abbas Rezai blev hedersmördad i Sverige 2005. Han 

behandlas dock inte i några utav de artiklar som är underlag för denna studie. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Abbas_Rezai&action=edit&redlink=1
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Problemet är att bilden av ”hedersförtryck” blir alltför ensidig när kvinnor beskrivs som offer och män 

som förövare, när vi vet att även män kan vara offer och likväl kan kvinnor vara förövare. Det 

feministiska diskursen är därför enligt vår mening otillräcklig för att kunna beskriva 

”hedersvåldsproblematiken” och i sin tur arbeta förebyggande. 

Genom att utgå från en kulturell diskurs och belysa kulturella skillnader går det också att förstå olika 

företeelser såsom ”hedersmord” och förstå de mekanismer som ligger bakom. Istället för att generalisera 

kvinnors utsatthet belyses de individuella behoven för att i sin tur kunna ge skräddarsydda insatser. Om 

det förutsätts att kultur är något föränderligt går det att på lång sikt att förändra attityder hos de som är 

uppväxta i en hederskultur, och på så sätt stoppa ”hedersvåldet”. 

Det finns en risk med att påstå att ”hedersförtryck” är kulturellt betingat då hela grupper tenderar att 

stigmatiseras. Risken ligger i att en viss kultur eller en hel nation förknippas med ”hedersförtryck” om 

det inte tydliggörs att kulturer är föränderliga och har variationer inom varje nation. Detta ger bränsle till 

främlingsfientliga makter som vill förstärka skillnaden mellan svenskar och invandrare. Det vi alltså kan 

konstatera är att problemet inte ligger i själva kulturperspektivet, utan hur begreppet ”kultur” tolkas, 

förstås och hur det används.  

Vad som förvånade oss mest är oförmågan att kunna se ”hedersmord” utifrån ett mer nyanserat 

perspektiv efter morden på Sara och Pela. Debatten delades i två läger där ”hedersmord” ansågs 

antingen vara ett utryck för kultur och tradition eller ett uttryck för det universella kvinnovåldet. Inga 

försök till överskridanden mellan diskurserna kunde återfinnas förrän efter mordet på Fadime, då 

började ”hedersmord” ses som ett patriarkalt våld med kulturella inslag där även samhället har ett 

ansvar. Detta tyder på att det fanns en stor okunskap när det gäller ämnet och att debatten fastnade i 

”hedersmordets” orsaker och om det överhuvudtaget existerar. De utsatta kvinnorna och männen 

hamnade i bakgrunden där deras röster inte blev hörda.  

För att kunna förstå hur en hederskultur fungerar och komma i bukt med ”hedersvåld” anser vi det vara 

önskvärt att utgå från en intersektionell diskurs. Det är alltför förenklat att endast se detta våld utifrån ett 

genusperspektiv eller kulturperspektiv. Andra aspekter såsom etnicitet och klass är också viktiga för att 

kunna förstå hedersproblematiken på ett djupare plan och för att i sin tur förebygga våldet. Problemet 

med en intersektionell diskurs är att den blir helt oväsentlig om den inte används på rätt sätt. Det gäller 

att se olika fenomen såsom klass, kön och etnicitet i ett mångdimensionellt samband (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:99). 
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6.3 Metoddiskussion 

Eftersom vi ville granska framställningen av ”hedersmord” i tidningsartiklar var språket det väsentliga, 

vilka ordval som författarna använde och vilka ord som inte användes. Därför var diskursanalys det mest 

lämpliga redskapet för att granska språket och samtidigt se de maktförhållanden som språket genererar. 

Det som diskursanalysen missar är individperspektivet, den belyser inte människan bakom texten. 

Däremot är inte vårt syfte med studien att studera individer utan texter och därför blir detta inte ett 

problem för vår undersökning. Något som också blir problematiskt med en diskursanalys är att 

forskarna, i detta fall vi som studenter,  är med och skapar diskursen vilket gör att det blir svårt att 

avgöra om resultatet har validitet. Dock menar vi att vår öppenhet angående vårt tillvägagångssätt 

möjliggör för andra att granska vår uppsats. Vår medvetenhet för diskursanalysens problem har medfört 

att vårt tillvägagångssätt har anpassats för att undvika samtliga hinder.   

6.4 Hedersmord eller inte?  

Redan innan vi påbörjade denna uppsats hade vi den uppfattningen att hedersmord existerar, eftersom vi 

tidigare har skrivit en b-uppsats kring ämnet vilket har bidragit till vår förförståelse. Anledningen till att 

vi benämnde hedermord och dess synonymer med citationstecken till en början var på grund av vi ville 

vara öppna och inte påverka läsaren. Vi håller inte med den feministiska diskursen som förs i 

tidningsartiklar då hedersmord skiljer sig från andra kvinnomord då detta även drabbar män, vilket gör 

att det inte går att endast benämna detta som kvinnomord. Dessutom har detta mord en legitimitet i vissa 

kulturer i jämförelse med andra mord i exempelvis Sverige där samhället tar ett tydligt avstånd. Våldet 

sker också i ett kollektiv där förövarna är den närmsta familjen och släkten, bestående av både män och 

kvinnor. Att förneka hedersmordens existens leder till att de utsatta osynliggörs som inte får den hjälp 

de är i behov av. Om institutioner skräddarsyr deras insatser efter svenska kvinnor missgynnas de utsatta 

som lever i hederskulturer.  

Diskursen om hedersmord har varit varierande under en lång period, men nu har den stannat upp. Åren 

efter morden på Sara, Pela och Fadime präglades av en hetsig debatt där debattörer och politiker ville få 

sin åsikt hörd. Dock var deras argument enligt vår uppfattning ofta ogrundade och saknade substans. 

Debattörerna har visserligen några poänger, men detta hamnar i bakgrunden när flera debattörer hamnar 

i en skriftlig kamp med varandra där alla vill föra fram sin egen agenda. 

Utifrån de tidningsartiklar vi har behandlat som är skrivna under perioden 2012-2013 kan vi konstatera 

att debatten kring hedersmord idag är nästan obefintlig. Ingen tidning tar direkt ställning utan fokus 

ligger istället på vad samhället ska göra för att motverka hedersmord. Vi anser att det är viktigt att 
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debatten om hedersmord fortsätter så att överskridanden mellan de olika diskurserna kan ske. Hela 

samhället måste tillsammans arbeta mot hedersförtrycket och detta blir problematiskt om politiker, 

debattörer och feminister har olika utgångspunkter och därför har svårigheter med att samarbeta.   

6.5 Fortsatta studier 

Vad vi kan se finns det väldigt lite forskning om det maskulina perspektivet på hedersmord. Därför vore 

det intressant att utföra en kvalitativ studie kring utsatta mäns upplevelser av att leva under 

hedersförtryck.  Vi tror att det finns ett stort mörkertal av män som blir utsatta, likväl som det finns ett 

stort mörkertal av kvinnor som blir utsatta. För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att belysa 

alla aspekter kring hedersrelaterat våld, och här tror vi att forskningen kan bidra till en större förståelse.   
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