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Abstrakt 
Författare: Ana Popović & Melissa Leković 

Titel: Hedersrelaterat våld – en kritisk diskursanalys av svensk dagspress 

 

Efter mordet på Fadime Sahindal skrevs det om hedersmord/hedersförtryck mer än någonsin i 

svensk dagspress. Debatten har skiljt sig avsevärt åt gällande detta ämne. I vårt fall har vi 

intresserat oss för hur diskursen kring hedersmord ser ut i svensk dagspress. Utifrån detta 

syfte har vi även försökt besvara på vilket sätt är hedersmord en religiös respektive kulturell 

företeelse enligt dagspressens beskrivning. Ytterligare en fråga som vi har försökt besvara är 

hur hedersrelaterat våld/förtryck uttrycker sig i fråga om kön i dagspressen. Som metod och 

teori har vi använt oss utav Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och tredimensionella 

modell i analysen av vårt material. Resultatet utav vår studie visade att det fanns såväl 

kulturella som religiösa förklaringar till hedersmord. Ytterligare framkom det att det fanns 

även andra förklaringar utöver dessa två nämligen: genus och patriarkala strukturer. 

Sammanfattningsvis kunde vi utläsa att det fanns fem teman som låg som grund för hur 

diskursen kring hedersmord ser ut i svensk dagspress. De fem teman är: genus, religion, 

religion & kultur, patriarkala strukturer och kultur.  

 

Nyckelord: heder, hedersmord, hederskultur, förtryck, våld, religion, islam och genus 
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1. Inledning 
Vad får en far att mörda sin dotter? Vad får en bror att mörda sin syster? Heder och 

hederskultur kan i detta fall vara ett svar på frågan. Sara (vars riktiga namn är Maisam Abed 

Ali, men i media var mer känd som Sara vilket också var hennes smeknamn) var det första 

kända offret för hedersmord i Sverige, 1996.  Mordet på Fadime Sahindal i Uppsala var dock 

det fallet som skrev historia kanske för att hon gick ut offentligt och varnat för att hennes 

familj skulle ta livet av henne eftersom hon hade ”trampat på deras heder”. Fallet om Fadime 

väckte många frågor, framförallt i media. Det har skett flera mord i hederns namn efter fallet 

om Fadime. Enlig FN så sker det cirka 5000 hedersmord om året. I Sverige har det inträffat 

sex fall av hedersmord, men mörkeantalet kan tänkas vara många fler än bara dessa. (Uppsala 

Fria 2013-13-18). Åsikterna om vad hederskultur innebär skiljer sig. I olika debatter om 

hederskultur har det diskuterats huruvida ämnet är förknippat med religionstillhörighet eller 

om det har en kulturell betydelse. Kanske kan det vara både och? – Eller kanske en 

kombination? Trots allt som skrivs om hederskultur så är ämnet mer komplext än den bild 

media framställer.  

Denna uppsats ligger bakom det intresset vi har för att skapa en förståelse för vad begreppet 

”heder” betyder i detta sammanhang och vilka bakomliggande faktorer det finns för ett mord i 

hederns namn. Det ligger i vårt största intresse att se på alla aktiva aktörer i en hederskultur, 

och försöka öka förståelsen för detta fenomen som är så främmande för oss i dagens svenska 

samhälle. Vår förförståelse av hedersmord är den bild som media till större del givit oss, en 

bild som inte alla gånger varit rättvis eller klar i fråga om vad hedersmord/hederskultur 

faktiskt innebär. En förutfattad mening om hedersmord citerade även Fadime i riksdagen 

under sitt tal ”Att hedersmord inte är något som endast gäller för muslimer och sker inom 

islam”. Varför väljer vi ändå att hänga upp oss på islam? En av anledningarna till varför är för 

att icke-västliga invandrare i Norden är muslimer. (Wikan 2009: 50). Denna förutfattade 

mening är anledningen till varför vi har valt att ha islam som utgångspunkt i denna studie när 

vi diskuterar huruvida hedermords är religiöst eller inte. Vi anser att det inte endast bör ses till 

konsekvenserna inom en hederskultur utan även öka kunskapen för hederskulturer och 

orsakerna bakom förtrycken och morden inom dessa kulturer.  
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2. Syfte och problemformulering 
Vårt syfte är att genom en diskursanalys undersöka huruvida hedersmord och hedersrelaterat 

våld/förtryck är förknippat med religion eller kultur. Det material vi har valt att använda oss 

utav är tidningsartiklar från diverse dagstidningar. Den diskursanalys vi kommer att göra 

grundar sig alltså på vad dagspressen skriver om hedersmord. I vår framställning kommer vi 

även deskriptivt redogöra för olika syn på begreppet ”heder”. Vi har valt att ha islam som 

utgångspunkt när vi diskuterar om hedersmord har något med religion att göra. Den centrala 

frågeställning i vår studie är hur och vad dagspressen skriver om hedersmord. Utifrån denna 

frågeställning försöker vi även besvara följande frågor:  

• På vilket sätt är hedersmord en religiös respektive kulturell företeelse enligt 

dagspressens beskrivning? 

• Hur uttrycker sig hedersrelaterat våld/förtryck i fråga om kön i tidningsartiklar?  

 

3. Bakgrund 
Sara, Pela och Fadime är tre namn som har gått till svensk historia i fråga om hedersmord. 

Dessa tre fall har satt hederskultur på kartan och blivit ett nytt fenomen för Sverige. Ett 

fenomen som varit främmande i Sverige fram till 90-talet. Saras historia är det fall som 

skakade om Sverige och för första gången blev folket tvungna att konfronteras med 

konsekvenserna av hederskultur. Pela och Fadime var två andra fall som skapade stora 

rubriker i media och fick Sverige att öppna ögonen ytterligare för det främmande fenomenet. 

Dessa tre namn utgör en bra utgångspunkt för diskussion kring hederskultur och ligger därav 

som lämplig bakgrund för ämnet. 

 Här nedan redogör vi för deras respektive historia och fall, som berört hela landet.  

3.1. Maisam Abed Ali -”Sara” 

Den 15 december 1996 i Umeå blir den då femtonåriga Sara mördad av sin sextonåriga bror 

och sin sjuttonåriga kusin. Knappt ett dygn efter mordet anmälde sig de två pojkarna 

självmant till polisen därför att det hör till ”god” hedersmordstradition att man står för sin 

handling och heder.  

Familjen hade bott i Sverige sedan 1992 och kommer ursprungligen från irakiska Kurdistan. 

Fadern hade ensam vårdnad om både Sara och hennes bror, Sara blev utsatt för grov och 

upprepad misshandel av sin pappa.  
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Manliga släktningar hade upprepade gånger hotat Sara till livet bland annat genom följande 

ord ” Du ska inte tro att du slipper döden bara för att din mamma gjorde det”. (Wikan 2004: 

33-34). Enligt pappan hade Sara försvenskats och kastat vanära över hela släkten.  

En av mördarna var farbroderns son, Yasser. Efter mordet framkom det att allt var planlagt av 

Saras pappa och hans fyra bröder redan ett år innan. Bröderna hade kommit fram till att 

”problemet – Sara” behövde lösas och den enda lösningen för att bibehålla familjens heder 

var att döda henne. Dock hade bröderna inte bestämt vem som skulle utföra gärningen.  Att 

låta minderåriga utföra hedersmord är inte ovanligt i samhällen där hedersmord hör till 

traditionen, därför att straffen blir minimala. Saras bror, Maitham, fick tre år och sex 

månaders fängelsestraff. Kusinen Yasser, som polisen ansåg hade en viktigare roll i mordet, 

fick fyra års fängelse. Hade dessa unga män varit vuxna skulle straffet ha blivit livsstids 

fängelse (Wikan 2004:44). .  

Trots att Saras död väckte många frågor inom svensk politik så fick det inga större 

konsekvenser därför att myndigheterna ansåg att våld mot kvinnor är ett unversellt problem 

och att våld kopplat till kultur inte existerar, i och med detta så existerar inte hedersmord 

heller. Myndigheterna oroade sig över att detta ämne skulle ge näring åt rasistiska 

strömningar vilket i sin tur ledde till att man sopade problemem under mattan. (Wikan 2004: 

45).   

3.2. Pela Atroshi 

Pela kom till Sverige tillsammans med sin familj år 1995, de var sju barn och Pela var äldst. I 

boken ”En fråga om heder”(Wikan 2004:48) berättar systern Breen att barnen var glada över 

att komma till Sverige. Glädjen blev dock inte långvarig då pappan satte upp stränga regler 

för sina döttrar och de fick inte gå ”över gränsen”.   

Pappan var rädd för att flickorna skulle förstöra familjens rykte och heder och hade därför ett 

stort kontrollbehov över dem. Pressen blev för stor för henne och det resulterade till att hon 

rymde hemifrån. Breen berättar att Pela försökte skapa sig en framtid på egen hand men 

kämpade med sin identitet då hon nu stod båda utanför det kurdiska och det svenska 

samhället. Trots att familjen i dessa fall utgör det största hotet är det ändå en viktig kärna hos 

en individ och familjen är en plats man vill tillbaka till. Familjen letade efter Pela men hittade 

inte henne. Efter ett tag återvände Pela självmant hem på grund av sina syskon som hon 

älskade och inte kunde leva utan. Hon bad familjen om förlåtelse och pappans svar blev: ”Om 

du vill göra mig glad, ska du gifta dig”. (citerad i Wikan 2004:49).  
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Sommaren 1999 åkte Pela och hennes familj till Irak för att gifta bort Pela. När Pela väl 

kommer dit säger pappa att hon inte kommer få gifta sig och blir istället skjuten i sovrummet i 

familjens hus. Mordet inträffade den 24 juni 1999. Det utmärkande för mordet på Pela var att 

det prövades i irakisk domstol innan det togs upp i Sverige. Den 9 oktober 1999 föll ärandet i 

domstol i Dahouk. Pappan och en av farbröderna blev dömda till fem månaders fängelse, 

villkorligt. Systern Breen som bevittnade mordet tog kontakt med svensk polis. Hon visste att 

det låg fyra män bakom mordet: tre farbröder och hennes pappa. Två av farbröderna hade 

svenskt medborgarskap och hade kommit tillbaka till Sverige innan resten av familjen.  

I ett polisförhör sa Pelas farbror: ”Vi kunde inte acceptera hennes beteende för att det 

bringade dåligt rykte över familjen. Trots flera familjemöten för att kunna hantera problemet, 

men vi lyckades inte på grund av att offret insisterade på att fortsätta med sitt dåliga 

beteende” Farbrodern avslutar med följande uttal ” Jag är fabror till offret Pela, och jag tror 

innerst inne och på grund av det fruktansvärda jag såg av henne och hört om henne i det 

främmande landet, att hon förtjänade mer än döden för att hon höll på att förstöra livet för en 

anrik familj, som har sitt rykte och sin heder bland kurderna”(citerad i Wikan 2004:50).  

3.3. Fadime Sahindal 

Fadimes familj är kurdisk och kommer från Elbistan i sydöstra Turkiet. Hennes familj hade 

bott i Sverige i tjugo år. Precis som Sara och Pela ansågs Fadime ha blivit försvenskad. Hon 

krävde mer frihet än vad familjen tillät. Hennes manliga släktningar började vakta henne 

eftersom de inte tyckte om hennes ”västerländska” livsstil. Fadime trotsade familjen och bröt 

mot alla spelreglar i både fråga om sexuell kyskhet och val av kärlekspartner. Det viktigaste i 

dessa typer av hederskultur är flickornas ärbarhet. All kontakt med det motsatta könet utanför 

eller före äktenskapet är den största skammen en flicka kan dra med sig. (Wikan 2009:37-39) 

Ens goda rykte är viktigt i fråga om att bevara sin och familjens heder, det goda ryktet är 

viktigare än själva sanningen. Det kan alltså ryktas om att en flicka har blivit sedd med en 

pojke och det kan räcka som bevis för att anklaga henne för vanära. I Fadimes fall hade man 

bevis. Den tredje september 1997 såg Fadimes pappa henne på gatan tillsammans med 

pojkvännen Patrik. (Aftonbladet 2002-01-23). Fadime fick senare ett ultimatum av familjen 

där hon fick välja mellan dem och Patrik. Fadime valde Patrik.  Fadime får då besked om att 

hon inte längre är en del av sin familj och får därmed leva i exil, vilket innebar att hon aldrig 

fick komma tillbaka till Uppsala och skulle hon göra det så skulle hon bli dödad (Wikan 

2009:39).  
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Exilen är en lösning i vissa miljöer bland annat i den turkiska Kurdistan som Fadimes familj 

kom ifrån. Men det dröjde inte länge innan familjen spårade upp henne. Männen i släkten 

började hota henne via telefon. Fadimes bror fick i uppgift att mörda henne och precis som 

Saras bror så fick Fadimes bror denna uppgift på grund av att han var omyndig och straffet 

skulle därför bli mildare för honom.  

Hoten fortsatte och blev värre ju längre tid det gick, Fadime stod inte ut längre och valde att 

kontakta polisen. Hon hoppades på att få skydd av dem och även informera dem om hennes 

situation ifall något skulle hända henne. Fadime berättar i sitt tal i riksdagen, den 20 

november 2001, att polisen inte tog henne på allvar, och att för dem verkade hennes historia 

vara en påhittad ”saga”. Hennes sista utväg var att använda sig utav massmedia för att få 

hjälp. Hennes syfte med det var att uppmärksamma hennes situation och på hennes familj. 

Detta trodde hon skulle vara ett sätt att få familjen att lämna henne ifred.  

Men familjen blev istället rasande, att offentligt hänga ut familjemedlemmar på detta sätt 

ansågs var ytterst oacceptabelt i dessa kulturer. Talet som Fadime höll den 20 november 2001 

blev hennes sista. Den 21 januari 2002 åker Fadime tillbaka till Uppsala för att ta förväl av 

sina två systrar och sin mamma, hon skulle åka till Kenya i ett halvår för att göra sitt 

examensarbete. Fadime åkte till sin syster Songüls lägenhet där de tre systrarna och mamman 

skulle mötas. Men vid niotiden denna kväll förändrades allt. Fadimes pappa ringer och bankar 

på dörren. Kvinnorna i lägenheten väljer att inte öppna. Efter ett tag upphör bankandet och  

allt verkade säkert, då öppnar Fadime dörren. I samma ögonblick möts hon av sin pappa som 

rusar fram och skjuter henne på nära håll. Det första skottet träffar henne i bakhuvudet och 

hon faller ihop. Redan här var hon död, men pappan avlossade ännu ett skott. Han böjde sig 

över henne och sköt henne vid munnen. Både före och efter skotten skrek pappan ” Jävla 

hora, varför kom du in i min familj” (Wikan, 2004: 112).  

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om hederskultur och hedersmord. Forskningen 

har skett både nationellt och internationellt, dock har den största delen av forskningen 

behandlat de fall vi tidigare nämnt i vår bakgrund. Forskningen som presenteras i detta kapitel 

har olika utgångspunkter såsom antropologi, sociologi, religionssociologi och till viss del 

även religionsvetenskapliga.  
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Den norska socialantropologen Unni Wikan har i boken En fråga om heder (2004) gjort en 

jämförelse mellan de kända hedersmordsfallen i Sverige och liknande fall i Norge där 

problematiken också finns. När det talas om hederskulturen i Sverige (utifrån böcker och 

media) läggs fokuset på etnicitet medan i Norge lägger man snarare fokus på religionen som 

orsak, framförallt islam. Unni Wikan anser att hedersvåld/förtryck i första hand handlar om 

kvinnans sexualitet och männens behov att kontrollera den samt den rättighet kollektivet anser 

sig ha över individen.  

I sin bok Om heder (2009) analyserar Unni Wikan fenomenet hedersmord. Hon diskuterar hur 

heder är ett begrepp som är kopplat till kön, Wikan menar att män har heder och kvinnor har 

skam i kroppen. I denna bok lägger Wikan stor vikt på vilken innebörd hedersmord faktiskt 

har. Hon diskuterar även hedersbegreppet och vilken betydelse kvinnans sexualitet har för ett 

upprätthållande av familjens heder.  

Kenneth Johansson är redaktören för antologin Hedersmord- Tusen år av hederskulturer 

(2005). Författarna i denna bok är forskare som under lång tid studerat hederskulturer runt om 

i världen. Forskarna utgår från att hedersmord tar sig i uttryck i subkulturer och är därför 

främst ett fenomen kopplat till kultur. Men samtidigt redogör författarna för hur 

hedersrelaterade handlingar även kan ses ur olika religiösa sammanhang.  

I antologin Perspektiv på manlighet och heder (2010) med Merike Hansson som redaktör, 

belyser sex författare ämnet heder ur såväl teoretiska som praktiska perspektiv på både 

strukturell och individuell nivå. Författarna behandlar religionens betydelse i fråga om heder 

men även skambegreppet. Det utmärkande i denna antologi är hur författarna sätter ämnet i 

relation till det svenska samhället. En av författarna i denna antologi är religionshistoriken 

Kenneth Ritzén med specialisering på islam. I sitt kapitel skriver Ritzén att hedersvåld varken 

har sin grund i religion eller kultur, som alternativ föreslår han att hedersmord är en 

kombination av en rad olika strukturella och individuella orsaker.  

Sociologen Åsa Eldén presenterar i sin avhandling Heder på liv och död- våldsamma 

berättelser om rykten, oskuld och heder (2003) kurdiska och arabiska kvinnors livsberättelser 

och diskuterar dessa i förhållande till både religion och kultur. Även Eldén anser att 

hedersrelaterat våld varken är en kulturell eller religiös företeelse.  

 



	   10	  

I artikeln Is honor killing a ”Muslim phenomenon”? Textual interpretations and cultural 

representations (2011) författad av Recep Dogán, diskuterar författaren huruvida hedersmord 

har stöd i islam. Dogán kommer fram till att hedersvåld är ett fenomen som sker genom 

kulturell påverkan och att islam inte stödjer någon form av våld i hederns namn.  

Maria Carblin undersöker i sin bok Mellan tystnad och tal- flickor och hedersvåld i svensk 

offentlig politik (2010) den hedersmordsdebatt som skett i svensk offentlig politik mellan 

1995-2008. Carblin studerar integrations- och jämställdhetspolitik, hennes avhandling visar 

därför hur hedersvåld har blivit en politisk fråga och att det därför uppstår ett behov att 

definiera och förklara våldet. Hon lägger även stor vikt vid definitionen av hedersbegreppet 

då Carlbin anser att det krävs en stor kunskap om ämnet innan man kan definiera vad 

hedersvåld faktiskt är. 

I artikeln Oskuld och heder (2009) har Astrid Schlytter m.fl. gjort en studie där de har 

intervjuvat pojkar och flickor som kommer från familjer med någon form av heder som norm. 

Studien visar vilken betydelse socialtjänsten och skolan har för dessa ungdomar samt 

integrationens villkor i Sverige.  

Kulturantropologen Mikael Kurkiala skriver i sin artikel Interpreting honour killings: The 

story of Fadime Sahindal (1975-2002) in the Swedish press (2003) att kulturens roll i 

hedersvåld måste erkännas utan rädsla för att reproducera rasism. Vidare menar han att man 

inte bör dra slutsatsen att den kurdiska kulturen är mer kvinnoförtryckande än andra kulturer.  

Kurkiala betonar även att det finns en skillnad mellan svenska mäns våld mot kvinnor och den 

våld som förekommer i hederns våld. Männen i den första gruppen brukar i första hand vara 

pojkvänner/män- ex pojkvänner/män till offret och inte familjemedlemmar och våldet inom 

den gruppen sker inte på grund av en gemensam moralprincip.  

I boken Violence in the name of honour- theoretical and political challenges (2004) lägger 

författarna Mojab & Abdo stor betoningen på att hedersvåld inte endast kan ses i förhållande 

till islam och kulturer i Mellanöstern utan det är ett fenomen som genom historien har funnits 

i andra kulturer och religioner.  

Tidigare forskning har försökt att definiera hedersbegreppet utifrån olika perspektiv på ämnet. 

Forskarna verkar till större del lägga fokus på den betydelse kultur har i fråga om 

hedersrelaterade handlingar.  
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En del forskare har studerat huruvida hedersvåld har något stöd i islam, dock verkar samtliga 

forskare vara eniga om att hedersvåld inte har sin grund i islam eller någon annan religion 

överhuvudtaget.  

I denna studie kommer vi med hjälp av en kritisk diskursanalys att diskutera dels 

dagstidningars framställning av fenomenet hedersvåld men också forskarnas tidigare studier 

om ämnet.  

5. Material och metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för det material och metod vi valt att använda oss utav i 

vår empiri. Vi avslutar denna del med ett avsnitt där vi självkritiskt diskuterar vårt val av 

material och metod.  

5.1. Material 

De källor vi har valt att använda oss utav i denna studie är tidningsartiklar från diverse 

svenska dagstidningar. Valet av artiklarna har baserats på de frågeställningar denna studie 

bygger på. Vi har därför valt främst artiklar som diskuterar frågan om hedersmord är en 

religiös eller kulturell företeelse, men även artiklar som diskuterar hedersbegreppet rent 

generellt och hur genus i en hederskultur tar sig i uttryck. För att få fram vårt material gick vi 

via databasen mediearkivet Retriever. Innan vi påbörjade vår sökning valde vi att utgå från två 

varianter av tidningsartiklar: ledar- och debattartiklar. Anledningen till just varför vi har valt 

att utgå från dessa två varianter var på grund av att vi ansåg att deras diskurser skiljer sig åt 

från varandra. Ledarartiklar visar tidningens politiska ställning medan en debattartikel framför 

en åsikt av bland annat politiker, forskare eller företrädare för någon organisation eller något 

företag. Ytterligare en avgränsning vi gjorde var att avgränsa tiden. På grund av detta sökte vi 

endast efter artiklar skrivna mellan tidsperioden 2002-2013. Orsaken till varför vi valde att 

använda oss utav artiklar skrivna så tidigt som år 2002 var för att efter mordet på Fadime 

Sahindal (2002) ökade debatten kring hederskulturen i svensk dagspress. Där av ansåg vi att 

vi inte kunde försumma de artiklar skrivna under denna tid.  

När vi sökte i mediearkivet Retriever utgick vi från följande nyckelord: hedersmord, religion 

och kultur. Sökningen resulterade i sammanlagt 73 artiklar, av dessa var sex artiklar 

ledarartiklar och fyra artiklar var debattartiklar. Av de sex ledarartiklar vi fann, valde vi att 

använda oss utav fem av dessa. Den sjätte uteslöt vi på grund av att den inte bidrog till något i 

vår analys.  
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Av de fyra debattartiklar som fanns till hands valde vi endast tre utav dessa, vi ansåg att den 

artikeln vi uteslöt inte bidrog till något nytt utan mer eller mindre påminde om de resterande 

tre debattartiklarna. Därefter valde vi att göra en frisökning på samtliga tidningars hemsidor, 

detta för att se om vi kunde nå fler resultat eller hitta träffar som inte fanns i databasen. 

Genom denna sökmetod valde vi ytterligare en ledarartikel och tre debattartiklar som vi ansåg 

vara relevanta för föreliggande studie. Anledningen till varför vi valde ytterligare en 

ledarartikel och tre debattartiklar genom frisökningen var eftersom vi ansåg att det var mest 

lämpligt att ha lika många artiklar från varje tidnings-sektion (debatt/ledare). Anledningen till 

varför vi valde att ha lika många artiklar från respektive sektion är för att vi ansåg att det vore 

mest rättvist att ha en jämn fördelning mellan dessa två sektioner. Databasen mediearkivet 

Retriever och frisökningen på tidningarnas hemsidor resulterade i sammanlagt ett urval av 

tolv artiklar, varav sex artiklar var ledarartiklar och sex var debattartiklar. Eftersom vi i vår 

frågeställning har ställt oss frågan om hur dagspressen uttrycker sig i fråga om genus, gjorde 

vi även en sökning på mediearkivet Retriver med en kombination utav nyckelorden: 

hedersmord och genus samt hedersmord och kön (resterande avgränsningar var likadana som 

tidigare). Av denna sökning fann vi några artiklar, dock var ingen utav dem varken 

ledarartiklar eller debattartiklar och därför inte användbara för vår studie. Men eftersom vi var 

intresserade av att hitta en artikel som även diskuterar genusfrågan inom hederskultur fick vi 

istället vända oss till frisökningen i diverse dagspress. Detta resulterade i att vi till slut fann en 

artikel som behandlar just det ämnet.  

Vi valde just dessa tidningar (GT, Dagens Nyheter, Kvällsposten, Expressen. Aftonbladet och 

Göteborgsposten.) därför att de har så stor betydelse i dagspressen, och vad vi menar med det 

är att de har oräkneliga läsare och därmed kan de till stor del påverka det svenska folkets syn 

på ämnet. En del artiklar handlar om att hedersmord har att göra med kultur, andra att det har 

med religion att göra och vissa handlar om att det varken rör sig om det ena eller det andra. 

Det relevanta för oss har varit att se vad dessa teorier grundar sig på.  

Ledartiklarna var tagna från följande tidningar: GT (Göteborgstidningen), Dagens Nyheter, 

Kvällsposten och Expressen. Debattartiklarna var tagna från Aftonbladet och 

Göteborgsposten. Vårt urval av tidningar utgår från den avgränsning vi gjorde i databasen där 

vi utgick från storstadspress och tidsskrifter. Även frisökningen utgick från dessa två 

avgränsningar.  
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5.2. Metod 

Som vi tidigare nämnt så har vi valt att använda oss utav en kritisk diskursanalys som metod i 

denna studie.  

Språket som idé, struktur, tradition och individers användning av språket, deras språkpraktik 

(både skriven och talad) och relationen mellan dessa är central för en allmän diskursanalys. 

(Otterbeck, 2010:155)  

Winther-Jørgensen och Philips menar att språket kan användas som ett redskap för att skapa 

representationer av verkligheten och att dessa representationer inte bara kan ses som 

speglingar av en verklighet som redan existerar utan att representationerna bidrar till att skapa 

den. Vidare skriver författarna att verkligheten finns och att representationerna är verkliga, 

den fysiska världen finns också, dock får den bara en betydelse genom diskurs. (Winther-

Jørgensen & Philips, 2000: 15) Man skulle kunna säga att diskursen klär den fysiska världen 

med hjälp utav språket som används i den sociala praktiken, exempelvis språket som används 

i skrivet tal i dagspressen representerar därmed verkligheten som diskursen beskriver. 

Winther-Jørgensen och Philips (2000:16) menar dock att språket inte enbart är en kanal där 

information eller fakta om världen kommuniceras utan att språket är ett verktyg som 

konstituerar den sociala världen, såväl av sociala identiteter som av sociala relationer. Där av 

är förändringar i diskursen förändringar av den sociala verkligheten. Hur media framställer 

hederskultur påverkar hur det sociala förändras, det vill säga synen på ämnet.   

Vi har valt att utgå från en kritisk diskursanalys där vi använder oss utav Norman Faircloughs 

tredimensionella modell. Här nedan kommer vi presentera denna modell mer djupgående. Vår 

fokus i analysen ligger å ena sidan på hur textens formella drag ser ut och dess lingvistiska 

uppbyggnad, och å andra sidan på den diskursiva praktiken där vi studerar hur artiklarnas 

diskurs är uppbyggd utifrån tidigare diskurser om ämnet. Vi har valt att ta hjälp av två 

element som kan användas som redskap när man studerar den grammatiska delen i en 

textanalys, dessa två element är modalitet och transitivitet. Vi kommer redogöra för dessa två 

begrepp under rubriken ”Kritisk diskursanalys”.  

Innan vi påbörjade vår analys av materialet sorterade vi våra artiklar efter ”teman”. Efter 

genomgången av materialet kunde vi utläsa att det fanns fem ”teman” som genomsyrade 

samtliga artiklar. De fem teman som vi kunde utläsa var: Genus, Religion, Kultur, Religion & 

Kultur och Patriarkala strukturer. Fyra av våra fem teman överrensstämmer med de 

nyckelord vi sökte efter i mediearkivet Retriver och frisökningen.  
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Det femte temtat (genus) fann vi i efterhand då vi aktivt sökte efter en artikel som just 

behandlar detta ämne. I vår analysdel utgår vi från dessa fem teman när vi behandlar vårt 

material. 

5.2.1. Kritisk diskursanalys 

Utifrån en kritisk diskursanalys kan man ställa upp teorier och metoder för att på ett teoretiskt 

sätt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik, social och 

kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. (Winther-Jørgensen och Philips 2000:66). 

Det finns en rad olika kritisk-diskursanalytiska angreppssätt, i denna studie har vi valt att utgå 

ifrån den kända lingvistikern Norman Faircloughs, kritiska diskursanalys. Fairclough har 

konstruerat en tre dimensionell modell som är användbar för diskurs som social praktik. Vi 

ska här nedan förklara Faircloughs modell men först ska vi presentera ett par centrala begrepp 

som beskriver modellen. Den allra viktigaste skillnaden mellan Fairclough´s kritiska 

diskursanalys och övriga är att Fairclough inte endast ser den kritiska diskursanalysen som 

konstituerande utan även konstituerad. (Winther-Jørgensen och Philips 2000:70–71). 

Diskurs är alltså enligt Fairclough en viktig form av social praktik som inte endast 

reproducerar kunskap utan även bidrar till att förändra kunskap, identiteter, och sociala 

relationer, därtill även maktrelationer. (Winther-Jørgensen och Philips 2000:71). Fairclough 

hävdar att diskursiv praktik inte endast reproducerar en diskursiv struktur som redan existerar 

utan dessutom ifrågasätter struktur genom att ge beteckningar åt det som ligger utanför 

strukturen (Winther-Jørgensen och Philips 2000:71). Vidare sysslar Fairclough med teori- och 

metodbyggande med fokus på empirisk forskning som behandlar vardagens språkbruk och 

dess sociala interaktioner. Fairclough förespråkar att man ska göra systematiska analyser av 

skriftspråket i exempelvis massmedia.  

Det är nu det lämpar sig att presentera Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys. För att ge en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse måste alla tre 

dimensioner räknas med.  

Den första dimensionen är textens egenskaper och fokuserar på textens formella drag som 

skapar diskurser samt genrer lingvistiskt. Fairclough presenterar olika redskap som kan 

användas för analysen av denna dimension (text). De två viktiga grammatiska element som 

redskap är enligt Fairclough transitivitet och modalitet. Hur subjekt och objekt förbinds med 

händelser och processer är det man undersöker när man analyserar transitivitet.  
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När man tar hjälp av elementet transitivitet som redskap i sin analys är man intresserad av att 

klarlägga de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha. (Winther-

Jørgensen och Philips 2000:87). Nästa grammatiska element är modalitet, begreppet betyder 

”sätt”, och visar talarens grad av instämmande i sin sats. Vilken modalitet skribenten väljer 

får konsekvenser för diskursens konstruktion. En typ av modalitet är sanning. Modaliteten 

sanning innebär att talaren instämmer helt och hållet i sitt påstående. Olika diskurser använder 

sig utav olika former av modalitet.  

Enligt Fairclough framställer massmedia sin diskurs och sina tolkningar som om dem vore 

fakta. Man skulle därför kunna säga att massmedia använder sanning som modalitet, vilket 

också speglar och främjar deras auktoritet. (Winther-Jørgensen och Philips 2000:88). 

Nästa dimension i Faircloughs modell är diskursiv praktik. I denna dimension studerar man 

hur texten produceras och konsumeras. Denna dimension kan studeras ur olika angrepps-

vinklar. Fairclough förespråkar att man i den diskursiva praktiken ska analysera hur 

textförfattaren/na bygger på redan existerande diskurser för att skapa en text. 

Den sista dimensionen är social praktik. Den relation som finns mellan en text och den sociala 

praktiken kanaliseras via den diskursiva praktiken, eftersom det bara är via diskursiv praktik 

som människor, med hjälp av språket, producerar och konsumerar texter. Texterna formas av 

den sociala praktiken men även textens form påverkar social praktik. En åsikt som är framförd 

i en tidningsartikel kan vara påverkad av den sociala praktiken och diskursen i artikeln 

kommer i sin tur att påverka den sociala praktiken. Ett exempel på denna relation som 

dimensionerna har är följande: en debattinsändare om djurplågeri är en konstruktion av den 

sociala praktiken där det finns exempel på djur som kommit till skada. Denna sociala praktik 

har genom en diskursiv praktik resulterat i en text (debattinsändaren) men diskursen i denna 

text kommer även att påverka den sociala praktiken, till exempel genom att nå ut till sina 

tänkbara läsare. Dock räcker det inte att använda sig utav den diskursiva analysen för att 

analysera den sociala praktiken, detta för att social praktik både består av diskursiva och 

ickediskursiva element. Förutom diskursanalys, enligt Fairclough bör man också använda sig 

av sociologisk teori och kulturteori. (Winther-Jørgensen och Philips 2000:75).                                    

5.3. Kritisk granskning av urvalet utav material och metod 

Vår avgränsning kan innebära att vi går miste om annat som skrivs om ämnet och som har 

kunnat vara relevant för vår studie.  
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Ett alternativ för en mer kvalitativ undersökning hade varit om vi hade använt oss utav 

självproducerande enkäter/intervjuer om synen på dagspressens framställning. Denna metod 

hade visat vilken påverkan materialet haft på individers syn på ämnet och därmed vilken 

betydelse dagspressen har för individers uppfattning.  

6. Teorier och begrepp  

I detta kapitel redogör vi för olika definitioner av hedersbegreppet ur ett såväl historiskt 

perspektiv som ett tvärkulturellt perspektiv. Vi tar även upp synen på heder inom vissa 

grupper inom islam, i detta avsnitt refererar vi till Jan Hjärpe (2004) och hans teorier om 

ämnet. Vidare framställer vi Bruce Lincolns (2003) religionsdefinition och kommer vi i 

senare del av studien kommer att utgå från när vi diskuterar islam. Sista avsnittet behandlar 

området samhälle och identitet, även här utgår vi från Lincoln (2003) och hur han ser på 

förhållandet mellan kultur och religion.  

 

6.1. Hedersbegreppet 

Heder har ingen universell begreppsdefinition. Hur heder definieras varierar avsevärt 

beroende på tid och rum. Genom historien har heder förknippats med något positivt så som 

respekt, ära och hjältemod. Ordet i sig, är än idag, ett värdeladdat begrepp. I såväl europeisk 

historia som i de flesta icke-västliga regionerna har kön haft en betydande roll i fråga om 

synen på heder. (Wikan. 2004:57). I denna könsdimension talade man ofta om en ”man av 

heder” och en ”ärbar kvinna”, vilket också stärker teorin om att det fanns en könsfördelning. 

Mannen bar på ära och därmed heder genom att vara familjens ”ansikte utåt” medan kvinnan 

bar på skam.  

Skam var kopplat till kvinnornas sexualitet och med tanke på de beteckningar som utdelades 

mannen och kvinnan så utgjorde kvinnorna ett hot mot männens heder med kraft av sin 

sexualitet. Hotet mot männens heder var alltså knutet till kvinnornas sexuella beteende. Denna 

syn på begreppet heder har tagit sig i uttryck i såväl Europa och Mellanöstern som i andra 

regioner runt om i världen. I Europa har det funnits muntliga berättelser om vilka 

konsekvenser det fanns för män och kvinnor vid brott mot hedersnormerna. (Wikan. 2004:58).  
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Männen kunde gå in i döden för att upprätthålla sin heder. Det allra största hotet mot en mans 

heder var om en annan man hade sexuellt umgänge med en kvinna i ens familj, framförallt 

hustrun. För att upprätthålla hedern hade mannen två alternativ: antingen dö som en man av 

heder i en duell för att slippa leva i förödmjukelse eller återvinna sin heder genom att döda 

kvinnan. Duellen var en vanlig företeelse på de flesta håll i Europa från 1500-talet och spreds 

norr och västerut från Italien. I europeisk historia fram till 1600-talet var heder en fråga om 

omgivningens värderingar på individen. Hur den sociala omgivningen värderade individen var 

viktigare än ens egen självkänsla eller hederskänsla.  Att döda en hustru på grund av 

äktenskapsbrott var en större sannolikhet i delar av Spanien på 1700-talet medan man i 

exempelvis England, nöjde sig med att exkludera kvinnan från gemenskapen. (Wikan 

2004:58–59). Det var under 1700-talet runt om i Europa som heder blev en fråga om moralisk 

integritet. Tidigare hade man bara sett på heder i socialt anseende, som en yttre komponent. 

 I Europa under 1700-talet växte det fram en ny syn på heder, att heder är en fråga om 

moralisk integritet: om det ansvar individen bär inför sig själv och sin egen moraliska 

måttstock och det man kan kalla för hederskänsla. Denna syn ansluter sig Wikan (2004) också 

till. Heder som en fråga om moralisk integritet må vara utdött i större delar av Europa sedan 

1600-talet men de morden som har skett i hederns namn i Sverige visar att denna syn 

fortfarande finns i andra delar av världen. Sara, Pela och Fadime hade alla tre sitt ursprung i 

Mellanöstern. Fadime Sahindal yttrade i sitt tal i riksdagen ”Det synsätt som mina föräldrar 

hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum […] Det är bättre att en person lider än 

att en hel familj och släkt lider.” (citerat i Wikan, 2009: 224). Detta citat kan vi koppla till 

synen på heder under 1600-talet i europeisk historia där omgivningens värderingar av 

individen spelade en mer betydande roll än individens egen självkänsla. Tidigare så ansågs 

männens heder vara familjens ansikte utåt och även detta lever till viss del kvar i fråga om vad 

heder är. ”Som far och familjeöverhuvud är det hans uppgift att vaka över familjens heder” 

(citerat i Wikan, 2009: 226) även detta citat kommer från Fadimes tal och visar hur 

könsfördelningen genom historien i hederskulturer lever kvar än idag där mannen står högst 

upp i familjens hierarki och ser till att familjens heder bevaras.  

Heder är ett komplext begrepp då det definieras och uppfattas olika i olika miljöer och tider. 

Det är därför problematiskt att försöka förstå heder utifrån det västerländska perspektivet. Vi 

bör därför se på hur heder uppfattas ur andra kulturella perspektiv. Den turkiska, kurdiska och 

persiska varianten av hedersbegreppet är uppdelat i två delar: shirif och namus.  
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Shirif är den grad av heder som man kan ha mer eller mindre utav och kan kopplas med rang, 

prestige och anseende. Namus däremot förhåller sig annorlunda. Om man förlorar namus så 

förlorar man allt. Namus är inget man kan öka, utan snarare bevara, eventuellt förlora eller 

återupprätta. (Wikan, 2009: 11-12). Simon Ekström tar också upp dessa två varianter utav 

hedersbegreppet i boken Hedersmord: Tusen år av hederskulturer (2005). Han menar att 

shirif också har att göra med mannens ärlighet, hans mod att visa sig generös och stå för sitt 

ord. Namus har med kvinnans sexualitet att göra, vilket innebär att mannens och släktens 

heder är kopplat till det rykte kvinnorna som omger honom har. (Ekström, 2005: 17). Om vi 

tar hjälp utav den icke-västerländska definitionen på heder, det vill säga shirif och namus, så 

närmar vi oss en större förståelse för den hederskultur som är så främmande för oss i Sverige. 

Hedersbegreppet skulle kunna definieras ytterligare dock räcker denna definition som grund 

för denna studie.  

 

6.2. Islam och heder 

I detta kapitel kommer vi försöka redogöra för de tolkningar som finns om heder inom islam. 

Syftet med denna del är inte att framställa facit på vad ”islam” säger om heder, utan snarare 

ett försök att förstå hur heder uttrycker sig bland en del muslimer. Hur somliga muslimer ser 

på begreppet heder och hur hederskultur kommer till uttryck inom islam är svårt att besvara 

då det inte finns ett allmängiltigt svar på frågan, det är inte heller säkert att alla muslimer 

tillägnar sig någon hederskultur överhuvudtaget. Sett ur de debatter i media och de 

förutfattade meningar som finns om islam, tenderar islam att ses som en kvinnoförtryckande 

religion, vilket kan vara en av orsakerna till att man kopplar hederskultur och det förtryck som 

finns där till att vara en del av islam. I detta avsnitt kommer vi till en början att deskriptivt 

redogöra för synen på kvinnan inom islam, om hedersmord får något stöd i islam, och om 

tribalism har något med hedersmord att göra. I detta kapitel kommer vi ansluta oss till 

religionshistoriken Jan Hjärpes förklaringsförsök i boken 99 frågor om islam (2004) när vi 

diskuterar ovanstående områden. Syftet med detta kapitel är att skapa en bakgrund till den 

senare diskussion som kommer framföra om huruvida hedersmord är kopplat till islam.  

6.2.1  Hur ska man förstå det kvinnoförtryck som finns? 

Frågan är problematisk då den är omöjlig att besvara. Vilken social situation kvinnor har i 

olika delar av världen varierar avsevärt, ännu svårare blir det när man försöker se vilken 

betydelse religionen har i detta sammanhang (Hjärpe, 2004:64).  
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Rent generellt så kan man säga att det finns en uppfattning om att muslimska kvinnor världen 

över skulle vara underställda männen, allt från deras roll i familjen till deras plats samhället. 

Jan Hjärpe anser att det är omöjligt att uttala sig om muslimska kvinnors sanna situation på ett 

generaliserande sätt, men att det i den traditionella religiösa rätten finns tydliga tecken på ett 

patriarkalt tänkande som grundar sig i att det finns en skillnad mellan könen. (Hjärpe. 

2004:65).  

Mannen räknas som familjens imam i den religiösa rättstraditionen, detta innebär att männen 

har en högre religiös plikt än kvinnorna. I en familj så ses fadern som en ”wali” (förmyndare). 

En muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna, dock ska denna kvinna vara 

tillåten av religionen, exempelvis vara kristen eller judinna. En muslimsk kvinna har inte 

samma rättighet, det vill säga att hon inte kan gå in i ett äktenskap med en icke-muslimsk 

man. (Hjärpe, 2004:66) 

Muslimska länder har kritiserats för bland annat barnäktenskap och så kallade hedersmord. 

(Hjärpe, 2004: 67). Dock menar Hjärpe att ingen utav dessa företeelser är unika inom den 

muslimska världen, men att muslimer som accepterar dessa företeelser anser att religionen 

tolererar detta. 

6.2.2. Har hedersmord något stöd i islam?  

Enligt Hjärpe (2004) så innebär hedersmord att en kvinna dödas av en eller flera släktingar 

eftersom hon har haft, eller misstänkts ha haft en sexuell relation till en man hon inte är gift 

med. Om misstanken har blivit offentlig, har familjen förlorat sin ära och status. Det enda 

sättet för familjen att återupprätta familjens heder har varit att eliminera henne. Först och 

främst utesluts hon från familjegemenskapen och om det inte är tillräckligt, så ska hon 

avlägsnas för gott genom att bli dödad. (Hjärpe, 2004:69). Denna företeelse är i hög grad 

kontroversiell, och för många muslimer väcker denna företeelse starka känslor inte minst när 

förövarna hänvisar till sin ”kultur” eller ”religion, för dem är hedersmord ett brott mot Guds 

lag då den går emot den religiösa normen. (Hjärpe, 2004:69).   

Hjärpe skiljer mellan lokala föreställningar och det som kan utläsas från religiösa källor. Att 

hedersmord är accepterat utav religionen kan ur lokala sammanhang vara möjligt. Ett annat 

sätt att se på det är att man inte gör någon åtskiljning mellan familjenorm och religiös 

tradition. Att förövaren hänvisar till religionen kan fungera som ett försök att försvara sig 

inför andra och även som ett sätt att försvara handlingen för sig själv. 
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6.2.3. Vilken koppling har tribalism med hedersmord?  

Med tribalism menar Hjärpe (2004) att härstamningen är viktig och att individen inte kan 

ställa sig utanför gruppen. Eftersom det inte finns någon starkt offentlig sektor är individen av 

rationella skäl tvungen att vara lojal mot storfamiljen och lyda dess ledare. I detta fall brukar 

männen (oftast de äldre) vara ledarna.  

Den dominerande normen i ett tribialt samhälle är lojaliteten för familjen och dess överhuvud. 

(Hjärpe, 2004: 70). I de fall av våld och mord som har skett i Sverige under 1990-talet och 

början av 2000-talet har de inblandande familjerna just kommit från ett sådant tribialt 

samhälle. Hjärpe (2004) skriver att männens makt och gruppens anseende är kopplat till 

kontrollen av de egna kvinnornas sexualitet. Sexualitet i detta sammanhang ses inte enbart i 

fråga om den fysiska sexualiteten utan även det sexuella som symbol.  

Den tribiala normen tenderar att förlora sin funktion i ett land som Sverige. Där individen 

genom den offentliga sektorn får utbildning, arbete och försörjning och är därför inte lika 

beroende av familjen. Detta innebär en maktförlust för familjen och dess överhuvud. Hjärpe 

menar att detta kan vara en förklaring till varför hedersvåld och hedersmord faktiskt har 

förekommit i Sverige. (2004:72) Religionen kan alltså användas som en legitimering i detta 

sammanhang, men det bör även noteras att det finns kritik mot den koppling som man gör 

mellan religion och hedersrelaterade våldsbrott. (Hjärpe, 2004:71–72) 

6.2.4. Äktenskap  

Om ett äktenskap ska vara giltigt enligt rättstradition krävs det att man uppfyller tre krav: 

både mannen och kvinnan måste samtycka till äktenskapet, ett avtal om brudpenningen och 

ett undertecknat äktenskapskontrakt. Ett utav dessa krav är att det måste finnas ett samtyckte 

till äktenskapet så är tvångsäktenskap ett brott mot de regler som finns. (Hjärpe, 2004: 73) 

Trots dessa krav förekommer det fortfarande tvångsäktenskap på många håll i den muslimska 

världen, även bland de europeiska muslimerna. Arrangerat äktenskap hör till tribalismen. Att 

till exempel gifta sig med sin kusin, eller åtminstone med någon med samma religions- eller 

etnisk tillhörighet anses önskevärt. Arrangerande äktenskap blir allt ovanligare bland den 

yngre generationens muslimer i Europa (Hjärpe, 2004: 73) 
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6.3. Religionsdefinition – Bruce Lincoln 

Vi har valt att utgå utifrån Bruce Lincolns religionsdefinition i boken Holy Terrors – Thinking 

about Religion after September 11 (2003).  

Vi anser att Lincolns religionsdefinition lämpar sig till det ämne denna studie behandlar 

eftersom hans definition är uppbyggd på så sätt att den kan ses utifrån ett större perspektiv, då 

han talar om allt från individ till samhälle. Lincoln menar att religionsdefinitioner är tillfälliga 

försök att klargöra ens egna tankar. Han redogör för två olika “modeller” av religion.  

Den första är maximalistmodellen, där man anser att religion borde genomsyra alla aspekter 

av det sociala, den andra är minimalistmodellen som begränsar religionen till ett specifikt 

område och där man skyddar sina privilegier mot staten. Lincoln menar att definitionen kan 

börja med den minimalistiska typen av religion men att den minimalistiska typen måste vara 

rymlig nog att täcka den maximalistiska typen också. Vilket innebär att man bör ta hänsyn till 

båda typerna och inte utesluta någon utav dem.  

Att definiera religion utifrån en aspekt, exempelvis bara ur ett samhällsenligt perspektiv, är ett 

misslyckande, enligt Lincoln (2003:5) eftersom vi på så sätt normaliserar vissa traditioner 

men samtidigt avfärdar andra. För att kunna definiera religion måste man utgå utifrån de fyra 

domänerna: diskurs, praktik, samhälle och institution. Dessa bör man enligt Lincoln se som 

delar av ett sammanhang.  Man bör förstå att ett religiöst ämne är också bundet till moraliska 

värden som fungerar som en bas för individens identitet. Ytterligare styrs vissa samhällen mer 

och ibland mindre strängt av institutionella strukturer som styr gruppen och befaller sina 

medlemmar lydnad. Religion kan därför inte endast ses ur en aspekt, utan måste ses i ett större 

sammanhang, t.ex. ur ett historiskt och geografiskt perspektiv. Vidare skriver Lincoln att en 

lämplig definition därför bör vara flexibel och varierande utifrån dessa fyra domäner: 

Diskurs - En diskurs kan inte bli religiös bara på grund av dess innehåll, utan också från sitt 

anspråk på auktoritet och sanning. För att en diskurs ska få en religiös grund, måste den även 

ha en skrift med åsikter och traditioner som inte har förändrats genom tiderna. Ett exempel på 

en sådan skrift är Koranen.  

Praktik - Praktiken har som mål att producera en verklig värld enligt den religiösa diskursen. 

Det är genom seder och ritualer som praktiken visar sig. 
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Samhälle - Genom samhället bygger medlemmarna upp sin identitet, även här genom den 

religiösa diskursen som riktlinje. Medlemmarna följer samma texter och engagerar sig i 

samma saker, de har även en gemensam tolkning över bland annat hur skrifterna ska tolkas. 

Institution - En institution kan till exempel vara präster, eller tjänstemän. Det är dem som 

reglerar den religiösa diskursen. Det är också institutionen som säger vad som är giltigt 

respektive inte giltigt. 

Alla dessa fyra domäner är nödvändiga för att något överhuvudtaget ska kunna kallas för 

religion. (Lincoln, 2003:5-8) Varje domän kan utvecklas och betonas i olika grader, de kan 

även relatera till de andra domänerna på olika sätt.  

Dessa fyra domäner är Lincolns religionsdefinition och bör alltså inte ses var för sig, utan mer 

som delar av en helhet, där dessa domäner samspelar och interagerar med varandra.  

6.4. Samhälle och identitet  

I fråga om hur Lincoln ser på förhållandet mellan begreppen: kultur och religion, bör vi gå 

tillbaka till begreppen “maximalist” och ”minimalist”, för att på bästa sätt besvara frågan. En 

”maximalist” ser religion som det centrala området av kultur, djupt involverad i etiska och 

estetiska normer som är bestämda av samhället. Moralen inom religionen ansågs skapa 

kulturella preferenser. Synen som maximalister har på minimalister är att det minimalistiska 

systemet upplevs som kraftfullt och påträngande, en allvarlig frestelse för den blivande eliten 

och ett farligt hot mot alla. Minimalister däremot ser ekonomi som den centrala domänen av 

kultur och att religion begränsas till en privat sfär och metafysiska frågor. Minimalisterna 

upplevde det maximalistiska systemet på två sätt: vissa upplever det som en förförisk 

skenmanöver medan andra upplevde det som en förbittrad atavism, som är kapabla till 

reaktionära motattacker (Lincoln, 2003: 59).  

 Estetik och etik är enligt Lincoln (2003) områden där grupper artikulerar och definierar sina 

preferenser, eller som vissa kallar det, sina “värden”. Enligt honom innehåller estetik praktik 

och diskurs. Etik rör sig om moral i form av abstrakta lärosatser och konkreta 

praktikutföranden. Om estetik och etik utgör de två delarna som beskriver kultur, utgör 

religion den tredje. (Lincoln, 2003: 55) Den tredje komponenten (religion) har en unik 

förmåga att stabilisera och stötta de andra komponenterna, i detta fall estetik och etik.  
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Det är religion som utgör vissa specifika mänskliga preferenser, med transcendent status 

genom att konstituera de som uppenbara sanningar, uråldriga traditioner, gudomliga 

befallningar och liknande.   

7. Presentation utav empirin 

I denna del av studien kommer vi att presentera det resultat vi har fått fram med hjälp av vårt 

material. Här kommer vi att deskriptivt framställa dagspressens syn på hederskultur utifrån de 

tolv artiklarna vi haft till vår användning. I detta kapitel kommer vi att sammanfatta samtliga 

artiklar. Dispositionen är uppbyggd på så vis att vi först kommer att presentera debatt-

artiklarna för att slutligen framföra ledarartiklarna.  

Under varje rubrik (debattartiklar/ledarartiklar) kommer vi att framställa artiklarna i 

kronologisk ordning där vi börjar med den äldsta publicerade artikeln.  

7.1. Debattartiklarna 

MORD – en hederssak? Våldet mot kvinnor är problemet (Aftonbladet. 2002-03-15) 

Denna debattartikel är skriven utav fem forskare som har studerat hedersförtryck: Paulina de 

los Reyes – docent i ekonomisk historia, Susanne Johansson – doktor i kulturgeografi, 

Wuokko Knocke – docent i sociologi, Irene Molina – doktor i kulturgeografi och Diana 

Mulinari – doktor i sociologi. 

Författarna till debattartikeln skriver att de som diskuterar hedersmord som en kulturell 

företeelse är blinda för svenska patriarkala strukturer och förklarar överlägset kvinnoförtryck 

som ”kulturella drag” hos invandrargrupper. Enligt författarna är denna syn kulturrasism. 

Efter mordet på Fadime Sahindal har det startat en debatt om kvinnoförtryck, våld mot 

kvinnor och patriarkat.  

Enligt författarna har debatten kring hedersmord rört sig mellan de positioner som förklarar 

våld mot kvinnor som en del av det universella patriarkala förtrycket och de som använder sig 

utav kulturreduktionistiska förklaringar.  

Enligt författarna är det fel att hävda att det handlar om ”invandrare” utan istället handlar det 

om den patriarkala kultur som dominerar alla samhällen i världen, även det svenska.  

Vad är det som gör att frågor om förtryck och övergrepp hänvisas till kulturella drag hos den 

invandrade befolkningen och deras barn? Författarna menar att det inte är fel att tala om 

kultur men att man bör ha i åtanke att kultur finns överallt, även i Sverige.  
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Det finns även ett svensk patriarkat som kan ses som en kulturföreteelse men det finns en stor 

skillnad mellan att påstå att kultur har en betydelse och att använda kultur som den enda 

förklaringen till alla samhällsfenomen inklusive förtryck. ”Kultur” har använts ofta för att 

förklara kvinnovåld. Detta kulturreduktionistiska ställningstagande följer ett kolonialistiskt 

mönster. Att skilja på den inhemska befolkningens kultur och en kultur för den invandrade 

befolkningen är att förneka att invandringen påverkar och ändrar den kulturella verkligheten i 

ett samhälle. Man kan inte förstå ”svenskhet” utan att ta med invandringen i beräkningen. 

Människor med en kulturreduktionistisk syn på kvinnoförtryck anser att invandrade personer i 

Sverige är endast bärare av ”hemlandskulturer”. Detta perspektiv utgår från antagande att det 

finns en ”svensk” kultur och olika ”invandrarkulturer” som till exempel den kurdiska eller den 

turkiska kulturen. Dessa föreställda kulturer uttrycks av forskare och debattörer i termer av 

”kulturavstånd”. Det är ett problematiskt begrepp som är identifierat som en pelare i 

kulturrasismen.  

Hur vi uppfattar manligt och kvinnligt är beroende av platsers historia och de strukturer som 

format platserna. Det är svårt att fastställa vad som är en del av den kurdiska historien. Man 

kan inte bortse från att en kurdisk man som begått ett mord i Sverige tillhör en etnisk 

minoritet som diskrimineras och placeras utanför många delar av samhällets trygghetsnät. Att 

i ”andra kulturer” eller på andra platser försöka hitta lösningen eller förklaringen på mordet på 

Fadime är enligt författarna att hänvisa till det gamla bibliska ordspråket: ”Att se grandet i sin 

broders öga, men inte bjälken i sitt eget.” Ytterligare en konsekvens av detta synsätt är att det 

stängs dörrar för att gemensamt lösa problemet – våld mot kvinnor. 

 

 

Alla kvinnor har rätt till sitt liv: Fadime- ett år efteråt (Aftonbladet 2003-01-22) 

Feministen Gudrun Schyman skriver i sin debattartikel att så länge vi i Sverige lever i tron om 

att kvinnoförtryck är ett kulturellt problem kan vi leva gott på myten om det jämställda 

Sverige. Unga flickor som gifts bort mot sin vilja och kvinnor som förnekas rätten till sin 

sexualitet och friheten att själva bestämma över sitt liv ses i Sverige som ett ”kulturellt” 

problem snarare än ett allmänt uttryck för kvinnoförtryck. Var mordet på Fadime Sahnidal ett 

uttryck för kvinnoförtryck som finns i alla länder och kulturer?  Eller var det ett uttryck för en 

specifik hederskultur?  
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Gudrun Schyman skriver att vi måste svara ja på båda frågorna. Samhället bör skaffa sig 

större kunskap över vad hederskultur innebär över lag när det gäller flickor som hotas av 

manliga familjemedlemmar som hänvisar till sin ”heder” när de försöker kontrollera sina 

döttrars och systrars liv. Men å andra sidan får vi inte glömma att det finns en problematik 

som får oss att blunda när det gäller ”vanliga” svenska mäns kontroll och misshandel och 

mord på svenska kvinnor. De kulturella dragen inom en viss kultur får inte innebära att 

problem förminskas och att problemen enbart förkommer i just den gruppen. Det är ett 

misslyckande för hela jämställdhetspolitiken när den inte omfattar alla kvinnors rättigheter. 

Ett annat misslyckande är att beskriva det ”svenska samhället” som nästan jämställt och 

”andra kulturer” som patriarkala, enligt Schyman är detta två stora misstag. Å ena sidan 

förminskar vi det förtryck som drabbar kvinnor i Sverige och å andra sidan skapar vi ett ”vi 

och de” där de som lever enligt andra seder och bruk utesluts ur svenskheten och ”vi”-

gemenskapen.  

I vårt svenska samhälle och i vår svenska kultur finner vi kvinnor som hotas, misshandlas och 

mördas på grund av familjens heder, men lika finner vi kvinnor som drabbas på samma vis av 

män som använder andra argument för sitt våld.  

I artikeln skriver Gudrun Schyman att jämställdhetspolitiken i Sverige har misslyckats med att 

begripa sig på invandrade eller asylsökande kvinnors erfarenheter. Enligt debattören måste vi 

våga belysa det strukturella våldet mot kvinnor, samtidigt som vi måste se till invandrade 

kvinnors specifika erfarenheter.  

 

 

Manifestationen mot hedersmord kan gynna islamofobi (Göteborgs-Posten 2006-01-
19) 

Författarna Thaher Pelaseyed och Nazem Tahvilzadeh diskuterar i sin debattartikel den syn 

som arrangörerna bakom Vita nejlikors festival har på hedersvåld. Arrangörerna belyser 

hedersbrott som något som är kopplat till kultur och religion. Deras festival (Vita nejlikor) 

arrangeras under namnet ”Kultur, religion och hedersrelaterat våld”.  Festivalen grundades till 

minnet av Fadime Sahindal. Syftet med festivalen är att synliggöra hedersbrotten och 

kvinnorna som har fallit offer för ”reaktionära, religiösa, hedersrelaterade och kvinnofientliga 

seder och bruk”. Den analys föreningar som arrangerar festivalen lägger fram om 

hedersproblematiken talar för ett tydligt islamofobiskt perspektiv.  
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I integrationsdebatten ger arrangörerna kritik mot det mångkulturella och ”kultur-

relativistiska” synen på rättigheter som Sverige lurats in av de religiöst utövande muslimerna 

som enligt arrangörerna anses vara världens mörka krafter. Vidare i arrangörernas analys av 

hedersbrott anses inte patriarkala strukturer i ett samhälle eller i familjen vara en orsak till 

kvinnornas underordning. Istället anser de att en ”icke-modern” och ”ociviliserad” tradition 

enligt islam, med rötter främst från mellanöstern är den verkliga orsaken till varför dessa 

kvinnor är förtryckta.  

 

Enligt författarna bidrar arrangörerna av festivalen till en uppdelning av ett ”vi och de” i 

Sverige och förstärker den institutionella diskrimineringen. Vidare skriver författarna Thaher 

Pelaseyed och Nazem Tahvilzadeh i sin debattartikel att hedersbrott förekommer minst lika 

frekvent bland människor med svenskt ursprung, och att enbart skylla på en religion och 

kultur istället för patriarkala strukturer, osynliggör offrets situation. Författarna vill betona att 

hedersvåld är en fråga om generellt kvinnoförtryck och inte något som är knutet till kultur och 

religion.  

 

 

Rättsväsendet okunnigt om hedersvåld (Aftonbladet 2011-06-17) 

Frilansskribenten Cheko Pekgul skriver i sin debattartikel att det är oacceptabelt att 

domstolarna köper de unga sönernas bekännelser. 2005 mördades 20-årige Abbas Rezai, 

troligen på grund av sin relation med en afghansk flicka. För mordet på Abbas Rezai tog sig 

flickvännens unge bror på sig skulden.  

Det svenska rättsväsendet köpte versionen om att han stod själv bakom dådet. Debattören 

Pekgul anser att efter de uppmärksammade morden på Sara, Pela och Fadime så borde 

rättsväsendet känna till att hedersmord planeras utav hela familjen. Det är oftast de yngre 

sönerna som tar på sig ansvaret men egentligen så ligger hela familjen bakom mordet, i såväl 

planering som genomförande.  

De unga männen vågar oftast inte svika familjen genom att erkänna sanningen. Men i fallet 

om Abbas Rezai pekade flickvännens bror till slut ut sina föräldrar som de skyldiga.  

Riksåklagaren beviljade resningen i målet. Detta visade att familjerna i dessa typer av fall inte 

längre kunde be de yngre sönerna att ta på sig skulden.  
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Den unga mannen i detta fall tog en stor risk när han pekade ut sina föräldrar som de skyldiga, 

konsekvensen att förråda sina föräldrar innebar att han skulle fördömas av släktingar och 

landsmän eftersom han har svikit sina föräldrar.  

Cheko Pekgul vill lyfta fram att förtrycket på unga män också måste synliggöras. Mordet på 

Abbas Rezai visar att det inte endast är kvinnor som utsätts för hedersförtryck utan att även 

unga män blir drabbade. Förtrycken kan resultera i att en del unga män tvingas agera väktare 

och i vissa fall även begå våldshandlingar. Andra unga män kan tvingas in i arrangerande 

äktenskap.  

En ytterligare aspekt som debattören vill lyfta fram i fråga om hederskultur är kvinnornas 

aktiva roll i hedersförtrycket. En vanlig framställning i media är att det är männen som är 

hederskulturens och hemmets onda härskare, att det är pappor och bröder som kontrollerar, 

hotar och slår flickorna. Men i verkligheten har även mödrarna en stark position i hemmet och 

i själva verket är det främst mödrarna som hindrar döttrarna från att leva ett självständigt liv. 

Det är svårt att trotsa en mamma, då mammans roll lutar mer åt ett psykologiskt förtryck. Det 

kan vara svårt att trotsa en mamma som gråter och är besviken. Mördaren i dessa typer av 

familjekonflikter har oftast stöd utav kvinnorna. 

 

Sluta förklara Fadimes död på fel sätt. (Göteborgs-Posten. 2012-01-20) 

Debattören Rasool Awla skriver i sin debattartikel att Fadimes död har i årtal felaktigt 

förklarats i olika medier. Enligt debattören är det en felaktig förklaring att kvinnor i en 

hederskultur drar skam över släkten genom att ha en pojkvän med en annan 

religionstillhörighet än sin egen.  

Det som i själva verket är deras ”brott” är att de inlett en relation överhuvudtaget. I alla 

möjliga sammanhang kan man läsa och höra att orsaken till varför Fadime mördades var för 

att hon valde en svensk kristen man.  

Hedersmord är inte något som är specifikt för en kultur, klass eller etnisk grupp. Dessa typer 

av brott förekommer enligt Awla bland såväl muslimer som religiösa minoriteter i 

islamvärlden. Dessa typer av brott är dock vanligast bland icke läs- och skrivkunniga 

muslimer som är bosatta på landsbygden i Mellanöstern, Afghanistan och Pakistan. 

Hedersmord har gamla anor och förekom i Mellanöstern före islams födelse. Det är alltså 

inget fenomen som har uppstått bland invandrargrupper i Sverige. 
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I miljöer där hedersmord är ett vanligt förekommande så kan minsta avvikelse från de 

kulturella normerna leda till mord. De som har mördats i hederns namn i Sverige, har inte alla 

haft förhållanden, vissa har mördats på grund av deras önskan att skiljas från sin partner. 

Rasool Awla belyser journalisternas makt och menar att de just därför också har ett stort 

ansvar. Samma dag som Fadime mördades skrev en tidning: ”26-åriga Fadime har under flera 

år levt på flykt undan sin familj och sina släktingar sedan hon har träffat en svensk pojkvän”. 

Dessa formuleringar kan enligt debattören skapa rasism, främlingsfientlighet och islamofobi.  

Det finns många svenska feminister och vänsterorienterade grupper som inte gör någon 

skillnad mellan våld som begås i hederns namn och våld som begås av västerländska män mot 

kvinnor. Patriarkala normer ligger till viss del bakom allt det våld som män utsätter kvinnor 

för, inklusive hedersvåld. Dock finns det fundamentala skillnader mellan orsakerna bakom 

och formerna av våldet. Det räcker alltså inte endast att förklara hedersvåld genom att peka på 

patriarkala strukturer. Att jämställa hedersrelaterat våld med våld i nära relation som 

förekommer över hela världen, vore enligt författaren ett svek mot alla kvinnor som 

härstammar från kyskhetskulturer.  

 

 

Hedersförtrycket måste stängas ute från skolan (Aftonbladet 2013-09-15) 

Människorättsjuristen Robert Hannah skriver i sin debattartikel att den svenska debatten om 

hederskultur har i många år varit fokuserad på extremer, som hedersmord och 

oskuldskontroller. Vardagsheder som drabbar betydligt fler offer än de kända mordoffren 

glöms bort. Dagligen utsätts kvinnor för ett socialt tryck där familjen och släkt pressar dem att 

följa de stenhårda normer som gäller i en hederskultur. Vid val av kärlekspartner finns det 

flera krav, såsom att gifta sig med någon från samma kulturella och religiösa bakgrund eller 

att homosexuella inte kan vara öppna med vem man är. Dessa krav skapar stor press på 

individer i en hederskultur. För att komma till underfund med hedersförtrycken krävs 

preventiva åtgärder med fokus på vardagshedern. Klassrummen är en viktig startpunkt, 

skolorna måste vara en fristad för ungdomar som är utsatta för hedersförtryck. Skolorna bör 

därför lyfta fram hedersproblematik, individens rättigheter enligt svensk lag, hedersförtryckets 

effekt på människans frihet och var man som drabbad kan vända sig för hjälp och stöd.  
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Religiösa friskolor och religiösa samfund borde granskas. Religiösa friskolor bör lära ut att 

ungdomar får välja sitt eget liv och vem man vill älska. Om en religiös friskola inte lever upp 

till detta måste den oavsett allt stängas ner.  

Det är inte rasistiskt att kräva att skolor, samfund och föreningar följer värderingar om att alla 

människor har rätt att välja vem man älskar. I dagens Sverige bör ingen tvingas att leva under 

ett hedersförtryck. Det finns inga undantag, mänskliga rättigheter gäller för alla.  

 

7.2.  Ledarartiklar  

DEBATT/FRISKOLORNA. Muslimska skolor producerar hedersmord. (Göteborgstidningen 
2003-05-10) 

Under 1990-talet skedde en friskolereform som ledde till att allt fler skolor växte fram. Idag 

finns det i Sverige mer än hundra religiösa friskolor. De muslimska skolorna leder till mer 

segregation. Författaren till artikeln Moloudi Esmail skriver att dessa skolor grundar sig på att 

man gör en skillnad mellan könen. Skolorna lär ut att kvinnor och barn är männens ägodelar 

och att männen kan bestämma över deras liv. Enligt författaren grundar sig detta på islam.  

De muslimska skolorna producerar följande: hedersmord, barnaga, könsstympning och 

könsdiskriminering bland barn med invandrarbakgrund.  

Det har blivit tabu om att tala om invandrarkultur, religion och att kritisera mångkulturen, här 

har enligt författaren myndigheternas integrationspolitik misslyckats. De muslimska skolorna 

undervisar urgamla seder och bruk till eleverna och distanserar dem från samhället.  Esmail 

skriver i sin debattartikel att religion bör vara en privatsak och inte ha något att göra med barn 

och kvinnors liv. Vidare menar han att barnen ska skyddas från de vuxnas förkärlek för 

urgamla traditioner, kulturella riter och ideologiska påtryckningar. De religiösa skolorna 

arbetar för könsdiskriminering och för att lyckas med integrationspolitiken måste vi förhindra 

segregation och isolering bland invandrarbarn genom att stänga av alla religiösa skolor.  

 

 

DEBATT/FYRA ÅR EFTER FADIME. Vi har fortfarande mycket att göra! (Göteborgs-

tidiningen. 2006-01-21) 

Hedersmord har sin grund i kulturer med starka kopplingar till religiösa och traditionella 

regelverk. Heder är något som en familj och släkt tillsammans bär på.  
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Författaren Moloudi Esmail skriver att även männen är offer för denna hederskultur genom 

diskriminering, fördomar och segregation. Författaren definierar kultur som ett sätt att leva på 

och att kultur och sedvänjor handlar om livsstil och förväntningar i livet. I praktiken utgör 

mångkulturalism ett hot mot individens rättigheter och frihet, framförallt för unga kvinnor och 

barn. Mannens religion och kultur är det som avgör hur kvinnor och barn ska anpassa sig till 

familjens seder, kultur och bruk.  

Enligt författaren kan man förebygga omänskliga handlingar genom att begränsa den 

inflytande religionen har i familjen och i barnets miljö samt utveckling.  

Författaren ger ett exempel på hur detta kan lösas och det är bland annat att religiösa skolor 

borde stängas ner och att man borde införa ett förbud mot slöjan på barn under 16 år. Dessa 

typer av åtgärder anser Esmail ger barn en trygghet i samhället.  

 

 

Hedersmord- aldrig spontana (Kvällsposten 2008-12-11) 

Författaren Jan-Olof Bengtsson ställer i sin artikel frågan: ”Är hedersrelaterat våld precis som 

vilket mansvåld som helst?” Bengtsson refererar till forskaren Pernilla Ouis som svarar nej på 

frågan. Vidare refererar författaren Bengtsson till det tal Ouis höll på Herbert Felix-institutet i 

Eslöv, talet handlade just om hedersrelaterat våld där rubriken löd: ”Patriarkat, religion eller 

kultur?”. Ouis svarade att svaret kan finnas i alla tre.  

Först och främst gäller det enligt Ouis att definiera begreppet heder som då handlar om hur 

andra ser och förhåller sig till en händelse. Bland grupper där hedern är kollektivt tolkad finns 

ett osynligt regelverk, när reglerna utmanas brister både fasaden och den sociala statusen. 

Hedersvåld behöver inte alla gånger vara synonymt med religionstillhörighet utan kan såväl 

förekomma bland mc-gäng eller mellan fotbollshuliganers ”firmor”. Men det finns dock en 

religiös hederskultur enligt Ouis, denna hederskultur utmärks genom fokuseringen på det 

sexuella, där kontrollen av kvinnor och det kvinnliga står i centrum. Dock är Ouis försiktig 

med att påstå att hedersvåld är kopplat till en specifik religion. Forskaren menar att det 

förekommer i såväl kristna som muslimska kulturer. Hon påpekar även att det finns de 

troende som inte accepterar att hedersvåld kopplas till religionen.  

Efter att Jan-Olof Bengtsson lyssnat på det tal Pernilla Ouis höll förvånades han över hur 

hedersvåldet ökat bland grupper som levt i Sverige under en längre tid.  
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För honom känns det paradoxalt med tanke på att hedersvåld och hedersmord blir en sista 

kulturell åtgärd för att försöka hålla gammal tribialistisk grupptillhörighet orörd.  

Avslutningsvis skriver författaren Bengtsson att det finns en vanföreställning i vårt svenska 

samhälle som talar för att hedersvåld alltid är offrets fel. Det finns ett givet syfte för dem som 

sprider den här uppfattningen: Att omgivningen varken ska bry sig eller engagera sig utan 

bara låta saker och ting ske. Enligt artikelförfattaren kan detta inte bli mer felaktigt.  

 

 

Stoppa hedersförtrycket. Våld. Dags att ställa sig på offrens sida (Dagens Nyheter 2011-10-

29) 

Hedersbrott är svårt att diskutera. Frågan är infekterad och omges av vrångbilder från två håll. 

Där det å ena sidan finns ett intresse att tona ner problematiken då debattörer är rädda för att 

uppfattas som rasister genom att erkänna att det finns ett problem med vissa individer i 

Sverige som styrs av hedersvärderingar. Å andra sidan så finns just rasisterna som tar varje 

chans att stärka sin främlingsfientlighet genom att lägga skuld över en hel folkgrupp och 

religioner.  

Om de läser om ett hedersmord som begåtts i en familj från Mellanöstern drar snabbt 

slutsatsen att sådana är de, araberna eller nordafrikanerna eller muslimerna eller icke-

svenskarna rent generellt. Frågan om hedersmord är för allvarlig för att återlämnas till rasister. 

I början av 2000-talet uppfattades hedersvåld som något tabubelagt i den svenska debatten. 

Myndigheter och politiker ville inte se famije- och släktsförtryck som något kopplat till 

hederskultur, orsaken tycks vara rädslan för att peka ut vissa invandrargrupper.  

Idag ser debattklimatet annorlunda ut, man vågar nämna saker för deras rätt namn, dock är 

inte detta tillräckligt. Än idag finns det en viss skräck inför hedersproblematiken. 

Myndigheter i Sverige är fortfarande aktsamma med att lägga sig i hur föräldrar uppfostrar 

sina barn. Denna försiktighet bör dock inte tas hänsyn till när barn och unga far illa ut. I denna 

försiktighet finns nämligen ett stort svek mot de unga som är offer för hedersförtryck. Det är 

ett svek mot unga människor som vill ha friheten och rätten att fatta sina egna beslut.  
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Tyst heder, högljudd skam. (Dagens Nyheter 2012-01-14) 

Hederskulturen utgörs av idealiserade könsroller och individens fråntagna autonomi skriver 

artikelförfattaren Lena Andersson. I sin artikel skriver författaren att trots att det har gått tio år 

efter Fadimes död står idén om att döttrar, söner, fruar och släkt ska kontrolleras med 

avseende på relationer och sexualitet. Denna idé lever än idag kvar hos dem vars liv 

genomsyras av hederslogiken.  

Socialt konstruerade idéer har en stark påverkan på gruppens aktörer. Men socialt 

konstruerade idéer är just konstruerade, det innebär att de är föränderliga. Detta kräver dock 

att omvärlden inte sviker kvinnors och flickors mänskliga rättigheter eller deras rätt att välja 

sin sexualitet. Då gäller det att man inte tillåter tradition som ett argument för detta fenomen 

och att familj- och släktnormer inte bör ses som en privatsak om de skadar individen. Det är 

inte det fysiska våldet som utgör systemet utan det är snarare kontrollen som utgör systemets 

bas. Kontroll utifrån kön och kyskhet. Det är först när denna kontroll misslyckas som man tar 

till fysiskt våld.  

Hedern sker oftast i stillhet, det vill säga att det inte alla gånger uttrycks i aktiva handlingar. 

De utsatta har inte en möjlighet att tänka fritt om sin framtid och måste ständigt tänka på sin 

passivitet och sedlighet.  

Dessa kulturer har könsåtskillnad som ideologi och kvinnan är fångad i sin roll. 

Hederskulturen är denna logik. Det är inte först förrän den förtrycka går ifrån logiken och 

vägrar lyda som mord sker. Hedern är ett högsta ideal och ett idésystem om det bästa sättet att 

uppfostra och det mest anständiga sättet att leva. Så länge idésystemet lever kvar så kommer 

förtrycket alltid vara kvar. Det som bör uppmärksammas och förändras är den dagliga 

hederspraktiken där det finns en tanke om att det är rätt att styra familjemedlemmars liv.  

 

050120: Aldrig mer. (Expressen 2005-01-20) 

Ända sen det tragiska mordet på Fadime Sahindal har det uppkommit en rasande debatt kring 

hur hedersvåldet ska tolkas och bekämpas, skriver ledarredaktionen på Expressen.  

Å ena sidan finner vi i första hand radikala feminister, kulturrelativister och vänsterfolk som 

menar att man inte ska uppmärksamma hedersvåldet särskilt mycket utan att det bör ses som 

en del utav det patriarkala våldet i stort.  
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Å andra sidan finner vi dem som tillhör denna ledarsida i likhet med andra liberaler och en rad 

framstående invandrarkvinnor som ser det förstnämnda synsättet som ett svek mot unga 

invandrarkvinnor och män som är förtryckta under oskuldskulturen. Hedersvåld skiljer sig 

från annat kvinnovåld på så sätt att familjer och klaner godkänner våldet. De som hävdar att 

kvinnoförtryck är lika för alla kvinnor överallt blundar för verkligheten i ideologins namn. 

Det finns en risk att främlingsfientliga krafter känner sig stärkta av uppmärksamheten kring 

hedersmorden. Det allra viktigaste är att inte sätta några negativa stämplar på några 

människor, etniska grupper eller religioner. Det är viktigt att ta hänsyn till att många 

invandrare/kurder/muslimer är totalt främmande inför hederskulturens diktak. Allt är 

föränderligt, ju bättre integrationen fungerar, desto snabbare kommer problemen att försvinna.  

 

8. Resultat/analys  

I detta avsnitt presenterar vi vår analys av vår empiri. Som tidigare nämnt utgår vi från 

Faircloughs tredimensionella modell, nämligen text, diskursiv praktik och social praktik. 

Dispositionen är uppbyggd på följande vis: de artiklar som faller under respektive ”tema” har 

analyserats utifrån de tre dimensionerna i Faircloughs modell. Samtliga fem teman ligger som 

rubrik för varje analysdel. Ordningsföljden av rubrikerna är uppdelade på så vis att de minst 

förekommande temana kommer först: Genus och Religion, under dessa två teman kunde vi 

utläsa en artikel under vardera. Under teman: Patriarkala strukturer och Religion & Kultur 

kunde vi utläsa tre artiklar under varje tema. Resterande fyra artiklar föll under temat Kultur. 

 

8.1. Genus 

Rättväsandet okunnigt om hedersvåld (Aftonbladet 2011-06-17) 

Textanalys 

Under denna del av analysen fokuserar vi på hur språket är uppbyggt och vilka grammatiska 

mönster vi kan finna. Som nämnt under ”Kritisk diskursanalys” kommer vi i textanalysen se 

på textens egenskaper och även att försöka se på transitivitet och modalitet. Ytterligare 

kommer vi titta på om man kan utläsa någon ideologi utifrån textens språkliga uppbyggnad. 

För alla oss med rötter från Mellanöstern är det obegripligt att det svenska rättsväsendet så 

lätt köpte versionen om att sonen i familjen hade agerat ensam. 
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I ovanstående citat, får skribenten läsarna att tro att alla med rötter från Mellanöstern delar 

samma åsikt. Här representerar debattören en hel folkgrupp, vilket kan för läsaren anses som 

tvivelaktigt. Denna typ av modalitet är sanning, och det innebär att skribenten framställer sitt 

uttalande som en bestämd kunskap. 

En annan typ av modalitet som författaren använder sig utav är hedges vilket innebär att man 

modererar påståendet i en sats genom att använda sig utav ord som till exempel lite. 

Författaren gör det genom att frekvent använda sig utav ordet ofta. Följande citat är tagna ur 

artikeln och exemplifierar just detta: 

Det är familjerna som planerar och mördar, men det är ofta de yngre sönerna som får… 

I medier framställs ofta hederskulturens män… 

I verkligheten har mödrarna ofta en stark ställning… 

[…] har mördaren ofta stöd av de gifta kvinnorna. 

Författaren refererar till flera auktoriteter som till exempel: rättsväsendet, riksåklagaren och 

proletärförfattare vilket kan ge innehållet mer trovärdighet, men det är skribentens egna 

tolkningar som fastställt som fakta snarare än auktoritetens. Detta gör författaren genom att 

objektivt framställa fakta.  

Diskursiv praktik 

I detta steg av analysen ska vi studera hur texten produceras och konsumeras. Vi ska även 

analysera hur textförfattaren bygger på redan existerande diskurser för att skapa en text. 

Författaren lyfter fram att det är viktigt att belysa att även unga män lever under 

hedersförtryck. Männen i hederskulturen framställs ofta av media som ”hemmets onda 

härskare” och kvinnorna som de utsatta. Diskursen i media har mestadels handlat om 

kvinnornas utsatthet i hederskulturen och männens dominans.  Författaren försöker istället 

visa en annan sida av hederskulturen där han skriver om kvinnornas aktiva roll i 

hedersförtrycket istället för männens.  Författaren bygger inte sin artikel på tidigare diskurser 

utan tar istället hjälp utav tidigare diskurser för att visa ett nytt perspektiv. 

Social praktik 

Här ska vi se på den bredare sociala praktiken som texten är en del av. 
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Denna artikel är skriven efter att Abbas Rezai blev mördad, antagligen för att han hade haft en 

relation med en afghansk flicka. Det var flickans bror som erkände att han var skyldig till 

mordet. Han blev dömd till sluten ungdomsvård och förutom det blev han även utvisad. Det 

ovanliga i detta fall var att flickans bror valde att dra tillbaka sitt erkännande och i och med 

detta sände målet i rättegången en signal om att familjerna inte längre kunde skuldbelägga de 

yngre sönerna.  

Det är ovanligt att unga män vågar förråda familjen genom att berätta sanningen 

Vi vet inte vad som fick den unge mannen i det nu aktuella fallet att ta tillbaka sitt 

erkännande, kanske fängelsetiden spelade en roll… 

Mordet på Abbas Rezai visar att även unga män lever under hedersförtryck. Enligt författaren 

så är det viktigt att detta förtryck också blir känt. 

[…] även unga män drabbas av samma förtryck. En del tvingas agera väktare och i extrema 

fall begå våldshandlingar. Andra tvingas in i arrangerade äktenskap och inordnas i ett liv 

som föräldrarna bestämt. 

 

8.2. Religion 

Hedersförtrycket måste stängas ute från skolan (Aftonbladet 2013-09-15) 

Textanalys 

Författaren till denna artikel är Robert Hannah, han är människojurist och kandidat till 

riksdagen 2014 för Folkpartiet. Folkpartiet tillhör en liberal ideologi, som lägger fokus på 

individens frihet. (Folkpartiet, 2014) 

Liberalism är nära kopplat med begreppen jämlikhet, individuell frihet, mänskliga rättigheter, 

yttrandefrihet och demokrati. (Nationalencyklopedin, 2014) Det är tydligt att författaren 

tillämpar detta perspektiv i sin debattartikel. Hela texten genomsyras av individers rätt till 

frihet och författaren är väldigt mån om att poängtera att hedersförtryck är ett brott mot 

mänskliga rättigheter. Författaren använder sig även av politiska termer så som ”skattemedel”, 

”svensk lag” och ”skattebetalare”. Vidare skriver författaren Men den svenska staten måste 

samtidig vara tydlig med att de som bidrar till hedersförtryck inte ska erhålla en endaste 

krona av skattebetalarnas perngar, detta citat visar tydligt på författarens politiska perspektiv.  
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Författaren har i sin text refererat till en rapport gjord av ungdomssstyrelsen 2009, utifrån 

denna rapport grundar han många utav sina teser. I rapporten stod det att 70 000 ungdomar 

inte kunde välja fritt vem de vill gifta sig med. Debattören utgår från dessa fakta när han 

diskuterar människors rättigheter. Utöver denna referens stödjer sig debattören även på andra 

auktoriteter såsom Europakonventionen och Barnkonventionen för att stärka sina argument. I 

nedanstående citat ser vi tydligt att författaren står för människors frihet och rättigheter, samt 

hur han med hjälp av referens till organisationer stödjer sin tes.  

Men även om gärningen inte är olaglig så leder den till att den utsatta förvägras rätten till 

personlig integritet och privatliv, rättigheter som vi är tillförsäkrade enligt 

Europakonventionen och Barnkonventionen 

Textens modalitet är sanning, författaren framställer innehållet i artikeln som en enda sanning. 

Han använder sig värdeladdade ord så som ”måste”, ”endast” och ”kräver”. Även rubriken 

”Hedersförtrycket måste stängas ute från skolan” visar att författaren uppmanar läsarna att 

detta måste ske. Ingenstans i texten använder sig författaren av ord som påvisar osäkerhet som 

till exempel ”bör”, ”kanske”, eller ”ofta”.  

 

Diskursiv praktik 

Debattören skriver att den svenska debatten om hederskultur nästan bara har fokuserat sig på 

extremer som hedersmord och oskuldskontroller.  

Därför försöker han istället skapa en ny diskurs inom ämnet, nämligen vardagsheder. Enligt 

författaren så kan hedersförtrycket bekämpas genom preventiva åtgärder, där utgångspunkten 

är fokus på vardagshedern. Skolorna måste där av bli fristäder för alla ungdomar som blir 

utsatta för vardagsheder. Religiösa friskolor måste: 

… aktivt lära ut att ungdomar är fria att själva välja sina liv och vem man vill älska oavsett 

om det är en person av det motsatta könet eller av samma kön. 

Om en religiös friskola inte lever upp till dessa krav måste de enligt författaren stängas ner. 

Här tar författaren en muslimsk friskola som exempel på en religiös friskola som borde ha 

stängts ner. Trots att författaren talar för att åtgärden för hedersförtryck börjar i skolan så är 

han tydlig med att det inte gäller vilken skola som helst, utan främst religiösa friskolor. Med 

tanke på att han tar en muslimsk friskola som ett exempel kan det få läsaren att tro att 

problematiken kan finnas här. 
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Vidare citerar författaren Fadime Sahindals tal i riksdagen, där han citerar de delar av hennes 

tal som stärker hans tes om vardagshedern och det dagliga sociala trycket. Författaren referar 

även till Ungdomsstyrelsens rapport om att 70 000 ungdomar upplever att de inte får välja fritt 

vem de vill leva sitt liv med. Författaren bygger vidare sin argumentation utifrån denna 

rapport.  

Social praktik 

Emellanåt rapporteras det om våldsbrott med ”heder” som motiv. Detta är den mest brutala 

konsekvensen av hederskulturens stenhårda normer. Men enligt författaren finns det 

tiotusentals män och kvinnor som dagligen drabbas av socialt tryck av familjemedlemmar, 

dessa män och kvinnor lever i skuggan av dessa brott då vardagshedern sällan 

uppmärksammas. Denna problematik är svår att komma åt, men samhället måste försöka och 

det gör dem enligt författaren genom att börja i skolan. 

Den diskursiva praktiken i denna artikel kan bidra till att partiet som Robert Hannah tillhör 

(Folkpartiet) kan få fler eller färre väljare i kommande val då en del av Folkpartiets 

ståndpunkter belyses (exempelvis skola/utbildning och mänskliga rättigheter). En annan 

konsekvens av den diskursiva praktiken i detta fall blir att fler politiker och institutioner kan 

komma att vilja utreda de religiösa friskolorna. Detta självklart om Robert Hannah har lyckats 

påverka sina tänkbara mottagare (exempelvis politiker och/eller statliga myndigheter). 

 

8.3. Religion & Kultur 

DEBATT/FRISKOLORNA. Muslimska skolor producerar hedersmord (Göteborgstidningen 

2003-05-10) 

Textanalys 

Debattören Esmail Moloudi var vid denna tid socionom och ordförande i Iranska flyktingars 

riksförbund. Hans framhållningssätt i artikeln tyder på en politisk ideologi, där han bland 

annat diskuterar hur man kan lyckas med integrationspolitiken. Vidare använder sig 

författaren av politiska facktermer såsom ”segregation”. De politiska termer som författaren 

använder sig utav visar även vilka politiska frågor riksförbunden intresserar sig för.  

Författaren har sanning som modalitet där han instämmer fullständigt i sina påståenden. 

Ingenstans i texten kan vi se ett uttryck för en mindre grad av osäkerhet.  
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Alla argument och påståenden som författaren skriver främställs som en absolut sanning. 

Vidare använder sig författaren utav objektiv modalitet, de argument han redogör för 

uppfattas som ren fakta då författaren inte skriver ut i texten att dessa påståenden är hans egna 

tolkningar och åsikter.  

Slutligen använder sig författaren av retoriska frågor för att engagera läsaren samt ge förslag 

på åtgärder.  

Vad kommer att hända i de religiösa muslimska skolorna med de små flickorna som inte 

känner till sina rättigheter som barn? 

Vad kan vi tillsammans göra? 

Diskursiv praktik 

Författaren försöker till viss del bygga vidare på att det är patriarkala strukturer som 

förtrycker kvinnnor och kan ligga bakom det kvinnovåld som finns. Dock nämns detta endast 

vid ett tillfälle i artikeln och författaren går snabbt över till att koppla ”patriarkalisk kultur” 

med islam: 

Patriarkalisk kultur av medeltida karaktär förtrycker kvinnorna. Kvinnor är mindra värda än 

män det vill säga att en man kan ha fyra fruar men en kvinna kan inte ha fyra män! Enligt 

islam är kvinnor och barn männens ägodelar. 

 

Social praktik 

Esmail Moloudi skriver i sin artikel att Muslimska skolor, som är en ny företeelse i Sverige, 

leder till mer segregation, muslimska friskolors framväxt skulle alltså kunna vara syftet med 

författarens debattartikel. Enligt honom producerade dessa muslimska skolor hedersmord(som 

rubriken lyder) och ledde till segregation. Hans tolkning och uppfattning av de muslimska 

skolorna vid denna tid vilar som grund för hans diskurs. Debattören bygger sin diskurs på de 

muslimska skolornas praktik  

Muslimska skolor producerar hedersmord, barn aga, könsstympning och könsdiskriminering 

bland barn med invandrar bakgrund 

Diskursen i denna debatt förstärker ojämlika maktförhållanden mellan invandrar grupper med 

muslimsk religionstillhörighet och ”de andra” som faller utanför denna grupp.  
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Debattörens diskurs stödjer sig på auktoriteter så som skolan och den svenska regeringen. 

Utifrån diskursen kan man utläsa att det är upp till dessa auktoriteter hur man ska bekämpa 

hedersproblematiken. Konsekvensen av denna ojämlika maktfördelning blir att barn och 

ungdomar med invandrarbakgrund och muslimsk religionstillhörighet blir underlägsna. Men 

den allra tydligaste konsekvensen av denna diskurs blir ett ”vi – och de” tänkande. Där ”vi” är 

de som försöker bekämpa hedersmord och ”de” är de som istället producerar hedersmorden.   

 

DEBATT/FYRA ÅR EFTER FADIME. Vi har fortfarande mycket att göra (Göteborgs 

Tidningen 2006-01-21) 

Textanalys 

Författaren till denna debattartikel, Esmail Moloudi, är ansvarig för Vita Nejlikors 

festivalvecka som hålls i Göteborg. Projektet Vita Nejlikors festival jobbar med frågor som 

rör hederskultur.  

Det märks tydligt i artikeln att författaren försöker lyfta fram problemen som projektet arbetar 

med. Med tanke på att författaren är ett ansikte utåt för projektet blir hans innehåll 

representativt för hela projektet. Det vill säga att de som samarbetar under detta projekt delar 

hans syn på hedersproblematiken. 

Denna artikel är ett typiskt exempel på sanning som modalitet. Debattören framställer sina 

argument som bestämd och sann fakta.  

Hans tolkningar läggs fram som fakta, bland annat genom att han använder sig av objektiv 

modalitet snarare än subjektiv modalitet. Här nedan kommer två citat från artikeln som visar 

hur författaren använder sig av den objektiva modaliteten: 

Mångkulturalism fungerar i praktiken som ett hot mot individens rättigheter och frihet, 

framför allt unga kvinnor, män och barn. 

På grund av mannens religion och kultur blir kvinnor och barn tvungna att anpassa sig till 

familjens regler, seder och bruk. 

Dessa två citat läggs fram som absolut sanning genom att författaren förhåller sig objektivt. 

Det finns inget utrymme för kritisk analys för läsaren.  
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Om författaren istället hade använt sig utav subjektiv modalitet hade han betonat att det enbart 

är hans eller projektets perspektiv och tolkningar. Men å andra sidan skulle detta vara ovanligt 

för en debattartikel som har en så tydlig ståndpunkt som debattören Moloudi har.  

I sin artikel har debattören gjort blanka rader mellan varje tes. Varje stycke är en till två 

meningar långa, där författaren snarare fastställer sina tolkningar som fakta än redogör för sin 

argumenation. Detta val av uppbyggnad kan ge läsaren uppfattningen om att den debattören 

skriver är verklig sanning och bör därför inte diskuteras djupare. Vi vet inte om författaren 

medvetet valt denna stil på sin disposition, men hans säkerhet speglar både hans auktoritet och 

maktposition, där han är representant för ett projekt som just intresserar sig för hederskulturer.  

Ett annat drag som författaren gör i texten är att han redan i inledningen presenterar projektet 

och dess auktoritet:  

Det är en tragedi även för oss som jobbat intensivt i fyra år med hedersrelaterad kultur 

Detta citat ger läsaren tidigt informationen om att debattören tillhör en grupp som arbetar med 

problematiken som författaren redogör för. Redan vid detta lag kan läsaren få viss tillit för 

författaren genom hans erfarenhet inom ämnet. 

Diskursiv praktik 

Det är otydligt om diskursen i denna artikel bygger på någon tidigare diskurs om 

hederskulturer. Författaren bygger inte vidare på tidigare forskning eller på andra åsikter om 

hederskultur. Istället lägger han fokus på att redogöra var hedersmord har sitt ursprung och 

vilka faktorer som spelar roll i en hederskultur.  

Det så kallade ”hedersmorden” är en grundsats i kulturer med starka bidningar till religiösa 

och traditionella regelverk 

Liknande citat finner vi i princip igenom hela texten, författaren verkar därför inte diskutera 

hederskultur och den debatt som rört sig kring den, utan snarare försöker redogöra för vad 

hederskultur faktiskt innebär genom fastställningar.  

Förvisso har det funnits diskurser innan denna debattartikel publicerades, som pekar på att 

hedersmord har sina rötter inom både religion och kultur. Dock är det är inga diskurser som 

debattören referar till. Men den diskurs som författaren framför i denna debattartikel liknar 

den diskurs debattören framställer i ovanstående artikel (DEBATT/FRISKOLORNA. 

Muslimska skolor producerar hedersmord.  
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Göteborgstidningen 2003-05-10) som också är skriven av honom. Avslutningvis skulle man 

kunna säga att debattören egentligen endast utvecklar sin egen diskurs, och inte möter någon 

annan debattör med liknande eller avvikande diskurs.  

Social praktik 

Med tanke på att debattören står ansvarig för Vita Nejlikors festivalvecka, är det inte helt 

osannolikt att författarens syfte med artikel skulle dels kunna vara; visa vilket perspektiv 

aktörerna bakom projekt har, men även få med sig en större publik genom att marknadsföra 

festivalen med hjälp av artikeln.  

Diskursen i denna debattartikel skulle kunna medföra flera sociala konsekvenser. Först och 

främst skapar hans diskurs en stor samhällsklyfta, en kategorisering av ”vi- och de”. Där ”vi” 

är de som delar debattörens åsikter, och ”de” är de som befinner sig i hederskulturer. En 

annan konsekvens av denna diskurs är att den kan främja främlingsfientlighet. Författaren är 

tydlig med att säga att hedersmord har kopplingar till religiösa och traditionella regelverk. 

Det så kallade ”hedersmorden” är en grundsats i kulturer med starka bindningar till 

religiösa och traditionella regelverk. 

Vidare i nästa stycke skriver författaren: 

I Iran, Irak och i hela Mellanöstern sanktioneras ”hedersmord” av lagstiftningen. 

Sett ur dessa två citat skulle man som läsare kunna koppla att hedersmord har att göra med 

traditioner från dessa områden och att de religiösa regelverken bygger på islam, detta för att 

just dessa områden kopplas till muslimer och islam. Här nedan kommer ett citat från artikeln 

som ytterligare påvisar att författaren utgår från islam när han talar om religiösa regelverk.  

Som exempel bör alla religiösa skolor stängas. Och slöja på barn under 16 år måste 

förbjudas 

Förvisso kan slöja användas inom andra religioner så som till exmepel judendomen och 

kristendomen. Men med tanke på att debattören nämnt Irak, Iran och Mellanöstern så kopplar 

nog de flesta läsarna ”slöjan” i detta sammanhang till muslimer. Där av gynnar även 

debattörens diskurs islamofobi.  

För att hindra omänskliga handlingar måste man begränsa religionens inflyttande [sic!] i 

familjen och i barnens miljö och barnens utveckling. 
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Konsekvensen av detta citat, är att religionsfriheten kränks och att människor som är 

religionsutövande kopplas med omänskliga handlingar. Författarens diskurs skapar fler 

skillnader mellan människor genom att svartmåla och skuldbelägga en specifik religion och 

etnisk grupp. 

 
Sluta förklara Fadimes död på fel sätt (Göteborgsposten 2012-01-20) 

Textanalys 

Författaren har en väldisponerad struktur i sin artikel. Det finns en tydlig bakgrund som ligger 

till grund för hans argumentation. Vidare försöker författaren redogöra från vart hedersmord 

har sitt ursprung i för att sedan lägga fokus på det ansvar journalister har i framställningen av 

hedersmord och hederskultur.  

Författaren använder sanning som modalitet till viss del, närmare bestämt när han redogör för 

vart hedersmord har sitt ursprung.  

Hedersmord hör inte till någon specifik kultur, klass eller etnisk grupp. Det förekommer 

bland såväl muslimer som de som tillhöra religiösa minoriteter i islamvärlden. Vanligast är 

dock den här typen av brott bland icke läs- och skrivkunniga muslimer som bor på 

landsbygden i Mellanöstern, Afghanistan och Pakistan 

Här gör författaren ett påstående som presenteras som fakta. Dock hänvisar inte författaren till 

något som stärker som styrker faktan. 

Diskursanalys 

I sin artikel bygger författaren vidare på olika diskurser. Författaren refererar till de artiklar 

som skrivit att Fadime mördades för att hon hade haft en svensk pojkvän. Detta gör han 

genom att citera utdrag från tidningar som skriver just detta. Utifrån detta bygger han sin 

diskurs där han argumenterar varför Fadimes död har förklarats på fel sätt. 

Ingen av det tiotal personer som har mördats i Sverige i hederns namn har mig veterligen haft 

förhållande med svenskar. 

Vidare refererar han till ett avsnitt i boken ”Blanke lögner, skitne sannheter” som är skriven 

av Dag Herbjönsrud och Stian Bromark.  
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Författarna till boken har gjort fältstudier i den trakt i Turkiet som familjen Sahindal har sitt 

ursprung i. Det som framkom av studien var att familjen Sahindal inte var muslimer 

överhuvudtaget och att pojkvännen Patrik, vars far var muslim från Iran, i sådana fall var mer 

muslim än Fadime. . Debattören Rasool Awla bygger vidare på denna diskurs: 

Kvinnor i en hederskultur drar inte skam över sin släkt genom att skaffa en pojkvän med en 

annan religionstillhörighet än sin egen. Deras ”brott” är att de har dristat sig till att inleda 

en relation överhuvudtaget. 

De tusentals kvinnnor som mördats i hederns namn i världen varje år dödas inte för att de 

har haft en relation med en svensk man. De allra flesta dödas i sina egna hemmiljöer på 

grund av att det har haft en relation med en man […] som har samma kultur, religion och 

etniska tillhörighet som kvinnan själv. 

Ytterligare en diskurs som debattören bygger på är svenska feminister och vänsterorienterade 

gruppers uppfattning om att mäns våld mot kvinnor är universellt och har sin grund i 

patriarkatet. Utifrån denna diskurs argumenterar författaren varför patriarkala inte strukturer 

inte räcker som förklaring när det kommer till hedersvåld.  

Social praktik 

Enligt författaren har orsaken till Fadimes död felaktigt förklarats av svensk dagspress. Detta 

kan vara syftet med Awlas debattartikel. Författaren vill med hjälp utav denna diskurs 

framställa en mer rättvis bild av kvinnor i en hederskultur.  

I sin tur kan författarens diskurs påverka de kommande diskurserna om ämnet till exempel 

genom att fler journalister tar ansvar för vilka påståenden de yttrar i sina texter. En positiv 

konsekvens av denna diskurs skulle kunna vara att synen på hederskulturen ändras en aning 

genom att fokus på en specifik religion (islam) och kultur minskas. 

8.4. Patriarkala strukturer 

Manifestationen mot hedersmord kan gynna islamofobi (Göteborgs-Posten 2006-01-19) 

Textanalys 

Strukturen i debattartikel är tydligt uppbyggd på så sätt att författarna anger rubriker för de 

mikroteman som texten behandlar: ”Kritik mot det mångkulturella”, ”Gör ungdomarna en 
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björntjänst” och ”Ökar diskrimineringen”. Denna strategi för disposition gör det tydligt för 

läsarna att utläsa författarnas argumentationer och faktiskt förstå vad det är författarna vill 

säga med texten.  

Författarna använder sig utav subjektiv modalitet där de poängterar att det som skrivs är deras 

egna åsikter. Inget som författarna skriver fastställs som sann fakta, istället ugår författarna 

enbart från sina egna tolkningar och åsikter.  

Länsstyrelsens mål, hoppas vi, är att hjälpa… 

Vi menar inte att insatser som har gjorts … 

Diskursiv praktik 

Författarna bygger sin diskurs på den diskurs som arrangörerna bakom Vita nejlikors festival 

har. Författarna utgår från arrangörernas åsikter på hedersmord för att skapa en diskurs. 

Arrangörerna bakom festivalen ser hedersvåld som knutet till kultur och religion, debattörerna 

ställer sig emot denna syn. Enligt författarna utgör föreningarnas analys av 

hedersproblematiken en explicit och utpräglad islamofobi.   

Arrangörerna deltar ofta i integrationsdebatten där deras käpphäst är kritik mot det 

mångkulturella och den ”kulturrelativistiska” synen på rättigheter som det moderna Sverige i 

blindo lurats in i av världens mörka krafter; de religiöst utövande muslimerna. 

Författarna förespråkar att man bör komma bort från denna främlingsfientlighet och 

islamofobi. De ställer sig alltså helt emot arrangörerna bakom festivalen. 

Att skylla hedersbrott på religion eller kultur, istället för patriarkala strukturer som inte minst 

är lika förekommande bland människor med svenskt ursprung, osynliggör offrens situation 

Social praktik 

Under samma vecka som festivalen Vita nejlikor hölls skrev debattörerna denna artikel. Detta 

nämner de även i sin inledning. I samband med att festivalen var igång skrev alltså 

debattörerna sin artikel. Troligtvis, för att parallelt med festivalen visa en annan typ av debatt 

om hedersmord som skiljer helt från den debatt arrangörerna för.  
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Konsekvenserna utav denna debattartikel kan vara att författarna ställer sig emot arrangörerna 

och till viss del kan det ske en maktkamp mellan dessa två perspektiv. Arrangörerna och 

debattörerna till denna artikel har till viss del samma mål vad gäller hedersproblematiken, det 

vill säga mer eller mindre att hedersförtryck ska bekämpas. Dock har de olika utgångspunkter 

och lösningar på problemet.  

Risken finns, att debattörerna och arrangörerna i den sociala praktiken kan komma att lägga 

mer fokus på fortsatt debatt kring hederskultur, dess ursprung och problematik och därför 

undankomma deras verkliga syfte – att bekämpa hederförtryck. 

 

MORD – en hederssak? Våldet mot kvinnor är problemet (Aftonbladet 2002-03-15) 

Textanalys 

Författarna till denna artikel har gjort flera styckeindelningar i sin text där varje stycke 

behandlar ett mikrotema till det stora makrotemat; hedersmord hör till patriarkala strukturer. 

Dock kan denna disposition bli otydlig för läsaren och texten kan där av bli rätt så rörig med 

tanke på att författarna inte använder sig av några rubriker till mikroteman. Med tanke på 

artikelns omfång skulle det kanske bli tydligare för läsaren om det fanns styckerubriker.  

I artikeln framgår flera olika perspektiv på hedersmord, dels det perspektivet som andra 

debattörer har på hedersmord och dels de som har samma perspektiv som författarna.  

Det är alltså flera perspektiv som vävs in, men i det stora hela så är det författarnas egna röster 

som tar störst plats.  

Vidare lägger författarna fram fakta utifrån tidigare forskning och väver in detta med sina 

egna resonemang och sin egen forskning.  Men kan helt enkelt säga att hela texten snarare 

bygger på fakta än personliga åsikter. 

I fråga om ordval har författarna använt sig utav signalord som direkt signalerar textens 

innehåll, till exempel: ”feminism”, ”kulturrasism” och ”jämnställdhet”. Dessa tre begrepp är 

återkommande genom hela artikeln och signalerar den diskurs som framförs.  

Till viss del kan man säga att skribenterna använder sig av sanning som modalitet då de 

instämmer fullständigt i sina påståenden, men till större del så diskuterar författarna sina 

argument snarare än att de fastställer dem. Detta gör de genom att lyfta fram eventuella 

motargument som skulle kunna dyka upp från auktoriteter som säger annorlunda.  
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Diskursiv praktik 

Författarna diskurs bygger på att hedersmord hör till patriarkala strukturer. Innan de 

presenterar sin diskurs, redogör de för hur andra diskurser om ämnet har sett ut. Närmare 

bestämt att den svenska debatten tidigare har sett hedersmord som kulturella drag hos 

invandrargrupper.  

Författarna presenterar den förklaring som ROKS (Riksorganisationen för kvinnorjouren och 

tjejjourer i Sverige) gav i ett pressmeddelande strax efter mordet på Fadime.  

Vi inom kvinno- och tjejjours rörelsen anser att det handlar om ett kvalificerat kvinnohat. Det 

handlar inte om ´invandrare´, det handlar om den patriarkala struktur som dominerar alla 

samhällen, även det svenska. 

Efter detta citat referera författarna till politikern Gudrun Schyman som också utgick från att 

patriarkala strukturer står som förklaring till hedersmord. Författarna ansluter sig till 

ovanstående förklaringar till hedersmord.  

Nästa referens som författarna gör är att dem hänvisar till professor Yvonne Hirdmans 

debattinlägg i Dagens Nyheter, där professorn skiljer mellan svensk kultur och den kultur som 

ligger bakom dottermord. Författarna försöker i sin diskurs problematisera Hirdmans 

uttalande genom en rad olika påståenden: 

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

invandrade befolkningarna är att förneka att invandringen ändrar den kulturella verkligehten 

i ett samhälle. 

Den som har en kulturredaktionistisk syn på bland annat kvinnoförtryck erkänner visserligen 

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

svenska kulturella gemenskapen är som bärare av ”hemlandskulturer”. 

Författarnas diskurs bygger dels på diskurser som skiljer sig avsevärt från deras, de som 

menar att hedersmord är kopplat till kultur, men även på de diskurser som delar samma åsikt 

som författarna, att kvinnovåld och mord hör till patriarkala strukturer och ingenting som man 

kan koppla till en särskild kultur.  

Social praktik  

Denna artikel är skriven 2002-03-15, alltså knappt två månader efter Fadimes död (2002-01-

21). 
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 Den svenska debatten hade vid denna tid enligt författarna rört sig mellan de positioner som 

förklarar våld mot kvinnor som en del utav det universella patriarkala förtrycket respektive 

dem som istället hade kulturredaktionistiska förklaringar. Författarna står på ena sidan och 

försöker i artikeln möta den andra sidans diskurs. 

 

Alla kvinnor har rätt till sitt liv (Aftonbladet 2003-01-22) 

Textanalys 

Författaren Gudrun Schyman har disponerat sin artikel på så vis att hon har en mycket tydlig 

struktur där varje stycke behandlar olika aspekter av hennes argumentation. I första stycket 

skriver hon om hur jämnställdheten ser ut i Sverige. I andra stycket skriver författaren om hur 

debatten efter mordet på Fadime Sahindal har ”snurrat flera varv” under ett år. 

Var mordet på Fadime uttryck för ett kvinnoförtryck som finns i alla länder och kulturer, eller 

var det ett uttryck för en specifik hederskultur? 

I detta stycker försöker hon besvara frågan genom att diskutera dels vad det tidigare har sagts 

om debatten och även hennes egen argumentation om det. I resterande stycken redogör hon 

för sina argument; 

Det finns en stor fara i att beskriva ”andra kulturer” som patriarkala och det ”svenska 

samhället” som nästan jämnställt. Det är att begå två stora misstag samtidigt: att förminska 

det förtryck som drabbar kvinnor i Sverige och att skapa en skillnad – ”vi och dom”, där den 

som lever enligt andra seder än majoriteten utesluts ur svenskheten och ”vi”-gemenskapen.” 

Förutom att hon framför sina argumentationer, uppmanar hon läsarna om vad som måste 

göras för att problemet ska lösas; 

Vi måste våga oss på den delikata balansakt som det innebär att belysa det strukturella våldet 

mot kvinnor, samtidigt som vi måste se till invandrade kvinnors specifika erfarenheter. Vi 

måste våga utmana patriarkatet och avskaffa de lagar som diskriminerar invandrade 

kvinnor[…]. Vi måste erkänna att asaylsökande kvinnor som våldtagits för sina åsikters skull, 

har utsatts för politisk förföljelse. 

Författaren använder sig av pronomen ”vi” för att bjuda in läsarna. Genom denna användning 

av pronomen gör författaren problematiken kring hedersmord till ett gemensamt problem. 

Hennes ordval av ”måste” är en uppmaning för läsarna och visar att det är detta som krävs 

som åtgärd.  
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Schyman har alltså en struktur som först inleder med att peka på brister i vårt samhälle när det 

gäller hedersmord för att sedan lägga fram lösningar. Som avslutning knyter hon ihop säcken 

genom att återigen ta upp sin tes. 

I denna artikel använder sig författaren av sanning som modalitet där författaren instämmer 

fullständigt i sina påståenden.  

Det är ALLAS vårt gemensama problem när samhället inte förmår att skydda sina 

medborgare. 

Detta citat är ett exempel på hur Schyman är säker på sin sak. Vi kan här även se en objektiv 

modalitet där författaren skriver ”det är ALLAS…”. Istället för att skriva att ”Enligt mig, är 

det…”, denna användning av modalitet speglar författarens auktoritet.  

Diskursiv praktik 

Det framgår i artikeln att författaren har en politisk ideologi, närmare bestämt vänsterpartiets 

perspektiv. Författaren tillhör detta parti och två före mordet på Fadime höll hon ett tal på 

vänsterpartiets kongress i Västerås. En av partiets hjärtefrågor är just jämställdhet mellan man 

och kvinna och partiet har en väl synlig feministisk ideologi. (Vänsterpartiet, 2014) Hela 

artikeln genomsyras av denna ideologi då de centrala frågorna rör jämnställdhet, kvinnors 

rättigheter, sexualitet, säkerhet och jämnställdhetspolitiken. Mycket utav det som författaren 

bygger sin diskurs på är just jämnställdshetspolitiken.  

 

Social praktik 

Två veckor före mordet på Fadime talade författaren på vänsterpartiets kongress i Västerås. I 

talet hävdade hon att det är samma norm och struktur i såväl Afghanistan som i Sverige, som 

möjliggör männens förtryck av kvinnnor. Det skapades protester om hennes tal – 

”talibantalet”.  

Drygt ett år efter talet skriver Schyman denna debattartikel. En utav anledningarna kan ha 

varit, att hon försökte göra sig till rätta för alla de protester som gav upplopp efter talet. Denna 

artikel kan ha syftat till ett nytt försök att nå ut till allmänheten kring hedersproblematiken.  
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8.5. Kultur 

050120: Aldrig mer (Expressen 2005-01-20) 

Textanalys 

Ledarartikeln är skriven utav Expressens ledarredaktion och visar en politisk ideologi genom 

att jämföra andra politiska ideologier med sin egen. Redaktionen ger uppfattningen om att de 

har en liberal samhällsåskådning. Liberalism står oftast nära begreppen jämlikhet, individuell 

frihet, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, i texten synliggörs just detta, där av skulle 

man kunna säga att redaktionen har liberal samhällsåskådning.  

Hedersvåldet skiljer sig i viktiga anseenden från annat kvinnovåld genom att det har sanktion 

från hela familjer och klaner. Detta gör offren särskilt sårbara och inskränker friheten för 

långt fler än de direkt drabbade. 

Redaktionen har ett inifrån perspektiv där de utgår från sin politiska ställning, tidigt i artikeln 

redogör ledarredaktionen vilket perspektiv det rör sig om.  

I de ena lägret – befolkat av radikalfeminister, vänsterfolk och kulturrelativister i första hand 

[…] Från det andra lägret – som vi på denna ledarsida tillhör i likhet med andra liberaler[..] 

Diskursiv praktik 

Redaktionen bygger sin diskurs på andra diskurser med politisk ideologi. Detta gör de genom 

att lyfta fram vilka ståndpunkter de ”andra” har för att sedan redogöra för deras egen 

ståndpunkt.  

Ledarredaktionen använder sig utav diskursen som finns bland radikalfeminister, vänsterfolk 

och kulturrelativister för att bygga sin egen diskurs. De redogör alltså inte endast för deras 

egen ståndpunkt och åsikter. De möter även den andra sidans åsikter för att skapa en politisk 

kontrast mellan dessa två.  

Social praktik 

Artikeln skrevs tre år efter Fadime Sahnidal mördades. Författarna i ledarredaktionen 

publicerade artikeln dagen innan ett tal skulle hållas till minne av Fadime.  
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För redaktionen kan det ha varit ett aktivt val att publicera just denna artikel strax innan talet 

skulle hållas, dels för att troligtvis alla andra tidningsredaktioner skrev om den kommande 

händelsen och då kan ledarredaktionen ha sett sin chans till att framföra sitt politiska 

ställningstagande. En följd av detta kan ha varit att läsarna tagit sig an ledarredaktionens 

ståndpunkt, det vill säga om artikeln lyckats övertyga dem. På längre sikt kan artikelns 

diskurs påverka politiken om den lyckas nå ut till sina mottagare. 

Vår nye jämnställdhetsminister Jens Orback har ännu inte tagit bladet från munnen i frågan 

om hedersvåldet. Hans företrädare Mona Sahlin vajade fram och tillbaka beroende på vem 

hon talade med, vilket har resulterat i en otydlig politik.  

Det är dags att Orback bekänner färg. Tänker han ta hedersvåldet på allvar eller gömma 

undan det bakom vaga utspel om patriarkala maktstrukturer? 

Om redaktionens tänkta mottagare var Jens Orback, så kan det påverka hans politik. Om 

mottagarna kan tänkas ha varit fler än Orback, så kan det också påverka hur individer väljer 

att rösta i kommande val.  

Hedersmord – aldrig spontana (Kvällsposten 2008-12-11) 

Textanalys 

Författaren Jan-Olof Bengtsson gör enligt oss en intressant uppbyggnad av textens innehåll. 

Till en början så ställer han en fråga istället för att ha en inledning. Frågan han ställer är: 

Är hedersrelaterat våld precis som vilket mansvåld som helst? 

För att svara på frågan refererar han till forskaren Pernilla Ouis som svarar ”nej”. Större delen 

av artikeln handlar just om vad forskaren säger. Författaren presenterar sin ståndpunkt först i 

slutet.  

Den språkliga uppbyggnaden är att även denna författare (jfr med ovanstående) använder sig 

utav sanning som modalitet. Dock skiljer sig Bengtssons modalitet från ovanstående 

författares artiklar på så sätt att han faktiskt refererar till en forskare inom ämnet och även 

hänvisar till hennes direkta tal som han tog del utav. Detta kan för läsaren öka sanningshalten 

bakom det fakta som han framställt.  
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Diskursiv praktik 

Jan-Olof Bengtsson bygger uteslutande hela sin diskurs på forskaren Pernilla Ouis tidigare 

diskurs om hedersmord. Författaren presenterar forskaren Ouis diskurs först för att sedan gå 

över till sin egen. Han redogör för de förklaringar som Ouis gav i sitt tal om hedersrelaterat 

våld. Rubriken i talet var följande: ”Patriarkat, religion eller kultur?” Ouis rätar ut 

frågetecknet och svarar att man kan finna förklaringar i alla tre.  

Först gäller det att definiera heder […] Där hedern – kollektiv tolkad – utmanas när ett 

osynligt regelverk överträds så att både fasaden och den sociala statusen rämnar. 

Men hedersvåld är inte enbart synonymt med religiös tillhörighet, utan förekommer även i 

exempelvis mc-gäng… 

Utmärkande för den religiösa hederskulturen är dock fokuseringen på det sexuella och 

kontrollen av kvinnor och det kvinnliga. Samtidigt aktar hon sig ifrån att generalisera och 

koppla hedersvåldet till någon särskild religion. 

Dessa citat redogör för de förklaringar Ouis anger. Det är först efter denna redogörelse som 

Bengtssons faktiska argumentation träder fram och hans egna diskurs byggs upp.  

Efter att ha lyssnat på Pernilla Ouis slås jag personlighen av att hedersvåldet verkar öka i 

omfattning just bland grupper där integrationen och migration in i det övriga samhället tagit 

verklig fart. Alltså bland grupper som levt i Sverige under lång tid. Vilket så klart känns 

paradoxalt eftersom hedersvåld och hedersmord blir en sista kulturell stam-åtgärd för att 

försöka hålla gammal tribal grupptillhörighet intakt. 

Även om Bengtssons diskurs bygger på Ouis diskurs så lyfter han endast fram kulturen som 

förklaring för hedersrelaterat våld. 

Social praktik 

Två dagar efter det tal som Pernilla Ouis höll på Herbert Felix-institutet i Eslöv publicerades 

denna artikel. Talet forskaren höll kan ha motiverat författaren att skriva en artikel om just 

hedersmord.  

Vi tror att läsarna av artikeln till större del kommer att bli mer påverkade av forskaren Pernilla 

Ouis diskurs än av Bengtsson. Anledningen till detta är för att hennes diskurs är mer synlig 

och tar större plats i artikeln. Diskursen som Bengtsson framför verkar i stället vara 

kommentarer om forskarens tal och tar inte lika stor plats.  
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Eftersom att Ouis diskurs är mer framträdande så kan konsekvenserna bli att läsaren ansluter 

sig till att hedersrelaterat våld har sin förklaring i patriarkat, religion och kultur snarare än att 

ansluta till Bengtssons diskurs som endast förklarar hedersrelaterat våld som en kulturell 

företeelse. 

Stoppa hedersförtrycket. Våld. Dags att ställa sig på offrens sida (Dagens Nyheter 2011-10-

29) 

Textanalys 

En orsak, enligt en forskare, är polisen saknar specialkunskap om hedersrelaterat våld. 

Skribenterna referar till en forskare som inte närvar i texten och därför är dold. Vi som läsare 

uppfattar inte vem denna forskare är eftersom forskaren varken namnges eller kommer till 

tals. En liknande referens gör skribenterna i följande citat 

En granskning från 2007 visar att en tredjedel av alla länsrättdomar som berörde 

omhändertagna flickor var hedersrelaterade.   

Även här beskriver skribenterna en händelse utan att redogöra för vilka personer som är 

inblande.  

I en intervju med Sveriges Radio kommenterar Rikspolisstyrelsens avdelningschef Ulrika 

Herbs faktumet att inte en enda av de misstänkta ”balkongolyckorna” lett till åtal: ”Det 

tydliga fokus och vikten vi lägger vid att hantera de här ärendena på ett rättssäkert och 

professionellt sätt, det går inte att ta miste på 

I denna referens gör skribenterna annorlunda från tidigare exempel. Här har de tagit med ett 

direkt citat från personen som uttalandet kommer ifrån. Det vill säga att avdelningschefen 

faktiskt får närvara i texten, genom att hennes direkta ord citeras.  

Diskursiv praktik 

Skribenterna bygger sin diskurs utifrån två tidigare diskurser som framförts i debatten om 

hedersproblematik. I början av texten presenteras dessa två diskurser där skribenterna skiljer 

på två sidor/perspektiv på ämnet. De skriver att å ena sidan finns det debattörer som varit 

rädda för att spela rasister genom att erkänna att det finns ett problem med vissa invidier i 

Sverige som styrs av hedersvärderingar. På den andra sidan ställer de just rasisterna och de 

som är främlingfientliga, skribenterna skriver att deras diskurs har lagt skuld över hela 

folksslag och religioner.  
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Utifrån dessa två perspektiv och diskurser bygger redaktionen sin egen diskurs, där de menar 

att ingen utav dessa två räcker för att beskriva hedersproblematiken.  

Men det går att hålla en klar blick mellan dessa två ytterligheter. Och vi måste göra det. 

Frågan är alldeles för allvarlig för att lämnas åt förnekare och rasister.  

Enligt författarna var begreppet ”hedersvåld” tabu i den svenska debatten i början av 2000-

talet, men att debattklimatet ser annorlunda ut idag. Vissa saker vågar man nämna vid deras 

rätta namn, dock är det enligt skribenterna inte nog. Än idag finns det enligt de en viss 

beröringsskräck inför hedersproblematik och att debatten istället bör gå från ord till handling 

och inta ett tydligt brottsofferperspektiv.  

Social praktik 

Skribenterna skriver i sin artikel att frågan kring hedersbrott är infekterad, svår att diskutera 

och omges av vrångbilder från två håll. Dessa två perspektiv skiljer sig avsevärt från 

varandra. Författarna redogör för båda synsätten. De diskurser som skapat dessa två bilder av 

hedersbrott var enligt skribenterna otillräckliga förklaringar. Denna åsikt kan ha varit det som 

motiverat redaktionen till att skriva denna artikel.  

Som tidigare nämnt anser skribenterna till artikeln att man bör inta ett tydligt 

brottsofferperspektiv. Detta kan ses som ett nytt perspektiv på hedersbrott, där man varken 

tillhör de som förklarar hedersbrott som en del av patriarkaret, eller de som förklarar 

hedersbrott som något kopplat till ett helt folkslag och religion.  

 

Tyst heder, högljudd skam (Dagens Nyheter, 2012-01-14) 

Textanalys 

Textens modalitet är sanning, då författaren Lena Andersson skriver allt i sin artikel som 

absolut sanning som inte lämnar uttrymme för egen tolkning för läsaren. 

Hedern utgörs av just stillhet – av ickehandling… 

[…] könsåtskillnaden som ideologi och kvinnas fångenhet i könet. Hederskulturen är denna 

logik. Mord sker inte förrän den förtryckta spränger logiken och vägrar lyda. 

Detta är exempel på hur författaren instämmer fullständigt i sitt påstående, påståenden som 

framställs som fakta utan någon referens som stärker hennes påståenden.  
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Författaren har inte lagt fram dessa påståenden på så sätt att det blir tydligt för läsaren att det 

är hennes åsikter, exempelvis genom att skriva ”enligt mig…”. Detta tyder på att hon 

använder sig utav objektiv modalitet. Dock uttrycks modaliteten i hennes text ibland genom 

”hedges” där hennes påstående uttrycker ”låg” affinitet genom att till exempel använda sig av 

ord så som ”förmodligen” och ”nog”. Det är dock bara genom dessa två påstående författaren 

uttrycker ”låg” affinitet; 

Tydliga regelverk hjälper förmodligen också 

Att räkna offer för hedersmord och säga att hederskultur inte finns som struktur ska nog ses 

som en felslagen ambition. 

Med hjälp utav dessa ”hedges” visar författaren en viss grad utav osäkerhet. 

Författaren Lena Andersson använder sig utav en metafor för att klargöra sitt påstående för 

läsaren.  

Hedersförtryck är inte – som alkoholism, allmän försumlighet eller regelbundna raseriutbrott, 

vilka också helt styr familjers liv – ett missbruk, en oönskad olycka, en bristande 

impulskontroll 

 Diskursiv praktik 

Diskursen som Lena Andersson bygger på är den tidigare diskurs som har funnits om att 

hedersvåldet kan ha sina rötter i patriarkala strukturer. Men författaren menar att hederskultur 

har en egen struktur:  

Att räkna offer för hedersmord och säga att hederskultur inte finns som struktur ska nog ses 

som en felslagen ambition. 

Andersson framför i sin diskurs att hedersvåld har en annan struktur än våld mot kvinnor rent 

generellt. Den struktur som författaren menar finns i en hederskultur är en daglig 

hederspraktik och tankemönster.  

Det är den dagliga hederspraktiken och tankemönstret som måste uppmärksammans och 

förändras – idén att det är rätt att bemäktiga sig familjemedlemmars liv. 
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Vidare skriver författaren: 

Eftersom mördandet inte är strukturen utan ett symtom på den och eftersom förtrycket utgörs 

av oavlåtligt mentalt våld, är det inte i första hand mordoffren som förkroppsligar den 

förfärande verkligheten. 

Även om författaren anser att det finns en struktur som är specifik för just hederskultur så 

anser författaren att mördandet i sig inte är strukturen utan endast ett symptom av den. 

Mordoffren – alltså kvinnorna, förkroppsligar alltså inte verkligheten. Här skiljer sig 

författaren från de som skulle påstå att hedersmord hör till patriarkala strukturer eftersom att 

de som skulle peka på patriarkala strukturer skulle troligtvis säga att mördandet är strukturen 

och att mordoffren förkroppsligar verkligheten. Närmare bestämt att mördandet som oftast, i 

detta fall, som utgörs av männen är en patriarkal struktur då det är männen som mördar och 

kvinnorna som är mordoffren. 

Social praktik  

Författaren Lena Andersson skiljer i sin artikel på hederskultur från ”annan” kultur, dock gör 

hon detta implicit. Hon skriver om den ideologi som enligt henne finns i en hederskultur, 

indirekt skiljer hon mellan hederskultur och dess idelogi från någon annan kultur, kanske den 

”svenska”? Andersson skapar alltså olikheter mellan kulturer, enligt hennes diskurs finns det 

alltså en hederskultur som bara gäller för en viss grupp.  

 Och ytterst: könsåtskillnaden som ideologi och kvinnans fångenhet i könet. Hederskulturen 

är denna logik  

Utifrån detta citat kan vi utläsa att författaren har ”fastställt” vad hederskulturens idelogi är 

för något.  

Redan här sker det en maktrelation mellan den ideologin som enligt författaren finns i en 

hederskultur och den ideologi hon representerar. Författarens artikel publicerades i Dagens 

Nyheter, tidningens ledarsektion är oberoende liberala och i författarens diskursiva praktik 

kan man tydligt avläsa dessa två ”sidor” (hederskulturens ideologi och tidningens politiska 

ideologi).  

Hedern är ett högsta ideal, ett idésystem om det bästa sättet att uppfostra och det mest 

anständiga sättet att leva. Förtrycket kan aldrig upphöra så länge idésystemet är kvar. 



	   56	  

Återigen gör författaren en skillnad mellan ideologier och kulturer, utifrån detta citat 

mörklägger hon det ”idésystem” som finns i en hederskultur genom att skriva att förtrycket 

inte kommer att upphöra så länge idésystemet finns kvar. Indirekt menar författaren att den 

ideologi som finns i en hederskultur måste motarbetas för att förtrycket ska upphöra. Hennes 

diskursiva praktik visar tydligt ett ”vi- och de”, där ”de” är de som tillhör hederskulturen och 

dess ideologi och där ”vi” är de som tillhör en ”annan” kultur och inte minst de som delar 

tidningens politiska ideologi (oberoende liberal).  

Avslutningsvis kan man säga att denna diskursiva praktik skapar en maktrelation mellan två 

ideologier, den som finns i en hederskultur samt tidningens idelogi.  Konsekvenserna utav 

denna diskursiva praktik skulle kunna vara att diskursen främjar främlingsfientlighet och att 

de som tillhör en hederskultur utesluts från den gemensamma svenska kulturen.  

9. Sammanfattning av resultat 

Vårt syfte med denna studie var att studera hur och vad dagspressen skriver om hedersmord. 

Närmare bestämt hur diskursen kring hedersmord ser ut. Detta var vår centrala frågeställning 

och utgångspunkt. Vårt syfte var även att besvara på vilket sätt hedersmord är en religiös 

respektive kulturell företeelse enligt dagspressens beskrivning och hur hedersrelaterat 

våld/förtryck uttrycker sig i fråga om kön i tidningsartiklar. Efter genomförd analys kan vi 

konstatera att dagspressens framställning av hedermord är till viss del enhetlig. Utifrån våra 

tolv artiklar kunde vi utläsa fem olika teman:  

1. Genus (en artikel) 

2. Religion (en artikel) 

3. Patriarkala strukturer (tre artiklar) 

4. Religion & Kultur (tre artiklar) 

5. Kultur (fyra artiklar)  

Samtliga artiklar hade alltså någon utav dessa teman som förklaring på hedersmord. Det 

centrala i artiklarna var diskursen kring könsskillnaden. Oavsett vilken förklaring författarna 

angav så utgick de från att kvinnorna är utsatta och männen bär på makten. Det var endast en 

artikel som hade genus som tema, författaren till denna artikel försökte lyfta fram de unga 

männens utsatthet i en hederskultur samt vilken makt även kvinnorna kan ha.  

Under temat religion var det också endast en artikel som pekade på religion som förklaring för 

hedersförtryck.  
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I denna artikel skriver författaren att religiösa skolor bör granskas, implicit menar författaren 

att religion står bakom hedersförtryck. Författaren tar även en muslimsk friskola som exempel 

på en friskola som borde ha stängts ner.  

De tre artiklar som utgick från kultur och religion som förklaring på hedersmord skrev i sina 

artiklar att religionen och kulturen som producerar hedersförtryck/hedersmord är islam och 

kulturen i mellanöstern. Här fanns det ytterligare en artikel som skrev att religiösa friskolor 

ska stängas ner. Närmare bestämt muslimska friskolor, då de enligt författaren producerar 

hedersmord.  

De som ansåg att patriarkala strukturer är grunden till all kvinnovåld, även hedersförtryck, 

hade ett tydligt feministiskt perspektiv och menade att all förtryck och kvinnorvåld har sitt 

usprung i patriarkaret. Författarna här skrev att varken kultur eller religion kan förklara 

kvinnovåld. Kvinnovåld skiljer inte åt och finns överallt.  

Det mest förkommande temat var ”kultur”, fyra av tolv artiklar använde kultur som förklaring 

bakom varför hedersmord sker. De artiklar som föll under temat ”kultur” skrev om tribal 

grupptillhörighet och ”oskuldskultur” i invandrargrupper.   

Till en början kunde vi urskilja att det var diskursen som skiljde artiklarna åt (de olika teman), 

men när vi analyserade artiklarna närmare kunde vi utläsa att det även fanns skillnader mellan 

diskurser inom samma tema. Den största skillnaden var författarnas olika perspektiv som 

påverkade deras diskurs, ledarartiklarna hade en politisk ideologi vilket påverkade deras 

perspektiv och hur de skrev om hedersmord. Debattartiklarna var skrivna av olika författare 

som tillhörde olika myndigheter och organisationer, även deras perspektiv skillde sig åt. 

10.  Diskussion 

De tre fall om hedersmord som vi presenterade i vår ”bakgrund” har varit utgångspunkten för 

tio av tolv artiklar vi använt oss utav.  

Tio av tolv artiklar referar till Fadime Sahindal på något sätt, antingen till det tal hon höll eller 

hennes historia och rättsfall. Tre utav dessa artiklar nämner Fadime redan i sin rubrik. Många 

utav författarna av dessa tio artiklar gör återkopplingar till Fadimes fall. Det var endast två 

utav tolv artiklar som nämnde Pela Atroshi och en av tolv artiklar nämnde ”Sara” (Maisam 

Abed Ali). Det intressanta här var att Pela och Sara endast nämndes i samband med Fadime. 

En annan iakttagelse var att endast deras namn nämndes, deras historia fick alltså inget 

utrymme.  
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Det var Fadimes namn och historia som var det centrala i diskurserna. Pela och Sara skrevs ut 

med deras fullständiga för och efternamn medan Fadime endast skrevs ut med förnamnet. 

Utifrån artiklarna kan man se Fadime som ett namn med direkta kopplingar till 

hedersproblematiken. Det är hennes historia utgör den stora debatten kring hedersmord.  

Vår uppfattning utifrån vår studie är att hederbegreppet inte har definierats tillräckligt. 

Författarna utgår från att läsarna förstår vad heder faktiskt innebär, som om begreppet har en 

universell betydelse. Endast en utav författarna försöker i sin artikel explicit definiera vad 

heder egentligen betyder. Som vi tidigare nämnt under avsnittet ”hedersbegreppet” så är heder 

ett komplext begrepp som definieras och uppfattas i olika miljöer och tider. De artiklarna som 

behandlar teman gällande religion och kultur utgick implicit från den turkiska, kurdiska och 

persiska varianten av hederbegreppet: shirif och namus. Enligt oss uppstår det en problematik 

att utgå från en definition utifrån ett kulturellt perspektiv, eftersom man då endast kan se 

problemet utifrån detta perspektiv och denna definition. När författarna implicit använder sig 

utav shirif och namus som definition på heder, så är det givet att de utgår från att 

problematiken endast finns inom dessa folkgrupper (turkar, kurder och perser).  

En del artiklar har anklagat islam för de hedersmord som har begåtts i Sverige. I en specifik 

artikel (Muslimska skolor producerar hedersmord) kunde vi läsa att enligt islam så är kvinnor 

och barn männens ägodelar och att muslimer producerar hedersmord. Denna uppfattning 

främjar islamofobi och gör en orättvisa för alla muslimer runt om i världen. Enligt Jan Hjärpe 

(2004) är hedersmord en företeelse som är kontroversiell och för många muslimer är detta ett 

brott mot Guds lag då den går emot den religiösa normen. Författarens argumentation i 

artikeln om att människorna ska lyda Guds lag är inte enhetlig med alla muslimers tolkning av 

Guds lag och den religiösa normen. Författaren till artikeln gör alltså en grov generalisering 

och skuldbelägger en hel religion utan att ta hänsyn till att alla muslimer faktiskt inte delar 

denna uppfattning. Förvisso finns det de som skulle kunna referera till religionen, närmare 

bestämt islam, när de talar om heder och hedersmord, men det är endast deras tolkning utav 

religionen. Det går därför inte att säga att islam står bakom hedersmord.  

Hedersmord kan begås utav muslimer lika väl som det kan begås utav kristna, men det är 

inget som står för hela religionen och alla dess anhängare. Enligt Jan Hjärpe (2004) så har de 

mord som begåtts i Sverige begåtts utav familjer som har kommit från ett tribialt samhälle där 

det finns en stor lojalitet mot familjen och där storfamiljen ska lyda dess ledare. Männens 

makt och kontrollen över kvinnornas sexualitet är det centrala för ett sådant tribialt samhälle.  
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Författaren Maloudi Esmail (ansvarig för Vita Nejlikors festival) har i båda sina artiklar pekat 

på islam och muslimer som skyldiga för hedersmord. Festivalen har startats till minne av 

Fadime Sahindal och författaren representerar detta projekt. Ironiskt nog så var Fadime inte 

muslim, man kan fråga sig om Esmail verkligen hedrar Fadimes minne genom att felaktigt 

förklara det hon utsattes för. Fadime har tydligt i sitt tal i riksdagen uttalat sig om att 

hedersmord inte är något som är kopplat till muslimer. Varför finns det fortfarande författare 

som gör kopplingar till islam i debatten kring hedersmord? 

Enligt Lincolns (2003) religionsdefinition kan inte religion endast ses ur en aspekt utan måste 

ses i ett större sammanhang, till exempel ur ett historiskt och geografiskt perspektiv. Sett ur de 

fyra domäner som Lincoln (2003) utgår ifrån i sin religionsdefinition, så kan vi se att islam 

har en diskurs med hjälp utav sin skrift (Koranen eller Haditherna), det finns även samhällen 

där den religiösa diskursen utgör samhällets riktlinjer, även institutioner där imamer reglerar 

den religiösa diskursen. Men i praktiken så produceras den religiösa diskursen på olika sätt. 

Alltså bör man ta hänsyn till att religionen ser olika ut i olika samhällen och att även praktiken 

skiljer sig åt beroende på vilka tolkningar som finns av den religiösa diskursen. Vilken 

tolkning vissa muslimer har av den religiösa diskursen behöver alltså inte vara enhetlig med 

vad diskursen faktiskt står för.  

Det är svårt att tala om kultur utifrån ett kulturellt perspektiv. Vi har i denna studie utgått från 

en svensk samhällskontext och hur svensk dagspress framställer hedersmord. Men frågan är 

hur hedersmord skulle förklaras i en annan samhällskontext. Lincolns (2003) begrepp 

maximalist och minimalist skulle kunna beskriva den kulturkrock som sker debatten om 

hedersmord. Minimaliser ser ekonomi som den centrala domänen av kultur och religionen 

som en privat svär medan maximalister ser religionen som det centrala området i en kultur. 

Vilket utav dessa perspektiv man har påverkar synen på religion. I Sverige skulle de flesta 

nog ansluta sig till den minimalistiska synen.  

I ett sekulariserat land som Sverige, där religionen tillhör en privat sfär, kan debatten om att 

muslimer är skyldiga till hedersmord främja islamofobi och skapa ännu mer förakt för religion 

rent generellt. Ett mångkulturellt samhälle som Sverige kräver att främlingsfientlighet 

motarbetas och att religionsfrihet upprätthålls. Om vi har en fortsatt debatt om hedersmord där 

vi skyller på en specifik religion eller etnisk grupp kommer vi att misslyckas som samhälle i 

stort. Vår rättighet till religionsfrihet och vårt mångkulturella samhälle kommer skapa klyftor 

och olikheter mellan människor. Sett ur dagspressens framställning av hedersmord kan vi se 

att det finns artiklar och debattörer som just är på väg mot detta misslyckande.  
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Enligt oss är ytterligare ett misslyckande att de artiklar som vi har behandlat har lagt sin fokus 

på könsskillnader, där kvinnan är offret och mannen förtryckaren. Endast en artikel visade att 

även män utsätts för hedersmord och hedersförtryck i en hederskultur. Vi anser att 

hederskultur inte är något som bör diskuteras först när det finns ett givet mordoffer, utan även 

något som bör diskuteras djupare. Sett ur tidigare forskning och debatten om hedersmord så 

utgörs hederskultur av ett kollektiv och ett hierarktiskt system. Unga män som mördar sina 

systrar är också på sitt sätt förtryckta då de får order från de som står över dem i det 

hierarkiska systemet. Även om kvinnan ligger längst ner i denna hierarkiska struktur så 

innebär det inte att hon är den enda utsatta.  Även de kvinnor som ligger högst upp hierarkin i 

dessa hederskulturer är utsatta, då de har fallit offer för normer och urgamla traditioner. Detta 

är något såväl forskare som debattörer inom ämnet bör ta hänsyn till. 

10.1. Slutdiskussion  

Den tidigare forskningen har till stor del diskuterat vart hedersmord har sitt ursprung. Större 

delen av forskningen har utgått från att begreppet är kopplat till kön och på vilket sätt 

könsrollerna skiljer sig åt. Den forskning som nämnts i kapitlet ”Tidigare forskning” har 

utgått från att kvinnor är offer i en hederskultur medan männen har makten. Vidare har 

forskningen även handlat om huruvida hedersmord är kopplat till religion, kultur eller 

patriarkala strukturer. Dock har det hittills inte funnits någon forskning kring medias 

framställning av hedersmord.  

Den forskning som finns är inte lika synlig för allmänheten som dagspressen är. Hur 

dagspressen framställer hedersmord når ut till allmänheten mer än vad forskningen gör. Det är 

därför av stor betydelse att se till hur diskursen i dagspressen ser ut gällande 

hedersmord/förtryck då den kan påverka individers syn på ämnet.  

Denna studie syftar till att visa just hur dagspressen framställer hedersmord och 

förhoppningsvis kompletterar den forskning som redan finns. En annan aspekt av denna studie 

är att den förhoppningsvis bidrar till att visa att det inte endast är kvinnor som är offer för 

denna hederskultur.  
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