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Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svensk 

media. År 2002 hedersmördades den unga kvinnan Fadime – ett fall som ådrog sig stor 

uppmärksamhet i svenska dags- och kvällstidningar. Mot denna bakgrund analyseras i 

uppsatsen hur fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck framställs strax efter Fadimes död 

2002, hur det framställs idag (2017–2018), och vilka likheter och skillnader det finns i 

framställningarna mellan de olika tidsperioderna. Artiklar från dags- och kvällstidningar 

undersöks utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys med hjälp av tre analytiska verktyg: 

modalitet, transitivitet och intertextualitet. Resultatet i denna studie visar att de dominerande 

diskurserna 2002 var kulturdiskursen, den globala kvinnoförtrycksdiskursen och 

hedersmordsdiskursen. De dominerande diskurserna 2017–2018 var kulturdiskursen, 

religionsdiskursen och förtrycks- och begränsningsdiskusen. Kulturdiskurserna 2002 och 

2017–2018 uppvisade stora likheter, där den viktigaste skillnaden var att diskursen 2002 

fokuserade mer specifikt på den kurdiska kulturen. I studien fann vi även att en viktig skillnad 

mellan de två perioderna var, att hedersmordsdiskursen (2002) numera ersatts av förtrycks- och 

begränsningsdiskursen (2017–2018), och att religionsdiskursen fått större utrymme under 

perioden 2017–2018. Kvinnoförtrycksdiskursens (2002) förklaring att hedersrelaterat våld och 

förtryck enbart kan förklaras av ett globalt kvinnoförtryck har i nutid delvis tonats ner, även 

om kvinnan fortfarande inom ramen för många olika diskurser framställs som offret.   
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1. Inledning  

 

Morgon- och kvällstidningar har ett stort ansvar att rapportera och informera 

samhällsmedborgare om händelser och fenomen som förekommer i samhället. Informationen 

som flödar från media har blivit allt mer relevant i individens vardagliga liv. Tidningarna har 

därmed en utbredd maktposition och inverkan på samhällsmedborgare, som ständigt påverkas 

och har tillgång till rapporteringen som sker (Andersson & Lundström, 2004, s. 3–4).  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett av många fenomen som blir objekt för tidningars 

rapportering. Detta fenomen har i svensk media framställts på en mängd olika sätt, speciellt 

beträffande vad som beskrivs vara den underliggande orsaken (Björktomta, 2005, s. 2). Denna 

studie handlar om hur detta fenomen beskrivits i svensk media under olika tidpunkter. I 

följande avsnitt introduceras läsaren närmare till studiens ämne och bakgrund.  

 

Därefter presenteras övergripande forskningsfråga av uppsatsen och syfte, som mynnar ut i de 

tre konkreta frågeställningarna som studien ämnar besvara. Sedan ges en introduktion till 

användandet av det centrala begreppet ”kultur” inom ramen för studien, och slutligen 

presenteras dispositionen för huvuddelen av uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett socialt problem som varken är nytt eller okänt. 

Fenomenet började problematiseras och uppmärksammas i den offentliga sfären på allvar först 

under 1990-talet (Eldén, 2003, s. 10). Vidare har det rapporterats om ett antal fall med 

anknytning till hedersrelaterat våld och förtryck, varav en del har uppmärksammats i en medial 

kontext. Några exempel på mord med hedersmotiv som har fått uppmärksamhet i svenska 

media är morden på Sara, Pela och Fadime (Schlytter & Rexvid, 2016, s. 145). Det som 

öppnade upp samhällsdebatten avseende hedersrelaterat- våld och förtryck var mordet av Sara 

i december 1996 (Eldén, 2003, s. 10).  

 

Omkring tre år efter mordet av Sara begicks ytterligare ett mord med hedersmotiv i Sverige. 

Året var 1999 då den unga kvinnan Pela mördades och dådet och hedersfenomenet 
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uppmärksammades i svenska media. Därefter tog det ytterligare tre år innan nästa fall av 

hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammades i media. År 2002 mördades den unga 

kvinnan Fadime i hederns namn (Eldén, 2003, s. 9–11). En del hävdar att mordet på Fadime 

skapade förutsättningar för att hedersrelaterat våld och förtryck som fenomen lyftes upp på en 

vetenskaplig, politisk och medial nivå (Lorentzen, 2008, s. 12).  

 

Tre kvinnor och tre medialt uppmärksammade fall. Dessa kvinnor har alla berövats sina liv i 

hederns namn och har blivit en symbol för unga våldsutsatta kvinnor (Eldén, 2003, s. 10). 

Mordet på Fadime pekas däremot ut som det fall som satte strålkastarna på problematiken 

rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Det var även mordet på Fadime som öppnade upp 

diskussionen om hedersrelaterade mord och hur det skulle defineras (Björktomta, 2005, s. 7).  

 

En del offer för hedersrelaterat våld och förtryck har fått sina berättelser uppmärksammade och 

rapporterade i text, närmare bestämt i tidningar som bestämmer vad som publiceras och 

därigenom har inflytande över individers uppfattningar och tankar gällande ett fenomen (Eldén, 

2003, s. 10; Bergström & Boréus, 2012, s. 19). Offentliga texter, såsom tidningsartiklar, kan 

betraktas som ett verktyg som påvisar de svårigheter som ett samhälle står inför (Baianstovu, 

2017, s. 64). Med utgångspunkt i den tolkningen innebär detta att tidningsartiklar kan användas 

för att förstå och synliggöra olika framställningar av ett bestämt fenomen. Texterna påvisar 

också vad som anses vara acceptabelt att yttra under en specifik tidsperiod (ibid, s. 64). Vidare 

ger en studie med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck en inblick i hur synen på sociala 

problem kan framställas och eventuellt förändras i offentliga texter såsom tidningsartiklar. Med 

den bakgrunden blir det intressant att i en studie undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck 

framställs i text.  

1.2 Forskningsfråga  

Hur framställs hedersrelaterat våld och förtryck i morgon- och kvällstidningar strax efter 

mordet på Fadime, och hur har diskurserna förändrats över tid?  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom en diskursanalys undersöka hur hedersrelaterat våld och 

förtryck framställs i morgon- och kvällstidningar strax efter mordet på Fadime och i nutid. 

Vidare är syftet att undersöka hur diskurserna avseende hedersrelaterat våld och förtryck har 
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förändrats mellan de två olika tidsperioderna. Mot den bakgrunden ämnar denna studie 

behandla följande frågeställningar: 

 

- Hur framställs hedersrelaterat våld och förtryck i svenska morgon och kvällstidningar 

år 2002, strax efter mordet på Fadime?  

 

- Hur framställs hedersrelaterat våld och förtryck i svenska morgon och kvällstidningar 

i nutid, det vill säga mellan åren 2017–2018?  

 

- Vilka skillnader och likheter finns mellan diskurserna framställda under de olika 

tidsperioderna 2002 och 2017–2018?  

1.4 Centralt begrepp  

Inom ramen för denna studie är kulturbegreppet centralt i framförallt resultat- och analysdelen. 

Kultur är ett mångfacetterat begrepp och enligt forskaren Johan Fornäs (2012) används 

begreppet ofta utan en definition av den anledningen. Vidare anser han att det saknar betydelse 

att definiera begreppet då tolkningarna av begreppet är skilda (Fornäs, 2012, s. 7–8). 

Kulturgeografen Don Mitchell (2000) anser istället att kultur kortfattat kan beskrivas på två 

sätt. Han menar å ena sidan att kultur kan betraktas som ett fenomen som är ständigt närvarande 

i individers vardagliga liv, och att den därigenom finns överallt, bland annat i en individs 

värderingar (Mitchell, 2000, s. 13). I denna definition beskrivs kultur som ”levd kultur”, i och 

med att kulturen formar en individs agerande på en materiell, intellektuell och andlig nivå 

(Lindgren, 2005, s. 28). Å andra sidan beskriver Mitchell (2000) att kultur också skildras 

genom specifika saker, såsom genom teater, musik samt konstverk (Mitchell, 2000, s. 13).  

 

I denna studie kommer den första definitionen av kultur att tillämpas. Termen kultur innefattas 

således av levd kultur som formar en individs värderingar och agerande. Detta begrepp, kultur, 

är även starkt kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck då det lyfts som en av grogrunderna 

till fenomenet (Skrivelse, 2007/08:39, s. 12). I studien tillämpas kulturbegreppet vidare för att 

förstå och tolka citat från det empiriska materialet. 



 

4 

1.5 Uppsatsens disposition  

Denna studie är upplagd på ett sätt där läsaren i första skedet introduceras till studiens 

bakgrund, syfte och frågeställningar. Därefter redovisas studier, utredningar och vidare 

material som författarna i studien ansett är relevant för denna studie. Tidigare forskning 

presenteras även för att ge en övergripande inblick i det forskningsområde studien faller under. 

Följaktligen presenteras denna studies teoretiska och begreppsliga referensram. Sedan följer 

ett metodavsnitt där de metodologiska val och överväganden som vidtagit i studien redovisas. 

Därefter presenteras resultat- och analysavsnittet där diskurser redovisas och analyseras utifrån 

teorins analysbegrepp. Avslutningsvis presenteras studiens avslutande diskussion.  

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras en genomgång av tidigare studier, däribland medieanalyser och 

artiklar, som berör hedersrelaterat våld och förtryck i en medial kontext. De följande studierna 

skildrar hedersrelaterat våld och förtryck på en nationell och internationell nivå. Vi har bedömt 

att variationen av nationella liksom internationella källor ger en nyanserad överblick inom 

forskningsområdet heder och media, och av den anledningen återfinns en sådan mångfald.  

I följande avsnitt redogörs det också för tidigare forskning där personerna bakom studierna 

påvisar hur media konstruerar dikotomier mellan invandrare och majoritetsbefolkningen i 

framställning av hedersrelaterat våld och förtryck. Fortsättningsvis presenteras studier med 

olika ståndpunkter i hur media framställer hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare forskning 

ger följaktligen en koncis bakgrund till hur forskningsläget ser ut i frågan och ger en inblick i 

den makt media har att konstruera sociala problem såsom hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

2.1 Redogörelse för tidigare forskning 

2.1.1 Heder 
Heder är ett begrepp som genom historiens gång har haft skilda innebörder bland olika 

samhällsgrupper, kulturer samt miljöer runt om i världen (Wikan 2009, s. 10; Björktomta, 

2005, s. 15) Nämnvärt är även att innebörden av hedersbegreppet kan tolkas annorlunda av 

personer av samma etnicitet och som uppehåller sig i samma land (Lindström, 2004, s. 261–

272). På senare tid har begreppet dock kommit att tolkas som samhällsnormer och regler som 

påverkar individers levnadssätt (Wikan, 2009, s. 10).  
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Begreppet heder är ett laddat ord på ett flertal europeiska språk. Det finns också en föreställning 

om att heder är en symbol för något heroisk och tappert. Ordet heder kan härledas till 

tidsperioder då män krävde att moraliska principer skulle följas och värderas högt, och att män 

som följde dessa ansågs vara modiga och orädda. Wikan (2004) betonar att det var männen 

som definierade dessa moraliska principer. Detta trots att det i en historisk kontext, både i 

europeiska och icke-västliga samhällen, funnits en könsdimension avseende heder. Sådana 

föreställningar kan härledas till uttryck som beskriver mannen och kvinna, till exempel nämner 

Wikan (2004) uttrycken ”en man av heder” och därefter ”en ärbar kvinna”.  Uttrycket avseende 

mannen skulle kunna beskrivas som att mannen blev ansiktet utåt och representerade familjen 

och därigenom hade ansvar för dess heder. Kvinnan eller kvinnorna (hustru, dotter, kusin och 

syster) å andra sidan blev de som hotade hedern som mannen förvaltade över (Wikan, 2004, s. 

57). Solheim (2001) beskriver också hur kvinnan anses bära hedern mannen förvaltar över och 

att idealkvinnan i en hederskontext är en kvinna som saknar sexualitet (Solheim, 2001, s. 80–

86). Vad innebär då heder mer konkret med utgångspunkt i forskningsområdet som berör 

hedersrelaterat våld och förtryck? 

 

Inom forskningsområdet som hedersrelaterat våld och förtryck faller under saknas i nuläget en 

entydig definition avseende hur heder ska uppfattas och tolkas. Även åsikterna om hur 

hedersrelaterat våld och förtryck uppkommer skiljer sig. Det har bland annat förts en diskussion 

om hur hedersrelaterat våld skiljer sig från annan form av våld, och om den enda skillnaden är 

att det hedersrelaterade våldet är av en mer kollektiv karaktär (NCK, 2010, s. 9, 12, 17).   

 

2.1.2 Hedersrelaterat våld och förtryck 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan beskrivas som våld och förtryck riktat mot en enskild 

individ. Detta yttrar sig genom att familjen eller släkten till individen begränsar individen, eller 

gentemot denne brukar våld i form av misshandel eller mördar i hedersnamn (NE, 2018).  

Vidare definierar Förenta Nationen (FN) hedersrelaterat våld- och förtryck på följande sätt: 

 

"Honour is defined in terms of women´s assigned sexual and 

familial roles as dictated by traditional family ideology. Thus 

adultery, premarital relationships (which may or may not include 
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sexual relations), rape and falling in love with an ‘inappropriate’ 

person may constitute violations of family honour."  

(FN, 1999, s. 7) 

Hedersrelaterat våld och förtryck har i stora drag sin grogrund i sexualitet, kön, makt och 

kulturella uppfattningar. Detta är en skildring som även styrks av rapportörer inom FN som 

publicerat rapporter och specialiserat sig inom ämnet våld mot kvinnor (Skrivelse, 2007/08:39, 

s. 12) 

Hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs som ett fenomen som i stor utsträckning förekommer 

i nära relationer, där offret (personen som utsätts för hedersvåld eller förtryck) på ett eller annat 

sätt har ett känslomässigt band och en beroendeställning till gärningspersonen eller -

personerna. För att förstå hedersvåldets- och förtryckets karaktär och bakomliggande 

mekanismer bör även sexualitetens betydelse beaktas - i en hederskontext anses kvinnors och 

mäns sexualitet vara en central komponent. Framförallt kvinnans sexualitet har ibland en stark 

koppling till det kollektiva (det vill säga familj, släkt och exempelvis den by som föräldrar 

vuxit upp i och sedan flyttat ifrån). Inom en hederskontext finns förbestämda föreställningar 

om kvinnors kyskhet och oskuld. Oskulden är kopplad till familjens rykte, som kan komma att 

skadas på grund av kvinnornas egentliga eller påstådda agerande. Detta kan vara uttalat i olika 

utsträckningar och likaså gäller kontrollen som kvinnorna utsätts för av det kollektiva. 

Begränsningarna kan uttrycka sig på ett flertal olika sätt (Skrivelse, 2007/08:39, s. 12).  I 

privatlivet kan detta yttra sig då en person begränsas från att själv välja en partner. Om personen 

trotsar eller utmanar den gällande normen och väljer en partner som enligt kollektivet är 

opassande, anses denne skämma ut hela familjen och släkten. Att trotsa de normer som familjen 

lever efter har konsekvenser. Personen riskerar exempelvis att straffas fysiskt av familjen 

(NCK, 2010, s. 19, 22, 26, 38). I andra vardagliga former kan detta handla om att tjejer och 

kvinnor begränsas i bland annat val av utbildning, klädsel och socialt umgänge (Skrivelse, 

2007/08:39, s. 12). Hedersrelaterat våld och förtryck kan även övergå till hot om att en person 

ska utsättas för brott i form av våld (Ibid, s. 12).  

Hedersrelaterat våld kan därigenom beskrivas som det våld och förtryck den kollektiva massan 

utövar över en enskild person. Utmärkande för det hedersrelaterade våldet är att det inte utövas 
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av en enskild man mot en enskild kvinna i till exempel en parrelation. Hedersrelaterat våld 

kännetecknas också som ett välplanerat och grovt våld. I majoriteten av fallen handlar 

hedersrelaterat våld om hot som begränsar en persons fria vilja (NCK, 2010, s. 9, 17, 22). Ofta 

accepteras eller utförs hedersvåldet och förtrycket på initiativ från familj, släkt eller andra 

närstående (Skrivelse, 2007/08:39, s. 12). 

Hedersvåldet och förtrycket kan uttrycka sig på olika sätt, beroende på skillnader i religion och 

kultur. Detta innebär dock inte att hedersrelaterat våld och förtryck alltid har en direkt 

anknytning till en viss religion och kultur, då hederstänket yttras i en rad olika kontexter. 

Nämnvärt är också att hedersrelaterat våld och förtryck drabbar individer oberoende av deras 

sexuella tillhörighet, detta innebär att heterosexuella, bi-sexuella, homosexuella och 

transpersoner utsätts för denna form av våld och förtryck (Skrivelse, 2007/08:39, s. 13).  

Det bör även understrykas att hedersrelaterat våld och förtryck inte endast riktas mot kvinnor; 

även män kan bli utsatta (Güngör & Dervish, 2009, s. 16). Detta likdels som att det kan finnas 

flera gärningspersoner inblandade. Gärningspersonerna kan vara av olika kön, och även 

kvinnor kan utsätta andra kvinnor eller andra män för hedersrelaterat våld och förtryck 

(Skrivelse, 2007/08:39, s. 12). Det finns även ett flertal fall av hedersrelaterat våld och förtryck 

som resulterat i hedersmord där en närstående kvinna till gärningspersonen eller offret, har haft 

möjlighet att ingripa med avstått från detta. Modern till gärningspersonen eller offret är 

exempel på sådana närstående kvinnor i dokumenterade fall av hedersmord (Schlytter & 

Rexvid, 2017, s. 162). Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck är av kollektiv karaktär, kan 

ett flertal gärningspersoner vara inblandade, och ålder är i sig inte ett hinder (Skrivelse, 

2007/08:39, s. 12). Yngre pojkar har i många fall tvingats eller uppmanats till att begå ett 

hedersmord, då de riskerar ett lägre fängelsestraff på grund av sin ringa ålder (FN, 1999, s. 7).  

2.1.3 Dödligt hedersvåld  

 
Dödligt hedersvåld kan definieras på följande sätt: 

 

” A paradigmatic example of a crime of honour is the killing of 

a woman by her father or brother for engaging in, or being 

suspected of engaging in, sexual practices before or outside 

marriage.”  
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(Abu Odeh, 1996, s. 141) 

 

Rapporteringar från Special Rapporteur, till FN, från Turkiet har påvisat hur tillvägagångssättet 

kan se ut innan det mynnar ut och går från hedersvåld till dödligt hedersvåld. Enligt dessa 

uppgifter framkommer det att kvinnan som anses ha vanhedrat de kollektivas heder får 

möjlighet att själv ta sitt liv till att börja med. Motsätter sig kvinnan att begå självmord innebär 

detta att en av hennes manliga familjemedlemmar tar detta i egna händer och mördar kvinnan 

(FN, 1999, s. 7). 

 

För att förstå dödligt hedersvåld behöver en först påvisa betydelsen av heder i detta 

sammanhang. Heder är något som är flytande, det är något som kan vinnas, förloras och även 

återerövras på nytt. Som tidigare nämnts behöver familjen återupprätta hedern som gått 

förlorad då en individ trotsat de normer familjen lever efter, för att de återigen ska kunna 

accepteras av den kollektiva massan. Det som blir avgörande är inte på vilket sätt individen har 

trotsat de gällande normerna, det avgörande är hur omgivningen reagerar på händelsen. I denna 

situation blir ryktet väsentligt och anses nödvändigt att skydda (Johansson, 2005, s. 17). 

Güngör och Dervish (2009) menar att fysiska dåd, i detta fall dödligt hedersvåld, kan uppfattas 

som hederligt och acceptabelt om ett sådant dåd begås för att bevara hedern (Güngör & 

Dervish, 2009, s. 22–23). Dödandet, i detta fall hedersvåld med dödligt utfall, ses som den 

slutgiltiga lösningen för att återställa den förlorade respekten och förtroendet som omgivningen 

tappat för familjen (Johansson, 2005, s. 17).  

 

Dödligt hedersvåld beskrivs till skillnad från annat dödligt våld vara av en annan karaktär. 

Dödligt hedersvåld beskrivs ha flera inblandade gärningsmän som är släkt eller närstående till 

offret.  Gärningsmannen som utfört det dödliga hedersvåldet är vanligtvis en yngre närstående. 

I många fall bär denna påstådda gärningsman dock endast ett begränsat eller inget ansvar alls 

i själva planeringen samt gärningen i stort. Bakgrunden till hedersvåld av dödande karaktär kan 

vara rykten om att en person ingår partnerskap innan äktenskap (Johansson, 2005, s. 129–130).  
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2.2 Medias framställning av hedersrelaterat våld och förtryck 

Den 21 januari 2002 blev Fadime hedersmördad av sin egen far; ett fall som fick stor medial 

uppmärksamhet och som även gav upphov till en offentlig debatt om hedersmord i Sverige. 

Snarare än att bara vara en familjeangelägenhet, skildras konflikten mellan Fadime och hennes 

familj som en offentlig angelägenhet (Schlytter, 2004, s. 10–11). Massmedia beskrivs bli en 

meningsfull plattform för Fadime, detta då hon hade förmåga att uttrycka sina känslor och 

framföra en viktig debatt om sin hederskonflikt med familj och släkt. Det blev också en 

betydelsefull plats för att uppmärksamma det svenska samhället på att hedersrelaterat våld och 

förtryck samt hedersmord förekommer även i ett land som Sverige (Ibid, s. 10–11).  Det var 

dock inte endast Fadimes mord som fick en stor medial uppmärksamhet. I samband med 

Fadimes mord uppmärksammades även två andra hedersmord som hade skett innan mordet på 

Fadime. År 1996 hedersmördades Sara och 1999 mördades Pela. Dessa tre fall 

uppmärksammades i svenska medier och introducerades för offentligheten (Carbin, 2010, s. 

13–15). 

 

Redaktionen på Sveriges Television gjorde en dokumentär om Fadime som sändes drygt ett år 

före hennes död. Första gången dokumentären sändes fick den relativt lite uppmärksamhet 

(Schlytter, 2004, s. 10–11). Dokumentären sändes dock i repris efter mordet på Fadime och 

fick då ökad uppmärksamhet. Förklaringen till det skiftande intresset för dokumentären 

beskrivs vara för att det hon hade talat om i dokumentären nu hade inträffat och realiserats för 

allmänheten (Ibid, s. 10–11). Hur Sveriges televisions framställning av Fadimes situation 

påverkade allmänhetens syn på hedersvåld undersöktes i en SOU (2006:21) vid namn 

Mediernas vi och dom - mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen. Rapporten 

syftade till att undersöka hur media valde att framställa fallet, i vilken mån hedersmordet var 

kulturellt betingat och vilka slutsatser som därav är möjliga att dra avseende Sverige och svensk 

kultur.  Rapporten hävdade även att mordet i media framställdes som ett kulturellt fenomen 

och hade kommit till Sverige genom invandring. Detta gjordes genom stigmatiserande 

föreställningar av de inblandade personerna samt skildringar av dikotomier mellan vi och dem, 

där den kurdiska och österländska kulturen (framförallt mellanöstern) målades upp som en 

oförenlig kontrast till den västerländska kulturen (inklusive den svenska) (SOU: 2006:21, s. 

189–219).  
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Liknande slutsatser angående medias framställning av mordet dras även av Reimers (2007). I 

hennes studie betonas hur mordet på Fadime i media kom att utvecklas till en fråga om 

svenskhet och hur svenska offrets familj ansågs vara, samt i vilken grad de betraktades förhålla 

sig till svenska värderingar. Mordet förknippades alltså i svensk media med familjens negativa 

inställning till det svenska samhället (Reimers, 2007, s. 250–251), och den kulturella 

förklaringsmodellen av mordet valdes av media relativt ensidigt framom andra möjliga 

modeller – till exempel lyftes inte könsaspekten fram med samma starka betoning. En 

ytterligare aspekt som ignorerades av media var huruvida mediareportaget i sig kunde ha 

påverkat konflikten mellan Fadime och hennes familj, och ytterst ha varit en bidragande faktor 

till det fullbordade mordet (Ibid, s. 250–251).  

 

Vidare beskriver Reimers (2007) att medias rapportering om mordet och förhållningssätt till 

detta påvisar hur media upprätthåller och förstärker de föreställningar som finns om invandrare 

i Sverige. Sådana dikotomier, det vill säga distinktionen mellan svenskar och invandrare, bidrar 

till kategoriseringar och föreställningar av invandrare hos allmänheten (Reimers, 2007, s. 250–

251). Dikotomierna skildrar invandrare och svenskar på olika sätt, där svenskar beskrivs stå 

för ett modernt tankesätt och tolerans till skillnad från invandrare, som framställs stå för ett 

motsatt ställningstagande (Ibid, s. 250). Exempelvis framställer media ofta våld mot kvinnor i 

nära relationer på olika sätt, beroende på om den skyldige mannen var svensk eller invandrare. 

Kritiken som förs mot svenska män gällande våld mot kvinnor grundas i ojämlikhet, medan 

det icke-svenska (invandrarrelaterade) våldet förklaras genom kvinnlig underordning i en 

kultur där mäns våld mot kvinnor anses vara något legitimt och naturligt (Reimers, 2005, s. 

141–158).  

 

Internationella medier påvisar liknande språkliga mönster och förklaringsmodeller. 

Diskussionen om hedersmord i tyska och nederländska tidningar präglas av en tydlig vi- och 

dem-distinktion mellan majoritetsbefolkningen och personer med turkisk och/eller muslimsk 

bakgrund. Tidningarna pekar ut etnicitet - turkisk eller länder med islam som dominerande 

religion- och religion -islam- som centrala faktorer till uppkomsten av hedersmorden. De 

beskriver även dessa faktorer som grogrunden till ojämlikhet mellan det kvinnliga och manliga 

könet (Korteweg & Yurdakul, 2009, s. 218). Även i Kanada ses liknande mönster: En vanlig 

diskursiv uppfattning i kanadensiska medier är att hedersförtryck och hedersvåld, framförallt 

hedersbrott, skildras som ett problem som är sammankopplat med invandring och kultur 

(Olwan, 2013, s. 539–541). Sådana brott påvisar enligt media misslyckad integration, vilket 
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bidragit till att migranter inte anammat västvärldens ideal avseende jämlikhet mellan könen 

(Ibid, s. 539–541). 

 

Medan flera av de ovannämnda analyserna av medias framställning främst betonar hur media 

framom andra förklaringar valt en kulturell förklaringsmodell av hedersrelaterat våld, 

framhåller Björktomta (2005) att det vid närmare analys av svenska debattartiklar, intervjuer 

och insändare i samband med mordet på Fadime 2002 presenterades tre olika förklaringar. Den 

första är att våldet orsakas av en enskild persons handlande, och är orelaterat till kultur och 

kön. Den andra är att våldet kan förklaras som ett universellt våld, det vill säga ett patriarkalt 

förtryck som manifesteras på liknande sätt i hela världen (Björktomta, 2005 s. 16). Den tredje 

förklaringen som ses är att hedersvåld är kulturellt betingat; ett perspektiv som ofta lyfts fram 

av representanter för invandrarkvinnor. Källorna för analyser av dessa tre perspektiv var bland 

annat artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet (avgränsat 

till de artiklar som publicerades år 2002), samt artiklar från tidskrifterna Bang, Invandrare & 

minoriteter, HIV- aktuellt och en artikel ur debattboken Törnroslandet (Ibid, s. 15–24).  

 

Diskrepansen mellan olika förklaringsmodeller till hedersrelaterat våld ses dock inte bara i 

media. Även inom svensk forskning vad gäller patriarkala familjer och utsatta flickor och 

kvinnor i Sverige, råder det enligt Björktomta (2007) stor oenighet i frågan om hur våldet 

slutgiltigt bör förklaras. Hon väljer här att se de olika uppfattningarna inom svensk forskning 

som pusselbitar, som tillsammans utgör en helhetsbild, och identifierar fem olika pusselbitar: 

migrationsprocessen i kombination med integrationsproblem, en värde- och normkonflikt, en 

generationskonflikt inom familjen, ett könsmässigt förtryck samt de problem som är specifika 

för varje individ och dennes familj (Björktomta, 2007, s.  23–25).  

 

Hur förståelsen av hedersmord och dess underliggande anledningar färgat svenskt politiskt 

beslutsfattande kring frågor som rör integration av invandrare och jämställdhet mellan könen,    

behandlas av Carbin (2010) i publikationen Mellan tystnad och tal: flickor och hedersvåld i 

svensk offentlig politik. Hon beskriver att den politiska debatten huvudsakligen utgått från fyra 

olika diskurser, som jämförs och ställs mot varandra i ett försök att förklara hedersrelaterat 

våld. Dessa fyra diskurser är: en multikulturell diskurs, en diskurs om skillnad i värdegrunder, 

en diskurs om strukturell diskriminering och en könsmaktsdiskurs (Carbin, 2010, s. 174). Det 

är dock den kulturella diskursen och könsmaktsdiskursen som enligt Carbin (2010) fått störst 
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inflytande över det politiska beslutsfattandet, speciellt vad gäller frågan om hedersrelaterat 

kvinnovåld (Ibid, s. 174).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att mordet på Fadime ledde till en livlig offentlig debatt i 

Sverige angående hedersrelaterat våld som fenomen och dess orsaker. Många analyser av hur 

mordet framställdes i media pekar på att kulturen ofta framställdes som den dominerande 

förklaringen, även om andra åsikter och modeller förekom. Bland dessa andra modeller 

diskuterades exempelvis strukturellt kvinnoförtryck, religion och åsikten att våld oavsett dessa 

faktorer alltid skulle vara resultatet av en enskild persons val och handlande. Flera källor är 

eniga om att framställningen av kulturen som huvudorsak inte bara påverkar allmänhetens syn 

på hedersrelaterat våld, utan även bidrar till skapandet av dikotomier. I svenskt politiskt 

beslutsfattande, speciellt i frågan om beslutsfattande kring bemötande av hedersvåld, har den 

kulturella diskursen också haft stor betydelse, tillsammans med könsdiskursen. Även i 

internationell media har kulturens och religionens betydelse för hedersrelaterat våld och 

förtryck betonats mycket starkt. Svensk forskning angående hur hedersrelaterat våld och 

förtryck i Sverige kan förklaras, visar att detta är ett mångfacetterat ämne där 

migrationsprocessen, integration, värde-, köns- och generationskonflikter och individspecifika 

problem alla är bidragande faktorer.  

3. Teoretisk och begreppslig referensram  

I detta avsnitt redogörs i första hand för Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta med 

motiveringen att en sådan analys synliggör diskurser som framställs i text (Winther Jørgensen 

& Phillips, s. 60–62), och att metoden som används i denna forskning baserar sig på delar av 

denna analys.  Först förklaras ordet diskurs, och sedan görs en översiktlig presentation av teorin 

kring Faircloughs kritiska diskursanalys och dess tredimensionella modell. Därefter definieras 

de tre begreppen intertextualitet, transitivitet och modalitet. Under rubriken Metod 

(underrubriken Metodval) diskuteras och motiveras mera djupgående vilka delar av teorin som 

främst tillämpats inom ramen för denna studie. Eftersom metoden i denna studie i stor 

utsträckning baserar sig på teorin kring Faircloughs kritiska diskursanalys, bör avsnittet 

”Teoretisk och begreppslig referensram” läsas som en integrerad helhet med avsnittet ”Metod”.  
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3.1 Teoretisk referensram 

Diskurs kan definieras; ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72). Diskurser är sammanlänkande med 

text, språk och den sociala omvärlden som individer lever i, såväl som med andra diskurser, 

och är en grundläggande del i att konstruera den sociala världen (Fairclough 2010, s. 3–5). En 

central utgångspunkt inom diskursanalysen är att diskurser är konstituerande och 

konstituerade. Mer konkret innebär detta att diskurser å ena sidan bidrar till att skapa den 

sociala världen, och att de å andra sidan själva påverkas av den sociala världen (Ibid, s. 4–5, 

209–210, 501). Diskurs är med andra ord en social praktik som är med och formar 

samhällsstrukturer genom att producera och reproducera sociala relationer och identiteter. 

Detta samtidigt som diskurs är en form av social praktik som har inflytande och formar 

samhällsstrukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 68, 71). 

 

Kritisk diskursanalys är ett analytiskt ramverk som används både som teori och metod 

(Fairclough 1995: a, s. 53-74). Faircloughs kritiska diskursanalys fokuserar på språket och 

påvisar därmed diskursiva framställningar av det studien ämnar studera (Burr, 2003, s. 64–67). 

Ett forskningsfält behöver fortsättningsvis inte heller nödvändigtvis bestå av endast en diskurs. 

Inom ett specifikt forskningsområde kan en rad olika diskurser påträffas (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 34).  

 

Enligt Fairclough (1995: b) är den kritiska diskursanalysen inte politiskt neutral, då text 

studeras i syfte att synliggöra de ojämlikheter som finns i samhället (s. 36–40; Fairclough, 

2010, s.1–2, 5). Detta då Fairclough (2010) anser att konsumtionen och produktionen av text 

bidrar till att skapa och reproducera ojämlikhet i samhället. Syftet med den kritiska 

diskursanalysen är därför att jämna ut ojämlikheterna i kommunikationsprocesserna och i 

samhället i stort (Fairclough, 2010, s. 1–5, 8–9). Sammantaget innebär detta att en strävan efter 

social förändring är kännetecknande för den kritiska diskursanalysen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 70).  

3.2 Faircloughs tredimensionella modell  

Inom den kritiska diskursanalysen är språkbruket centralt. I denna studie undersöks språket 

med lingvistiska textanalyser genom Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen 
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& Phillips, 2000, s. 68). Faircloughs tredimensionella modell utgör basen för den kritiska 

diskursanalysen och består av följande tre dimensioner: text, diskursiv praktik och socialpraktik 

(Fairclough, 2010, s. 94–95, 131–133).  

 

Figur 1.0 Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 74) 

 

Fairclough (2010) menar att text är olika tal, skrifter, visuella bilder eller en kombination av 

dessa. Inom denna dimension visas hur texter framställs genom formulering av meningar, 

grammatik och ordval. Diskursiv praktik omfattar produktionen och konsumtionen av text. Den 

visar även hur individer som konsumerar och tar del av text kan påverkas av intrycken 

(Fairclough, 2010, s. 94–95, 132–133). Den sista dimensionen social praktik omfattar hur 

individer agerar på ett bestämt sätt i sociala sammanhang som produktion och konsumtion av 

text är en del av (Ibid, s. 94–95, 131–133; Bergström & Boréus, 2012, s. 23). Inom ramen för 

social praktik undersöks även vilka konsekvenser text och diskursiv får i den sociala praktiken. 

Konsekvenserna som blir synliga kan uttryckas som politiska, ideologiska eller sociala 

påföljder (Winther Jørgensen & Phillips, 2002, s. 90).  

 

I den tredimensionella modellen förklaras hur de tre dimensionerna förhåller sig till och 

påverkar varandra. Detta genom en redogörelse av texten, relationen mellan text och diskursiv 

praktik och i sin tur förhållandet mellan diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 74–75, 85–91; Fairclough, 2010, s. 94–95, 132).  
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3.3 Begreppslig referensram 

Vidare kommer vi i detta avsnitt att redovisa begrepp som vi bedömer är relevanta inom ramen 

för denna studie.   

 

I dimensionen text gör forskarna en språklig analys med utgångspunkt i de centrala begreppen 

transitivitet och modalitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77–87), som är viktiga 

begrepp inom ramen för denna studie:  

 

Transitivitet innebär hur händelser och processer binds samman med olika subjekt och objekt 

(Fairclough, 2010, s. 94).  Transitiviteten har tre centrala punkter: processer, deltagare och 

omständigheter. Processer är uppdelad i två slag; dels handlingar -det vill säga något som utförs 

medvetet av någon, och dels händelser -det vill säga förändringar som sker i världen men som 

inte är planerade eller avsiktligt utförda. Deltagare delas även in i två hörnstenar: agenter och 

mottagare. En agent förklaras som en enskild person som utför en handling, och mottagaren är 

personen som påverkas av agentens gärning. Slutligen menar Winther Jørgensen & Phillips 

(2002) att omständigheter innebär tid och plats, det vill säga var och när handlingen utspelar 

sig (Winther Jørgensen & Phillips, 2002, s. 83–85).  

 

Modalitet betyder ”sätt” och är ett begrepp som syftar till att analysera en persons grad av 

instämmande i en meningsuppbyggnad. Modaliteter i en mening kan variera beroende på hur 

ett fenomen framställs. En subjektiv och en oprecis framställning indikerar å ena sidan på låg 

modalitet, medan en objektiv och precis framställning å andra sidan kännetecknas av hög 

modalitet (Fairclough, 2010, s. 94, 106–107). Den modalitet som väljs i en mening får 

inverkan på diskursens konstruktion (Ibid, s. 106–107; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

87–88). Graden av modalitet har även en övervägande betydelse för talare och författare, då 

dessa förväntas ha en hög expertis i det de uttrycker sig om i tal och text. Baserat på 

modaliteten skapar läsaren sig en bild av hur hög sannolikheten är att texten är trovärdig och 

objektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87–88). 

 

Modaliteten kan även undersökas i medias framställning av specifika fenomen. Inom ramen 

för massmedia framställs i hög grad tolkningar som om de vore fakta, genom användandet av 

objektiv modalitet istället för subjektiv modalitet. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

exemplifierar det på följande sätt: Om media skriver ”den är farlig” framställs detta som ett 
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konstaterande av fakta, till skillnad från om de skriver ”vi anser att den är farlig”, vilket 

endast framstår som en personlig tolkning och åsikt. Ett konstaterande anses vara mer 

trovärdig än ett antagande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88).  

 

Intertextualitet är ett begrepp som ingår i den diskursiva dimensionen. Det betyder att texter 

och diskurser bygger på befintliga diskurser som finns i andra texter, vilket i sin tur innebär att 

diskurser reproduceras. Genom denna process kan även nya diskurser formas (Fairclough, 

2010, s. 94–95, 175). Detta innebär att samma ord kan vara återkommande i flera texter 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77). Vid analys av tidningsartiklar innebär 

intertextualitet bland annat, att man studerar vilken eller vilka texter en tidningsartikel bygger 

på. Man studerar även hur återkommande ord kan påverka materialet och tillvägagångsättet 

bakom produktionen av texten, och mottagarens tolkning av texten (Fairclough, 2010, s. 94–

95, 175).  

4. Metod  
I detta avsnitt redogörs för studiens metodologiska tillvägagångssätt, etiska övervägande 

avseende det valda forskningsområdet samt avgränsningar i metod delen. Denna redogörelse 

har delats in i ett flertal rubriker: metodologisk ansats, metodval, material, urvalsmetod, 

sökningsprocess och datainsamling, samt analysmetod.  

 4.1 Metodologisk ansats 

Faircloughs kritiska diskursanalys är en kvalitativ teori och metod (Fairclough, 1995: a, 53–

74), som används för att analysera material med fokus på text och ord (Hjerm & Lindgren, 

2010, s. 10). I denna studie har vi med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys 

synliggjort och analyserat diskurser i morgon- och kvällstidningar. Mot den bakgrunden har en 

kvalitativ ansats valts i denna studie.  

 

Vidare bygger denna studie på en deduktiv forskningsansats. Deduktion är en forskningsansats 

som i stor utsträckning associeras med samhällsvetenskap på grund av dess karaktärsdrag. 

Kännetecknande för deduktion är att kunskap inom ett specifikt område och de teoretiska 

reflektionerna härleder till en eller flera antaganden, som därefter undersöks genom empirisk 

granskning. Detta innebär att forskaren med utgångspunkt i exempelvis en teori arbetar fram 

en hypotes som i nästa led undersöks mot observationer eller resultat (Bryman, 2011, s. 26–
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28). Inom ramen för denna studie utgick vi ifrån en teori, Faircloughs kritiska diskursanalys, 

och vår hypotes var att det skulle finnas olika diskurser mellan tidsperioderna 2002, vilket var 

efter mordet på Fadime och i nutid, det vill säga åren 2017–2018. Av denna anledning utgick 

vi från en deduktiv forskningsansats.  

4.2 Metodval  

Med utgångspunkt i den tredimensionella modellen kan framträdande diskurser i studiens 

empiriska material synliggöras. Winther Jørgensen och Phillips (2000) uttrycker att 

Faircloughs kritiska diskursanalys är den mest utvecklade analysen inom ramen för den breda 

kritiskdiskursanalytiska inriktningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66). Faircloughs 

kritiska diskursanalys är även textorienterad och är därmed lämplig att använda för att 

undersöka media och hur media konstruerar diskurser genom dess framställning av ett fenomen 

(Fairclough, 1995: a, s. 54–55). Mot den bakgrunden anser vi att Faircloughs kritiska 

diskursanalys är lämplig för att nå denna studies syfte.  

 

I analysen av diskurser är det huvudsakligen dimensionerna text och diskursiv praktik som 

denna studie fokuserar på. Inom dimensionen text används de två begreppen modalitet och 

transitivitet i analysen av artiklarna, och inom dimensionen diskursiv praktik användes främst 

begreppet intertextualitet i analysen. Diskursiv praktik har därmed delvis inkluderats i studien. 

Social praktik har uteslutits i sin helhet ur analysen. För att analysera den sistnämnda 

dimensionen behöver den kritiska diskursanalysen kompletteras med ytterligare en teori 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). I och med att studien inte innefattar social praktik 

i analysen anser vi vidare att en kompletterande teori inte är nödvändig. Inom den angivna 

tidsramen bedömer vi även att en analys av social praktik är för omfattande och avancerad att 

utföra.  

4.3 Material 

Totalt består materialet av 16 artiklar. Åtta av artiklarna publicerades 2002 efter mordet på 

Fadime 2002-01-21. Vidare har åtta artiklar från åren 2017–2018 inhämtats. Artiklarna från 

tidsperioden 2017–2018 valdes då ett hedersbrott (Röstlund, 2017, 14 juli), som påminde om 

Fadimes, uppmärksammades i media. Fortsättningsvis diskuterades och uppmärksammades 

hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för riksdagsvalet 2018. Mot den bakgrunden 
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valde vi att fokusera på artiklar från 2017–2018; mer exakt inkluderades artiklar publicerade 

mellan 2017-05-01 och 2018-05-01. År 2018 är fortfarande inte slut och på grund av detta 

inhämtades inga tidningsartiklar efter 2018-05-01. Detta för att inom tidsramen för denna 

studie hinna analysera artiklarna för denna tidsperiod.  

 

Samtliga artiklar inhämtades från databasen Mediearkivet (Retriever Research): ett mediearkiv 

som ger tillgång till artiklar från en rad olika tidningar, däribland morgon- och kvällstidningar. 

Vidare utgörs det empiriska materialet av debattartiklar, ledare och nyhetsartiklar. 

Motiveringen till att 16 artiklar inhämtats är för att vi bedömde att det antalet artiklar var 

tillräckligt många för att möjliggöra en diskursanalys. Vi bedömde även att ett större urval 

eventuellt hade varit för omfattande utifrån den tidsram som givits. Fortsättningsvis hade ett 

större urval av samma anledning enligt oss bidragit till att detaljer och en djupgående 

diskursanalys hade försvårats eller inte vara möjlig att utföra.  

 

Som källa till morgontidningar valdes Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, som 

kvällstidningar valdes Expressen och Aftonbladet. Samtliga tidningar är rikstäckande, i och 

med att vi inte ville fokusera på artiklar om hedersrelaterat- våld och förtryck som riktar sig 

enbart till en viss stad i Sverige, valdes dessa. Vår ambition var därmed att få en heltäckande 

överblick av hedersrelaterat våld och förtryck på en nationell nivå, vilket vi anser det valda 

analysmaterialet kunna möjliggöra.  

 

De valda tidningarna betecknas även ibland som de största nyhetssajterna med många 

publicerade artiklar (Karlsson, 2018, 16 april). Ett stort antal människor har därmed tillgång 

till information som publiceras i tidningarna. Mot den bakgrunden har tidningarna starkt 

inflytande på individen och samhällsdebatten som förs i det offentliga rummet (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 19). Tidningarnas karaktär och storlek påvisar även att de täcker ett stort 

spektrum i samhället och att nyheter och information från olika städer framförs där. Dessa 

tidningar trycks i ett stort antal upplagor och har många läsare, varför vi bedömde att de 

sannolikt kunde erbjuda ett större omfång av artiklar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Detta större omfång ansågs underlätta inhämtandet av analysmaterial, genom att minska 

riskerna att i efterhand behöva ändra urvalet på grund av svårigheter att finna relevanta artiklar. 

Vi är dock medvetna om att tillgängligheten i vårt analysmaterial även innebär en ökad 

sannolikhet för att tidigare forskning delvis använt sig av samma urval, vilket av vissa kunde 
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uppfattas som negativt då det skulle innebära att vårt ämne inte tillför så mycket nytt till 

forskningsområdet hedersrelaterat våld och förtryck.  

4.4 Urvalsmetod   

Studiens urval bygger på ett obundet slumpmässigt urval. Det är en metod där varje alternativ 

har samma sannolikhet att bli valt, eftersom urvalet sker slumpmässigt. Urvalsmetoden kan 

beskrivas stegvis: Först definieras populationen, det vill säga det material som är tillgängligt. 

Därefter utformas en urvalsram; i detta steg ska ett antal kriterier vara uppfyllda för att ett 

material ska kunna kvalificera in sig till det slumpmässiga urvalet. I det tredje steget bestäms 

urvalsstorleken. Fortsättningsvis görs ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011, s. 183).  

 

För att finna artiklarna från 2002 användes sökorden ”Fadime” och ”heder”. För att finna 

artiklar för perioden 2017–2018 användes ordet ”heder”. Anledningen till att även ordet 

”Fadime” inkluderades i den förstnämnda sökningen, var att studiens första frågeställning 

ämnar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställdes strax efter hennes 

mord. Anledningen till att ”Fadime” inte användes som sökord i sökningen från 2017–2018, 

var att detta i så fall skulle ha speglat hur diskursen om just Fadime ändrats i efterhand, och 

inte hur diskursen angående hedersrelaterat våld och förtryck förändrats i allmänhet.  

 

Sökningen på orden ”Fadime” och ”heder” i artiklar publicerade 2002 gav 125 träffar i 

databasen. Kriterierna för att inkludera en artikel från en dagstidning var att orden ”heder” och 

”Fadime” skulle finnas med, att de skulle vara publicerade 2002 och att de skulle vara 

publicerade i endera Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Kriterierna för att inkludera en 

artikel från en kvällstidning var att orden ”heder” och ”Fadime” skulle finnas med, att de skulle 

vara publicerade 2002 och att de skulle vara publicerade i endera Aftonbladet eller Expressen. 

Antalet artiklar som valdes från respektive tidning avgjordes av det slumpmässiga urvalet. 

 

Sökningen på ordet ”heder” i artiklar publicerade mellan 2017-05-01 och 2018-05-01 gav 306 

träffar. Kriterierna för att inkludera en artikel från en dagstidning var att ordet ”heder” skulle 

finnas med, och att de skulle vara publicerade mellan tidigare nämnda datum i endera Dagens 

Nyheter eller Svenska Dagbladet. Kriterierna för att en artikel skulle kunna inkluderas från en 

kvällstidning var att ordet ”heder” skulle finnas med, och att de publicerats mellan 2017-05-01 
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och 2018-05-01 i endera Aftonbladet eller Expressen. Antalet artiklar som valdes från 

respektive tidning avgjordes återigen av det slumpmässiga urvalet. 

 

Urvalet av 16 tidningsartiklar gjordes därefter genom att helt slumpmässigt välja 

tidningsartiklar i databasen Mediearkivet. Detta gjordes utan någon som helst systematik 

utifrån exempelvis popularitet. Valet av urvalsmetod motiverades med att sannolikheten för att 

en enskild artikel ska bli vald är lika stor för alla artiklar, vilket minimerade sannolikheten att 

urvalet skulle påverkas av våra subjektiva föreställningar eller vår förförståelse inom ämnet. 

4.5 Sökningsprocess och datainsamling 

 

I den inledande delen av sökningsprocessen utfördes en översiktlig sökning av relevant 

litteratur och vetenskapliga artiklar för att få en överblick av forskningsområdet och den 

information som fanns tillgänglig. 

 

I det första skedet av sökprocessen användes begreppen: heder, hedersrelaterat våld och 

förtryck, media, diskurs och kultur, för att erhålla material och vetenskapliga källor som 

bedömdes tillföra betydelsefull information till studien. Vidare översattes ordet heder till 

engelska, och två andra engelska begrepp tillfördes med ambitionen att erhålla internationell 

litteratur och vetenskapliga artiklar för att redogöra för tidigare forskning samt definiera 

begrepp såsom heder och hedersrelaterat våld och förtryck. De använda orden för sökningen 

av internationella studier och litteratur var följande: honour killing, honour och honour crime. 

I detta skede utfördes sökningarna på Uppsala universitetsbiblioteks databas utan vidare 

begränsningar av ämnesguider eller sökmotor. Sökningen av material undersöktes med 

noggrannhet för att därefter grunda studien på de källor som framkommit i referenslistan. 

Ytterligare litteratur i form av kurslitteratur användes även för att komplettera informationen 

som inhämtats genom sökningarna i Uppsala universitetsbiblioteks databas. Detta avser bland 

annat litteraturen som legat till grund för att definiera begreppen validitet och reliabilitet.  

4.6 Analysmetod  

Det bakomliggande syftet med dataanalys är att sammanställa, organisera, strukturera upp och 

finna innebörden i den insamlade data (Polit & Beck, 2012, s. 61–62). I denna studie läste båda 

författarna de sammanlagt 16 artiklarna för att få en heltäckande bild av de diskurser som 
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återfinns i materialet. Vidare diskuterades det övergripande innehållet i artiklarna där båda 

tillförde sina synpunkter och tolkningar utifrån diskursanalys. I detta skede diskuterades inte 

modaliteten, transitiviteten eller intertextualiteten mer djupgående, dock nämndes dessa 

begrepp under diskussionen, och reflektioner från diskussionen skrevs ner.  

 

Därefter delades materialet upp mellan författarna i studien, i och med att studien syftar till att 

undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs under två olika tidsperioder, det vill 

säga 2002 och 2017–2018, för att därefter undersöka om framställningen har förändrats. 

Materialet delades upp för att hålla isär perioderna och för att minska risken för eventuella 

förväxlingar som möjliggör feltolkningar av diskurserna under de olika tidsperioderna. Efter 

att materialet delats upp, utförde författarna en djupgående kritisk diskursanalys av artiklarna 

utifrån dimensionerna text och diskursiv praktik i Faircloughs tredimensionella modell. 

Artiklarna analyserades utifrån de tre nyckelbegreppen modalitet, transitivitet och 

intertextualitet, med hjälp av vilka relevanta diskurser identifierades. Därefter jämförde de 

båda författarna resultatet från sina respektive analyser, och därmed identifierades likheter och 

skillnader.  

 

Enligt Bryman (2011) bör inte kodning göras inom ramen för kritisk diskursanalys (Bryman, 

2011, s. 475). Denna studie kan däremot tolkas ha inslag av kodning: Liknande framställningar 

av hedersrelaterat våld och förtryck markerades med en specifik färg i artiklarna, och därefter 

samlades markerade textavsnitt under en gemensam rubrik enligt den färg de tilldelats. Artiklar 

som framställde hedersrelaterat våld och förtryck utifrån till exempel religion fördes samman, 

och rubriken religionsdiskurs skapades. Slutligen valdes specifika citat ut för att i uppsatsen 

exemplifiera hur hedersrelaterat våld och förtryck framställdes inom ramen för de olika 

rubrikerna. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten och validitet är två komponenter som är betydelsefulla och ett minimikrav för att 

en studie ska anses tillföra evidens till ett forskningsområde. Generellt sett har de två begreppen 

främst använts inom den kvantitativa forskningen, men det finns flera som förespråkar att dessa 

begrepp kan anpassas och appliceras även inom det kvalitativa forskningsområdet (Svensson 

& Starrin, 1996, s. 211).   

Reliabilitet är en statistisk term som påvisar i vilken utsträckning mätresultat i tidigare bedriven 
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forskning kan upprepas. En hög grad av reliabilitet indikerar att risken för att mätfel eller 

bristfällig stabilitet i det fenomen som mätts är i förhållandevis låga (Jergeby, 2008, s. 219). 

En synonym för reliabilitet är pålitlighet. En hög reliabilitet, eller pålitlighet, kännetecknas av 

en fullständig och tillgänglig beskrivning av samtliga delar av forskningsprocessen (Bryman, 

2011, s. 355). En fullständig och noggrann beskrivning av forskningsprocessen har redovisats 

genomgående i denna studie, vilket bidrar till att höja studiens reliabilitet. 

Validiteten avser i sin tur huruvida en studie mäter det den avser att mäta (Jergeby, 2008, s. 

223). Ett annat ord för validitet är giltighet. I kvalitativa analyser, däribland diskursanalys, kan 

validiteten vara problematisk, då analysen inte baserar sig på objektivt mätbara data i samma 

utsträckning som kvantitativa analyser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 122). För att en 

diskursanalys ska kunna utföras, krävs att subjektiva tolkningar görs, och det kan finnas olika 

uppfattningar om vad som egentligen menats, sagts eller uttalats (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 245–248) i en text. Problematiken är i viss mån oundviklig, men i denna studie har vi strävat 

till en hög validitet genom att vara medvetna om vår egen förförståelse av ämnet och försöka 

göra objektiva tolkningar av det empiriska materialet. Vi är även två författare med olika 

förförståelse och har i samförstånd med varandra tolkat och diskuterat det slumpmässigt 

utvalda empiriska materialet; ett tillvägagångssätt som bidrar till ökad validitet.  

4.8 Metodologiska begränsningar  

Kritik har ibland riktats mot Faircloughs kritiska diskursanalys. En kritisk ståndpunkt som 

framförts är att distinktionen mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken 

anses vara diffus. Huvudargumentet är att Faircloughs anvisningar kring analysen av den 

sociala praktiken inte är tillräckligt specifika för att kunna utföra en effektiv analys, och att 

diskursanalysen därför behöver kompletteras med ytterligare sociologiska teorier. Fairclough 

föreslår dock själv att den sociala praktiken i modellen lämpligen kan kompletteras med en 

annan sociologisk teori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70–76). Som tidigare nämnts 

har den sociala praktiken uteslutits ur denna studie, och därför behövs ingen komplettering med 

andra teorier.  

 

I den offentliga debatten och i vetenskapliga sammanhang har begreppet ”diskurs” ibland 

använts på ett sätt som saknar förklaring av dess innebörd. I förlängningen har detta lett till att 

begreppet blivit diffust (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). I dagsläget råder inte heller 
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någon enighet om vilka komponenter som ska vara uppfyllda för att benämna något som 

diskurs, och en entydig uppfattning om hur diskurser ska studeras saknas. Därmed pågår en 

ständig diskussion, där olika författare framför sina åsikter och definitioner angående hur 

begreppen ”diskurs” och ”diskursanalys” ska tolkas (Ibid, s. 7). För att undvika oklarheter kring 

hur begreppet använts inom ramen för denna forskning, presenterades den definition och 

förklaring av begreppet som valts under rubriken ”teoretisk referensram”.  

 

En annan begränsning hos studier som baserar sig på användningen av metodologiska begrepp, 

är att en analys som utgår strikt från dessa begrepp i viss mån begränsar synfältet hos forskaren. 

Detta kan göra att man missar företeelser i texten som inte direkt faller under något begrepp, 

men som ändå varit viktiga för att bilda sig en rättvisande uppfattning av texten som helhet. 

För att undvika denna begränsning, byggde vi upp metoden så att samtliga texter först lästes 

och diskuterades översiktligt, före de i ett senare skede analyserades mera djupgående enligt 

de metodologiska begreppen.  

4.9 Etiska överväganden  

Bedrivandet av forskning är väsentlig för samhällets och individens utveckling. Samhället och 

invånarna har därigenom ett befogat krav på att forskning ska bedrivas och undersöka frågor 

av allmänintresse. Detta benämns forskningskravet och är som namnet antyder ett krav på att 

tillgänglig kunskap ska breddas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Denna studie kan anses vara av 

allmänintresse då den bidrar till att undersöka ett socialt problem, som lett till minst tre 

kvinnors död (Eldén, 2003, s. 10; Schlytter & Rexvid, 2016, s. 145). Vidare är ambitionen att 

denna studie, med utgångspunkt i tillgänglig kunskap, skall tillföra mer information till 

forskningsområdet på ett sätt som präglas av objektivitet i den mån det är möjligt.  

 

Etiska överväganden görs även avseende individskyddskravet; ett skyddskrav för enskilda som 

förhindrar obefogad insyn i deras levnadsförhållanden. Detta krav skyddar enskilda individer 

mot kränkning och förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Mot denna bakgrund är det 

betydelsefullt att inte använda privatpersoners namn i onödan, och att undvika att dra slutsatser 

baserade på subjektiva iakttagelser. För att låta kvinnornas släkt och närstående behålla sin 

anonymitet så långt som möjligt, har vi inom ramen för denna studie valt att endast använda 

förnamnet på Fadime och resterande offer. Med utgångspunkt i studiens syfte anser vi inte 

heller att kvinnornas efternamn är väsentliga att använda för att genomföra studien.  
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5. Analys och resultat  

I nedanstående text analyseras det empiriska materialet. Åtta av artiklarna ligger till grund för 

att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställdes i morgon- och kvällstidningar 

efter mordet på Fadime 2002.  De återstående åtta ligger till grund för att undersöka hur samma 

fenomen framställdes i samma morgon- och kvällstidningar åren 2017–2018. Först analyseras 

artiklarna som är publicerade år 2002, sedan artiklarna publicerade 2017–2018, och de två 

tidsperiodernas framträdande diskurser identifieras och redovisas.  

 

I artiklarna publicerade efter mordet på Fadime 2002 fann vi att hedersrelaterat våld och 

förtryck framställdes främst utifrån följande tre diskurser: kulturdiskurs, global 

kvinnoförtrycksdiskurs och hedersmordsdiskurs. I artiklarna publicerade mellan åren 2017–

2018 identifierades istället följande diskurser: kulturdiskurs, religionsdiskurs och 

begränsningar och förtryckdiskurs. Efter att materialet analyserats för att identifiera dessa 

diskurser, görs en jämförande analys med fokus på de likheter och skillnader som finns mellan 

diskurserna som var framträdande i morgon- och kvällstidningar under 2002 i kontrast till 

perioden 2017–2018.  

 

Vi vill även påminna läsaren om att efternamnen på offren för dödligt hedersvåld inte kommer 

nämnas av etiska skäl, och att det därmed kommer förekomma brytningar i vissa citat som lyfts 

fram i resultat- och analysdelen.  

5.1 Kulturdiskurs (2002) 

Med utgångspunkt i artiklarna har en diskurs som vi benämner kulturdiskurs blivit särskilt 

framträdande. Inom ramen för denna diskurs framställs kultur som en viktig aspekt i morgon-

och kvällstidningars beskrivning av hedersrelaterat våld och -förtryck. Nedan följer ett citat 

från en artikel där hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs utifrån kulturdiskursen. I Dagens 

Nyheter skriver artikelförfattaren att en kulturantropolog vid ett svenskt universitet svarat 

jakande på frågan huruvida det finns förklaringar och sätt att legitimera mordet på Pela och 

Fadime med utgångspunkt i kultur:  
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“När det gäller hedersmorden på de kurdiska flickorna Pela (…) 

och Fadime (…) kan man tveklöst svara ja på den frågan enligt 

kulturantropologen Mikael Kurkiala vid Uppsala universitet.”  

 

(Dagens nyheter, 2002, 28 oktober) 

 

I ovanstående citat blir det uppenbart att hedersrelaterat våld och -förtryck, i detta fall morden 

på Pela och Fadime, framställs som kulturellt betingade mord. Ordet kultur förekommer 

frekvent i artikeln, vilket antyder att kulturen anses ha en stark roll hedersrelaterat våld. Det 

återkommande kulturbegreppet kan även indikera att artikeln bygger på andra texter där kultur 

frekvent omnämns. Detta kommer även att bekräftas senare i analysen då ytterligare en artikel 

använder ordet kultur och framställer hedersrelaterat våld och -förtryck utifrån kultur.  

 

Det här citatet kan även kopplas till det begreppet transitivitet i och med att mottagarna, Fadime 

och Pela, av dödligt hedersvåld lyfts fram. I ovanstående citat nämns specifikt flickornas 

etnicitet, ”kurdiska flickor”, utan vidare förklaring av dess relevans för sammanhanget. Längre 

fram i citatet beskrivs det även att dåden på flickorna ”tveklöst” kan förklaras av kultur. Den 

nämnda textuella framställningen påvisar i sin tur på en hög modalitet då dåden på flickorna 

”tveklöst”, det vill säga utan några som helst tvivel, kan förklaras utifrån kultur. Informationen 

i citatet skildras därmed på ett sätt som uppfattas som fakta. Det som framkommer i citatet 

uttalas även av kulturantropologen som genom sin yrkestitel kan tolkas ha kunskap inom ämnet 

kultur, vilket bidrar till att förhöja textens modalitet.  

 

I citatet nämns ingen specifik kultur, men med utgångspunkt i den första delen av citatet kan 

dock en rimlig tolkning vara att den kurdiska kulturen är kulturen som åsyftas. Att just denna 

kultur åsyftas syns exempelvis i citatet ” När det gäller hedersmorden på de kurdiska 

flickorna”. Denna tolkning kan förstärkas med utgångspunkt i andra delar av artikeln som 

synliggör att den kultur som lyfts i texten inte är svensk kultur. Citaten nedan är flera utdrag 

från samma artikel som framställer att morden på Fadime och Pela kan härledas till en 

främmande, eventuellt kurdisk, kultur;  

  

”I många traditionella kulturer i världen betraktades individen i 

första hand som en del av gruppen, klanen, familjen.” 
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(Dagens nyheter, 2002, 28 oktober) 

 

”Kyskhetsmoralen har fortfarande en stark ställning i 

Mellanöstern, runt Medelhavet och i främre Asien. Sexuellt 

umgänge utom äktenskapet är strängt förbjudet. Lösa 

förbindelser anses hota familjens heder och motverka klanens 

intressen. Den flicka som inte kan tvingas att lyda måste trots 

smärtan amputeras från klankroppen. Moderniteten har inneburit 

en helt annan syn på individen. En människa är inte längre en del 

av en släktkropp; hennes identitet är inte ett arv utan ett 

individuellt projekt. Hon är i första hand resultatet av sina egna 

val i livet och hon har rätt att bestämma över sig själv. Pela (…) 

och Fadime (…) tog sig denna rätt mot sina föräldrars vilja. 

Därför blev de dödade av sina släktingar.” 

 

(Dagens nyheter, 2002, 28 oktober) 

 

I artikeln ges även förklaringar till gärningspersonernas handlingar vad gäller morden på 

Fadime och Pela. Kulturantropologen Mikael Kurkiala säger följande: 

  

”Gärningsmännen handlade enligt värderingar som är vanliga i 

en region av världen där de föddes. Där är det fortfarande så att 

många människor vid sina sinnens fulla bruk 

legitimerar hedersmord.”  

 

(Dagens nyheter, 2002, 28 oktober) 

 

I ovanstående citat framgår det att enskilda individer anses tillhöra klanen, familjen eller en 

grupp i många ”traditionella kulturer”. Vidare beskrivs i artikeln som citeras att flickan, vilket 

enligt detta citat utesluter att pojkar eller män kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, 

dödas om denne inte lyder klanen. Enligt citat var det även detta som hände Fadime och Pela, 

då de gick emot familjens vilja och amputerades från klanen genom att dödas av sina släktingar.  
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Citatet kan kopplas till begreppet transitivitet. I citatet beskrivs det att agenten, det vill säga 

gärningspersonerna i form av släktingar, begått dådet enligt de ”värderingar” i den ”region” 

där dessa kurdiska släktingar ”föddes”. Vi tolkar detta som att släktingarna även de är kurder, 

då det första citatet som redovisades i resultat-och analysdelen framförde offren som 

”kurdiska” flickor.  

 

Med andra ord kan det genom texten tolkas som att det är den främmande kulturen, eventuellt 

kurdisk kultur, som indirekt lyfts i artikeln, och att det var denna kultur som ytterst sett styrde 

agenternas värderingar.   

 

Hedersrelaterat våld och förtryck framställs även utifrån kultur i ytterligare en artikel. Detta 

sker i en artikel där det framkommer att Fadime vunnit priset ”Årets kvinna” som valts ut av 

Aftonbladets läsare. I citatet nedan beskrivs argumentationen inom kulturdiskursen mer 

ingående: 

  

”Samtidigt har, som vanligt, en infekterad debatt blossat upp om 

ifall kvinnoförtryck i allmänhet och hedersmord i synnerhet 

handlar om kultur eller ej. Ja, det handlar om kultur, hedersmord 

kan kopplas till kulturella föreställningar om mäns heder kontra 

kvinnors klädsel och leverne. Men framför allt handlar det om 

patriarkal kultur och den kulturen finns överallt, om än i olika 

grad och skepnad.”  

(Aftonbladet, 2002, 30 december) 

 

I citatets första mening nämns det att ”en infekterad” diskussion, som är synonymt till 

konfliktfylld eller obehaglig, uppstått gällande hedersrelaterat våld och förtryck. I meningen 

nämns även att denna debatt uppstått ”som vanligt”, vilket betyder att en diskussion inom 

ämnet har varit återkommande. I citatet beskrivs två förklaringar avseende hedersrelaterat våld 

och -förtryck; en relaterad till (kurdisk?) kultur och en annan relaterad till globalt 

kvinnoförtryck. Även om artikelförfattaren betonar kvinnoförtryckets roll i frågan, konstaterar 

hon i början med säkerhet, att ”Ja, det handlar om kultur”. Citatet påvisar hög modalitet då 

orden ”ja” med ordföljden ”det handlar om” tolkas av läsaren som att det som framförs i citatet 

är ett välkänt faktum, snarare än ett påstående eller en enskild upplevelse. I citatet benämns 

även fenomenet som ”hedersmord”, varför vi tolkar att det finns olika former av mord och att 
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det på Fadime grundas i heder. Ett återkommande ord i texten är ”heder”, och även ordet 

“kultur” nämns ett flertal gånger. Citat påvisar därför intertextualitet, då ordet kultur var 

återkommande även i den förra artikeln som diskuterades. I den senare delen av citatet betonas 

även att förekomsten av partiarkala strukturer i samhället i sig ett kulturellt fenomen. Eftersom 

det dock inte är en specifik kultur som utpekas (till skillnad från andra artiklar som refererar 

till exempel till den kurdiska kulturen), analyseras denna del av citatet bättre under rubriken 

”Global kvinnoförtrycksdiskurs”.  

 

Sammanfattningsvis framställs hedersrelaterat våld och -förtryck inom ramen för 

kulturdiskursen oftast som relaterat till en specifik kultur. Med utgångspunkt i en artikel kan 

man dra slutsatsen att det är den kurdiska kulturen som åsyftas, medan det i en annan artikel 

inte framgår vilken kultur som specifikt åsyftats. En artikel lyfte fram att globalt patriarkalt 

förtryck också kan ses som en slags ”kultur”, men denna ståndpunkt analyseras under rubriken 

”Global kvinnoförtrycksdiskurs”.  

5.2 Global kvinnoförtrycksdiskurs (2002) 

Med utgångspunkt i artiklarna har ytterligare en diskurs som vi benämner global 

kvinnoförtrycksdiskursen blivit särskilt framträdande. Inom ramen för denna diskurs framställs 

hedersrelaterat våld och -förtryck utifrån mäns överordning i förhållande till kvinnor, och mäns 

förtryck gentemot kvinnor.  

 

Följande citat från Aftonbladet (som också diskuterades under ”kulturdiskurs”) är ett exempel 

på denna diskurs:  

 

”Men framför allt handlar det om patriarkal kultur och den 

kulturen finns överallt, om än i olika grad och skepnad.”  

 

(Aftonbladet, 2002, 30 december) 

 

I detta citat beskrivs att hedersrelaterat våld och -förtryck bara är ett av många uttryckssätt för 

samma globala patriarkala struktur, som beskrivs som en ”patriarkal kultur”. Med hjälp av 

begreppet transitivitet kan man tolka att agenten, gärningsmännen, är män och att kvinnorna är 

mottagarna, offren, av hedersrelaterat våld och förtryck.  
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Liknande synpunkter har framförts av andra. Nedanstående citat är ett utdrag från en artikel, 

där Gudrun Schyman håller ett under den tiden omdebatterat kongresstal. I citatet framställs 

hedersrelaterat våld och -förtryck som ett globalt kvinnoförtryck: 

 

”Fadime (…) som mördades av sin far föll inte offer för den 

kurdiska kulturen, utan för den ordning där män förtrycker 

kvinnor, en ordning som finns överallt.” 

 

(Dagens Nyheter, 2002, 26 januari) 

 

I ovanstående citat framställs hedersrelaterat våld och förtryck som ett globalt förtryck, som 

utgörs av en struktur där män förtrycker kvinnor. I citatet framkommer det även att Fadime föll 

offer för denna ”ordning”. Det ovanstående citat kan därmed kopplas till det teoretiska 

begreppet transitivitet. I citatet är mottagaren, det vill säga den individen som blir utsatt för 

agentens handling, Fadime. Agenten i citatet, det vill säga den individen som utför en viss 

handling, är i sin tur Fadimes pappa. Genom att benämna agenten som den som utför en 

handling går det även att tolka att Fadimes far är en enskild individ eller som del av gruppen 

”män”, som på grund av en systematisk ordning utövar hedersvåld och -förtryck mot Fadime 

(kvinnan). Det kan inte tolkas som att det handlar om ett enskilt fall där Fadime mördades av 

sin pappa, i och med att ”män” lyft i citatet och att det är ”män” som utövar våld mot kvinnor 

i allmänhet. I citatet skildras hedersrelaterat våld och -förtryck enligt vår tolkning onekligen 

som ett kvinnoförtryck som utövas av män.  

 

Citatet har hög modalitet i och med att händelseförloppet beskrivs som fakta; hon ”föll inte 

offer för den kurdiska kulturen”. Just denna mening kan tolkas som att förklaringar i kurdisk 

kultur enligt Gudrun Schyman inte går att rättfärdiga. Vi tolkar även detta som att det enligt 

Schyman funnits en allmän föreställning om att hedersrelaterat våld och förtryck är kulturellt 

betingat, som enligt henne behöver korrigeras. Denna föreställning framkom under 

diskussionen om ”Kulturdiskursen” (2002), och citat kan därmed kopplas till det 

metodologiska begreppet intertextualitet, som påvisar att återkommande ord, såsom ordet 

kultur i detta fall, kan antyda att texter bygger på varandra.  
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Ordföljden ”utanför den ordning där män förtrycker kvinnor, en ordning som finns överallt” 

skildrar hedersrelaterat våld och förtryck på ett sådant sätt som inte lämnar utrymme för att 

beskriva fenomenet på ett annat sätt. Genom att framställa fenomenet som ett faktum framstår 

säkerheten i det som framförs i texten som hög. Den nämnda ordföljden kan därigenom tolkas 

ha hög modalitet. 

 

Nedan följer ytterligare ett citat där hedersrelaterat våld och -förtryck framställs som resultatet 

av ett globalt kvinnoförtryck. I en debattartikel med flera individer diskuteras hur 

hedersrelaterat våld och -förtryck ska förklaras. Nedan följer ett citat där en individ framför 

sina argument angående denna fråga:  

  

”Däremot anser jag inte att orsakerna till ”hedersmord” skall 

sökas i den kurdiska kulturen av den lilla enkla anledningen att 

”hedersmord” inte accepteras eller utövas av majoriteten av 

världens 40 miljoner kurder.”  

 

Vidare skriver samma författare: ”Orsakerna till hedersmord bör 

sökas i det förhatliga globala kvinnoförtrycket som råder i 

världen.” 

(Expressen, 2002, 12 mars) 

 

I citatet framgår det att hedersrelaterat våld och -förtryck, ”hedersmord”, enligt författaren inte 

ska förklaras utifrån den kurdiska kulturen. I citatet framgår även att orsakerna till 

hedersrelaterat våld och -förtryck enligt författaren ska förstås utifrån det globala 

kvinnoförtrycket. I citatet beskrivs förtrycket som globalt vilket således innebär att det inte är 

ett nationellt förtryck; snarare är det ett förtryck som saknar nationella gränser. 

 

Modaliteten i citatet är låg då orden ”anser”, ”bör” och ”jag” visar att det är subjektiva 

uppfattningar som skildras. Detta bidrar till att säkerheten i det som framförs i citatet kan tolkas 

som låg. Citatet kan även kopplas till det teoretiska begreppet transitivitet då mottagaren av 

hedersrelaterat våld och förtryck kan tolkas vara kvinnor, agenten i sammanhang blir däremot 

svårare att bekräfta. I citatet framställds dock hedersrelaterat våld och -förtryck som globalt 

kvinnoförtryck, vilket indirekt indikerar att den latenta agenten som åsyftas är män.  
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Sammanfattningsvis framställs hedersrelaterat våld och -förtryck som ett kvinnoförtryck som 

utförs av män på en global nivå inom ramen för den globala kvinnoförtrycksdiskursen. I denna 

diskurs framkommer det även att förklaringar till hedersrelaterat våld och -förtryck inte bör 

eller ska sökas i den kurdiska kulturen.  

5.3 Hedersmordsdiskurs (2002) 

Med utgångspunkt i artiklarna har ytterligare en diskurs som vi benämner hedersmordsdiskurs 

blivit särskilt framträdande. Inom ramen för denna diskurs framställs hedersrelaterat våld och 

förtryck som uteslutande dödligt hedersvåld: ”hedersmord”.  

 

Nedanstående citat är ett utdrag från en artikel där försvarsadvokaten Elisabeth Fritz uttalar sig 

om morden på Pela och Fadime och om hedersrelaterat våld och förtryck i allmänhet. Elisabeth 

Fritz uttalar sig på följande sätt:  

 

”I alla kulturer finns ett våld mot kvinnor och barn, ett våld som 

handlar om mäns maktutövande och aggressiva beteende. Men 

det var inte därför Pela och Fadime dog. På några platser i världen 

finns brott som är hedersrelaterade. I dessa länders lagtexter står, 

klart och tydligt, att den som begår ett mord med hedersamma 

motiv ska få betydande strafflindring. Med andra ord: Om en 

flicka ger familjen dåligt rykte genom sitt leverne kan familjens 

heder bara återupprättas genom att hon dödas. Av en pappa, en 

bror eller annan manlig släkting. Och efteråt, när hon är död, kan 

man fira med en fest.” 

 

(Svenska dagbladet, 2002, 31 mars) 

 

I detta citat beskrivs att familjens heder ”bara kan återupprättas” genom att flickan mördas. 

Meningens modalitet är hög, då detta påstås som ett faktum. I citatet beaktas inte förekomsten 

av hedersrelaterat våld och förtryck med icke-dödlig utgång (till exempel begränsandet av en 

individs vardagliga frihet eller icke-dödligt våld), och dödligt våld beskrivs som den enda 

lösningen snarare än den sista lösningen.  

 



 

32 

Ordet ”hedersmord” återfinns i hög frekvens även i andra artiklar, vilket påvisar 

intertextualitet. Vad gäller transitiviteten har hedersmordsdiskursen drag som påminner om de 

som presenterades i kulturdiskursen och kvinnoförtrycksdiskursen. Dessa diskurser kan alltså 

i olika kombinationer gå in i varandra. Det framkommer i citatet att hedersrelaterat våld och 

förtryck sker ”på några platser” i världen, vilket innebär att problemet enligt författaren inte är 

ett globalt fenomen, utan något som endast sker i vissa länder. Detta är ett argument som 

framförts även inom kulturdiskursen. Författaren ger dock läsaren utrymme för tolkning vilka 

”vissa” länder kan vara. Däremot indikerar ordvalet ” i dessa länder” att det inte är Sverige som 

åsyftas. Den formuleringen kan tolkas som att det till skillnad från Sverige finns andra länder, 

enligt vår tolkning främmande länder, som har ”lagtexter” som ger ”strafflindring” då det rör 

sig om ”brott med hedersamma motiv”. Författaren beskriver att det ”I dessa länders lagtexter 

står, klart och tydligt (…)”. Orden:” klart” och ”tydligt ”kan tolkas som ett faktum och lämnar 

inget utrymme att tolka situationen ”lagtexter” i ”vissa länder” på ett annorlunda sätt eller från 

en annan synvinkel.  

  

I citatet nämns kvinnorna ”Pela och Fadime” som offer, och det framgår att det är män, ”pappa, 

en bror eller annan manlig släkting”, som är agenterna. Dessa manliga släktingar utför en 

handling mot kvinnor eller flickor, ”om en flicka ger familjen dåligt rykte”. Detta sätt att betona 

hedersrelaterat våld som könsrelaterat har gemensamma drag med framställningen av 

hedersrelaterat våld inom kvinnoförtrycksdiskursen. Dock beskrivs förtrycket i detta fall (till 

skillnad från i kvinnoförtrycksdiskursen) inte som resultatet av ett globalt kvinnoförtryck, då 

det bara nämns att det bara sker ”på några platser”.  

 

Hedersvåld och förtryck beskrivs också med terminologin ”hedersmord” av Rolf Alsing i 

Aftonbladet:   

 

”Hedersmord var inte med i böckerna vare sig som ord eller 

begrepp. Men i verkliga livet förekommer hedersmord, ett 

planerat dödande där avsikten är att hävda en galen uppfattning 

av vad familjens heder kräver. Det Fadimes far gjorde sin dotter 

är helt oförsvarligt och kommer sannolikt att rendera honom 

lagens strängaste straff.” 

 

(Aftonbladet, 2002, 27 januari) 
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I ovanstående citat beskrivs mordet på Fadime som en konsekvens av familjens heder, som 

”kräver” att ett ”planerat dödande” utförs. Förekomsten av förtryck eller hedersrelaterat våld 

med icke-dödlig utgång nämns inte. Vidare använder författaren ordet ”hedersmord” för att 

förklara detta fenomen och det går därigenom att tolka att ”hedersmord” till skillnad från mord 

är en annan form av mord.  

 

Orden heder och hedersmord används genomgående i artikeln. Ordet ”hedersmord” används 

trots att det enligt författaren själv saknas en definition av ordet. Han säger att ”Hedersmord 

var inte med i böckerna”, det vill säga att en objektiv definition som bygger på fakta enligt 

honom saknas. Detta påstående skulle kunna tolkas sänka säkerheten i texten, det vill säga 

modaliteten, men i själva verket utgör detta ett sätt att försöka höja modaliteten, då ”böckerna” 

sedan ställs i motsats till vad som händer ”i verkliga livet”.  

 

 Agenten i citat ovan nämns som Fadimes far, och individen som blir utsatt för gärningen 

(offret) är Fadime. I citatet används orden ”far” och ”dotter” för att påvisa könsskillnaden 

mellan offer och agent. Detta påvisar intertextualitet då könsskillnaden också betonas i andra 

artiklar, speciellt de som kategoriserats inom kvinnoförtrycksdiskursen. I citatet nämns även 

familj, ”familjens heder”, vilket påvisar att hedersrelaterat våld och förtryck eller 

”hedersmord” är av en kollektiv karaktär där ryktet och hedern framställs som en 

familjeangelägenhet. I citatet nämns dock inte att våldet på något sätt skulle vara kulturellt 

betingat.  

  

Sammanfattningsvis kan sägas att hedersmordsdiskursen beskriver hedersrelaterat våld och 

förtryck som uteslutande dödligt. ”Hedersmordet” beskrivs som ett oundvikligt krav för att 

återupprätta heder, och övriga former av icke-dödligt våld och förtryck beskrivs och beaktas 

inte. När det gäller transitiviteten och orsaken till hedersvåldet kan denna diskurs låna element 

från andra diskurser, till exempel kulturdiskursen eller kvinnoförtrycksdiskursen. Ordet 

”hedersmord” är ett ord som är förekommande i ett flertal artiklar oberoende av vilken diskurs 

citaten har placerats under i denna studie. Detta visar med andra ord att ordet har en stor 

spridning i texterna och att det är ett ord som använts frekvent för att beskriva den dödliga 

formen av hedersrelaterat våld och förtryck, oavsett diskurs. Det har använts som ett 

samlingsnamn eller som ett sätt att beskriva fenomenet dödligt hedersvåld.  
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5.4 Kulturdiskurs (2017 - 2018) 

Under denna rubrik presenteras artiklar som kopplas till kulturdiskursen. Exempel på hur och 

varför artiklarna kopplas till kulturdiskurs stärks genom citat.  

 

Nedan uttalar sig ledarskribenten Lisa Magnusson i DN:  

 

”Den här kulturen [hederskulturen] dog i Sverige ut med 

bondesamhället på 1800-talet, men har på senare år letat sig 

tillbaka med nyinflyttade invånare från andra delar av världen. 

Nu förekommer den i de flesta svenska kommuner, och i vissa 

särskilt invandrartäta områden har den upphöjts till allmän, 

oskriven lag”. 

 

(Dagens Nyheter, 2017, 5 april) 

 

I citatet ovan dras en slutsats om att hederskulturen dog ut med det svenska bondesamhället 

och att denna hederskultur i ett senare skede kommit tillbaka från andra delar av världen. Denna 

kultur, som kommit tillbaka till Sverige genom invandring, beskrivs som oförenlig med dagens 

svenska kultur.  

 

Modaliteten i citatet är hög på grund av att det inte framkommer någon fras i citatet som 

beskriver att skribenten tänker något, anser sig tycka något eller antyder något. Allt som 

skribenten skriver kan beskrivas som trovärdigt eftersom att skribenten presenterar det som 

fakta. Angående transitiviteten beskrivs agenterna som nyinflyttade som tar med sig 

hederskulturen till Sverige. Detta anser skribenten vara hederskulturens bakomliggande faktor.  

 

I artikeln ”Att ta en fika är omöjligt – då kan jag bli dödad” uttalar sig en ung kvinna om hur 

det är att växa upp i en hederskultur i Sverige. Också hon förklarar sin upplevelse utifrån sina 

föräldrars kultur:  

 

”Förstå detta kommer jag aldrig att göra. Men jag vet ju vad det 

innebär, hur de tänker i våra hemländer och i vår kultur”.  
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(Expressen, 2018, 20 mars) 

 

Ett annat citat från samma artikel visar hur kvinnan sammankopplar hedersförtrycket med 

familjens rykte:  

 

”Hon berättar hur pappans omsorg om ”hedern” och ”familjens 

rykte” redan i de tidiga barnåren tvingade in henne i ett liv av 

total kontroll, misshandel och ständig skräck”.   

 

(Expressen, 2018, 20 mars) 

 

Även ledarskribenten Lisa Magnusson betonar ryktens betydelse för familjens heder, då hon i 

sin ledare lyfter fram ett uttalande av en flicka som beskriver situationen i Järva:  

 

”Rykten gör att man alltid måste tänka sig för när man går ut, vad 

man har på sig, vart man går, vem man pratar med.” 

 

(Dagens Nyheter, 2017, 5 april) 

 

Intertextualiteten i båda artiklarna framhävs av orden rykte och hedersförtryck, som 

uppkommer ständigt. En möjlig tolkning kring detta är att rykte och heder i denna kulturdiskurs 

går hand i hand, då ett gott rykte är viktigt för att hedern inte ska förloras. 

 

Modaliteten i båda citat kan anses som låg, då det är kvinnornas egna upplevelser som 

beskrivs i båda fall. De unga kvinnorna talar om hur det är att leva under hedersförtryck och 

enligt citaten ovan vet de vad det innebär att leva under hedersförtryck. Detta visar på låg 

modalitet då upplevelser inte är fakta, utan snarare subjektiva känslor som är möjliga att tolka 

på många olika sätt:  

 

”Hon kom till Sverige med sin familj som ettåring och beskriver 

hur hon har levt med hedersförtryck så länge hon kan minnas”  

 

(Expressen, 2018, 20 mars) 
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Sammanfattningsvis är den bakomliggandefaktorn för hedersförtryck enligt denna diskurs en 

hederskultur, som vissa invandrare till Sverige fört med sig från sina hemländer. Denna 

förklaringsmodell understöds i media främst av unga kvinnor som själva anser sig utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Speciellt betonas ryktets betydelse för hedern i 

dessa familjers kultur.  

5.5 Religionsdiskurs (2017 - 2018) 

De två artiklarna som presenteras nedan är ”I Sverige lever de under islamistisk könsapartheid” 

och ”Dags för Schyman att fördöma hederskulturen”. I dessa artiklar framställs religionen som 

den bakomliggande faktorn för hedersrelaterat våld och förtryck. Representativa citat från 

dessa artiklar lyfts fram för att påvisa artiklarnas modalitet, transitivitet och intertextualitet.  

 

I debattartikeln ”I Sverige lever de under islamistisk könsapartheid” uttalar skribenten följande:  

 

”Vi har fått islamisternas könsapartheidssystem som står i bjärt 

kontrast till den svenska jämställdheten.”  

  

(Expressen, 2018, 21 januari) 

 

Med utgångspunkt i ordet islamist går det inte att utläsa vilket kön citatet syftar till. En möjlig 

tolkning utifrån begreppet ”könsapartheid” är att det främst är män som förtrycker kvinnor, 

men det talas inte om ifall det är en man eller kvinna som utför handlingen, bara att de är 

”islamister”.   

 

Citatet ovan visar även på hög modalitet genom ordval och meningsuppbyggnad. Ännu en 

faktor som bidrar till dess höga modalitet är att ord som ”tror”, ”anser”, ”bör” och ”nog” inte 

nämns i citatet. Sara Mohammed, som uttalar sig i artikeln, är grundare av riksorganisationen 

glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) mot hedersvåld och förtryck. Hon framställs som 

sakkunnig, påläst och därmed trovärdig i frågan, och hänvisar heller inte till sitt eget tyckande.  

 

Ännu en meningsuppbyggnad som återupprepas är beskrivningen av kvinnor som flyr från 

kvinnoförtryckta länder för att uppleva frihet i Sverige. Friheten beskrivs som något de går 

miste om i sina hemländer. Denna idé framkommer i båda artiklarna enligt citaten nedan:  
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”De flydde från kvinnoförtryckande länder för att ta del av den 

frihet som tidigare generationers kvinnor uppnått i Sverige” 

 

 (Expressen, 2018, 21 januari) 

 

”Inte minst de islamistiska och andra religiösa och traditionella 

män och kvinnor som under religionens täckmantel utövar 

förtryck i jämställdhetens och de fria kvinnornas Sverige” 

 

(Expressen, 2017, 12 juni) 

 

I det sistnämnda citatet framkommer transitiviteten speciellt tydligt, då det läggs en stor tyngd 

på religion som förklaringsmekanism av hedersrelaterat våld och förtryck. Religionen är med 

andra ord agenten som är anledningen till handlingens uppkomst. En sådan förklaring går att 

urskilja i båda artiklarna. Vidare rör agenten i dessa artiklar inte endast religion överlag utan 

specifikt islam. Både män och kvinnor pekas ut som skyldiga.  

 

Det finns dock ännu en agent som är framträdande i båda artiklarna, och den agenten är 

kollektivet och familjens heder:  

 

”I hederskulturen räknas inte individen utan det handlar enbart 

om kollektivet, klanen, släktens och familjens heder”. 

 

(Expressen, 2017, 12 juni) 

 

Detta kan i de två artiklarna eventuellt tolkas ha en koppling till offrets familjs kultur, då det 

framkommer att problemet drabbar invandrarkvinnor som har ett västerländskt sätt att leva, 

och att det svenska samhället drabbats av en ”kulturchock” gällande detta problem.  

 

Sammanfattningsvis beskrivs inom ramen för denna diskurs religionen, specifikt islam och 

islamister, som en grundläggande orsak till hedersrelaterat våld och förtryck. I diskursen kan 

kvinnor tolkas vara mottagare av förtrycket; det beskrivs hur förtryckta kvinnor flyr från andra 

länder för att hitta frihet i Sverige. Agentens kön är dock mindre tydligt. Denna diskurs har 
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gemensamma element med kulturdiskurserna, då kollektivet och familjens heder i 

”hederskulturen” beskrivs ha bidragit till problematiken.  

5.6 Förtrycks- och begränsningsdiskurs (2017 - 2018) 

Under denna rubrik presenteras en diskurs som, till skillnad från hedersmordsdiskursen, främst 

betonar hur offret för hedersrelaterat våld och förtryck begränsas i sitt vardagliga liv, oavsett 

den bakomliggande anledningen till detta förtryck. Citat relaterade till denna diskurs 

presenteras och analyseras nedan utifrån modalitet, transitivitet och intertextualitet. 

 

Även om ledaren ”Hårdare straff mot hedersmord” lyfter upp problematiken med 

hedersrelaterat våld med dödlig utgång, betonas på flera ställen att det är offrets vardagliga 

frihet som drabbas först. Astrid Schlytter uttalar exempelvis följande:  

 

”Vårt antagande är att var tredje elev, flickor som pojkar, som 

själva är födda utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar 

lever under hedersrelaterade familjenormer.” 

 

(Expressen, 2017, 7 augusti) 

 

Hedersrelaterade normer beskrivs alltså något man ”lever under”. Detta uttalande har hög 

modalitet, då Astrid Schlytter presenteras som docent i rättssociologi vid Stockholms 

universitet, och därför kan antas uttala sig objektivt i frågan.  

 

I samma ledare exemplifieras på vilka sätt kvinnorna begränsas på grund av hedersförtryck:  

  

”Kvinnor som bor i Sverige ska, oavsett ursprung, ha rätt till 

samma friheter. De ska kunna älska vem de vill och leva med 

vem de vill. Så är det inte idag. Det är en rättighet som nekas de 

kvinnor som kontrolleras av sin familj eller utsätts för 

moralpoliser i förorten.” 

 

(Expressen, 2017, 7 augusti) 
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Citatet tyder på att det är en kollektiv begränsning för en viss typ av kvinnor som nekas frihet. 

Ordet nekas går att tolka som att kvinnorna blir begränsade - de nekas vissa typer av rättigheter 

som andra kvinnor inte begränsas har. Enligt citatet gäller dessa begränsningar speciellt 

kvinnornas val av partner. Genomgående i texten benämns kvinnan som individen som utsätts 

för en handling, och i detta fall är det hedersrelaterat våld och förtryck.  

De kvinnliga offren kan från citatet tolkas ha ett icke-svenskt ursprung, då skribenten påpekar 

att rätten till frihet bör gälla i Sverige ”oavsett ursprung”, och då det nämns att de kontrolleras 

”i förorten”. Det framgår dock inte tydligt vilka kvinnor det är, varken utifrån etnicitet eller 

ålder. Modaliteten är låg i och med att skribenten inte utgår ifrån objektiv fakta när denne talar 

om vissa typer av kvinnor. Från den senare delen av citatet framgår att agenten är offrets familj 

eller ”moralpoliser i förorten”. Kvinnorna utsätts alltså för ett kollektivt våld som kommer från 

familjen och andra individer från förorten, som benämns i detta fall som moralpoliser.  

 

Personliga beskrivningar från kvinnor som själva utsatts för dessa begränsningar återfinns 

vidare i flera artiklar som redan nämnts, vilket påvisar intertextualitet (se artiklarna ”Att ta en 

fika är omöjligt – då kan jag bli dödad” och ”I Sverige lever de under en islamistisk 

könsapartheid”). 

 

Sammanfattningsvis beskrivs inom denna diskurs att hedersrelaterade normer är något som 

mottagaren av hedersrelaterat våld och förtryck lever under och som begränsar dennes frihet, 

speciellt gällande valet av partner. Mindre fokus läggs på klara definitioner av mottagare och 

agent, där mottagarna ospecifikt anges vara kvinnor, och agenterna exempelvis beskrivs som 

”familjen” eller ”moralpoliser”.  

                                                                                                                                               

5.7 Likheter och skillnader mellan diskurserna år 2002 och 2017–

2018 

Nedan följer en jämförelse av diskurserna som identifierades från artiklarna publicerade 2002 

respektive 2017–2018.  

 

Inom båda tidsperioder återfinns en kulturdiskurs, det vill säga en diskurs där kultur nämns 

som den största bakomliggande faktorn till hedersrelaterat våld och förtryck. Inom båda 

kulturdiskurser beskrivs att den skyldiga kulturen inte är i enlighet med den svenska kulturen, 
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och den har invandrats till Sverige från andra delar av världen. Artiklarna från 2002 lyfte dock 

i högre utsträckning fram just den kurdiska kulturen, medan artiklarna från 2017–2018 var 

mera generella och nämnde invandringen till Sverige som bakomliggande faktor för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Inom den senare kulturdiskursen är det i större utsträckning 

de utsatta kvinnorna själva som anser att deras kultur bör hållas ansvarig. Den senare 

kulturdiskursen lägger också större vikt vid ryktets betydelse för familjens heder inom 

hederskulturer.  

 

Resterande diskurser skiljer sig därefter ifrån varandra. Från 2002 identifierades, förutom 

kulturdiskursen, en diskurs vi kallade ”globalt kvinnoförtrycksdiskurs” och en vi kallade 

”hedersmordsdiskurs”. Från 2017–2018 påträffades två övriga diskurser som vi benämnde 

”religionsdiskurs” och ”förtrycks-och begränsningsdiskurs”. 

 

Förespråkare för den globala kvinnoförtrycksdiskursen anser att ett globalt kvinnoförtryck, 

som uttrycks på olika sätt i olika kulturer, är den bakomliggande faktorn för hedersrelaterat 

våld och förtryck. Förutom tanken att kvinnoförtrycket är globalt, finns inom denna diskurs ett 

stort fokus på kvinnan som mottagare och männen som agenter. Idén att globalt kvinnoförtryck 

är den största orsaken är unikt för denna diskurs, medan betoningen på kvinnorna som 

mottagare av hedersrelaterat våld och förtryck återfinns i en mängd andra diskurser, så som 

hedersmordsdiskursen, förtrycks- och begränsningsdiskursen och religionsdiskursen.  

 

I flera diskurser betonas förhållandet mellan familjens rykte och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Vad gäller konsekvenserna av det förstörda familjeryktet kan hedersmordsdiskursen 

från 2002 och begränsnings- och förtrycksdiskursen ställas i kontrast till varandra. Inom båda 

diskurser beskrivs kvinnor som mottagare. Inom hedersmordsdiskursen betonas dock specifikt 

att ett mord av kvinnan är det enda sättet att upprätta hedern, medan förtrycks- och 

begränsningsdiskursen främst fokuserar på hur kvinnans vardagsliv och frihet begränsas. 

Hedersmordsdiskursen lånar i större utsträckning element från kulturdiskursen, då den 

framhåller att förtrycket bara sker ”på några platser” i världen.  

 

Religionsdiskursen från 2017–2018 har ingen motsvarighet hos de tidigare diskurserna. 

Religion som en bakomliggande faktor nämns överhuvudtaget inte i artiklarna från 2002. 

Religion som bakomliggande faktor har uppkommit med tiden, och skribenterna som 
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förespråkar denna diskurs menar att specifikt islam är den bakomliggande faktorn för 

hedersrelaterat våld och förtryck.     

 

Sammanfattningsvis kopplas diskurserna till varandra på ett eller annat sätt. Den främsta 

anledningen till hedersrelaterat våld och förtryck som vi kan se utifrån våra jämförelser mellan 

diskurserna, är att kvinnorna ofta lyfts fram som mottagare för förtrycket, och att  

många av dessa artiklar oberoende av huvudsaklig diskurs är enade om att hedersrelaterat våld 

och förtryck kommer från en främmande kultur som invandrat till Sverige via invånare från 

andra delar av världen. 2002 betonades främst hedersrelaterat våld och förtryck med dödlig 

utgång, medan begränsningar av individens frihet lyftes upp i större utsträckning under 2017–

2018. 2017–2018 tillkom även religionsdiskursen, som inte funnits förut.  

 

6. Avslutande diskussion 

I nedanstående avsnitt kommer en summering av väsentliga delar i resultat- och analysavsnittet 

att redovisas, vidare kommer detta att härledas till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Därefter följer ett avsnitt som syftar till att föra en generell diskussion mellan studiens resultat 

i förhållande till det som redovisats under avsnittet ”tidigare forskning”. I denna del redovisas 

även vad denna studie bidragit till inom forskningsområdet. 

  

Fortsättningsvis diskuteras hur studiens teorival påverkat studiens uppläggning, analys samt 

slutsatser. Sedan diskuteras relationen mellan resultat och metod, det vill säga hur 

metodologiska val format studiens resultat och vilka begränsningar dessa val har medfört. 

Avslutningsvis diskuteras vilka slutsatser som kan dras utifrån studien i frågan om socialt 

arbete som forskningsområde, samt vilka betydelser detta kan ha för det praktiska sociala 

arbetet. 

6.1 Summering av studiens analys- och resultatavsnitt 

6.1.1 Diskurser i artiklarna publicerade efter mordet på Fadime (2002) 
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Tre olika diskurser går att urskilja från morgon- och kvällstidningar från år 2002 gällande 

hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck framställs utifrån följande 

diskurser: kulturdiskurs, globalt kvinnoförtryckdiskurs och som hedersmordsdiskurs.  

  

Inom ramen för kulturdiskursen framställs hedersrelaterat våld och förtryck som kulturellt 

betingat. Fenomenet beskrivs uppkomma i en kultur och att kulturella föreställningar 

bestämmer hur vi agerar. Kulturen i denna mening ställs även i motsats till den svenska 

kulturen och framställs därigenom som en ”främmande kultur”. I kulturdiskursen ges i vissa 

fall en förklaring utifrån den ”kurdiska kulturen”, medan det i andra fall inte specificeras vilken 

kultur det handlar om.  

  

Hedersrelaterat våld och förtryck framställs även utifrån en global kvinnoförtrycksdiskurs. I 

denna diskurs beskrivs fenomenet som mäns våld mot kvinnor som existerar på en global nivå. 

Inom ramen för denna diskurs framställs hedersrelaterat våld och förtryck fortsättningsvis som 

under- och överordning mellan könen, där kvinnan har en underordnad position i förhållande 

till mannen.  

  

Genomgående i majoriteten av artiklarna från morgon-och kvällstidningarna upprepas och 

nämns ordet ”hedersmord” som ett sätt att framställa hedersrelaterat våld och förtryck.  

Begreppet hedersmord används därmed inte endast inom ramen för hedersmordsdiskursen, 

utan det används även inom kulturdiskursen i artiklarna publicerade år 2002 samt inom 

diskursen om globalt kvinnoförtryck från 2002. Utifrån vår tolkning framställs hedersmord 

som en specifik form av mord, då ordet är sammansatt med ”heder” i hedersmordsdiskursen. 

Inom ramen för hedersmorddiskursen kännetecknas hedersrelaterat våld och förtryck av ett 

kollektivt och uteslutande dödligt våld, där familjemedlemmar och släkt av det manliga könet 

utövar våld mot en enskild individ av det kvinnliga könet.  

  

6.1.2 Diskurser i artiklarna publicerade mellan 2017–2018 
 

Tre olika diskurser går att urskilja från morgon- och kvällstidningar från år 2017–2018 gällande 

hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck framställs utifrån följande 

diskurser: kulturdiskurs, religionsdiskurs och begränsnings- och förtrycksdiskurs.  
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I kulturdiskursen framställs hedersrelaterat våld och förtryck som kulturellt betingat. Med 

utgångspunkt i diskursen framställs en främmande kultur i kontrast till den kultur som anses 

vara den svenska. Inom ramen för diskursen beskrivs det att den främmande kulturen tagits hit 

genom att individer invandrat till Sverige.  

  

Inom ramen för religionsdiskursen framställs hedersrelaterat våld och förtryck som en 

konsekvens av religion, genomgående nämns orden islamistisk och religionen islam som den 

huvudsakliga religionen som legat till grund för fenomenet. Vidare framställs agenten som 

islamisterna och enligt vår tolkning framställs detta som ett könsneutralt ord, vilket i 

resultatdelen tolkas som att både män och kvinnor kan vara islamister och därigenom kan utöva 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

  

I förtrycks- och begränsningsdiskursen ligger mindre fokus ligger på agentens och mottagarens 

identitet, men mottagaren beskrivs oftast som en kvinna eller flicka, och agenterna som män 

eller familjemedlemmar. Inom diskursen beskrivs hur kvinnornas liv begränsas i sitt 

självbestämmande, till exempel vad gäller val av partner, samt hur de utsätts för misshandel 

och tvingas leva sina liv i skräck. Begränsningarna i denna diskurs framställs i en vid mening, 

detta då det inte är dödligt hedersvåld som framställs inom ramen för denna diskurs.  

6.2 Diskussion av analys- och resultatavsnitt i förhållande till tidigare 

forskning 

Resultatet som framförs i denna studie kan i viss utsträckning härledas till det som framförts 

under avsnittet tidigare forskning. Enligt Björktomta (2005) förekom det i svensk media i 

samband med mordet på Fadime 2002 huvudsakligen tre olika diskurser: en diskurs som 

betonade kultur, en som betonade globalt kvinnoförtryck, och en som betonade att våld alltid 

är den enskilda individens val och ansvar. Vad gäller kulturdiskursen och diskursen som 

betonar globalt kvinnoförtryck, uppvisar resultaten i denna studie stora likheter med de resultat 

som beskrivs av Björktomta. Den tredje diskursen som Björktomta nämner, som framhåller att 

hedersmord ska förklaras utifrån den enskilde individens agerande eller handlade, har däremot 

inte kunnat identifieras i denna studie. Denna studies resultat stämmer därigenom endast delvis 

överens med det som framkommit i Björktomtas (2005) studie.  
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I resultat-och analysavsnittet tolkas att den kultur som åsyftas i kulturdiskursen i artiklarna 

publicerade år 2002 är ”den kurdiska kulturen”. Detta stämmer överens med en SOU (2006:21) 

där den västerländska kulturen ställs i kontrast till den kurdiska samt österländska kulturen, i 

synnerhet kultur i mellanöstern. 

I globalt kvinnoförtrycksdiskursen i denna studie dras slutsatsen att hedersrelaterat våld och 

förtryck grundas i att kvinnan är underordnad mannen, och att förtrycket av kvinnor sker på en 

global nivå. Denna idé återfinns hos Carbin (2010), som i sin doktorsavhandling identifierar 

”strukturell diskriminering och könsmaktsdiskurs” som en framträdande diskurs.  

Även i kulturdiskursen som synliggjorts utifrån artiklar publicerade 2017–2018 framställs 

hedersrelaterat våld och förtryck som kulturellt betingat. Här betonas dock ännu starkare att 

det är en främmande kultur som givit upphov till fenomenet, och att denna kultur har kommit 

till Sverige genom invandring. Detta överensstämmer med en studie av Olwan (2013), där 

hedersbrott framställs som ett fenomen med förklaringar i invandring och i en kultur med ideal 

som är oförenliga med västvärldens.  

I relation till avsnittet tidigare forskning i denna studie finns inga studier som utfört en 

diskursanalys utifrån material publicerat 2017–2018. Eftersom denna studie har utfört en 

diskursanalys utifrån material publicerat under denna tidsperiod, och jämfört resultaten från 

denna analys med resultaten från analysen av material från 2002, bidrar denna studie således 

till tidsmässigt uppdaterad information inom området.  

En jämförelse mellan diskurserna från 2002 och diskurserna från 2017–2018, visar att det 

fortfarande råder en kulturdiskurs i nutid (2017–2018) gällande morgon-och kvällstidningars 

framställning av hedersrelaterat våld och förtryck, men att vissa aspekter av kulturdiskursen 

har förändrats. I nutid betonas invandringens roll generellt, medan den kurdiska kulturens roll 

betonades i högre utsträckning 2002. Detta skulle kunna förklaras av det faktum att Fadime, 

som hedersmördades år 2002, var kurd.  

Jämförelsen mellan de två tidsperioderna visar också att ett diskursskifte kan ha skett, från 

hedersmordsdiskursen 2002 till den nuvarande förtrycks- och begränsningsdiskursen. 

Hedersrelaterat våld och förtryck inom förtrycks- och begränsningsdiskursen framställs 

numera i en vidare mening och innefattar mer än endast hedersrelaterade mord.  
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Gällande kvinnoförtrycksdiskursen, visar en jämförelse mellan 2002 och 2017–2018 att tanken 

om det globala kvinnoförtrycket inte längre är lika uttalad, men att kvinnor fortfarande i stor 

utsträckning beskrivs som de huvudsakliga mottagarna för männens våld och förtryck.  

Inom ramen för religionsdiskursen framställs hedersrelaterat våld och förtryck utifrån islam 

och islamism i denna studie. Även om vi inte återfann en religionsdiskurs från materialet från 

2002 inom ramen för denna studie, finns det andra källor som nämns i tidigare forskning där 

element från denna diskurs kan återfinnas. I en mediestudie av Korteweg och Yurdakul (2009) 

framställs hedersmord, det vill säga dödligt hedersvåld, som ett fenomen med utgångspunkt i 

etnicitet (turkisk eller muslimsk bakgrund) och religion (islam). Studien påvisar även att det i 

dagstidningar skildras dikotomier mellan majoritetsbefolkningen samt personer med annan 

etnicitet, specifikt individer med turkisk eller muslimsk bakgrund. Däremot är det nämnvärt att 

citaten som synliggjorde religionsdiskursen i denna studie inte publicerades i dagstidningar, 

utan i Expressen, som är en kvällstidning.  

6.3 Diskussion av analys- och resultatavsnitt i förhållande till teori  

Faircloughs kritiska diskursanalys har påverkat denna studies upplägg, i och med att 

diskursanalysen ska betraktas som en helhet där teori och metod vävs samman till ett.  

Faircloughs kritiska diskursanalys som teoretisk referensram har bidragit till att diskurser av 

framställning av hedersrelaterat våld och förtryck har synliggjorts i artiklar från morgon- och 

kvällstidningar. I teorin om den tredimensionella modellen, exklusive delen om social praktik, 

presenteras även analysverktyg som fokuserar på vissa specifika delar i analysen av text. Dessa 

verktyg har använts i analysen av artiklar i denna studie.  

Analysbegreppet modalitet har bidragit till att säkerheten i texten, det vill säga om argumenten 

inom en diskurs har framförts som fakta eller subjektiva åsikter, har undersökts. 

Analysbegreppet transitivitet har bidragit till att synliggöra vilka individer som enligt texten 

har utfört en gärning, och vilka som har blivit offer för denna gärning. Inom detta sammanhang 

undersöktes inom begreppet transitivitet vem eller vad som kan anses vara ansvarig för 

hedersrelaterat våld och förtryck, och vem som drabbats av detta. Vidare har det tredje och 

sista analysbegreppet intertextualitet gjort oss författare uppmärksamma på återkommande ord 

i artiklarna, vilket kan indikera att texter bygger på varandra och att orden synliggör diskurser.  

Diskursanalysen har mot den bakgrunden hjälpt oss analysera hur fenomenet hedersrelaterat 

våld och förtryck betraktas och beskrivs i text. Slutsatserna som har dragits i denna studie har 
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därmed präglats av de analysverktyg som tidigare nämnts. Slutsatserna har påverkats av att 

studien begränsats till att undersöka text, detta bidrar således att en analys av exempelvis bilder 

inte gjorts. Vidare har diskursanalys inte bidragit till att synliggöra hur de framträdande 

diskurserna har för konkret påverkan i verkligheten, då den sociala praktiken inte undersökts.  

6.4 Diskussion av analys-och resultatavsnitt i förhållande till metod 

Resultatet i denna studie är endast baserad på sexton artiklar, vilket kan bedömas ha påverkat 

analysen och resultatet i studien. En studie med ett litet urval begränsar möjligheterna att dra 

generaliserande slutsatser utifrån dess resultat. Denna studies resultat överensstämmer dock i 

stor utsträckning med resultat från den forskning som tidigare bedrivits inom 

forskningsområdet, vilket tyder på att det urval som gjorts är representativt.  

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Inom ramen för kulturdiskursen som framställdes i artiklarna publicerade år 2002, beror 

hedersrelaterat våld och förtryck på en främmande kultur. I vissa artiklar skildras denna 

främmande kultur som den kurdiska kulturen. Genomgående i resultatet skildrades även 

kvinnan som offer och mannen som gärningsperson vad gäller hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det stereotypiska offret för hedersrelaterat våld och förtryck framställs alltså ofta som 

en kurdisk kvinna, och samtliga kurder kategoriseras under samma kultur endast utifrån det 

faktum att de är kurder. Inom ramen för socialt arbete kan dessa generaliseringar vara 

problematiska utifrån ett flertal synvinklar. I första hand kan detta leda till att individer som 

söker hjälp samt stöd för hedersrelaterat våld och förtryck inte får de insatser som är 

nödvändiga, på grund av att individen blir bemött utifrån vissa föreställningar om 

hedersrelaterat våld och förtryck. För att exemplifiera kan en individ av det manliga könet som 

blir utsatt för hedersvåld och förtryck inte uppdagas eller uppfattas av socialarbetaren då denne 

kan besitta vissa föreställningar om att de enda offren för hedersrelaterat våld och förtryck är 

kvinnor.  Detsamma gäller om en individ av en annan kultur än den främmande kulturen söker 

hjälp och stöd.  Detta i och med att individen i fråga riskerar att bli bemött och få insatser 

utifrån en föreställning om uppkomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, snarare än sina 

individuella behov.  

Denna studie lämnar i några av sina slutsatser även viktiga frågeställningar för framtida 

forskning. De sociala implikationerna av diskursskillnaderna mellan år 2002 och åren 2017–
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2018 och diskursutbytet mellan hedersmordsdiskursen 2002 och förtrycks-och 

begränsningsdiskursen 2017–2018 är exempel på områden för ytterligare forskning.  

Genom att studera fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck utifrån en diskursanalys är vår 

förhoppning och ambition att det ska skapa medvetenhet inom forskningsområdet likdels som 

i det praktiska sociala arbetet.  
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8. Bilaga  

Deklarering:  

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt 

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av 

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen. 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Tidigare forskning  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Teorikapitel  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Metodkapitel 

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  
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Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

 

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Bilagor  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50% Författare 2: 50%  

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50% Författare 2: 50% 

 

Skriv under nedan: 

Ort, Datum                                                         Ort, Datum  

_______________________________              _______________________________ 
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Författare 1:                                                       Författare 2:  

_______________________________             _______________________________ 

Namnförtydligande                                            Namnförtydligande 

Ronya Bermal                                                    Fatma Syala  


