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Förord 

 

Att skriva denna uppsats har varit väldigt givande, jag har lärt mig otroligt mycket och det har 
utvecklat mig som person och vidgat mina vyer.  

Jag vill tillägna denna forskningsstudie till alla de som har fallit offer för våld i samhället och 
alla individer som engagerat sig för att hjälpa utsatta kvinnor. 

Jag vill först och främst tacka min handledare Terence Fell på Mälardalens Högskola, tack för 
ditt stora stöd och engagemang, utan dig hade inte detta varit möjligt. Jag vill även tacka min 
familj och vänner som har haft enormt tålamod med mig och som har trott på mig och min 
förmåga under hela min studiegång.  

 

”Hellre vara en liten fågel i lunden än en stor fågel i buren”(Franskt ordspråk) 
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1. Inledning 

”Många kvinnor och flickor lever i en vardag av ofrihet, tvång, hot eller våld. Mäns våld mot 

kvinnor utgör det mest extrema beviset på den obalans som råder i maktförhållandet mellan 

kvinnor och män, dvs. mäns överordning och kvinnors underordning. Utöver denna 

grundläggande orsak till mäns våld mot kvinnor finns ytterligare en dimension – flickor eller 

unga kvinnor i strängt patriarkala familjer som lever under hot eller tvång” 

(Regeringskansliet i Cabrin, 2010 s. 107-108). 

De mänskliga rättigheterna avser och innefattar alla individer. De mänskliga rättigheterna är 

allomfattande och menar på att alla individer är födda fria, har samma värde och rättigheter. 

De berör alla människor över hela världen, bortsett från nationalitet, kultur eller andra 

kontexter. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarsamt samhällsproblem som 

uppmärksammats i Sverige och ställer högre krav på statens myndigheter att förfara och tag 

till insatser. Trots FN:s mänskliga rättigheter, Europa konventionen och de svenska 

grundlagarna förekommer det diskriminering, förtryck, våld och mord på kvinnor runt om i 

landet. Våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhällsproblem som förekommer trots att 

vi lever i ett demokratiskt Sverige (Internet sida 1) 

Bortsett från våld mot kvinnor förekommer det en annan sort av våld, hedersrelaterat våld, 

förtryck eller mord. Under 2000-talet uppmärksammas hedersrelaterat våld av media.  Detta 

låg i grund till att politiska debatter väcktes till liv. Media uppmärksammar historier om 

kvinnors situation där de t.ex. gifts bort av sin familj och hur de blir förtryckta ur ett kulturellt 

perspektiv och i vissa extrema fall där konsekvenserna av kvinnornas protester leder till mord 

(Carbin, 2010 & Kamali, 2005 s. 74-75). 

Detta leder till att många nya frågor kommer upp på den politiska dagordningen. Många nya 

fall av våld mot kvinnor runt om i landet leder till att beslut fattas om politiska åtgärder för att 

skydda berörda kvinnor. Denna typ av brott har fått fyra rubriceringar: hedersbrott, 

hedersvåld, hedersrelaterad våld och/eller tvångsäktenskap.  

Vid första anblick av medias roll i debatten om våld mot kvinnor, väcks det en intressant 

tanke: varför media ger olika skildringar av våld mot kvinnor?  Är inte alla typer av våld mot 

kvinnor just våld mot kvinnor! Media målar upp en annan bild som särskiljer hedersrelaterat 

våld som en mer radikal och oacceptabel handling medan ”vanlig” våld mot kvinnor ”mjukas” 

upp och inte anses vara en radikal handling (Kamali, 2005 s. 74-75) 
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Trots att det inte var det första fallet som hänvisat till hedersmord, år 2002 mördas Fadime 

Sahindal av sin far. Vid samma tidpunkt för mordet på Fadime i Uppsala, mördas även en ung 

svensk flicka, Melissa, i sitt hem av sin före detta pojkvän (Twana i Larsson, Stieg, 2004 s. 

68) 

Då Melissa och Fadime representerar toppen av ett isberg, har de på grund av media fått mest 

uppmärksamhet och av det skälet blivit kända fall. De två fallen ses som representativa för 

andra liknande historiska fall vilket gör de relevanta för uppsatsen. 

Det som skiljer fallen åt är att Fadime ville välja och leva med en partner hon själv valt och 

Melissa ville inte leva med sin förre detta pojkvän. Hon ville fortsätta sin tillvaro utan förre 

detta pojkvännen. En annan faktor som skiljer morden åt är att förövaren i Fadime mordet 

hade invandrar påbrå (kurdisk bakgrund) och i Melissa mordet av svensk härstam. Trots att i 

båda fallen handlar det om mord, har mordet på Fadime klassificeras som hedersmord medan 

mordet på Melissas ses som ett ”vanligt” mord. Det fallen har gemensamt är att både Fadime 

och Melissa blir mördade av män i nära relation till dem som vägrade godta deras val i livet. 

Mordet på Fadime uppmuntrandes av en nära manlig släkting och mordet av Melissa fick den 

för detta pojkvännen hjälp av en närstående manlig familjemedlem. Båda fallen hade 

familjekonflikter och ett kollektivt hot.  Flera personer backade upp Melissa Nordells ex-

pojkvän då han var mc-gäng medlem vilket innebar att de var hans inre krets, familj och när 

Melissa valde att lämna pojkvännen försummade hon hans heder (Internet sida 2). 

Medias skildring av fenomenet påverkar individs syn på tillvaron. Kan det vara så att medias 

beskrivning av våld mot en kvinna med invandrar bakgrund är annorlunda än den med en 

svensk kvinna. Anledningen till att jag väljer att skildra medias bevakning av dessa mord är 

för att få en inblick i den roll som media spelat i debatten om våld mot kvinnor/hedersrelaterat 

våld.  

Är det medias fördomar och syn som återspeglas hos individer eller är det ”vår egna”? Båda 

morden med Fadime och Melissa har många likheter men trots det vinklar media det som två 

helt olika typer av fall, då Fadimes mord anses vara ett mord i patriarkat dominans och i 

hederns namn, medan mordet på Melissa skildras som ett ”vanligt” svenskt mord (Twana i 

Larsson, Stieg, 2004 s. 66-71) 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Det har i alla tider förekommit våld mot kvinnan, dock har hedersrelaterat våld 

uppmärksammats mer som ett radikalt fall av våld i modern tid. Under 2000-talet fick 

begreppet hedersrelaterat våld en viktig roll i samhällsdebatten då den uppmärksammades och 

begreppet fick en massmedial förklaring. Denna uppsats är statsvetenskaplig relevant 

eftersom enligt det svenska medborgarskapet är alla individer lika, dock när det kommer till 

individuella aspekter görs det medborgerliga skillnader mellan svensk kontra invandrare. Är 

inte all politiskt medborgarskap på lika villkor? Detta blir en aktuell problematik som berör 

det statsvetenskapliga området. 

1.1.2 Frågeställningar  

1. Återger media olika skildringar av våld mot kvinnor? 

2.  Varför ses våld mot en kvinna med invandrarbakgrund som hedersrelaterad våld? 

3.  Varför skildras det på ett annorlunda sätt jämfört med våld mot en svensk född 

kvinna?  

1.2 Disposition och avgränsning 

I denna studie ligger fokus på att undersöka två fall, mordet på Fadime och mordet på 

Melissa. En kvalitativ och kvantitativ studie med specifik inriktning på analys mellan dessa 

två fall kommer att ligga i grunden för denna forskning med fokus på deras skildring i media. 

Utöver detta skall jag konstruera och applicera ett analysschema för att förklara 

hedersrelaterat mord/våld ur redan nämnda teoretiska perspektiv. Vidare kommer en 

fördjupning att ske på begreppet hedersrelaterat mord/våld och dess olika tolkningar ur en 

feministisk teori med särskild fokus på liberal feminism, ”vi och de” teori och 

intersektionalitet. Undersökningen kommer att utgå från att granska vetenskaplig litteratur, 

massmedia (tidningar) och internet för att söka fram material och medias roll i debatten. 

Urvalet av metod, kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys sker på grund av att denna 

undersöknings typ lämpar sig för att studera våld mot kvinnor och för att besvara mina 

frågeställningar. 

Jag kommer att avgränsa mig gällande media och utgå utifrån fyra olika tidningar, Dagens 

nyheter, Aftonbladet, Expressen och den lokala tidningen Eskilstuna Kuriren. Detta urval har 

jag gjort för att fånga fyra olika typer av tidningar som finns beläget i hela landet och för att 

fånga upp olika delar av landets läsare. Jag har specifikt valt en lokal tidning, Eskilstuna 

Kuriren eftersom under en tidsperiod uppmärksammades ett antal fall av ”balkongflickorna”, 
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där ouppklarade fall av flickor som mystiskt fallit från balkonger, kopplingen hade gjorts till 

hedersbrott. Vid tidsmässig avgränsning kommer fokus att ligga på perioden vid morden, 

under rättegången och tiden efter morden, vilket innebär att studien endast kommer att 

granska fallen: Fadime och Melissa under tidsperioden 2000-2010 och undersöka medias 

skildring av fallen och inte fallen i sig. Jag kommer att begränsa mig till max tio artiklar per 

tidning på grund utav dispositions avgränsning och tidsmässiga aspekter. 
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2. Vi, de & främlingar: ett feministiskt 
perspektiv 

Vilken typ av teori behöver man för att redogöra våld mot kvinnor med svensk och invandrar 

bakgrund? I kapitel avsnitt kommer jag att analysera liberalfeminismens allmänna syn på 

kvinnan. Kvinnans ställning ur ett historiskt perspektiv och förekomsten av kulturella 

skillnader eftersom liberal feministiskt perspektiv inte är kulturbunden. Utöver det kommer en 

diskussion att ske utifrån författaren och professorn Masoud Kamalis ”vi och de” perspektiv 

om skillnaderna mellan ”svenskhet och icke svenskhet” och teori om intersektionalitet av 

Paulina De los Reyes. Slutligen sker en diskussion utifrån Maud Eduards teori om främlingar 

och Unni Wikans teori om våld/mord mot kvinnor i relation till svensk kultur och invandrar 

kultur.  

2.1 Liberalfeminism 

”Diskrimineringen av kvinnor och flickor tar sin mest avskyvärda skepnad i form av våld, och 

beskrivs ofta som den största människorättsskandalen i vår tid!” (internet 3). Våld mot 

kvinnor är ingenting nytt! Dagligen läser vi och får följa debatter i dags- och kvällspress om 

hur kvinnor runt om i Sverige utsätts för våld, diskriminering och även ibland mord. 

Kvinnoförtryck är ett samhällsproblem och har varken några enkla svar eller opportuna 

lösningar (Gemzö, 2008 s. 8). Liberalfeminism har sina rötter i liberalismens politiska och 

filosofiska tankegångar som växte fram mellan 1700 och 1800-talet. Grundidén är att alla 

människor har lika värde och grundläggande fri- och rättigheter. I århundraden har kvinnor 

fått kämpa för att uppnå jämställdhet och fri- och rättigheter genom reformer i samhället. 

Liberalfeminismen är den typen av feminism som på bästa möjliga sätt reflekterar det svenska 

samhället, trots det ser man fortfarande brister i samhället i form av könsdiskriminering, våld 

och mord på kvinnor. I alla tider har kvinnor fått argumentera och försvara sin plats i 

samhället och kämpat för likvärdiga demokratiska rättigheter som män (Gemzö, 2008 s.31-

33).  

Jämlikhet mellan män och kvinnor är en prioriterad politisk fråga i Sverige och tack vare 

denna politiska debatt har det skett förändringar till det bättre i förhållandet mellan könens 

lika värde.  

I dagens Sverige finns det inte längre utrymme för svenska män att bruka våld mot kvinnor. 

En som lever i ett jämlikt samhälle med normer som talar för jämlikt beteende, som trots det 
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använder våld mot sina närstående kommer att ses som ”avvikande”. Mäns våld mot kvinnor 

har sin begynnelsepunkt i manlig hegemoni och kvinnors underordning och tolkas i ett 

feministiskt perspektiv som ett maktförhållande mellan könen på strukturell nivå. Detta 

innebär att det svenska samhället från början inte karaktäriserar jämlikhet mellan könen utan 

av mäns övermakt och kvinnans underordning (Haavind och Magnusson, 2005 i 

Socialstyrelsen, rapport, 2006 s. 12-13). 

Debatten om kvinnors frigörelse är kopplad till diskussionen om jämlikhet mellan könen, om 

hur den kan åstadkomma. Huvudpunkten i debatten handlar om/hur kvinnor ska arbeta hårt 

för att bli lika behandlade som män (Freeman, 2003 s. 17-18). 

Filosofen Rousseau skrev den kända boken Èmile/ Om uppfostran (1977) där han 

argumenterade för radikala idéer såsom hur en kvinna vars namn var Sophie skulle fostras till 

att tillfredsställa sin man genom att lyda och uppfostra makens barn (Rousseau, 1977). 

Kvinnan sågs i kontrast till detta som mannens ägodel med ett förutbestämt öde att tjäna och 

tillfredställa mannen.  

”Vad det gäller hjärtats bildning är alla ense om att det inte råder någon skillnad mellan 

könen” (Wollstonecraft i Hallberg, 2001 s. 107). När det kommer till den tankemässiga 

förmågan gällande kvinnor, har man satt upp skiljelinjer mellan könen. Tankeförmågan och 

förnuftet bör ej kategoriseras som ett ting mellan könen utan ses till varje enskild individ, ”då 

varje individ är en värld i sig” (Wollstonecraft i Hallberg, 2001 s. 108). 

Wollstonecraf (1972) argumenterar för kvinnas lika rätt att delta i den politiska sfären och att 

kvinnan skall ses och ha samma status som en man. Vidare menar Wollstonecraft att kvinnan 

är född fri och inte enbart för att ”tjäna” mannen och på liberala grunder och som en 

självständig individ ska kunna forma sitt eget öde (Wollstonecraft i Gemzö, 2008 s. 33). 

Torots att många hjältar kämpat för liberala rättigheter mellan män och kvinnor fick kvinnor 

allmän och lika rösträtt först år 1921. Liberalfeministiska grundtankar är det som på möjliga 

sätt speglar det svenska samhället, historisk som nutid och huvudtanken är kvinnan som en 

samhällsmedborgare med lika villkor i yrkeslivet med likartade villkor som det manliga 

könet. Skälet till kvinnans längre position är enligt liberalfeministisk inställning främst att 

kvinnor inte har förfogande till den statliga sfären och den opportuna sfären i samma 

extension som män (Gemzö, 2008 s. 37). Vidare anser man att kvinnor och män är lika i 

grunden. Med likartade elementär human natur som utmärkas av intellekt prestationsförmåga 

och det är på samma intellektuella grund där kvinnor ska ha lika tillträde till medborgliga 
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privilegier (Gemzö, 2008 s. 38). Liberalfeminismen förnekar ej att det finns skillnader 

kroppsmässigt mellan könen dock påverkar det inte den humana miljön.  

Ellen Key (1849-1926) talade för ”samhällsmoderlighet” vilket innebar kvinnans 

maktbefogenhet, kvinnlig ställningstagande och ”fri” kärlek. Uppfostran, utbildning och att 

ändra attityder är en grundpelare för att avskaffa kvinnans underposition anser 

liberalfeministerna (Keys i Gemzö, 2008 s. 40-41). Under historiens gång har 

liberalfeministerna arbetat för kvinnor och dess rättigheter, trots det sker det fortfarande 

diskriminering, förtryck, våld och mord mot kvinnor.  

2.2 ”Vi och de”  

Stereogrupper är en annan dimension som problematiseras då sociokulturella skillnader 

mellan grupper i det moderna samhället som exempelvis etnisk härstamning, ”Svenskt eller 

icke svenskt” ligger i grund för åtskiljandet mellan olika grupper i samhälle. ”Vi segregering” 

upplevs inte som ett problem utan ”dem segregeringen” (Kamali, 2005 s. 14). Det sker en ”Vi 

och de” stigmatisering och marginalisering i form av makt, status och diskurs (Kamali, 2005 

s. 14). ”Kategoriseringen ”svensk” respektive ”invandrare” blir såldes nödvändig för att 

bevara de etniska maktrelationerna i samhället”(Kamali, 2005 s. 14).  

Massmedias skildring är ett annat växande problem anser Kamali (Kamali, 2005 s.99). För det 

första sker diskriminering utöver andra faktorer, genom hur individer med utländskt påbrå 

gestaltas i media. Svensk media har en tendens att mångfaldiga stereotyper av individer från 

andra etniska grupper än den icke svenske. Detta sker i form av att media skildrar en negativ 

bild av individer med utländskt påbrå och speglar det som är problematiskt för den svenska 

nationen. För det andra leder detta till fördomar och vardagsrasism i det dagliga livet eftersom 

nyheter om individer med invandrar påbrå målas upp som grövre, farligare och ett större 

samhällsproblem i jämförelse med ett ”vanligt svenskt fall/nyhet”. Ett exempel på detta är 

medias rapportering om före detta idrotts stjärna Ludmilla Engqvist skandal, så länge hon var 

stjärna framhöll svensk media Ludmilla Engqvist som svensk, men så fort hon blev anklagad 

för idrotts skandal/doping, framhöll media henne som den ”före detta sovjetisk medborgare” 

(Kamali, 2005 s. 104). 

Konsekvensen leder till en ökad ”segregering” och en allt mer djupare klyfta mellan ”Vi och 

de” (Kamali, 2005 s.99-108). Vidare diskuterar Kamali (2005) en generell uppfattning om hur 

det svenska rättväsendet särskiljer individer med utländskt påbrå. Individer som betraktas som 

”olika” gällande hudfärg, påbrå, språkmässiga kunskaper har en tendens att få ett hårdare och 
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mera orättvist behandlade än individer med svensk härstam. Att möta provokationer från 

rättväsendet är vanligare än man tror och det råder en förtvivlan kring hans iakttagelser om att 

individer med utländskt påbrå vittnesberättelser ses som mindre tillförlitliga.  

Ett annat allvarligt problem är att polisanmälningar som individer med utländskt påbrå gör 

försummas av svenska myndigheter. Detta leder till att ett ”Vi och de” tänk som genereras 

bland individer i det svenska samhället, det blir extra angeläget att bevara sammanhållningen i 

den homogengrupp man härstammar ifrån, detta leder i sin tur att grupperingar skapas och en 

uppfattning om att vissa etniska grupper är mera fientliga än andra. 

 Detta innebär att de individer som inte ingår i samma etniska samling utgör överhängande 

fara. Gemenskapen i förvisning utgör både metoden och ändamålet i fejden för att ”erkännas”. 

De etniska grupperna med politiska målmedvetenheter leder en fejd för officiell erkännande 

och gör det till en livslång och vardaglig uppgift. Striden utmärks typiskt via diskriminerings 

filosofi som grundas på differenserna mellan den egna etniska gruppen och de andra etniska 

grupperna, ”vi och de tänkande”.  Det blir viktigt att skapa och sätta upp gränser mellan den 

egna gruppen och andra grupper vilket leder till att det skapas en typ av fientlighet där den 

egna etniska gruppen anses vara en ”ren nation” och alla andra blir ”de andra”. 

Sammanblandningen från de olika etniska grupperna tolkas som ett hot som utsätter den egna 

etniska homogeniteten för fara (Kamali, 2004 s. 26).  

Personer med invandrar påbrå, individer med ”annorlunda” exteriör pressas in i kulturella 

boxar och tilldelas olika egenskaper. De olika grupperna har en gemensam punkt som binder 

de samman ”de är olika oss” och att de härstammar från ”andra kulturer” som skiljer sig totalt 

från ”vår kultur”. Detta bidrar till att uppfattningen om kultur görs om till en ständig entitet 

som utmärker skiljelinjen emellan ”vi”, de förtrogna och vanliga, och ”de”, de främmande 

och patologiska”, de kulturella föreställningarna delas upp i två kategorier: ”svenskar” och 

”invandrare”, ”vi och de” (SOU 2006:73, Kamali). 

”Invandrares” integration i det svenska samhället har varit ett omdiskuterat ämne, debatten 

har innefattat de svårigheter som råder med att införliva ”de andra” till en allmän gemenskap. 

Integrationens policy sätter upp olika målsättningar kring dylika privilegier, förpliktelser och 

tillfällen som berör alla individer oberoende av etnisk tillhörighet och liktidigt grundar 

antagandet på individers medfödda skiljaktigheter. Integreringens formning skapar hierarkiska 

skiljaktigheter i form av ”vi som ska integrera” och ”de som ska integreras”. Vidare ses detta 

med utgångspunkt i indelningsgrupperna ”svensk” och ”invandrare”, individer klassificeras 
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utifrån de karaktärsdrag som sammankopplas till den specifika gruppen, detta innebär att man 

bortser eller deklasserar andra individuella kvaliteter (SOU 2005:41, De los Reyes & Kamali 

s. 7-8)  

2.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av 

diskriminerande maktordningar samverkar i samhället. Intersektionellt maktperspektiv 

skildrar växelverkan mellan strukturer av förtryck gällande genus, klass och etnicitet. 

Intersektionalitet av enskilda åtgärder, institutionella tillämpningar, principer, rutiner och 

strukturella förhållanden genererar enligt individens tolkning som är utmärkande strukturer 

för hur man utövar makt. För att skapa en förståelse för strukturen av förtryck och dess 

betoning och hur dessa förstärker varandra bör en utredning av Intersektionalitet på grundnivå 

utföras (De los Reyes & Mulinari, 2005 s.8). 

Ett exempel på detta är myndigheters behandling av hedersrelaterat förtryck i det svenska 

samhället. Där det patriarkala problemet ligger i fokus vilket innebär att förtryckets 

strukturella natur kopplas till personliga eller kulturella fenomen som är kopplad till den 

enskilda familjens/hemmets miljö. Vidare skapar detta ett ytterligare problem då samhällets 

skildring av patriarkala föreskrifter skapar rum för våldsgärningar i hemmet och detta leder 

till att flera individer faller offer för bland annat hedersrelaterat våld som råder i det svenska 

samhället (De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 9).  

I individens tydning av intersektionalitet utgörs olika typer av maktstrukturer och 

gemenskaper. Utöver detta uppmärksammar och problematiserar även intersektionalitet de 

enheter som är sammankopplade och som är skapade för att utöva makt och vidmakthållandet 

av ojämlikheten. Intersektionalitet förklaras som ett teoretiskt perspektiv som påvisar hur 

avvikande situationer som är beroende av makt, genereras i och med verkan av genus, klass 

och etnicitet. Maktstrukturer och ojämnlikheter är sammanfogade till ett hierarkiskt system 

med fördelningar som är det dominerande, där ”kvinnor jämförs med män och invandrare 

med svenskar, unga med äldre och homosexuella med heterosexuella” (De los Reyes & 

Mulinari, 2005 s. 24-25).  

Intersektionalitet nyttjas enbart inte inom feminism, utan kan även implementeras inom det 

antirasistiska teoretiska planet för att påvisa huruvida fientlighet är kopplade till andra 

samhälleliga gemenskaper och genererar betydelse i nationens maktstruktur (De los Reyes & 

Mulinari, 2005 s. 27).  
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Globalisering bidrar till att fientlighet sprids ut, detta betraktas som ett allmänt förlopp för att 

behålla den formella åskådningen och för uteslutningen av ”den andre” (Balibar i De los 

Reyes & Mulinari, 2005 s. 29). 

 Organiserade skiljaktigheter mellan grupperingar och människor frambringas för att 

upprätthålla maktstrukturer. Skapandet av ojämlikheter är skapade ändamålsenliga och 

förkommer i det medborgerliga samspelet mellan individer och grupper av individer och i 

mindre extension är redogjorda till enskilda fastställanden och väljanden. Detta är en strategi 

för makthavarna att sträva efter och att vidmakthålla genom utfrysning, slutenhet och tillsyn. 

Detta leder till att skapandet av kategorisering – man/kvinna, medborgare/utlänning, fungerar 

som planenlig förklaring för att bevara maktresurser som ligger i basen för uteslutning och 

underordning (Balibar i De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 29-30). 

En annan beskrivande faktor för ojämlikheterna som råder i svenska samhället är 

kategoriseringen av/mellan individer i form av genus, gruppering och etnicitet som sätter sin 

prägel på nationens mångfaldigande och sammanslutning på avvikande plan (Tilly i De los 

Reyes & Mulinari, 2005 s. 34).   

Exploatering har sitt ursprung i auktoritet och uteslutning av olika grupper i samhället. 

Arbetssatsningar och förmögenheter blir en viktig faktor i form av maktkoncentration, då 

vissa grupper utesluts från sysselsättning och försörjningskällor. Detta bidrar till att en viss 

kategori av grupper i samhället vinner diverse fördelar och det leder i sin tur att den specifika 

gruppen stärker sin samhällsställning. Ojämlikheternas basis ligger i grund ur två avseende: 

individers värdeskapande intelligens och uteslutning eftersom skillnaderna formas i samband 

och förhållande till olika grupperingar som en konsekvens av exkludering av auktoritet och 

påverkan (De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 36).  

Underordnande grupper i samhället blir delaktiga i en struktur av ojämlikhet vilket 

frambringar deras subordinerande samhällsställning. Som klass- och maktkampens försök att 

befria sig från ojämlikheterna i samhället, har även feminismen kämpat för att lösgöra sig från 

”vithetens” övervälde och fientlighetens orättfärdigheter (Tilly i De los Reyes & Mulinari, 

2005 s. 37).  

Kulturella orättvisor problematiseras genom symboliska missförhållanden, uppkomst och 

organiserade samhälleliga processer av representation, tydning och informationsöverföring. 

Genus och etnicitet fordrar en moralisk samhörighet baserad på att individers erkännande och 
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som en del av samhället de lever i (Fraser i De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 49). Individer 

som kategoriseras i utmärkande och underordnade samhällsställningar och indelningsgrupper 

frambringa huvudsakligt premisser för ”ifrågasättande av maktrelationer” (De los Reyes & 

Mulinari, 2005 s. 52). 

En annan dimension som problematiseras är att våldsoffer ”inte blir tagna på allvar” av bl.a. 

maktbefogenheter genom att deras utställda förhållande inte uppmärksammas och tonas ned i 

form av förlopp av standardisering t ex. ”kulturella stereotyper” av hedersmorddebatten om 

flickors förhållanden i patriarkala familjer (De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 111-112). 

Det problematiska är att patriarkala grupper åskådas som ”kulturellt, etniskt och religöst” 

oacceptabelt, men samtidigt har det svenska samhället försökt att tona ner problematiken och 

våldet med att ”det är ju deras kultur” (De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 112). Kontrollmakt, 

en vardag fylld med regler och övergrepp som kännetecknas av könsbaserade hierarkier och 

kulturella stereotyper, är det, som unga flickor möter i vardagen. Denna typ av problematik 

kan inte skildras till en specifik målgrupp utan till en speciell/särskild förhållande. Dessa 

utsatta unga kvinnor blir karakteristiska för en särskild och särartad kultur som ses som ett 

problem, det leder till en bastant uppdelning mellan ”svensk familj” och ”invandrarfamilj”, 

”vi och de” (De los Reyes & Mulinari, 2005 s. 112-115).  

”Mångfald ses som en tillgång i samhället” (Lindström i De los Reyes och Martinsson (RED.) 

2005, s. 123). Individer av olika bakgrund ska kunna mötas och vara en del av samhörigheten 

för utbyte av tankar och erfarenheter.   

2.4 Fienden 

”Fienden finns också inom landets gränser, då som främlingar” (Eduards, 2007 s. 54). 

Historiskt sett såg man individer med icke svensk härstam som främlingar, så småningom 

började benämningen invandrare att implementeras. I mitten på 1950-talet hade invandrare 

och kvinnor i synnerhet lika stor inflytelse och rättighet, de beskådades som homogena och 

möjlig att ersätta. De svenska männen ansågs vara icke namnbara och fria från 

kategoriseringarna genus, fysik och etnicitet.  I det långa loppet har synen på främlingar 

ändrats från att sett främlingar som en kategori att dra nytt av har åskådningarna ändrats till en 

allt mer fientliga tankegångar. Synen på invandrare som avvikande gällande rasbiologin har 

ersatt med kulturella avvikelser och skillnader. Individer med avvikande kultur än den 

rådande kulturen i landet, attribueras som avvikande och främmande kultur av patriarkal art. 

Numera ser man män med svensk härstam som den skyddande gentemot kvinnor jämfört med 
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andra männen, ”de hotfulla”. Invandrar männen beskådas som våldsamma och hierarkisk 

inställda till familjen, dess heder och livsstruktur. Män med invandrar påbrå anses vara 

enhetliga och medförande problem, medan män med svensk härstam anses vara ”människor”. 

Svenska män och kvinnor framställs med goda argument, men den svenska mannen beskådas 

fortfarande som ”toppen av grädden” med speciella kvalitéer (Eduards, 2007 s. 54-58).  

Debatten om våld/mord på kvinnor är ett omskrivet ämne med skildring på kvinnor med 

svensk härstam och kvinnor med invandrar härstam. Frågan är när har man legitimiteten att 

vara, benämna sig som svensk och icke svensk? Eduards (2007) diskuterar just denna 

problematik om hur den allmänna illustrationen påvisar unga kvinnor med invandrar påbrå 

situation, då hon blir dräpt av sin far, bror eller farbröder för att ha valt att bortse från de 

patriarkala normera och livsstilen. Hedersmord är avskyvärt och någonting som det offentliga 

tar starkt avstånd ifrån och heta debatter skapas kring just invandrare med radikala patriarkala 

attityder och levnadssätt. Samtidigt läser vi tyvärr vid flera tillfällen via diverse dagstidningar 

och nyhetskanaler hur svenska kvinnor blir utsatta för våld och mord av personer i deras 

närhet, det blir ytterst sällan en likartad debatt som de fall som betecknas som 

hedersvåld/hedersmord (Eduards, 2007 s. 58-59 & Wikan, 2003).  

Tabell 1: de nyckelbegrepp som skildras och beskrivs utifrån teorierna: feministisk teori, Vi-

de teori och intersektionalitet för att förklara hedersrelaterat våld utifrån fallet Melissa och 

Fadime. Nyckelbegrepp i denna studie innebär ett centralt begrepp som förklarar ett specifikt 

fall/händelse/individ. Nedan redovisas olika termer som ska längre fram i uppsatsen 

analyseras till två fall (Fadime och Melissa), dessa nyckelbegrepp används för att analysera de 

olika fallen.  
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Tabell 1: Olika teoriers syn på hedersrelaterat våld utifrån två kända fall. 

Utifrån tabell 1 har jag nu ett antal teoretiska begrepp (analysschema) som kan tillämpas på de 

båda fallen (Melissa och Fadime) för att kartlägga och avgöra hur massmedia skildrar våldet 

mot såväl invandrade kvinnor som svenska kvinnor. De olika teoretiska begreppen kommer 

från förgående kapitel, där en teoretisk presentation utförs. Teorierna tar upp ovanstående 

nyckelbegrepp för att förklara fallen. De skildrar ej fallen olika utan diskuterar nyckelbegrepp 

utifrån respektive teori. Nyckelbegrepp är i denna studie ett eller flera centrala och 

beskrivande ord, som beskriver/återberättar ett särskilt fall/person.  

Hedersrelaterat våld 

Aktörer (akademisk litteratur) Nyckelbegrepp 

Feministisk teori Våld 

Mord 

Kvinnans underordning 

Diskriminering 

Förtryck 

Vi-de teori Fördomar 

Kulturella stereotyper 

Diskriminering 

”Vi och de” 

Fientlighet 

Segregering 

Intersektionalitet Gruppering 

Makstrukturer 

Patriarkat 

Hierarki 
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3. Metod 

Vad för slags teori behövs för att redogöra om våld mot kvinnor med svensk och invandrar 

bakgrund? När en individ hör eller läser om begreppet hedersrelaterat våld förknippas det med 

en radikal form av invandrarkultur medan våld/mord mot en svensk kvinna ses som ett 

”vanligt fall, då får personen ett namn” (Azar i Kamali, 2006 s. 75). Vilka olika perspektiv 

kan fånga dessa fall på ett bra sätt? 

3.1 Bakgrund 

Jag har valt att analysera medias roll i debatten för att se hur de skildrar våld mot kvinnor. 

Eftersom individer läser och påverkas av tidningar, skapas uppfattningar om å ena sidan 

”svenskt” och å andra sidan ”invandrare”. I studien letar jag nyckelord för att undersöka 

skildringen av hedersrelaterat våld/mord. Sökning kommer att ske i mediearkiv hos 

tidningarna efter nyckelord (se tabell 1) och utöver detta väljs ut ett antal artiklar från varje 

tidning och sammanfattning av varje nyhetsartikel kommer att ske, eftersom olika tidningar 

ger olika skildringar. Nyckelord från tabell 1 är grunden i texten och hjälper mig att 

karaktärisera medias skildring av två fallen Melissa och Fadime.  

Fyra tidningar kommer att användas i undersökningen under en tio års period, 2000-2010 

eftersom jag är begränsad till 35 sidors forskningsuppsats (se gärna avgränsning). Jag har valt 

att använda Eskilstuna kuriren, Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter för att undersöka 

om det finns skillnader mellan dagspress och kvällspress, lokal media och nationell media. Av 

detta skäl har jag valt att använda mig av kvalitativt metod i undersökningen, kvalitativ 

innehållsanalys och kvalitativ textanalys ur litteraturen Metodpraktikern av Esaiasson(2007).  

3.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

För att denna uppsats ska vara relevant krävs en lämplig metod. Uppsatsens metod kommer 

att grunda sig i en kvalitativ- och kvantitativ metod. För att uppsatsen ska vara relevant är det 

viktigt att studien grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys som består av två grundläggande 

delar för att studien ska bli relevant. Den första delen innebär att innehållet i studien innefattar 

någon typ av ”skriftlig, muntlig eller bildmässig” skildring av undersökningen. Den andra 

delen, kvantitativ innehållsanalys innebär att studien innefattar undersökningar grundade på 

data som är likartade och jämförbara för att det skall vara relevant för att utred vid en analys 

av siffror som förkommer i undersökningen som skall genomföras. (Esaiasson, 2003 s. 219).  
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Då grundtesen i denna uppsats är att besvara tre frågeställningar är kvalitativ innehållsanalys 

det perfekta instrumentet för denna studie eftersom metoden används för att besvara 

frågeställningar gällande frekvensen av kategorisering i ett ämne. Exempel på detta är 

upprepningar av olika kategorier får plats under en tidsepok och rum. När syftet är att söka 

svar på en frågeställning som berör förekomsten av ett antal som till exempel antalet gånger 

som Fadime Sahindal nämndes sammankopplades till hederskultur i en tidningsartikel, är 

denna metod ett användbart verktyg för att söka empirisk fakta.  

Ett annat verktyg utifrån kvantitativ innehållsanalys är mekanisk kalkylering vilket innebär att 

via olika program söka och bearbeta en mängd material och föra anteckningar av frekvenser 

som till exempel hur många gånger, av vem och variationer tidsmässigt, innehålliga 

kategorier förkommer i en text (Esaiasson, 2003 s. 220). Kvantitativ innehållsanalys är 

relevant vid denna studie eftersom den passar som metod vid forskning inom statsvetenskap 

och kommunikationsforskning, metoden vid denna typ av forskning är att ackumulera och 

undersöka vid statsvetenskaplig rapportering med särskild fokus på ”press, radio och TV” 

(Esaiasson, 2003 s. 221). 

Kvantitativ innehållsanalys grundar sig på tre elementära frågeställningar. Den första typen är 

att de skildrande frågeställningarna och grundar sig i att analysera innehållet i informationen 

man söker. Exempel på detta är medias övervakning i en specifik händelse som t.ex. medias 

bevakning av fallet Fadime Sahindal. Den andra indelningsgruppen är att undersöka 

”innehållsanalytiska frågeställningar”, vilket innebär ämnet i relation till en oskriven regel 

(norm) som till exempel att analysera massmedialt innehåll är ”sanningen”. Den tredje 

kategorin är att svara på skildrande frågor. Vidare för att undersöka relationen i innehållet om 

oberoende och beroende variabler, ”förklarandet mellan skillnader i innehållet för att 

förklara någonting annat för att förklara skillnader i innehållet”, till exempel pröva att 

klargöra innehållet i massmedia (Esaiasson, 2003 s. 222). 

Kvalitativ innehållsanalys är den andra metoden som är relevant för denna studie eftersom 

tillvägagångssättet går ut på att undersöka innebörden i en given text. Detta gör man genom 

studera en text och läsa igenom den ordentligt, dess delar och sammanhang. Det är viktigt att i 

en kvalitativ innehållsanalys är att infånga totaliteten i texten. Vidar är denna typ av metod 

lämplig i denna uppsats eftersom den är frekvent inom samhällsvetenskap eftersom den 

sammankopplar till tidigare forskning.  



”Kvinnomord och heder” av Sawin Payam HT 2010 

 

19 

 

Ideologikritik handlar om att framför samhälliga friktioner som reflekteras i en given skrift, 

vidare vidrör ideologikritik även att utforska omständigheter och existensen i samhället. Inom 

samhällsvetenskapen har diskursanalysen spelat en viktig roll under de senaste årtiondena. 

Syftet med diskursanalys är att upplysa om maktförhållanden i gemenskapen där diskursen är 

den kritiska formen av studien. Skrifter och uttryckssätt utgör skildringen om hur individer 

begriper omvärlden. 
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4. Fadime och Melissa 

4.1  Vad är heder? 

Vad är egentligen heder? Heder är ett begrepp som anammats i flertal länder runt om i världen 

både i europeiska som icke europeiska länder. Ur ett historiskt perspektiv har begreppet heder 

sammankopplats med könsperspektiv. Heder har en tappert och ädelt klang över sig. I 

västerländska samhällen har man sett mannen som hemmets företrädare och ansvarige om 

hushållets heder. Kvinnan har fått en stämpel som den som hotar mannens heder på grund 

utav sin sexualitet. I många delar av världen har hedersbegreppet kännetecknats som radikal 

och mannens heder har varit sluten till kvinnans sexuella handlingssätt. Kvinnans sexualitet 

och handlingsmönster har bidragit till att mannens heder blivit försvagad och ömtålig, då 

hedern oftast är kopplad till beteendet hos mannens kvinna/kvinnor specifik gällande syster, 

dotter, fru och kusin (Wikan, 2003 s. 57).  

Hederskontext är sammankopplad till individers syn och ”vikt”, hur individer uppfattar andra 

individer, sig själv och dess heder. Kraven för att nå upp till hedersnormerna förändras 

beroende på tidsmässiga och kulturella perspektiv. Heder har å ena sidan framstått som något 

vackert och ädelt men å andra sidan innebär heder även auktoritet och lidande, eftersom det är 

normgivande för individers beteende. Framställningen om heder har skildrat männen som 

hederliga och kvinnor som skamfulla, kvinnas heder har varit sammankopplad med mannens 

heder. Om kvinnan skadar hedern ”fläckas” främst mannens heder medan mannen är 

frikopplad från all form av normer gällande sin egen heder (Wikan, 2008 s. 9).  

Synen på normen om heder har i de västerländska samhällena gjort väldiga förbättringar. 

Exempelvis anses inte kvinnan vara i lika utsatt som ”lösaktig” eller uppkallas andra otrevliga 

namn då till exempel kvinnan föder barn utom äktenskap. Synen på kvinnan och dess heder 

har i de västerländska samhällena utvecklats mot en allt mer liberal syn med jämlika 

värderingar som mannen jämfört med historiens gång. Trots att hedersnormer anses vara 

avlägset i det svenska samhället, råder det ”dolda” normer för synen på heder. Heder är ett 

begrepp med kollektiv utsträckning, i det stora hela anses heder vara ädelt så länge dess 

aktioner ses som imponerande, vilket leder till att solidaritet frambringas (Wikan, 2008 s. 10-

11).   

En annan sida av heder är hedersnormer som drabbar unga kvinnor som lever under 

hedersförtryck från familj- och släktmedlemmar, där deras heder blivit skadad på grund av 
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kvinnans individuella vägval i livet, eller på grund utav händelser hon ej utfört eller bestämt 

sig för på egen hand. Detta kan ske genom att kvinnan exempelvis ”varit på fel plats vid fel 

tillfälle” eller att kvinnan fått en skamfläck (Wikan, 2008 s. 11).  

Kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt anses vara en skam för familjens heder och 

offentliggörs detta ”skamfulla händelse” gifts kvinnorna bort med närstående släkting eller i 

de värsta fallen med gärningsmannen. Hederns motpol kan definieras som vanheder eller som 

man uttalar det på bland annat arabiska, kurdiska, persiska och turkiska: ”namus” som är det 

värsta en individ kan begå vilket drabbar inte bara individen själv men även hela hans familj, 

släkt, stam ect. Alla individer har sin självrespekt och självbild och är inte helt oberoende av 

andra individers syn på oss själva. Dock har enskilda individer större utrymme och suveränitet 

i liberala västerländska samhällen att forma sina egna individuella tankar, ståndpunkter och 

rätten att på egen hand utse vilka individen förmår att ”förhålla sig till” (Wikan, 2008 s. 13).  

Medan i andra samhällen är herskoden väldigt ”enkel” individen tillhör den från födelse tills 

bortgången. Visserligen kan individen välja att bryta hederskoden/normen dock kan det få 

radikala konsekvenser (Wikan, 2003 s. 74).  

Den personliga synen på sig själv och andra individer fungerar som en allomfattande syn på 

människan. Begreppet heder är ett svårt och komplicerat begrepp eftersom betydelsen är 

annorlunda i olika omgivningar och grupperingar. Heder kan knytas an till religion, 

nationalistiska ståndpunkter eller representera folkslagsspecifik tillhörighet och värdighet. 

Hedern är starkt kopplat till kvinnans uppförande som representerar familjen, gruppen och 

nationens heder, där mannens uppgift är att kontrollera kvinnans uppförande. I de största 

fallen blir heder kulturell betingat då individer som emigrerar, flyr eller flyttar till mera 

liberala samhällen har en tendens att ”bevara den egna/gamla kulturen”. Som till exempel 

Fadime Sahindal som agerade fientligt mot det privata etniska kollektivet och sin familj. 

Traditioner och kulturer har en tendens att stärkas i exil (Kamali i Wikan, 2003 s. 79).  

Som nämnts tidigare förkommer hedersmord inom alla religioner, kulturer och nationer, det 

sker bland troende som icke religiösa individer. Globalt sätt har hedersmorden ökat i länder 

som Egypten, Jordanien, Bangladesh, Pakistan, Brasilien, Italien, Uganda, Storbritannien och 

även i Norden (Amnesty i Wikan, 2003 s. 87). Man kan då fråga sig varför hedersmorden 

ökat? En förklaring är generationsklyftor, den äldre generationen håller fast på traditioner och 

seder medan den yngre generationen, främst de unga flickornas önskemål att befria sig från 
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”det gamla och traditionella” leder till att konflikter skapas mellan dessa två generationerna 

och i värsta fall kan frigörelsen leda till radikalt tråkiga konsekvenser (Wikan, 2003 s. 87).  

Grunden för problematiken kring hederskontexten är koncentrerad till auktoritet, sedvänja och 

kulturform. Individers tankar och ståndpunkter förändrar dock inte kulturen, 

hedersproblematiken, att sträva efter frihet berör inte bara kvinnor men även män och det är 

en grundläggande mänsklig rättighet som skall försvaras av både män och kvinnor (Wikan, 

2003 s. 92).  

År 2001 fick Sverige ett aktuellt begrepp: ”hedersrelaterat våld/mord” som även fått 

genombrott internationellt sätt. Sedan dess har hedersrelaterat våld/mord fått sitt genombrott 

även på globalt sätt. Föreningar, politiker och myndigheter har börjat intressera sig för 

problematiken och arbetar förebyggande mot hedersförtrycken. Hedersmordet på Fadime 

Sahindal 2002 har haft stor inverkan i debatten, och förebyggandet av arbetet mot den rådande 

problematiken angående hedersbrotten (Wikan, 2008 s. 19)  

4.2 Medias roll i debatten om Fadime Sahindal och Melissa Nordell 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfattningsvis återberätta medias roll i debatten om 

Fadime Sahindal och Melissa Nordell. Alla artiklar som går att finna på de aktuella tidningars 

sökmotor har analyserats och en noggrann analys har genomförts av varje nyhetsartikel om 

hur de har behandlat fallet Fadime och Melissa. Sökning har utförts på sökorden ”Fadime 

Sahindal” och ”Melissa Norell” i varje enskild tidnings sökmotor via internet. I fallet Fadime 

Sahindal förekom det många bloggartiklar och debattsidor, dock valdes de artiklar som är 

mest relevanta och som hör till ämnet. Fallet Melissa Nordell gav inga träffar i varken 

Eskilstuna Kuriren eller Dagen Nyheter, dock gav den 147 träffar i Expressen vilket är 

vilseledande då endast en artikel handlade om mordet på Melissa Nordell. Jag har specifikt 

valt en lokal tidning, Eskilstuna kuriren eftersom under en tidsperiod uppmärksammades ett 

antal fall av ”balkongflickorn”, där ouppklarad fall av flickor som mystiskt fallit från 

balkonger, kopplingen hade gjorts till hedersbrott. 
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Sök period (2010-12) Melissa Nordell Fadime Sahindal 

Eskilstuna Kuriren 0 träffar 6 träffar 

Aftonbladet 12 träffar 148träffar 

Expressen 147 träffar, 1 

artikel om Melissa 

90 träffar 

Dagens Nyheter 0 träffar 68 träffar 

Totalt: 13 312 

Tabell 2: antalet träffar i diverse tidnings arkiv under perioden 2010-12. Fadime Sahindal 

fick totalt sätt 312 träffar och Melissa Nordell fick totalt sätt 159 träffar dock berör13 artiklar 

Melissa.  

4.3 Fadime Sahindal  

4.3.1 Eskilstuna Kuriren  

Artikel 1, 2008-01-25: Eskilstuna har utformat en metod som ska bekämpa hedersvåldet och 

denna specifika metod som används i Eskilstuna ska alla svenska myndigheter och kommuner 

tillämpa. Enligt artikelförfattaren tycker stiftelsen kvinnoforum att första steget i metoden är 

att erkänna att det finns en så kallat ”hederskultur”. Sedan mordet på Fadime Sahindal 2002 

har svenska myndigheter debatterat hedersvåld, där misshandelsbrott inom familjer med 

invandrar påbrå anses vara svårutredda. Målet är att väcka debatt kring hedersrelaterat våld. 

Kritiker som Jan Gulliou och Liza Marklund anser att man inte får särskilja en viss grupp 

individer. Metoden som ska implementeras i Eskilstuna och sprida sig över hela landet är att 

bygga upp ett nätverk mellan åklagare, poliser, socialarbetare och skolpersonal, ett nätverk 

mellan diverse myndigheter vilket vidöppnar möjligheterna för brottsutredare. (internet sida 

4). 

4.3.2 Aftonbladet 

Aftonbladets sökmotor på sökordet ”Fadime Sahindal” gav 148 träffar, dock var inte alla 

nyhetsartiklar utan det förekom även blogginlägg och debatt artiklar, jag valde ut de mest 

relevanta för undersökningen. 

Artikel 1, 2002-02-04: Fadime Sahindal längtade efter frihet. År 2001-11-20 offentliggjorde 

Fadime Sahindal sin berättelse i riksdagen om hederskulturen. I sitt tal berättar hon om 

förtrycket, mordhoten och hur det svenska rättsväsendet sviker henne där den ända utvägen 

var att gå ut i media för att svenska myndigheter skulle ta henne på allvar. Efter mordet på 

Fadime har debatten tagit en annan dimension. Invandrarorganisationer, eldsjälar, 
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kvinnojouren för invandrare får till slut göra sina röster hörda. Skiljelinjen går inte mellan 

”svenskar och invandrare”, ”vi och dom” utan mellan de som vill hålla debatten vid liv 

angående patriarkala strukturer. Offentliga debatter om kultur är en förutsättning för 

integrationen eftersom Sverige är sedan en lång tid tillbaka ett samhälle av mångkulturell art. 

Dock har vissa parter osynliggjorts och diskriminerats, segregationen utestänger ett flertal 

individer. Det patriarkala modellen är hela landets gemensamma ansvar som kräver att hela 

nationen deltar. 

– Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska 

samhället så hade detta kanske kunnat undvikas, sa hon i riksdagen. (Internet sida 5). 

Artikel 2, 2002-03-07: I ett sista desperat försök att förhindra mordet på sin dotter Fadime 

Sahindal. Fadimes far hade misstankar om att ett hemligt möte skulle hållas mellan Fadime 

Sahindal, hennes mor och systrar. Fadime Sahindal kom till Uppsala för att ta farväl av sin 

mor och systrar för en studieresa till Kenya. Fadime tar farväl och tar på sig sina ytterkläder 

för att gå ut ur ytterdörren. Fadimes far har gömt sig utanför lägenhetsdörren, när hon öppnar 

tar Fadimes far tag i hennes hår och trycker pistolen mot hennes huvud och skjuter två skott.  

Fadimes far erkänner mordet och säger att han kände sig tvungen att avlossa skotten eftersom 

hans dotter var förskräcklig då hon valt att provocera gamla seder och gick ut i media och 

talade öppet om förtrycken. Fadimes far såg ingen annan utväg, då han påstod sig må dåligt 

sedan fem till sex månader tillbaka och gått i mordtankar, vilket var den sista utvägen.           

”- därför sköt jag henne” (Internet sida 6). 

Artikel 3, 2002-03-07: Fadime Sahindal fick stor uppmärksamhet internationellt och det 

väckte stora rubriker, bland annat skrev Los Angeles Times nätupplaga om mordet som ett 

”svenskt fiasko”. Repportern Carol J. Williams skrev i artikeln att när Fadime Sahindal vände 

sig till media och bad om hjälp för att rymma från pappans mordhot fick hon medkänsla från 

svenska folket. De liberala idéerna som råder bland svenska folket delade Fadime Sahindal 

övertygelse, dock var det inte kraftigt nog för att hjälpa henne att blanda sig i de rådande 

familjekonflikterna. Vidare anser Carol J. Williams att Sverige som ett liberalt land 

misslyckats med integreringen av somliga grupper av invandrare, där invandrares elementära 

värderingar vanligen avskiljer sig från det nya samhället de befinner sig i (Internet sida 7). 

Artikel 4, 2002-03-08: Debatt om våld mot kvinnor och det strukturella könsförtrycket. När 

svenska män misshandlar undanröjs det med personliga argument, eller det biologiska att män 
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inte kan kontrollera misshandeln på grund utav testosteron. En annan förklaringsfaktor för 

våld mot kvinnor är särskild tokiga män som är skadade av att ha missbrukat alkohol.  

När män med invandrar påbrå använder våld lyfter man etniciteten som orsak och en modell 

för att förklara fenomenet. Hedersbegreppet förklaras ur en patriarkalt synvinkel och inte som 

ett manssamhälle som förkommer i samhället. Framställningen om heder kopplas i närmare 

alla fallen till härstamningar, kultur och religion snarare än genus frågan. Skildringen som 

görs enligt detta synsätt är att Fadime Sahindal mördades för att hon var kurdiska och inte för 

att hon var kvinna. Detta leder konsekvenserna till att begreppet heder blir ”de andras” 

skyldighet. Kvinnorörelsen yttrar missnöje gentemot det strukturella könsförtrycket som sätter 

sin prägel på alla nationer (Internet sida 8) 

Artikel 5, 2002-03-11: Samma kväll som Fadime Sahindal blev skjuten till döds av sin far, 

skedde tre andra fall av svår misshandel i Uppsala. De tre fallen har inte uppmärksammats 

som till exempel mordet på Fadime eftersom de anses vara ”typisk svensk våld”. 

Första fallet är ett familjebråk där maken slår och misshandlar sin fru genom att slå henne 

med en bricka och bränna henne med cigarett. 

Andra fallet är även där ett familjebråk där maken ger slag mot hustruns huvud, nacke och 

drar henne i håret samtidigt som han hotar att mörda henne. 

Det tredje fallet är även det ett familjebråk där maken misshandlar hustrun i form av 

knytnävslag mot munnen. 

Cirka 95 personer dödas eller dräps i Sverige varje år och i 2/3 av fallen är alkohol inblandat i 

dåden. Mordet på Fadime Sahindal är uppmärksammat som hedersrelaterat och kulturellt som 

existerar runt omkring Medelhavet, då kan man säga att det svenska våldet är speciellt knuten 

till den svenska kulturen, alkoholen som ett rådande kulturellt fenomen i väst.  

Strängare straff hjälper dessvärre inte, hustrumisshandlaren eller den fulle knivdråparen 

reflekterar inte över konsekvenserna när dådet genomförs. Individuella straff kan tyckas vara 

lösningen för att stoppa fenomenet som anses vara sociala och kulturella avvikelser enligt Leif 

Lenke professor i kriminologi på Stockholms universitet. 

De svenska myndigheterna känner till den rådande problematiken och seden kring 

hedersmorden och familjetragedierna, men frågan är vågar de hejda våldet? Som vore den 

enkla vägen till stoppandet av våldet. 
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Men det är en sak att veta vad som bör eller åtminstone kan göras, och att göra det. Det finns 

inte en ansvarig svensk politiker som vågar utmana den starka majoritet som vill dricka så 

som dess fäder och förfäder gjorde. De flesta politiker sympatiserar för övrigt med den 

folkliga traditionen. 

Hur ska man då stoppa våldsbrottsligheten med alkohol i bilden? Att stänga systembolaget 

vore politiskt svårt, närmare ett ouppnåeligt ideal. För en utomstående kan första mötet med 

den svenska kulturen vara besvärligt anser Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria vid 

Umeå universitet eftersom den rådande alkoholkulturen skiljer sig och anses vara avvikande.  

Skulle han skriva en reseskildring och beskriva första intrycket av Sverige vore det detta: 

”Problemet, säger han, är att man anses avvikande om man inte dricker i Sverige”. ”- De 

förstår inte att man kan ha trevligt en kväll och bara dricka te och äta nötter”. Mohammad 

Fazlhashemi anser att han vill visa respekt för svenskarnas kultur trots att den skiljer sig från 

hans egen uppfattning (Internet sida 9).  

Artikel 6, 2002-06-05: Nytt hedersmord på en ung kurdisk kvinna tros ha begåtts. Enligt 

rikskrimalens experter misstänker man ett självmord som innefattat så många oklarheter för 

ett hedersbrott. Orsaken var en överdos av läkemedel och fallet klassas som ett självmord. 

Motivet tänks vara ett kärleksdrama där den unga kvinnan förälskat sig i en svensk ung man 

som flickans familj inte kunde godta trots att den unga mannen var beredd att gå till väga 

enligt kurdisk tradition. Paret valde att förlova sig under hemliga omständigheter och fortsatte 

giftermålsplanerna. Då kvinnans fader påträffade det unga parets förhållande blev han 

hotande och fientlig. Den unga kvinnan avled kort efter det.  Andra brott med hedersmotiv är 

26 årige Fadime Sahindal som sköts till döds 2002 av sin fader, där motivet varit att Fadime 

vanhedrat sin familj (Internet sida 10). 

4.3.3 Expressen  

Artikel 1, 2008-02-05: Inga flera ”balkongflickor”. En sen söndag kväll föll en 16-årig ung 

kvinna från en balkong och dog.  Två familjemedlemmar anhölls och misstänks för att ha 

orsakat fallet. De nya ”balkongfallen” skakar Sverige då de senaste halvåren har fem liknande 

fall inträffat med anhöriga som huvudmisstänka, dock har de anhöriga släppts på grund av 

bristande bevis. Denna typ av brott misstänks vara typiskt hedersrelaterat. Sara Mohammadi 

och Saga Rosén, från föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, menar på att det är skamligt 

för det svenska rättsväsendet att undersökningar vid liknande fall läggs ner på grund utav brist 

på belägg. De kritiserar Sverige för att ha hamnat efter gentemot hedersrelaterat våld i 
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jämförelse med Danmark och Frankrike.  Hela kollektivet måste ta ansvar och våga stå emot 

hedersvåld. Skolväsendets rädsla gör att man blundar för våldet, istället för att hjälpa barnen 

som inte får delta i skolundervisningen väljer man att ”stänga ögonen” . Anledningen är 

rädslan för att kallas främlingsfientlig om man engagerar sig och motsätta sig problematiken 

kring hedersrelaterat våld, som oftast går ut över barn med invandrar påbrå. En annan 

dimension är myndigheter som saknar information om hedersrelaterat våld och dess följder. 

Vilket är en orsak till varför utsatta flickor och pojkar inte söker hjälp eftersom när personen 

är utsatt för våld är inte lösningen att föra en dialog med de anhöriga, utan individen måste 

snarast möjligt föras bort.  

”Hur många fler ”balkongflickor” ska omkomma innan Sverige inser allvaret?” (Internet sida 

11). 

Artikel 2, 2007-02-08: En 19 – årig flicka blev dödshotad av sin far för att ha förälskat sig 

och inlett ett förhållande med en muslimsk pojke. Flickans familj som är kristna vägrade 

acceptera parets förhållande och flickans far hotade med att döda båda två, att de skulle bada i 

blod och att det skulle bli mycket större än Fadime - fallet. Flickan som blev rädd eftersom 

fadern uttalade dessa hotelser under lugna omständigheter, kontaktade en vän som i sin tur 

hjälpte. Hotelserna har polisanmälts och fadern har kunnat gripas och häktas. Fadern som 

nekar till anklagelserna menar på att pojkvännens religion inte har någon betydelse och att 

detta endast var en hämnd från flickans sida eftersom hon anses ha blivit hårt fostrad. 

Huddinge tingsrätt trodde inte på mannens berättelse och dömde fadern till nio månaders 

fängelse. Dottern lever skyddat på hemlig ort (Internet sida 12). 

Artikel 3, 2007-02-09: En kartläggning som genomförts av länsstyrelsen i Skåne, Halland, 

Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping omfattar ett par hundra flickor mellan 7 och 25 

år. Syftet är att kartlägga hedersvåldet i Sydsverige och undersökningen visar att närmare 200 

flickor i Sydsverige lever i en vardag av hot, dödshot eller att de ska skadas eftersom de vill 

leva ett eget liv. Debatten om hedersmord observerades efter att Fadime Sahindal 2002 och 

Pela Atroshi 1999 som mördades av anhöriga, motivet var att de valt ett västerländskt 

levnadssätt. Debatten har väckt stort engagemang och regeringen beslutade år 2006 att sätta 

av 19 miljoner kronor till försvar mot hedersvåld.  Länsstyrelsens utredning kritiseras av 

Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet. Masoud Kamali menar på att 

de svenska myndigheterna inte har ställt de rätta frågorna och det rådande våldet i svenska 

hem äventyras att undervärderas (Internet sida 13).  
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Artikel 4, 2007-02-09: En 16-årig flicka från Malmö blev mordhotad med kniv och 

misshandlad av sin far under flera år. Flickan uppger att misshandeln började redan vid första 

årskurs. En av flickans vänner larmade polisen då hon hört hur fadern bråkat med den unga 

flickan. Då polisen anlänt till lägenheten, berättade flickan för polisen att fadern hotat att 

mörda henne. Fadern ska enligt flickan sagt att du minns vad som hände flickan som blev 

dödad av sin far, samma sak kommer att hända dig. Troligtvist syftade fadern på Rahmi 

Sahindal som i januari 2002 sköt sin dotter till döds. Flickan har berättat att misshandeln 

pågått under flera år och att vid flera tillfällen har fadern satt kniv mot hennes haka och slagit 

och sparkat dottern (Internet sida 14) 

Artikel 5, 2007-02-09: 24-åring åtalas för grov kvinnofridsskändning, misshandel och olaga 

hot mot sin sambo. 24-åringen levde tillsammans med sin sambo och de hade barn 

tillsammans. Trots detta så terroriserade 24-åringen sin sambo genom regelbundet hot och 

misshandel. "Så som Fadimes pappa gjorde mot Fadime, så kommer jag att göra mot dig", 

hotade 24-åringen sin sambo. I förhör nekar mannen mot alla anklagelser och att han aldrig 

hotat eller misshandlat sin sambo (Internet sida 15). 

4.3.4 Dagens Nyheter 

Artikel 1, 2002-06-11: En undersökning som genomförts av länsstyrelsen visar på att minst 

hundratals unga invandrarkvinnor i Stockholm vänder sig varje år till myndigheter för hjälp 

och skydd mot anhöriga som utsätter dessa flickor för våld och hotelser. Kartläggning 

kommer även att ske i Göteborg och Malmö. Regeringens bestämmelser visar på att 2 

miljoner kronor kommer att satsas på hedersvåld, för att ordna skyddat boende för flickor som 

utsätts för hot och våld. Kritikerna menar på att det är en för liten summa och att mera 

resurser behövs för att stötta dessa utsatta kvinnor. Det svenska samhället sviker dessa unga 

kvinnor eftersom de utsätts för fysisk och psykisk våld i tystnad. Kvinnorna i patriarkala 

familjer tillåts inte att leva som de vill i det nya hemlandet utan förväntas att de ska efterfölja 

samma livsstil som i hemlandet. Hedersmord, hedersvåld och misshandel har skett de senaste 

åren i Sverige bland dessa är Fadime Sahindal 2002 som mördades av sin far.  

Regeringen har beslutat om att tillsätta en speciell expertgrupp som ska leda arbetet för att 

finna nya metoder för att ge skydd och stötta förtryckta unga flickor med hårt patriarkala 

värderingar. Expertgruppen ska utöver detta finna metoder för att nå ut och påverka männen 

och pojkarna i ”sådana familjer” (Internet sida 16). 
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Artikel 2, 2002-05-31: Svea hovrätt fastlade utslaget mot Rahmi Sahindal på livstids fängelse 

för mordet på sin dotter Fadime Sahindal. Rahmi Sahindal lämnade nya uppgifter där han 

påstod att en man, som han inte vill avslöja namnet på, pressat honom att bekänna mordet på 

Fadime. De nya upplysningarna avvisas av hovrätten. I den nya berättelsen tar Rahmi tillbaka 

sitt erkännande och påstår att en man tvingat på honom mordet, mannen kom till Rahmis 

lägenhet och tog med honom ut i skogen och under de kommande två timmarna beskrev 

mannen vad Rahmi skulle tala om för polisen (Internet sida 17).  

Artikel 3, 2003-02-06: En släkting till Fadime Sahindal dömdes till fyra månaders fängelse 

för mened. Det var den 21 januari 2002 som Fadime Sahindal blev skjuten av sin far vid ett 

besök hos sin syster. Efter mordet förhördes den manliga släktingen av polisen som då 

återberättade i detalj om mordet på Fadime. Under rättegångsförhandlingarna menar den 

manliga släktingen på att han ej minns det han berättade för polisen på grund utav 

minnesluckor. Dock avvisar tingsrätten dessa uppgifter (Internet sida 18).   

Artikel 4, 2003-01-18: Det har gått ett år sedan Fadime Sahindal sköts till döds av sin far. 

Fadime var inte den första unga kvinnan som mördades i Sverige och frågan är kommer hon 

vara den sista? Ingen vet. På en hemlig adress i Stockholm bor det sex unga kvinnor som är i 

kritiskt behov av skyddat boende. Tre månader efter Fadimes bortgång började Stockholms 

kommun med den skyddade vistelsen för svårt utsatt kvinnor. Innanför dörrarna till det 

skyddade boendet föreligger en stilla ömsesidig förståelse. Världen utanför, alla hotelser och 

otrygghet distanseras. Trots att flera kvinnoorganisationer ständigt arbetat med att hjälpa de 

utsatta kvinnorna är resurserna begränsade. Regeringen och Mona Sahlin utlovade 20 

miljoner kronor som stöd, detta låter ”fint” i teorin dock svårt i praktiken. Det råder 

fortfarande brister hos rättsväsendet och de svenska myndigheterna om det rådande 

hedersvåldet (Internet sida 19). 

Artikel 5, 2003-01-21: Dagen ett år efter mordet på Fadime Sahindal landade en kvinna i 30-

årsåldern på Arlanda. En vecka innan pressades kvinnan av sin familj att mot sin önskan 

lämna Sverige för att åka tillbaka till hemlandet. Kvinnan som ursprungligen härstammar från 

ett land i mellanöstern är nu bosatt på hemlig ort i Sverige. Det var en kollega som upptäckte 

att kvinnan var försvunnen och larmade polisen. Rikskriminalen och utrikesdepartementet 

kunde efter ett intensivt letande finna kvinnan. Kvinnan sägs ha rymt från bostaden hon 

befann sig i och tog sig till den svenska utlandsrepresentationen i landet.”Kvinnan påtalar att 

hedersförtryck och mental terror förekommer och inte bara gentemot unga kvinnor utan även 
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kvinnor långt upp i åldrarna”. Kvinnan är uppvuxen i Sverige med svenskt medborgarskap 

och trots sina levnadsår varit bosatt i familjehemmet. Kvinnan har på senare tid uppfattat att 

de anhöriga problematiserat döttrars självständighet och om de inte efterföljer familjens 

uppfattningar så skickas de ner till sina hemländer. Efter att mordet skett på Fadime och Pela 

för man kvinnorna till hemländerna för att ”korrigera” dem och i de flesta fallen blir 

kvinnorna kvar i hemlandet för att så småningom bli bortgifta. (Internet sida 20).  

4.4 Melissa Nordell 

4.4.1 Eskilstuna Kuriren 

Jag sökte på Eskilstuna kurirens sökmotor på sökorden: ”Melissa och mordet på Melissa” 

dock gav det inga träffar. Jag tolkar detta som att mordet på Melissa inte blivit omnämnd i 

Eskilstuna kuriren.  

4.4.2 Aftonbladet 

Efter att ha sökt på Aftonbladets arkiv på Melissa Nordell, fann jag två artiklar om mordet på 

Melissa. Melissa Nordell nämns ett par debatt artiklar, dock inte några artiklar om själva 

mordet. 

Artikel 1, 2001-11-12: Ett par dagar innan Melissas Nordells försvinnande sågs hon på 

centralstationen i Stockholm och dagen efter var hon anmäld försvunnen. Några dagar senare 

vid Björkviks brygga på Ingarö, utanför Stockholm hittades Melissa Nordell mördad i vattnet. 

Melissa har vid ett tidigare skede, 1998 blivit misshandlad och fått ett knytnäveslag. Den 

misstänkte 35-åringen som är kopplad till ett mc-gäng som är sen tidigare känd hos polisen 

och även dömd för våldsbrott. Tack vare polisens kartläggning av Melissas sista timmar vid 

liv, kunde mannen bindas till mordet. Under ett polisförhör erkände mannen mordet på 

Melissa och återberättade hur han mördat henne och dumpat kroppen vid Björkviks brygga. 

Vid första undersökningen av den dödade kroppen upptäcktes spår av våld och dödsorsaken 

fastställs till att Melissa Nordell har blivit strypt. ”En teori till motivet är svartsjuka” (Internet 

sida 21).  

Artikel 2, 2001-11-28: Melissa Nordell hittades mördad naken vid Björkvik. Polisen vänder 

sig till allmänheten om stöd för att lösa fallet. Polisen söker kläder som hon bar när hon 

mördades. Misstankar har riktats mot mördaren, att han gömt kläderna eller slängt de. En 36-

årig man sitter häktad för mordet på Melissa, men han nekar till mordanklagelserna. Hans 

förklaring är att händelsen var en olyckshändelse. Mannen valde själv att anmäla Melissa som 

försvunnen och anhölls som misstänkt mördare efter ett förhör (Internet sida 22).  
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4.4.3 Expressen 

I Expressens sökmotor på internet, gjordes en sökning på ”Melissa Nordell” och av 149 träffar 

handlade enbart en artikel om Melissa Nordell, där nämns hon väldigt kort. Det är 

anmärkningsvärt, kan det vara så att våld mot svenska tjejer är mindre bevakade?  

Artikel 1, 2003-05-19: Varje år mördas i snitt 16 kvinnor i Sverige av närstående män de är 

eller varit i sällskap med. Det är farligare att vara i sällskap med sin man än att kollidera med 

en älg. De senaste åren har ett flertal sorgliga fall inträffat, där kvinnor dödats av närstående 

män. Ett av fallen är Melissa Nordell 22 år gammal från Stockholm som mördades av sin 37 – 

årige förre detta pojkvän, som nekade att godta Melissas val att bryta förhållandet.  Statistik 

påvisar att 80 % av gärningsmännen är psykisk instabila. 60 % av männen är sedan tidigare 

noterade för överträdelser. Av 60 % är motivet svartsjuka eller skilsmässa, visar statistik från 

kriminologen Mikael Ryding vid länskriminalen i Stockholm (Internet sida 24). 

4.4.4 Dagens Nyheter 

Jag sökte på Dagens Nyheters sökmotor på sökorden ”Melissa Nordell” och ”mordet på 

Melissa Nordell”, dock gav det inga träffar.  Jag tolkar att inga skrivelser har gjorts om 

mordet på Melissa Nordell. För att vara på den säkra sidan, sökte jag på Googles sökmotor på 

sökord ”Melissa Nordell i Dagens Nyheter”, dock gav det inga träffar heller. 
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5.  Slutsatser/diskussion  

I tabell 1 (se tabell 1) gjordes en skildring av de olika aktörernas (teorier) skildringar av våld 

mot kvinnor bortsett från bakgrund. Nyckelbegrepp från tabell 1 kommer att ligga i grunden 

för att undersöka om media återger olika bilder av fallen Fadime och Melissa. En 

undersökning har gjorts av nyhetsartiklar (se kapitel 4; Fadime och Melissa) för att undersöka 

om tidningarna återger olika skildringar av fallen. För att upprepa menas ett nyckelbegrepp i 

denna studie ett eller flera centrala och beskrivande ord, som beskriver/återberättar ett särskilt 

fall/person. Nyckelbegreppen från tabell 1 har legat till grunden för studien och för tabell 3. 

Vi kan se att vissa nyckelbegrepp från tabell 1 dyker även upp i tabell 3 men det förkommer 

också nya begrepp i tabell 3 som inte förkommer i tabell 1. 

Tabell 3. Sammanställning av nyckelbegrepp. 

 2000-2010 Fallet Melissa Fallet Fadime 

Nationell Media Aftonbladet Mördad 

Mord 

Misshandel 

Knytnäveslag 

35-årig  

Mc-gäng 

Våldsbrott 

Våld 

Strypt 

Svartsjuka 

36-årig man 

Olyckshändelse 

Misstänkt mördare 

 

Hederskultur 

Förtryck 

Mordhot 

Mord 

”Svenskar och 

invandrare” 

”Vi och dom” 

Patriarkala strukturer 

Diskriminering 

Segregering 

Provocera gamla seder 

Förtryck 

Invandrare 

Våld  

Etnicitet/Härstamning 

Heder 

Kultur 

Religion 

Kurdiska 
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”De andras” 

Familjetragedi 

Ung kurdisk kvinna 

Hedersbrott 

Självmord 

Vanheder 

 Expressen Mördad 

Dödad 

37-årig förre detta 

Pojkvän 

Bryta förhållande 

Psykisk instabil 

Svartsjuka 

Skilsmässa 

Balkongflickor/fall 

Hedersrelaterad 

Hedersrelaterat våld 

Hedersvåld 

Främlingsfientlighet  

Invandrar påbrå 

Utsatta flickor och pojkar 

Dödshot 

Hotelser/hot 

Mordhot 

Misshandel 

Olaga hot 

 Dagens Nyheter Ingen publicitet 

 

Invandrarkvinnor 

Våld/hot/mord 

Hedersvåld 

Hemland 

Hedersmord 

Misshandel 

Patriarkala värderingar 

”Sådana familjer” 

Utsatta kvinnor 

Hedersförtryck 

Mental terror 

Svensk medborgare 

Bortgift 

Lokal Media Eskilstuna 

Kuriren 

Ingen publicitet Hedersvåld 

Hederskultur 
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Uppsatsens frågeställningar ställdes i inledningen och jag har under uppsatsens gång sökt svar 

på de, i denna del av uppsatsen har jag för avsikt att diskutera och återanknyta till 

inledningen. Uppsatsens första frågeställning var att reda ut om media återger olika 

skildringar av våld mot kvinnor? Varför ses våld mot en kvinna med invandrarbakgrund som 

hedersrelaterad våld? Varför skildras det på ett annorlunda sätt jämfört med våld mot en 

svenskfödd kvinna?  

Efter att ha undersökt medias roll i debatten om Fadime Sahindal och Melissa Nordell kan jag 

dra den slutsatsen att media skildrar fallen olika.  Bilder som ges av fallen vinklas på olika 

sätt men egentligen är fallen inte olik varandra. Både Fadime Sahindal och Melissa Nordell 

strävade efter frihet, Fadime ville vara med sin käraste och Melissa ville skiljas från sin 

pojkvän. 

I grund och botten handlar båda fallen om unga kvinnors strävan efter rätten till individuell 

frihet och de involverade männens heder. Både Fadimes far och Melissas ex-pojkvän ansåg 

att de blivit vanhedrad av de unga kvinnorna och detta ledde till mord. Trots att fallen har 

likheter, skildrar media fallen på olika sätt och använder olika nyckelbegrepp för att återge 

händelserna, se tabell 3. Tabell 3 visar att Aftonbladet och Expressen är de som 

uppmärksammat fallet Fadime med de flesta nyckelbegreppen i jämförelse med Melissa 

Nordell. Eskilstuna Kuriren och Dagens Nyheter har fått likadana siffror, att de skriver om 

Fadime Sahindal men är inte intresserad av mordet på Melissa Nordell.  

Media Melissa Nordell Fadime Sahindal 

Eskilstuna Kuriren 0  3 

Aftonbladet 13 25 

Expressen 8 13 

Dagens Nyheter 0 15 

Total: 21 56 

Tabell 4. Sammanställning av nyckelbegrepp från tabell 3. 

Fallet Fadime återges på ett radikalt och extremt sätt i media medan av det lilla som står om 

fallet Melissa, ”mjukas” upp. Kan det vara så att media väljer att måla upp en bastantare bild 

Hedersrelaterat våld 
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av fallet Fadime Sahindal eftersom det lockar läsare och ju flera som köper tidningen desto 

bättre går det för just den tidningen?   

I ovanstående tabell 4 kan vi se sammanställningen av nyckelbegreppen som hittades i diverse 

tidning och den totala sammanställningen. Trots att det eventuellt förekommer upprepningar 

av nyckelbegreppen från de olika tidningarna, kan vi fortfarande se att Fadime Sahindal fick 

totalt sätt 56 nyckelbegrepp och Melissa Nordell endast 21 träffar. Mordet på Fadime 

Sahindal har fått mera uppmärksamhet i media i jämförelse med Melissa Nordell. Vi kan även 

se att nyckelbegrepp från tabell 1 återkommer i tabell 3, men även att det förkommer nya 

nyckelbegrepp från tabell 3. 

Tabell 2 undersöker de olika träffarna på sökorden ”Fadime Sahindal” och ”Melissa Nordell”, 

det visar på att Fadime Sahindal totaltsätt fick 312 träffar och Melissa Nordell fick totaltsätt 

13 träffar. Olika bilder målas upp om de olika fallen, mordet på Melissa Nordell hamnar i 

skymundan som ett ”vanligt mord” medan mordet på Fadime Sahindal har uppmärksammats 

både nationellt och internationellt som ett typiskt ”hedersrelaterat mord”. Detta påvisar att 

hedersrelaterat våld mot svenska kvinnor anses vara sekundärt och målas upp som mindre 

viktig.  

Heder är ett begrepp som förekommer nationellt och internationellt, men media speglar det 

som typiskt kulturellt betingat för personer med invandrar påbrå. Melissas ex pojkvän blev 

vanhedrad, hans heder blev försummad, detta drev honom till att mörda henne liksom Fadime 

som vanhedrade sin familj. Media skildrar båda fallen utifrån ett ”vi- de perspektiv”, där man 

grupperar och kategoriserar utifrån etnisk härstam, ”svenskt” och ”invandrare”.  

Massmedia skildrar även stereotyper av personer med annan etnisk härstam än den svenska, 

nyheter som innefattar individer med utländskt påbrå målas upp som radikalt, extremt med en 

grövre negativitet i jämförelse med ett ”vanligt svenskt fall”. Detta leder till att man skapar en 

allt större klyfta mellan kategoriseringen och grupperingen ”vi” och ”de”. Detta bidrar inte 

bara till segregering utan även till intersektionalitet, som via maktstrukturer skapar 

ojämlikheter i samhället. 

Intersektionalitet utifrån hedersdebatten syftar på att fokuseringen ligger på patriarkala 

familjeförhållande och maktstrukturen centreras till personliga och kulturella fenomen som i 

sin tur kopplas till familjemiljön. För att upprätthålla maktstrukturer i samhället, skapar man 
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olikheter mellan individer i form av grupperingar vilket skapar ojämlikheter i form av 

uteslutning och underordning i samhället.  

I debatten om hedersrelaterat mord/våld får man uppfattningen om att män med svensk 

härstam anses vara den skyddande personen mot kvinnan medan de andra männen med 

utländskt påbrå anses vara de hotfulla och patriarkala, grova som lever efter att upprätthålla 

familjens heder.  

”Människans frihet består inte i att hon kan göra vad hon vill. Däremot i att hon inte är 

tvungen att göra det hon inte vill” av Jean-Jacques Rousseau. 
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