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The aim of this study is to investigate how honor-related violence is constructed by media. Over the 
years, a number of terrible stories of humans have been noticed in media. This forms the basis of 
why it is important to study media in relations to social work. In today’s society, media has great 
power, which means that media has a huge impact on how social problems are perceived; honor-
related violence is an example of this. The core of this study is to analyze from what perspective 
honor-related violence is produced in newspapers, and there are three different perspectives to this; 
the cultural-, gender- and intersectional perspective. The empirical material we have used in this 
study is news articles of the greatest newspaper companies in Sweden. The results in our study 
showed that the most occurring perspective reflecting the news articles related to honor issues is the 
cultural perspective. That is, the universal violence is not as observed in the same way in 
connection with these issues. Thereby, the honor-related violence differs from the general violence 
that media report; that is where one can see a pattern that differs and angles men’s universal 
violence against women. Aspects that are excluded when it comes to honer-related issues could 
contribute to a disordered image of the issue, but also exclude another important aspect of the 
social issue. The study has shown that mass medias production of honor is usually directly 
connected with the immigrant culture that is considered to promote violence; whereas the Swedish 
culture is considered to be associated with freedom and equality.  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Efter mordet på Pela Atroshi uppstod en debatt om utsatta flickor i patriarkala familjer. Tre år 

senare, år 2002, mördas Fadime Sahindal av sin egen far, Rami Sahindal. Det är inte förrän mordet 

på Fadime som en av de största och mest emotionella debatterna i svensk media på många år 

uppstår. Med ett sammanfattande begrepp kom detta att kallas för hedersmordsdebatten och i 

samband med den kom två perspektiv på hedersrelaterat våld att uppmärksammas, ett kulturellt och 

ett feministiskt perspektiv. Debatten präglades då av kulturella föreställningar om "vi" och ”dom",  

vad som ansågs vara mellan opålitliga individer med invandrarbakgrund från Mellanöstern och 

jämställda nordbor (Larsson & Englund 2004). 

Enligt Socialstyrelsen (2014) finns det i samhället en bristfällig syn på hur det hedersrelaterade 

våldet ska förstås och man anser att det saknas en enhetlig definition. Trots detta finns det vissa 

gemensamma drag som kan sammanfattas enligt följande: hedersrelaterat våld är en våldsakt eller 

tvångsåtgärder där förövaren inskränker människors fri- och rättigheter med hänvisning till 

närståendes heder. Hedersrelaterade regler skapas med utgångspunkt i normer och värderingar om 

hur uppförande eller ageranden bör vara i en särskild ”familjestruktur". Huvudmannen i familjen 

eller släkten kan kontrollera en individ och bevara hedern genom att begränsa, misshandla eller 

döda. Socialstyrelsen beskriver tre perspektiv på det hedersrelaterade våldet: det kulturella-, köns- 

och det intersektionella perspektivet. Det kulturella perspektivet är grundat på en så kallad 

hedersideologi där fokus ligger på skillnader i kultur och värderingar. Könsperspektivet rör 

kvinnors utsatthet i relation till mäns globala strukturella överordning och det intersektionella 

handlar om maktrelationer och hur kön, etnicitet och klass hänger samman. 

Det har nyligen synliggjorts att problematiken som rör hedersrelaterat våld fortfarande är aktuell. 

Fortfarande 15 år efter Fadimes död framgår det av media att debatten om våld i hederns namn 

fortgår. I en debattartikel publicerad i Aftonbladet (2017) skriver Osman Aytar, docent vid 

Mälardalens högskola, och Esme Güler som är ekonom samt mycket aktiv i humanistiska rörelsen, 

att heder inte bör vara en ursäkt till våld och förtryck, om inte annat så för offrens skull. Mördare 

och brottslingar ska inte skylla på heder, menar de. Den kritik de framför i sin debattartikel är 
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riktad mot begreppet heder och hur begreppet tar sig uttryck idag. Aytar och Güler pekar på att 

begreppet, som egentligen har haft ett positivt innehåll i mänsklighetens historia, bör befrias från 

kopplingar till brottshandlingar oavsett förövarens förvrängningar. De menar att begreppet används 

idag med betydande förfalskningar om sociala normer och värderingar och det bör sluta användas i 

samband med våld, förtryck och mord. Sammanfattningsvis menar författarna att det är dags att ge 

begreppet heder en ärlig definition. Detta då begreppet i mänsklighetens historia haft ett positivt 

innehåll och att begreppet ”heder” därför inte bör användas i samband med mord, våld och förtryck 

eftersom det på så sätt fått en negativ innebörd i dagens samhälle. 

1.2 Problemformulering 

Forskning om massmediernas effekt på människor har genom åren utvecklats alltmer. Media anses 

ha ett starkt inflytande på människors åsikter, uppfattningar och beteende och redan vid slutet av 

1960-talet pekade forskningen på att media ansågs vara mycket mäktiga i samhället. En aspekt av 

hur mäktiga medierna faktiskt är handlar till stor del om hur de påverkar människors tankar och 

känslor. Detta innebär även, att andra än massmedierna själva kan bestämma över innehållet. Som 

mäktigast är medierna då de har makt över både publiken och innehållet (Asp 2011).  

Genom media har ett flertal dramatiska människoöden uppmärksammats, vilket i sin tur har fått 

effekter för det sociala arbetet, men även för den allmänna uppfattningen om vad olika sociala 

fenomen innebär. Morden på de två unga svenska kvinnorna Pela Atroshi och Fadime Sahindal har 

båda fått uppmärksamhet i den massmediala debatten och var det som ledde till den intensiva 

offentliga debatten om hedersrelaterat våld i Sverige. Ser man tillbaka i tiden och jämför debatten i 

media med hur den ser ut idag har det skett en hel del inom ämnesområdet. Enligt tidigare 

forskning återfinns de första tidningsartiklarna med sökord så som ”hedersmord” i Sverige från 

1992. Dagens Nyheter har publicerat artiklar som finns daterade fr.o.m. 1992 och Svenska 

Dagbladet fr.o.m. 1995. Åren därefter följer av en ökning av begreppet med start mellan 1999 och 

2000 och efter år 2002 sker en kraftig ökning av skrivna artiklar inom ämnet hedersvåld (Lorentzen 

2008).  

Utöver diskussioner i massmediala och vetenskapliga sammanhang har mordet på Fadime även lett 

till diskussioner i den politiska debatten. Efter det omskakande mordet har det bland annat skett en 

statlig satsning på de välfärdsområden där verksamma kommer i kontakt med denna typ av våld 
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eller förtryck. Verksamheter där socialt arbete bedrivs har alltså varit föremål för utvecklingsarbetet 

(Lorentzen 2008). 

Utifrån tidigare forskning inom området och Socialstyrelsens rapport om kunskapsläget anser vi, 

som författare till denna studie, att forskningsområdet vi har valt är värdefullt att studera då det är 

ett aktuellt ämnesområde såväl inom forskning för socialt arbete som inom den politiska och 

massmediala världen. Vår studie kommer att behandla dimensioner som fokuserar på hur det 

sociala problemet hedersrelaterat våld konstrueras utifrån massmedias kommunikation. Vi kommer 

att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som lägger tyngdpunkt på hur vår självförståelse 

och verklighetsuppfattning skapas i olika sammanhang. Social konstruktivism menar att 

kunskapsprocessen inte är individuell, utan snarare skapas den genom språkliga relationer i sociala 

gemenskaper (Thomassen 2007).  

1.3 Syfte 

Utifrån en innehållsanalys syftar denna studie till att undersöka hur media konstruerar 

föreställningar om hedersrelaterat våld, för att därigenom, skapa en fördjupad förståelse för medias 

betydelse i relation till formandet av bilden av hedersrelaterat våld som ett socialt problem. 

1.4 Frågeställningar 
 
För att uppnå studiens syfte kommer nedanstående frågeställningar att besvaras. 

• Hur framställs offer respektive förövare av hedersrelaterat våld i tidningsartiklar om 

hedersrelaterat  våld? 

• Vilka perspektiv använder journalister i skildringar av hedersrelaterat våld och vilken betydelse 

har det för hur problematiken framställs?  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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika vetenskapliga tidskriftsartiklar och avhandlingar 

inom vårt forskningsområde. Den tidigare forskning som presenteras nedan berör hedersrelaterat 

våld som ett socialt problem och tar upp omtalade fall som bland annat introducerats i vår 

problembakgrund och problemformulering. Avsnittet tar även upp den mediala bilden av heder och 

våld mot kvinnor och män i familjer med invandrarbakgrund. Vi redogör även för medias betydelse 

i förhållande till det sociala arbetet samt teman om kultur och kön. 

2.1 Media och socialt arbete 

Genom åren har massmedias påverkan och inflytande på forskning förändrats. I det postmoderna 

samhället är media en maktfaktor som anses ha starkt inflytande på hur människor tänker och beter 

sig. Genom åren har ett flertal människoöden uppmärksammats i media, med konsekvenser för hur 

de har tolkats och hanterats i praktiken. Sådana processer utgör en grund till varför det är viktigt att 

studera massmedia som en aktör i formandet av sociala problem och i förlängningen av ramarna för 

det sociala arbetet. I vårt samhälle är media, eller som också kallas ”den tredje stadsmakten”, en 

väsentlig maktresurs som befinner sig mellan allmänheten och samhällets olika institutioner. Det 

gör att media har en stor påverkan på hur sociala problem tolkas och hanteras i samhället, och där 

hedersrelaterat våld är ett exempel. Det hedersrelaterade våldet anses ha präglats och formats av 

medierna sedan det uppmärksammades (Lorentzen 2008). 

Även när det kommer till skandaler inom offentliga verksamheter eller andra uppmärksammade 

kulturella eller sociala fenomen har media en central roll. Omfattande publicitet rörande till 

exempel ett socialt problem kan leda till förändring av arbetsmetoder och att människor agerar för 

att åstadkomma förändringar inom det sociala arbetet, vilket blir ett resultat av den rapportering 

som stora händelser i samhället får i pressen. I en studie av medias roll i socialt arbete tar 

författaren upp ett exempel på hur media framställer en händelse som leder till skandal. Händelsen 

handlar om brister i socialtjänstens kontakt i ett fall med ett barn som sedan blivit dödat. I exemplet 

framgår hur en sådan skandal kan utlösa en kris för de professionellt verksamma samt för 

verksamheten själv samt leda till förändringar i såväl verksamhetsutövning som attityder. Media 

kan därför ses som en maktfaktor som har en central roll i skandaliseringen, vilket i sin tur kan leda 
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till förändring av de sociala problem som är aktuella (Brunnberg 2001). I förlängningen påverkar  

det hur sociala problem konstrueras och hur de kommer att tolkas och hanteras av sociala 

myndigheter. Nyheter som presenteras i media styrs inte bara av faktiska händelser och externa 

aktörer, utan även av mediaföretagens bedömning av vad som anses vara mest intressant i dagens 

samhälle och vilka frågor som ska belysas och hur dessa ska belysas. Medias roll blir utifrån 

händelser att informera allmänheten om vad som hänt, varför och vad som följs av händelsen. 

Genom att beskriva sociala problem i media görs ett normativt ställningstagande eftersom det sker 

en konstruktion av hur något är och hur något bör vara (Brunnberg 2001). 

2.2 Framställning av heder i internationell press 

I en studie tar Shier & Shor (2015) upp två mord som skett i Ontario i Kanada och hur dessa 

skildras på olika sätt i den kanadensiska pressen. Det ena fallet berör den 39-åriga Gillian Hadley 

som blev skjuten till döds av sin man. Mordet målades upp där en man vars våldshandlingar påstod 

drivas av offrets sexuella felsteg i slutet av deras tumultartade förhållande, var det som låg till 

grund för mordet på hans fru. Sju år efter detta mord, den 10 december 2007, stryps Aqsa Parvez i 

sitt hem av sin egen bror och hennes far. Denna händelse kommer i media att benämnas som ett 

hedersmord. I det första fallet skildras maken som den svartsjuke som mördat sin fru på grund av 

misstanke om äktenskaplig otrohet, medan förövarna i det andra fallet var offrets far och bror. Det 

förklaras därför som att de försöker skydda den kulturella föreställningen om familjens heder. Vad 

som är gemensamt i de båda fallen är det är mord på två kvinnor som blivit kontrollerade och 

kränkta av manliga närstående. Trots likheterna i fallen sker två olika tolkningar och skildringar i 

pressen, en som utgår från ett könsmaktsperspektiv och en som utgår från ett kulturellt perspektiv. 

Författarna till artikeln undersöker avvikande mönster i samband med rapporteringen av de båda 

morden för att försöka bedöma i vilken grad dessa är baserade på objektiva skillnader i händelsen. 

De har i sin studie analyserat olika artiklar och funnit att en stor del av de rapporteringar som görs i 

media tenderar att förstärka gränserna mellan invandrare och majoritetssamhället. Hedersmord 

behandlas därför som en särskild form av våld mot kvinnor som har sina rötter i islam, etnicitet och 

nationellt ursprung. De religiösa och etniska traditionerna beskrivs ofta som homogena i medias 

skildringar (Shier & Shor 2015). 

#10



2.3 Framställningen av mordet på Fadime i svensk press 

Reimers (2007) skriver om hur mordet på Fadime som blev mördad av sin egen far lyftes fram i 

svensk media. I artikeln lyfts mäns våld mot kvinnor upp och diskuteras i relation till när det begås 

av människor med invandrarbakgrund. Författaren skriver om hur media skildrar mordet på Fadime 

som dödades av sin egen far som ville återupprätta sin heder, vilket kopplas till familjens rötter från 

vad som betraktas som en främmande och annorlunda kultur. I skildringarna i media representeras 

Fadime och hennes familj som icke-svenska och framställningen av mordet i media kan uppfattas 

som en fientlig inställning till de värderingar som förekommer i det svenska samhället där 

fientligheten anses vara det som ligger bakom mordet. Vidare är detta inte det enda sätt att förstå 

mordet på Fadime. Vi får i svensk media ofta läsa om att en kvinna i Sverige dödas av en man som 

hon har eller har haft en nära relation med. Sådana mord presenteras i massmedia som ett resultat 

av mäns våld mot kvinnor i allmänhet, snarare än ett hedersmord. I tidningarna beskrivs denna 

problematik som ett samhällsproblem. 

Våldet mot kvinnor med invandrarbakgrund beskrivs i stor utsträckning som ett resultat av 

patriarkala invandrarkulturer och ställs gentemot det allmänna våldet som män utför mot kvinnor 

som uppfattas som annorlunda. Vid tidpunkten för mordet på Fadime fanns föreställningar som 

menade att människor med invandrarbakgrund där invandrarkvinnor, framförallt från de 

Västerländska länderna, blir utsatta av män i sin egen familj. Denna föreställning blev en följd av 

de patriarkala kulturer om människor med invandrarbakgrund, medan ”den svenska kulturen” sattes 

i motsats och ansågs bygga på värderingar om jämställdhet. Våld som begås mot kvinnor av 

svenska män framställs med andra termer där förövarnas individuella sociala och psykologiska 

omständigheter ofta är det som lyfts upp, medan det hedersrelaterade våldet förklaras med 

hänvisning till kultur, traditioner och som ett slags mäns våld mot kvinnor som sker bland 

människor med invandrarbakgrund (Reimers 2007). 

Hur mordet på Fadime framställts i media har liknande drag med den bild media lyft fram av 

människor med invandrarbakgrund i Sverige (Reimers 2007). Media har ett stort inflytande när det 

kommer till att uttala sig om sådant som det inte finns mycket kunskap om i vissa delar av 

samhället. Studien visar att människor i samhället tror på det media skriver i väldigt hög grad och 

kritiskt anammat innehållet. Det ser vi genom att media ger en förkunskap som inte alltid är 
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baserad på fakta, därmed skapar de en sanning ute i det allmänna. Med det sagt menas att 

människor läser i pressen utan att vara kritiska till det som utges och att media har större inflytande 

där förkunskapen om till exempel människor med utländsk bakgrund är svag (Lawlor 2015). 

Pressen etablerar på så sätt dikotoma föreställningar om till exempel svenskar och invandrare, vi 

och dom etc. Mediebilden av män och kvinnor med invandrarbakgrund är ett exempel där dessa 

uppfattas som två stereotyper: problem och offer. Mannen anses vara problemet då han kommer 

från en kvinnofientlig kultur som för en del individer uppfattas förespråka våld mot kvinnor. 

Kvinnan beskrivs, å andra sidan, som ett offer som är underordnat och lever under förtryck. Det 

handlar i det stora hela om relationen mellan ”oss” och den ”andre” med avseende på kön och 

jämställdhet där hedersmord blir ett problem för de andra och inte för samhället i stort (Reimers 

2007). 

2.4 Kultur, kön och skam kopplat till heder 

Jämställdhet har i det svenska samhället etablerats som något grundläggande påvisar en analys som 

handlar om rasism och etnisk segregering på olika samhällsarenor i Sverige. Svensk jämställdhet 

mellan män och kvinnor används som en gränsdragning gentemot andra länder och de människor 

med invandrarbakgrund som befinner sig i Sverige. Jämställdhet hos den svenska befolkningen, 

ställs i motsats till kvinnoförtryck där kvinnoförtrycket förknippas med kulturella drag hos 

befolkningen med invandrarbakgrund. Genom att ställa den invandrande befolkningen gentemot 

den svenska befolkningen skapas ett ”vi och dom” och därmed bekräftas en förställning om den 

svenska befolkningen som överlägsen i förhållande till invandrarbefolkningen som underlägsen.  I 

samband med det framstår det ena som bättre, mer önskvärt och överordnat än det andra (Eldén 

2003). 

Vidare menar Eldén (2003) att feministisk forskning visar hur manligt respektive kvinnligt ställs 

som kontraster till varandras tydliga olikhet, där det ena är positivt laddat och det andra negativt 

laddat. Det manliga blir det som ses som positivt laddat och det andra blir det kvinnliga som anses 

vara negativt laddat. Den hierarkiska relationen skapar en dikotom kontrast mellan det manliga och 

det kvinnliga, det vill säga det handlar om det ena som överordnat gentemot det andra som 

underordnat. Dessa föreställningar gör att kultur kan förstås i kontrast kopplat till kön i samband 

med hedersvåld. 
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Begreppen heder och skam har en nära koppling till synen på vad som är manligt respektive 

kvinnligt i alla kulturer och samhällen. Hedersbegreppet har i modern europeisk historia fått dubbel 

betydelse. Vad som menas är att heder kan handla om en inre upplevd självkänsla eller 

hederskänsla och det kan även handla om ett yttre perspektiv. Det yttre perspektivet handlar om ett 

yttre erkännande från omgivningen av en persons heder. Det finns beskrivningar om att en förlorad 

heder anses vara möjlig att återupprätta genom att beröva livet av den kvinna som varit orsaken till 

den skam som följer av en förlorad heder och som kan förekomma i samband med rykten om 

oskuld och sexualitet. Det handlar om innebörden att "ha heder" och motsatsen, det vill säga, 

"avsaknad av heder”, men även att ”ha skam” i sammanhang där det förekommer våld, hot, kontroll 

och förtryck som förklaras utifrån att någon har brutit mot ett hederskodex. De två olika 

perspektiven kan komma att hamna i obalans där till exempel en individs handlingar för att uppnå 

heder inte erkänns och respekteras av omgivningen (Jemteborn 2005). 

Två månader innan Fadime mördades av sin far höll hon ett tal i Sveriges riksdag. I talet gav 

Fadime sin berättelse ur ett perspektiv från sitt tidigare liv på ett kurdiskt utmärkande sätt där 

gruppgemenskapen ges företräde framför individen, där kollektivet står över den enskilde. Hennes 

berättelse om sin uppväxt i en kurdisk by i Turkiet där hon levde i en stor och lycklig familj som 

bestod av tydliga roller och stark gemenskap ger en positiv laddning. När Fadimes berättelse sedan 

går över till den del där hon berättar om sin familjs flytt och etablering i Sverige, vänds den tidigare 

positiva laddningen till motsatsen. Fadime framställer det svenska synsättet som en självständighet 

och något som påverkade henne när hon kom till Sverige. Fadimes familj ville å andra sidan 

fortfarande leva oförändrat kurdiskt. För familjen blev Fadimes vilja, utifrån ett nytt synsätt, att 

leva svenskt framställd som ”skrämmande” eftersom det svenska för familjen upplevs som negativt 

laddat och främmande; kultur, moral och respekt för familjelivet, fria sexvanor, dans och alkohol 

(Eldén 2003). 

Fadimes berättelse om uppväxten i den kurdiska byn som är nära förknippad med trygghet och 

gemenskap vänds till det negativa på grund av att det i Sverige kopplas till tvång och underkastelse 

av individen. Hennes berättelse ger en skildring av kurdiskt i kontrast till svenskt där 

föreställningar om gemenskaper så som ’kollektivet’ i motsats till ’individen’ skapar två kulturer 

som står i kontrast till varandra (Eldén 2003). 
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2.5 Omgivningens villkor och förväntningar 

Syftet med Jemteborns (2005) studie som behandlar en utsatt flicka var att öka förståelsen för de 

processer denna berörda flicka går igenom vid gränsöverskridande handlingar och uttryck. Avsikten 

med studien var att studera en utsatt flicka och hur hon förhållit sig till omgivande livsvillkor och 

förväntningar, men även hur villkoren för förändringar har tagit sig uttryck. Studiens viktigaste 

resultat som betonas är att flickor och unga kvinnor som lever i hederskulturella sammanhang 

huvudsakligen beskrivs leva under hot och tvång, där deras umgängen och uppförande starkt 

kontrolleras av familjen och släkten. Familjen och släkten anser sig via normer om heder ha rätt till 

att begränsa flickornas handlingsutrymme. De kvinnor som bryter mot regler om heder inom 

familjen riskerar att utsättas för bestraffning i form av psykiskt eller fysiskt våld där den så kallade 

bestraffningen är vad som anses kunna återupprätta eller bevara familjen och släktens heder. 

Jemteborns (2005) studie utgår från ett specifikt fall om en flicka och i den beskrivs det att flickan 

befinner sig i en struktur där familjen och släkten har en patriarkal maktstruktur där vissa män tar 

beslut om vilka normer som ska gälla. Av familjen förväntas flickan ta hänsyn till sitt agerande och 

sina val utifrån särskilda regler som är förknippade med heder och omgivningens livsvillkor och 

förväntningar på flickan. Reglerna omfattar bland annat flickans val av kläder och vem hon umgås 

med. Genom flickans uppväxt har hennes handlingsutrymme starkt kontrollerats och flickan själv 

menar att hon inte haft någon rörelsefrihet och till stor del varit isolerad.  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3. TEORI 

3.1 Definition av begrepp 

3.1.1 Hedersrelaterat våld 

I vår studie behandlar vi begreppen hedersrelaterat våld, hedersvåld, hedersmord och 

hedersproblematik. Vi kommer att använda dessa begrepp som synonymer till varandra. Varför vi 

väljer att använda oss av dessa begrepp är av anledning att vårt forskningsmaterial behandlar dessa 

begrepp. Vi kommer nedan beskriva vad vi avser med begreppet för att läsaren i sin tur ska förstå 

det i samband med vår studie. 

Det grekiska ordet ”filotimo” som betyder ”att älska sin ära” förespråkar normer om heder och 

kyskhet. Begreppet kommer från den ortodoxa kristendomen och beskriver en tradition som menar 

på att människor som saknar heder inte kan tas på allvar eller går att lita på. Med andra ord kan 

man inte förvänta sig något positivt från en människa som saknar heder. Denna definition pekar på 

förbundet mannen och skammen emellan, där skammen i sin tur är förknippad med kvinnan 

(Jemteborn 2005). 

En man utan filotimo är ingen riktig man, likaså är en kvinna utan skam ingen riktig kvinna. En 
man med filotimo föraktar den skamlösa kvinnan och en kvinna med skam i kroppen föraktar en 
man utan filotimo. Med andra ord, heder och ära är något för män, medan kvinnans lott blir skuld 
och skam. Hennes ära är hans ansvar. (Jemteborn 2005, s. 30) 

Vi har tidigare i vår studie presenterat begreppet hedersrelaterat våld och att det enligt 

Socialstyrelsen (2014) finns en bristfällig syn på hur begreppet ska förstås, trots detta relateras det 

till begreppet på liknande sätt. Utifrån den allmänna förståelsen handlar våld i hederns namn om en 

våldsakt eller tvångsåtgärder där förövaren begränsar människors fri- och rättigheter med 

hänvisning till heder: 

Med hederskultur menas att kvinnans sexliv är föremål för sträng övervakning, att det är mannens 
uppgift som familjeöverhuvud att vaka över familjens heder genom att skydda och bevaka henne 
och att både familjens och mannens heder blir skadad om kvinnan uppträder oanständigt enligt de 
normer som gäller. Det behöver inte vara sexuella handlingar utan kan också vara något som i 
förlängningen kan förknippas med sådana, till exempel att vara ensam kvinna i en situation med 
män närvarande […] Förlorad heder kan i extrema fall leda till mord, då hedern blivit så allvarligt 
skadad att den inte kan återupprättas på något annat sätt. … […] skillnaden mellan hedersrelaterat 
våld och vanligt våld mot kvinnor i västvärlden är att hedersvåld är en kollektiv handling som 
uppmuntras av den manliga omgivningen. (Darvishpour 2010, ss. 19-20) 
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Givetvis handlar heder inte enbart om sexualitet. Det kan även handla om sådant som bland annat 

att, att som människa stå fast vid sitt ord, uppbära respekt i samhället på grund av sin sociala status, 

men också att vara gästfri och generös (Cinthio 2010). Vi är därför medvetna om att någon aspekt 

riskerar att bli osynliggjord med vår definition av hedersbegreppet. Vi har i vår studie valt att 

avgränsa oss och förhålla oss till den aspekt av heder som är förknippad med den kvinnliga 

sexualiteten och kvinnans handlingsfrihet. Trots det är vi medvetna om att våldet förekommer på 

andra plan med, ett exempel kan vara fall som berör homosexualitet förknippat med heder. Precis 

som Wikan (2003) i sin studie skriver utsätts även individer av det manliga könet för 

hedersrelaterat våld. Våldet mot pojkar och män har dock framkommit på senare tid och sker inte i 

samma utsträckning som den utsatthet kvinnor drabbas av. 

Trots att vissa av nyhetsartiklarna som behandlas i vår empiri belyser män som berövas livet med 

hänvisning till heder anser vi det rimligt att utgå från den aspekt av heder som vi redogjort för 

ovan, det vill säga den kvinnliga sexualiteten och kvinnans handlingsfrihet. Vi anser att det är 

lämpligt i vår studie då tidigare forskning och teoretiska perspektiv, men även vår empiri som 

behandlar män som utsatta lyfter fram kvinnan som ett skäl till detta. 

3.2 Teoretiska perspektiv på heder och dess förtryck 

Hedersrelaterat våld delas enligt Socialstyrelsen (2014) in i tre teoretiska perspektiv där varje har 

sin centrala kärna vad det gäller att förstå hedersproblematiken. De tre perspektiven går in i 

varandra, vilket gör att man även kan finna tydliga samband trots att det är tre olika infallsvinklar. 

Vi kommer att definiera perspektiven nedan för att det ska bli tydligt med vad vi avser gällande 

respektive perspektiv. 

Det kulturella perspektivet omfattar forskning som studerar hederskulturer utan att specifikt 

analysera våldet, man ser det främst som ett uttryck för en specifikt icke-västerländsk hederskultur 

genomsyrad av patriarkala värderingar. Könsperspektivet utgår från en global förståelse av mäns 

våld mot kvinnor. Forskare som arbetar utifrån ett könsmaktsperspektiv ser på kvinnor med 

invandrarbakgrund utifrån samma synvinkel som övriga kvinnor som blir drabbade av patriarkalt 

våld. Det rör sig alltså om att våldet ska sättas in i en kategori under den generella bilden av det 

patriarkala våldet, det vill säga, det våld som kommer som en följd utav den manliga strukturella 

överordningen. Det tredje och sista perspektivet är det intersektionella perspektivet som vuxit fram 
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i takt med hedersmordsdebattens uppkomst. Det handlar om att fördjupa sig i heder bortom kultur, 

där koloniala och globala sammanhang diskuteras. Till detta perspektiv länkas även kategorier och 

maktasymmetrier som kön, klass, ras och etnicitet samman (Nationellt Centrum För Kvinnofrid 

2010). 

3.2.1 Det kulturella perspektivet 

Ur ett kulturellt perspektiv handlar hedersrelaterat våld om den traditionella patriarkala kulturen 

individen eller familjen format sina normer och värderingar från. Ur ett kulturbetingat perspektiv 

anses hedersrelaterat våld ha sina rötter i Mellanöstern. Fenomenet förekom dock även före islams 

uppkomst och finns även hos den kristna befolkningen i området och i andra religioner. När 

familjens normer och värderingar präglas av hederskulturen anses det finnas en stor risk för en så 

kallad ”kulturkrock” i mötet med svenska värderingar. Vad som avses med ”kulturkrock” är mötet 

mellan den ursprungliga kulturen och de nya normer och värderingarna. Ett exempel kan förstås 

utifrån Fadimes situation: hennes ursprung och levnadssätt från den kurdiska byn i Turkiet 

krockade med det nya levnadssätt som Fadime och hennes familj introduceras till i samband med 

ankomsten till Sverige. Forskare anser att det är kulturella särdrag och kulturella skillnader som 

ligger bakom de starka familjekonflikterna och våldet mot kvinnor med annan etnisk bakgrund 

(Darvishpour 2010; Wikan 2003). 

Det har även framförts en del kritik mot den kulturella förklaringen av hedersrelaterat våld. Det 

finns förvisso argument för att etniskt ursprung och kulturskillnader har betydelse för hur 

invandringen upplevs, dock anses inte kultur vara ett fenomen som är essentiellt, statiskt och 

oföränderligt. Med det menas att kultur formas i ett ständigt växelspel mellan olika individer och 

grupper, och är ständigt föränderligt genom kontakter med den nya världen, nya upplevelser och 

nya kunskaper som påverkar tankesätt och attityder. Problemet som forskare anser finns med att 

använda en teori om kulturella särdrag som förklaring till familjekonflikter och våld i vissa 

invandrande familjer är att den baserats på en oföränderlig bild av kulturella föreställningar. Teorin 

och perspektivet bortser från att individen reflekterar över nya situationer som den befinner sig i 

samt att personen i fråga kan ändra eller bryta mot gamla normer, speciellt om normerna och 

värderingarna inte är lämpliga i den nya situationen. Detta innebär naturligtvis inte att attityder inte 

påverkas av det sociala och kulturella arvet (Darvishpour 2010). 
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3.2.2 Könsperspektivet 

Begreppen man och kvinna förklaras i många fall och särskilt i vardagsförståelser utifrån en 

biologisk innebörd. Genus kan å andra sidan förklaras utifrån en socialt konstruerad betydelse som 

finns i begreppen man/kvinna, manligt/kvinnligt och maskulint/feminint etc. Ibland utgår genus 

från ett biologiskt kön, grundtanken är att det är socialt och kulturellt konstruerat. Dock 

förekommer olika uppfattningar om vad begreppens egentliga innebörd anses vara. I vår vardag 

möts vi ständigt av budskap som signalerar könsskillnader (Karlsson 2003). Det är föreställningar 

och praktiker som har införlivats i vårt sätt att tänka och handla. Det är inte alltid vi stannar upp 

och reflekterar kring detta mönster, utan vi återskapar det ständigt genom våra handlingar. Ett 

exempel från vardagen kan vara vilken toalett vi väljer att gå in på, beroende på den manliga 

respektive kvinnliga symbol som ofta återfinns på offentliga toalettdörrar. Likaså ställer vi oss 

frågan när ett litet barn föds: ”vad blev det?” (Lander 2003). 

Ett könsperspektivet på hedersvåld utgår från problemet som globalt och omfattar mäns våld mot 

kvinnor i allmänhet. Feminister menar att hedersvåld inte bör ses ur den kulturella aspekten, det vill 

säga att det skiljer sig från västerländska mäns våld. Könsperspektivet utgår istället från likheter 

mellan mäns våld mot kvinnor och hedersvåld just för att kvinnoförtryck, till exempel i form av 

mäns våld, är världsomfattande. Denna globala förklaring av problemet tyder på att det patriarkala 

våldet betraktas som universellt. Könsperspektivet tar på så sätt avstånd från religiösa och 

kulturella förklaringar, där man till exempel menar att hedersvåld är länkat till islam eller kulturella 

normer. De feministiska forskarna menar att den kulturella eller religiösa förklaringen av mäns våld 

mot kvinnor är oriktig och att den osynliggör att det i grund och botten handlar om ett universellt 

kvinnoförtryck. Föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt är vad som utgör 

normen för hur en kvinna respektive man ”är” eller ”bör” vara. De två könen ställs till varandras 

motsats där mäns våldshandlingar förklaras som ett återskapande av kulturella föreställningar. 

Kvinnan är den som, till följd av mäns utövning av makt, blir utsatt för fysiskt våld, men även 

mindre grova våldsformer så som hot, kontroll och sexuella trakasserier (Eldén 2003; Nationellt 

Centrum För Kvinnofrid 2010). 
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3.2.3 Det intersektionella perspektivet 

Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som handlar om att synliggöra situationer av 

förtryck som grundar sig vid skärningspunkter för maktrelationer baserade på till exempel 

kategorier och maktasymmetrier som ras, kön och klass. Utgångsläget för intersektionella analyser 

är att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är givna utifrån positioner i samhället 

(Nationalencyklopedin 2017). 

Olikhetsskapande människor emellan anses uppkomma då händelser, kategorier och individer skiljs 

åt och förstås i relation till något annat som definieras annorlunda. Med andra ord är ”den andra” 

vad ”vi” inte är. Om en person definieras som vit eller som homosexuell antas hon eller han skilja 

sig från dem som identifieras som mörkhyade eller heterosexuella. Med ett intersektionellt 

perspektiv synliggörs alltså även heder i heterosexualitetens namn, det vill säga hedersrelaterat våld 

mot homosexuella. Personen förstås då inte utifrån sig själv i högsta grad utan i relation till de 

identiteter som anses vara motsatsen. Identiteten är alltså inte begriplig utan en motsats. Till 

exempel är föreställningar om ”kvinnlighet” viktigt för att förstå ”manlighetens” betydelse. Om 

manligheten sedan relateras till en viss nationalitet blir det en särskild sorts manlighet i relation till 

andra manligheter (Reyes & Martinsson 2005).   

För att sätta intersektionalitet i ett relevant sammanhang för vår studie kan vi tänka följande: en 

invandrad man skiljer sig från svenska män, i sin tur relaterar man även till svenska kvinnor och 

invandrade kvinnor på ett differentierat sätt. Relationen mellan kön och etnicitet har olika 

hierarkiska innebörder där könsmaktordningen konstrueras utifrån ledande föreställningar om 

etnicitet. Här handlar det om antaganden om vem som är den överordnade. Ett konkret exempel här 

kan vara att den svenska kvinnligheten är ett uttryck för det moderna samhället, medan den 

invandrande mannen knyts an till konservativa värderingar (Reyes & Martinsson 2005). 

Vi är medvetna om att ovanstående typ av formulering synliggör svenska män som normen och det 

har att göra med att vi valt att utgå från dagsartiklar hämtade från den svenska pressen i vår studie. 
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3.3 Vetenskapsteoretisk ansats och teoretiska perspektiv 

Då det mest grundläggande draget i  kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se händelser, 

handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv finns det ett tydligt 

samband mellan den kvalitativa forskningens inställning till den sociala verkligheten och filosofiska 

utgångspunkter. Det handlar om förmågan att tränga in i och blottlägga betydelsesammanhanget 

(Bryman 1997).

Vår studie utgår som vi tidigare nämnt huvudsakligen från en socialkonstruktivistisk vetenskaplig 

ansats. Det är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som talar för att vetenskap konstrueras i samspel 

med människor, innebörden av olika begrepp skapas alltså av människorna i den tidsperiod de 

används. Sammanfattningsvis kan man säga att verkligheten eller infallsvinklar av verkligheten är 

socialt konstruerade, det vill säga, ett resultat av mänsklig interaktion som etablerar vår 

självförståelse och vår verklighetsuppfattning. De ämnesområden som vanligtvis brukar 

konstrueras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är könsroller, genus, feminitet, 

maskulinitet med mera (Thomassen 2007). 

Framställningar av konstruktivistisk art är ett samspel mellan något ”konstruerat” och något 

”verkligt”. I vårt fall kan begreppet ”hedersrelaterat våld” vara ett exempel som kan förstås utifrån 

en social konstruktion. Det betyder inte att begreppet är konstruerat, utan att idén om 

problematiken begreppsliggör en form av våld som uppstått i en viss tidpunkt och därefter 

vidareutvecklats. Det betyder inte att begreppet före dess genomslag inte funnits, utan att vårt sätt 

att begreppsliggöra, betrakta och förhålla oss till det konstruerar ”hedersrelaterat våld” som 

fenomen (Thomassen 2007). 

Social konstruktivism som vetenskaplig ansats är relevant för oss i vår studie då vår ambition är att 

förstå hur hedersrelaterat våld i massmedia formar sin sociala verklighet. Vi anser att social 

interaktion är betydande för våra upplevelser av världen runt omkring oss eftersom det är först då 

vi yttrar oss som subjektiva upplevelser får en mening. Med hänsyn till massmedia som anses ha en 

viktig funktion i dagens samhälle kan vi förstå medias betydande roll för konstruktionen av olika 

sociala fenomen, så som bland annat hedersrelaterat våld. Till skillnad från ting som vi kan peka på 

hittar vi ord och uttryck för att göra våra inre upplevelser begripliga. 
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3.4 Dagordningsteorin — Medias makt att bestämma vad vi tänker på 

Det finns två kriterier för att något ska kunna bli en nyhet överhuvudtaget, det första är samhälls- 

och upplysningskriteriet och det andra är det kommersiella kriteriet. För att förenkla det handlar det 

om vad medborgarna måste och vill veta. Förutom kriterierna vinklas oftast alla nyheter genom att 

journalisten tillskriver frågan ur en särskild aspekt. Att nyheterna vinklas betyder inte att de är 

förljugna eller oriktiga, utan att de skildrar verkligheten ur ett specifikt perspektiv. Då verkligheten 

är oändlig anses det vara omöjligt att rapportera en nyhet utan att ge det ett perspektiv och därmed 

måste ett urval göras. Att en och samma nyhet kan skildra olika saker genom att det tillskrivs på 

olika sätt och ur olika vinklar är inget ovanligt. Journalisten väljer det som passar mediets format, 

vilket inom medievärlden kallas för medielogik. Det bygger på bland annat; att innehållet 

förenklats, dramatiseras, konkretiseras, personifieras och stereotypiseras. Genom att exempelvis 

skapa bilder för läsaren blir det enklare att generalisera en nyhet. Om journalisten dessutom 

konkretiserar en abstrakt nyhet kan vi se, känna och relatera till den även då nyheten är svårfattlig. 

Det konkreta och enkla uppfattar vi även som mer övertygande (Järvå & Dahlgren 2013). 

En av de mest utforskade teorierna om massmedias effekt på människan är dagordningsteorin 

(agenda setting). I helhet visar teorin att massmedierna inte är särskilt framgångsrika i att styra vad 

människor har för åsikter, utan att de däremot är skickliga på att styra vad människor har åsikter 

om. Detta kallas för mediernas dagordningsmakt (Järvå & Dahlgren 2013). 

Dagsordningsteorin innehåller två delar som kallas för första och andra nivån. Den första nivån 

handlar om att media kan påverka vilka saker vi tänker på och har åsikter om. Om Sveriges mest 

lästa dagstidning väljer att uppmärksamma klimatförändringar framför våldet och förtrycket mot 

kurder i Syrien kommer vi som läsare sannolikt uppfatta klimatförändringarna som en viktigare 

fråga. Ju mer medierna uppmärksammar frågan, desto mer tillgänglig blir den i minnet. Detta beror 

dels på kognitiva processer men också på att världen är så pass komplex att vi själva inte har 

möjlighet att undersöka den. Därmed förlitar vi oss på journalister. Den andra nivån i 

dagordningsteorin handlar om hur vi tänker på sakers kännetecken. Om journalister skriver om 

arbetslöshet kan de spegla ett visst perspektiv av debatten; att den minskar, ökar, består av unga, 

invandrare etc. Med andra ord ramar de in frågan. Sammanfattningsvis kan vi säga att den första 
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nivån av dagordningsmakten handlar om vilket objekt vi tänker på och den andra på vilka 

igenkänningstecken av detta objekt vi tänker på (Järvå & Dahlgren 2013).  

3.4.1 Medborgarnas uppfattning av verkligheten 

Vår verklighetsuppfattning påverkas främst av direkta erfarenheter, men också till stor del indirekta 

genom journalisters och medias rapportering. För att koppla detta resonemang till 

dagordningsteorin kan man tänka att desto mindre vi tar del av verkligheten direkt, det vill säga 

genom våra erfarenheter, desto större blir mediernas dagordningsmakt. Det som blir centralt här är 

människans tidigare erfarenheter av sakfrågan. De personer som inte har direkt erfarenhet av ämnet 

i vår studie, det vill säga det hedersrelaterade våldet, är mer benägna att påverkas av mediernas 

utformning av temat (Järvå & Dahlgren 2013). 

Kopplat till individens erfarenheter visar figuren nedan oss faktorer som styr människans påverkan 

vad gäller dagordningsteorin, men även mediernas effekt av att lära oss om ”verkligheten”. 

 

       Journalistens urval  
                                                

                                                      

                 Direkt                                                                  Indirekt                                    

                                                                                                   Figur 1 (Järvå & Dahlgren 2013 s. 316) 

3.4.2 Framing — Fakta har en vinkel 

Det engelska begreppet framing är ett begrepp som förklarar fakta som man betonar och som i sin 

tur har en konsekvens för hur vi uppfattar en situation. På det svenska språket är framing vad vi 

skulle kalla för inramning eller gestaltning. Det engelska begreppet är dock det vanligaste, även i 
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svensk litteratur. Begreppet framing hjälper oss att välja ut och understryka vissa detaljer, ignorera 

andra, för att på så sätt sätta ramar för en debatt och dess argument. Exempel på en fråga som 

människor under många år säkerligen roat sig med är om glaset är halvtomt eller halvfullt? Svaret 

på frågan är att glaset är både och, dock har svaret en konsekvens för hur vi uppfattar själva 

situationen (Järvå & Dahlgren 2013). 

Tillsammans med mediernas dagordningsmakt hjälper begreppet framing oss att förstå hur 

medierna kan påverka vad människor tänker. Framings funktioner består av fyra delar:  

• definition av problemet  
• diagnos av problemets orsaker  
• ett moraliskt omdöme om problemet  
• förslag till botemedel för problemet 

Förklaringen av framing kan användas både för att belysa det massmediala innehållet, men också 

för hur människor uppfattar massmedieinnehållet. I detta fall, vad gäller hur media påverkar sina 

mottagare, handlar det till stor del även om hur en frame uppkommer och kan överföras från en 

källa till en nyhetstidning och slutligen till oss som mottagare. Framing kan liknas vid ett paket som 

skickats iväg via posten, hur paketet överförs respektive paketets innehåll. Om brevbäraren inte är 

försiktig med paketet kan paketet levereras buckligt och skrynkligt. Med andra ord förklaras 

framing som själva processen när en frame överförs, där frame är själva ”produkten” (Järvå & 

Dahlgren 2013). 

I avsnittet har vi redogjort för hur medborgare kan uppfatta och skapa sig en verklighet utifrån 

massmedier med fokus på nyhetsjournalistik. Det har visat sig även gälla annat medieinnehåll så 

som filmer, serier och reklamfilmer. Sammanfattningsvis kan vi säga att när vi tittar på media över 

lag finns det en risk att vi formar och socialiserar våra uppfattningar om verkligheten. En långvarig 

exponering för samma typ av innehåll kan skapa en viss form av stereotypis tänkande (Järvå & 

Dahlgren 2013).  

#23



4. METOD 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som bygger på att beskriva och förstå ett socialt 

fenomen i ett visst studerande avseende. Den kvalitativa metoden beskriver ofta studerade 

situationer eller individer ut ett helhetsperspektiv, det vill säga, man strävar efter att studera en viss 

situation eller ett fenomen ur alla dess möjliga aspekter. Trots att man fokuserar på ett 

helhetssammanhang behöver den kvalitativa forskaren naturligtvis göra avgränsningar genom att 

fokusera på specifika teman. Det är dock viktigt att som kvalitativ forskare förstå betydelsen av ett 

sammanhang. För att förstå valda studerade teman behöver man alltså som forskare förstå hur olika 

teman hänger samman, just ur ett helhetsperspektiv (Larsson 2005). 

Kvalitativ forskning omfattar dokumentanalyser, vilket innebär att man analyserar skrivna källor så 

som behandlingsdokument, officiella rapporter, biografiskt material etc. Med hjälp av kvalitativ 

forskning kan vi i detalj analysera till exempel vetenskapliga eller skönlitterära texter. Även 

forskningsintervjuer som skrivs ut till en text och därefter görs till föremål för analys, även andra 

observerbara handlingar som kan förbinda sig till vissa situationer. Den idealiska målsättningen 

med kvalitativ forskningsmetod är att man som forskare genom en reflektionsprocess försöker 

förstå hur ”den andre” tänker, känner eller upplever världen, detta främst i det inre psykiska livet 

och i yttre avseenden. Genom den studerades inre upplevelsevärld eller subjektiva tolkning av den 

yttre verkligheten kan vi sedan analysera upplevelser eller tolkningar utifrån teoretiska eller 

vetenskapsfilosofiska perspektiv (Larsson 2005). 

4.2 Genomförande av studien 

4.2.1 Avgränsning av forskningsområde 

Utifrån egna erfarenheter har vi på senare tid uppmärksammat hedersrelaterat våld i olika typer av 

media så som dagspress, tv och radio. Vi har valt att avgränsa oss till dagspress i form av 

tidningsartiklar då vi har en föreställning om att konstruktionen av hedersrelaterat våld som ett 

socialt problem har förändrats över tid. Vi har även avgränsat oss till följande då vi önskar få en 

kontinuitet i vår studie. Motiveringen till vår avgränsning har främst att göra med den tidigare 

forskning vi har tagit fram samt tidsramen för studien. Lorentzen (2008) har bland annat forskat om 
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hur multikulturalism kommer till uttryck i dagstidningar samt hur socialtjänstens arbete med 

hedersrelaterat våld skildras i dagstidningar. Vår huvudsakliga avsikt är inte att göra en 

komparation i tid med den tidigare forskning som finns inom detta område. 

4.2.2 Tillvägagångssätt och arbetsfördelning 

Vi avser att genom en text- och innehållsanalys av media utveckla våra insikter om hur moderna 

medier bidrar till utformandet av föreställningar om det sociala problemet hedersrelaterat våld 

(Drotner et al. 1996). Vi har valt att använda oss av texter från media och analysera artiklar i 

dagstidningarna Expressen, Aftonbladet och SVT Nyheter, där urvalet är baserat på att dessa är 

några av Sveriges största tidningsproducenter (Svenska Mediehus 2013; Lorentzen 2008). 

Efter insamling av data studeras och bearbetas dessa med hjälp av analysfrågor (Bilaga 1) och vårt 

utgångsläge ligger i relevanta teoretiska perspektiv. Vårt tillvägagångssätt i studien genomsyras av 

en innehållsanalys som är en forskningsteknik som behandlar innehållet i kommunikation och 

texter där metoden används för att dra slutsatser om innehållet i kommunikation. 

Innehållsanalysens huvudsakliga tillämpning rör tryckta texter och källor, framförallt när det gäller 

massmedia (Bryman 2011).  

För att dokument ska sättas i sammanhang i vilka de skapats för att vidare bli begripliga och 

möjliga att analysera är innehållsanalys en möjlig metod att använda sig av. Metoden omfattar 

kvalitativa former i tre steg: problemformulering, inhämtning av texten och användning av 

urvalsmetoder, samt tolkning och analys (May 2013). Den kvalitativa beskrivningen av en 

innehållsanalys kan användas vid analys av olika typer av media. Exempel på en fråga som 

innehållsanalys passar för är om journalisters åsikter i en specifik fråga har förändrats över tid, 

specifikt vad det gäller till exempel deras attityder till vetenskapen. Vid en innehållsanalys är man 

som forskare minst lika intresserad av det som inte tas upp och får utrymme i mediet, som av det 

som faktiskt tas upp och blir belyst (Bryman 2011). Att analysera text gör det möjligt att med 

utgångspunkt försöka förstå hur olika samhällsfenomen, som exempelvis hedersrelaterat våld, 

framställs i media. Detta då texter har en betydande roll för människans sätt att tänka och handla 

(Widén 2015). 
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Det väsentliga i vårt val av tillvägagångssätt är att analysera hur hedersproblematik beskrivs som 

ett socialt problem i dagspress vad det gäller vårt forskningsområde. Genom en kritisk och 

självständig hållning ämnar vi att genom en innehållsanalys studera tidningsartiklar och hur de 

bidrar till konstruktionen av hedersrelaterat våld genom att tillskriva det ur en samhällelig mening. 

I vårt fall skulle det även vara fruktbart med att basera studien på en diskursanalys med hänsyn till 

våra frågeställningar som är inspirerade av denna. För att göra en närmare läsning av texterna 

formulerade vi våra frågeställningar (Bilaga 1) på detta sätt för att, med utgångspunkt i dem 

besvara studiens syfte (Bolander & Fejes 2015). Boolsen (2007) skriver att processen vid 

genomförande av metoden innehållsanalys respektive diskursanalys inte skiljer sig något 

avgörande. 

Under studiens gång har vi haft ett nära samarbete som speglat en jämn arbetsfördelning från 

början till slut. Vi har i princip skrivit hela studien tillsammans. Till en början delade vi upp 

huvudansvaret i vissa delar så som tidigare forskning och teori för effektivitetens skull. Vi 

ansvarade därmed för olika delar i respektive avsnitt, men som senare i omarbetning och diskussion 

i samråd med varandra utvecklades till ett gemensamt arbete. Därför har vi svårt att redogöra exakt 

vem av oss som är ansvarig för exakt vad. I analys-avsnittet arbetade vi oss genom samtliga 

nyhetsartiklar tillsammans där vi använde oss av våra analysfrågor (Bilaga 1). Dagsartiklarna läste 

vi tillsammans och utifrån dessa besvarade vi varje analysfråga för sig. Till detta antecknade vi 

stödord som vi sedan diskuterade. Diskussionen var vad som resulterade i en sammanfattning med 

inspiration i den tidigare forskning och teori som vi använt oss av i vår studie.  

Eftersom det ofta förekommer överlappningar kan vi inte med säkerhet garantera att tematiseringen 

är renodlad. Vi har utgått från en text- och innehållsanalys, vilket innebär att vi tittat på texter ur 

media, men noggrant fokuserat på innehållet. Vi har därmed gjort en så kallad närläsning och precis 

som Lundqvist (1995) lyfter fram är närläsning en metod för att åskådliggöra hur meningar eller 

ord är utvalda för att påverka läsarens förståelse, upplevelse och tolkning av texten. Fokus ligger 

därmed på texten i sig, vilket innebär att vi med utgångspunkt i våra nyhetsartiklar på djupet 

analyserat betydelse, språkbruk och innebörd i dessa. Det gjorde det möjligt för oss att titta på vad 

som skrivs mellan raderna, men också normer och föreställningar som på olika sätt tar sig uttryck. 

De artiklar vi utgått från har vi alltså gått in på djupet och analyserat. 
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Vi vill därför sammanfattningsvis säga att vi båda deltagit i processen under hela arbetets gång och 

att samtliga delar är omarbetade i samråd med varandra för att hela studien ska vara 

sammanhängande. Avslutningsvis vill vi säga att hela arbetets gång präglats av en gemensam 

reflektion, analys och diskussion av varje specifikt avsnitt och därmed står vi båda som ansvariga 

bakom studien. 

4.2.3 Urval 

Då vi skulle ta fram vårt material började vi med att söka efter dagsartiklar med sökorden 

”hedersrelaterat våld” i sökmotorn Google. Resultatet av sökningen var främst debattartiklar, vilket 

inte var typen av text vi var ute efter då vi avgränsat oss till nyhetsartiklar i dagspress. Detta ledde 

till att vi sökte efter sökordet ”hedersmord” som vi använt som synonym, vilket också resulterade i 

nyhetsartiklar med journalister som ansvariga utgivare. Samtliga av våra nyhetsartiklar handlar 

därför om det grövsta våldet av hedersrelaterat våld, det vill säga dödligt våld. Vi har valt att 

analysera åtta stycken nyhetsartiklar som är publicerade mellan åren 2005-2017. 

Med hänsyn till vår avgränsning var artiklar som omfattar det grövsta våldet av hedersrelaterat våld 

vad som dök upp när vi sökte efter vårt material. Synonymen ”hedersvåld” gav främst upp 

sökningar på debattartiklar, men med tanke på vår avgränsning till nyhetsartiklar var detta inte av 

intresse för oss då debattartiklar inte representeras av journalister, utan kan även vara 

privatpersoner etc. Avgränsningen av nyckelordet har därför att göra med att vi inte ville analysera 

debattartiklar. 

4.2.4 Dokumentforskning 

Följande är en användbar definition av begreppet dokument när det kommer till forskningssyften: 

…ett dokument i sin vidaste mening är en skriven text … Att skriva är att skapa symboler som 
representerar ord och inbegriper bruk av penna, skrivmaskin eller andra redskap för att skriva in 
budskapet på papper, pergament eller något annat materiellt medium […] På liknande sätt bör 
uppfinningen av magnetiska och elektroniska metoder att lagra och visa text uppmuntra oss att 
betrakta de ”filer” och ”dokument” som ingår i datorer och ordbehandlare som dokument i egentlig 
mening. Utifrån detta synsätt kan dokument därför betraktas som fysiskt förkroppsligade texter, där 
det fysiska medietes primära syfte är att innesluta texterna. (May 2013, ss. 230-231) 
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Under denna breda definition av ”dokument” faller även det innehåll som massmedia ger ut, vilket 

därför lämpar sig i vår forskningsstudie (May 2013). 

4.3 Metodologiska överväganden 

Innehållsanalysen omfattar ett flertal starka sidor, bland annat att det är en öppen och flexibel 

forskningsmetod som gör det möjligt för oss att få information om sociala grupper som är svåra att 

få kontakt med. Trots att tillämpningsområdet primärt förknippas med massmedierna är det bredare 

än så. I vårt fall är denna metod tillämpningsbar på vår studie då det gör det möjligt att studera 

masskommunikationsprocessen från sändare till mottagare och betydelsen av massmediernas makt. 

Å andra sidan har innehållsanalysen även sina svaga sidor, där en bland annat är att det inte gör det 

möjligt att besvara varför-frågor. Kring svaren går det att spekulera, men spekulationerna leder inte 

till hundraprocentiga svar vad det gäller varför något är som det är. Vidare är det även praktiskt 

taget omöjligt att helt komma ifrån ett visst mått av tolkning från kodarnas sida (Bryman 2011). 

Pålitlighet i en studie handlar om studiens resultat hade kunnat uppnås utifrån att en annan forskare 

gör samma sak (Denscombe 2009). Sannolikheten är inte stor att någon skulle komma fram till 

samma resultat som vi i vår studie har gjort. Resultatet kan bli olika med tanke på att kvalitativa 

forskningsmetoder ger möjlighet för tolkning i det material som analyseras, vilket kan leda till olika 

resultat beroende på vem det är som är forskare. Till detta vill vi lägga till att vi i vår studie inte är 

intresserade av en sanning eller om det som skrivs i artiklarna är riktigt eller inte, detta då det inte 

är av intresse för vår forskning. Vi kan inte heller veta hur den verkliga händelsen utspelade sig 

eftersom även journalisten gjort en tolkning av information och uppgifter. Vi har enbart utgått från 

medias framställning av problematiken för att utifrån studiens syfte och frågeställningar få ett svar 

på hur det genom vårt urval kan förhålla sig. 

4.4 Etiska överväganden 

Etikprövningslagen avser forskning i samband med människor och ska skydda individer från 

uppenbar risk att kränkas samt att fysiskt eller psykiskt skadas i samband med medverkande i 

forskning. Forskningsetik är det område som omfattar frågor om relationen mellan forskning och 

etik, det vill säga de etiska krav som ställs på forskaren och på forskningens inriktning och 

genomförande. Lagen om etikprövning redogör för hur känsliga personuppgifter ska beaktas där 
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frågor som rör de medverkande personerna lyfts upp, hur försökspersoner eller informanter får 

behandlas. Det behöver dock inte ske någon etikprövning när det är forskning som genomförs inom 

ramen för högskoleutbildningar på grund- eller avancerad nivå. Trots att inte alla studier etikprövas 

finns det fyra forskningsetiska perspektiv att förhålla sig till och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utöver dessa är det även viktigt att 

det forskaren redovisar representerar en opartisk bild av vad som ska undersökas samt att 

frågeställningarna som ställts till studien besvaras (Vetenskapsrådet 2011). 

I vår studie använder vi artiklar som publicerats i press för att kunna undersöka hur 

hedersproblematik konstrueras i svensk media. Vi vill besvara våra frågeställningar utifrån en 

innehållsanalys då vi anser att det är den mest lämpliga metoden. När det kommer till informations- 

och samtyckeskravet i samband med forskning innebär det att forskaren har skyldighet att meddela 

medverkande i studien för att få deras samtycke, vilket vi anser inte är nödvändigt i vårt fall. Detta 

då våra frågeställningar kommer att besvara frågor som rör medias framställning av 

hedersproblematik och med hänsyn till att vi använder material som redan är offentligt publicerat 

och till viss del, med andra inriktningar, tidigare beforskat, antar vi att det finns ett indirekt 

samtycke att återanvända materialet. Eftersom vi bedriver forskning där människor studeras 

innebär det en avvägning som har att göra med forskningens nytta och individskyddskravet. 

Individskyddskravet behandlar den del där människor som studeras i forskningen ska skyddas från 

skador och kränkning. Att använda en metod som besvarar frågeställningarna i studien är en viktig 

aspekt för att forskningen ska nå upp till sitt syfte. Det bidrar till forskning som kommer till nytta 

och utsätter individer som behandlas i studien för minsta möjliga risk. Det är viktigt att forskare ger 

studiens medverkande konfidentialitet, vilket behandlar konfidentialitetskravet som har att göra 

med att personliga uppgifter inte ska röjas till obehöriga personer. Nyttjandekravet är därför något 

som också lyfts upp under studiens bearbetning och innebär att vi vid insamling av material endast 

kommer att använda detta i forskningsändamål för att det inte ska nyttjas i fel sammanhang 

(Vetenskapsrådet 2011). Eftersom vi, som tidigare nämnt, utgår från material som redan är 

publicerat kommer vi inte att i studien utge ny information när det kommer till de individer som 

behandlas i pressen. Vi menar därför att risken för att dessa individer som behandlas i pressen löper 

liten risk att skadas i samband med vår studie. 
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Sammanfattningsvis menar vi att vi med vår studie vill bidra med mer kunskap när det kommer till 

området som vår studie behandlar. Vi är dock medvetna om att det är ett ämne som kan uppfattas 

som känsligt och att personer som läser kan komma att känna sig kränkta. I vår studie avser vi att 

vara noga med språkanvändning och hur vi uttrycker oss. Detta för att vi på något sätt inte vill bidra 

till att upprätthålla socialt skapade konstruktioner som kan komma att uppfattas som kränkande. 

Det vi vill bidra med är kunskap om hur media konstruerar hedersrelaterat våld som ett socialt 

problem och för att vidare skapa en förståelse för medias betydelse i dagsläget och vilka 

konsekvenser detta får för mottagare av pressens nyheter.  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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Att bryta mot den kulturella normen och straffas med döden 

5.1.1 Kvinnor utsatta för dödligt våld 

Bina, Maria och Fadime är tre kvinnor som fallit offer för vad nyhetsartiklarna kallar hedersmord. 

Kvinnorna beskrivs i artiklarna som offer då de under en tid i livet strävat efter att få leva ett 

självständigt liv, vilket inte accepterats av männen i respektive familj eftersom detta i sådana fall 

skulle bryta mot kulturella normer och värderingar. Samtliga nyhetsartiklar konstruerar 

hederskulturen som ett motiv till att kvinnorna blivit bestraffade med dödligt våld.  

Journalisten i Aftonbladet skriver om att Bina som blev mördad av sin make ville sluta bära slöja 

när hon anlände till Sverige, vilket var sju månader innan hon blev berövad livet. Bina ville även 

skiljas från sin man vilket inte accepterades av honom och hennes familj. Förövaren, hennes make, 

beskrivs som en strängt religiös person som uppfattade att omgivningen skrattade åt honom på 

grund av Binas önskade sätt att leva på. I ytterligare en artikel i Aftonbladet skrivs det om mordet 

på Maria. En ung kvinna som blev mördad av sin yngre broder på grund av att hon ”…valt att leva 

som en vanlig svensk flicka och detta accepterades inte av familjen.” (Weigl 2017). Marias 

förövare beskrivs som hotfull mot henne den sista tiden i livet och Maria själv beskrivs som rädd 

för sin familj och det skrivs även att hon ska ha utsatts för dödsångest och ett utdraget lidande. 

Journalisten citerar även advokaten som agerat målsägarbiträde åt Marias halvsyster där hon hävdar 

att det inte finns något annat motiv som ligger till grund för brottet än att återupprätta hedern. 

En annan nyhetsproducent, Expressen, skriver om Fadime. Ytterligare en ung kvinna med 

invandrarbakgrund som ville välja sin egen väg i livet, men som därav blev mördad av sin far. 

Samtidigt som Fadime beskrivs som offer för den så kallade hederskulturen beskrivs hon också 

som en stark och modig kvinna, men också som naiv som inte skulle förstå priset av att hon gick ut 

med sin livssituation i massmedia. Fadimes mördare, hennes egen far, beskrivs i artikeln som 

familjens överhuvud tillsammans med hennes broder. Både pappan och brodern beskrivs som män 

från en sträng hederskultur. Journalisten återberättar och skriver även om Fadimes tal i riksdagen 

och hur de manliga släktingarna ogillat hennes ”västerländska” sätt att leva på sedan de kom från 

Turkiet till Sverige. Som den opinionsbildare Fadime beskrivs som skapade detta ilska hos hennes 
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familj, särskilt hos de manliga släktingarna, eftersom hon ansågs sprida skam över familjen. I 

artikeln framkommer det att Fadime blev kallad för hora vid ett flertal tillfällen av sin broder, vilket 

också hänvisas till familjens starka hederskultur.  

Det svenska samhället bygger på ett antal grundlagar varav en av dem omfattar yttrandefrihet. Att 

få yttra sig fritt handlar om att alla individer har rätt att föra fram sina åsikter utan att bli 

bestraffade, vilket representerar ett demokratiskt statsskick. Att Fadime valde att gå ut offentligt 

med sin livssituation uttrycker journalisten genom att skriva: ”…samma år gör Fadime det mest 

förbjudna. Hon går ut i media och berättar om sin situation.” (Lapidus 2014). Ur den kulturella 

aspekten av hedersvåld kan man förstå innebörden av det journalisten skriver som att Fadimes 

västerländska sätt att leva på uppfattades som avvikande. Fadimes val att gå ut offentligt med sin 

familjesituation uppfattades för, ett fåtal individer i släkten, som ett stort steg i avvikande riktning. 

Det Fadime gjorde kan tolkas som ett hot mot familjen då de traditionella och kulturella normer 

från den kultur Fadime och hennes familj kom från handlar om att värna om familjen. I 

underförstådd mening kan det tolkas som att Fadime inte ”hade skam” i kroppen. Detta då hennes 

handlingar inte erkändes och respekterades av hennes omgivning vars uppgift var att skydda den 

kulturella föreställningen om familjens heder och det hederskodex som Fadime brutit mot (Jmf. 

Jemteborn 2005). Ytterligare ett exempel ur artikeln som styrker detta:  

…Som en sista utväg vände jag mig till massmedia för att få hjälp, och detta kom att bli mitt 
effektivaste skydd, säger Fadime i riksdagen. Några månader senare visar det sig att medierna inte 
är något skydd. Tvärtom, uppmärksamheten i tv och tidningar gör pappa ännu ursinnigare - och fast 
besluten om att ”utplåna skammen”…[…] Hon var en naiv person, och förstod inte det höga priset 
för medieuppmärksamheten…[…] Pappan sa då att han inte skulle röra henne om hon inte var med 
i tidningen mer. Det accepterade hon och ställde inte upp mer på intervjuer. 

      (Lapidus 2014) 

De tre nyhetsartiklarna om morden på Bina, Maria och Fadime lyfter förvisso fram våldet mot 

kvinnorna, men främst, den kulturella förklaringen av att de blivit utsatta för dödligt våld. 

Hederskulturen och hedern uppfattas i artiklarna som ett ting, något individerna eller familjen 

antingen har eller inte har. Det finns regler som antingen ger eller berövar hedern och den anses ha 

en så pass central roll att den överskuggar livet. Skribenterna lyfter hederskulturen i anslutning till 

tvång och kontroll medan det fria ställs i förhållande till den ”svenska kulturen”. Det kulturella 

perspektivet av hedersrelaterat våld omfattar alltså kulturella särdrag som en bidragande faktor till 

de starka konflikterna och våldet mot kvinnorna (Darvishpour 2012). Genom att tillskriva hedern 
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som en grund till dödsvåldet samt sätta frihet och våld i motsatsförhållande belyser samtliga 

artiklar den kulturella förklaringen av det hedersrelaterade våldet.  

5.1.2 Det kulturbetingade perspektivet och uppmärksammade begrepp i reportagen 

Vad som vidare kan vara av intresse i artiklarna som huvudsakligen genomsyras av det kulturella 

perspektivet är en del begrepp som journalisterna lyfter fram i texten för att konstruera 

problematiken. I artikeln om mordet på Maria skrivs det att Maria känt sig hotad då ”hon hade valt 

att leva som en vanlig svensk flicka” (Tagesson 2012). Frågor man kan ställa sig i samband med 

benämningen om en vanlig svensk flicka är: Vad är en vanlig svensk flicka? Hur beter sig en vanlig 

svensk flicka? Vad hade Maria för beteende som ansågs vara svenskt? Och vad definieras i sådana 

fall som motsatsen, det vill säga, en icke-svensk flicka? Liknande uttryck finner vi i texten om 

Fadime där det skrivs om, som vi tidigare redogjort för, att hennes far och hennes bröder vakat 

starkt över henne då de inte accepterat hennes ”västerländska sätt att leva på” (Lapidus 2014). 

Brunnberg (2001) redogör för hur beskrivningar av sociala problem i media kan skapa en normativ 

bild eftersom det sker en konstruktion av hur något är eller bör vara. Vidare skriver även Shier & 

Shor (2015) om hur rapporteringar om hedersrelaterat våld tenderar att stärka gränsen mellan vad 

som tillhör individer med invandrarbakgrund och vad som tillhör majoritetssamhället. 

Nyhetsartiklar om hedersmord behandlas därför ofta som ett särskilt mord med rötter i etnicitet och 

nationellt ursprung. Genom att formulera det hedersrelaterade våldet som ett konsekvens av att 

vilja leva som en vanlig svensk flicka eller att leva på ett västerländskt sätt kan vi se den normativa 

bilden formas, samtidigt är det oklart över vad det egentligen innebär att leva så kallat ”svenskt” 

eftersom normen är någonting som är oskrivet. Det underförstådda blir såldes att det svenska 

”uppträdandet” är givet.   

5.1.3 Det intersektionella perspektivet och fallet om Bina 

Framställningen av fallet om Bina, 21, kan ses och tolkas som en kontrast mellan kvinnoförtryck 

och jämställdhet. Genom att läsa artikeln framträder det kulturella perspektivet genom att svenskt 

kopplas till kvinnors frihet medan till exempel iranskt kopplas till kvinnor som lever under tvång, 

frihet sätts i kontrast gentemot tvång. Exempel ur artikeln:  
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”Binas två äldre systrar har berättat i polisutredningen att de snart efter ankomsten till Sverige 
valde att ta av slöjan. De bad om hjälp att lämna sina män och fick skyddade personuppgifter. 
Bina ville göra som sina systrar. Redan före flykten från Iran hade hon försökt lämna sin 24-
årige make, som var hennes kusin. Han slog henne. Men Binas föräldrar förbjöd skilsmässa. I 
Mariannelund sluta Bina täcka sitt huvud. Maken säger att han accepterade sin frus beslut. Binas 
systrar och andra släktingar tror att han ljuger och i hemlighet kände sig kränkt… […] Binas 
man accepterade inte bli lämnad. Han säger att han i ett anfall av förtvivlan ströp henne.” 

     (Weigl 2017 i Aftonbladet) 

Liknande mönster kan vi se i studien om framställningen av Fadime i svensk press där författaren 

till studien skriver om hur mordet på Fadime i media kopplas till familjens rötter från en 

främmande kultur som representerar det icke-svenska. Mordet framställdes som en återspegling av 

det icke-svenska eftersom motivet beskrevs som något från den främmande invandrarkulturen. 

Genom att fördjupa analysen ytterligare kan vi se inslag av det intersektionella synsättet i fallet om 

Bina. Artiklen lyfter till viss del, förutom kulturen, fram ett mångdimentionellt perspektiv som 

fokuserar på maktförhållanden vad det gäller etnicitet och genus. Perspektivet omfattar som vi 

tidigare beskrivit olika aspekter så som kön, etnicitet och klass etc. Det skulle kunna ses på följande 

sätt att makt bildas utifrån socialt konstruerade skillnader i skilda rumsliga sammanhang. 

Olikhetsskapande människor emellan uppkommer just då individer skiljs åt och förstås i relationer 

till något annat, som där och då definieras annorlunda (Reyes & Martinsson 2015). 

Sammanfattningsvis kan vi se att förtrycket som lyfts fram i artikeln delvis grundar sig i 

skärningspunkter för maktrelationer som i detta fall främst skulle handla om etnicitet och genus. 

Det handlar om vem som är den överordnade. Följande exempel i artikeln, som kan likna den vi 

tidigare angett i vårt teori-avsnitt, är att den svenska kvinnligheten är ett uttryck för det moderna 

och fria samhället, att kvinnor i Sverige inte tvingas bära slöja eller klä sig på ett visst sätt, även att 

det är ”normalt” som kvinna att vara självförsörjande. Medan den invandrade mannen som i detta 

fall är Binas make, knyts an till konservativa värderingar om hur hans hustru bör bete sig i motsats 

till den ”svenska mannens” värderingar. Genom ett konstruktivistiskt analyssätt skulle man kunna 

förstå kultur och kön som ett kontrast mellan svenskt och icke-svenskt. 

5.1.4 Våld mot män med hänvisning till heder 

Vad som skiljer detta avsnitt från ovanstående är att avsnittet behandlar dödligt våld mot män. Både 

Ramin och Abbas som nedan kommer att behandlas med utgångspunkt i nyhetsartiklar är två 

utsatta män som fallit offer för döden. De två männen blev mördade av familjerna till sina 
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respektive flickvänner med, enligt artiklarna, hänvisning till heder. Vad som är intresseväckande för 

analysen av följande artiklar är att undersöka hur journalisterna konstruerar hedersvåldet och 

framställningen av offer respektive förövare då fallen inte berör patriarkalt våld mot kvinnor, utan 

män som blivit utsatta för dödsvåld i samband med ”icke accepterade” relationer.  

Vi har valt två nyhetsartiklar om mordet på Ramin ur Aftonbladet. I en av artiklarna lyder 

löpsedelns titel: ”Nio personer åtalas efter kidnappning och mord i Gävle” (Tagesson & Micic 

2017), vilket inte skildrar händelsen som något hedersrelaterat. När man sedan läser artikeln 

framgår det att Ramin blivit kidnappad och mördad av anledning att han haft en relation med en 

kvinna som i sin tur haft en ouppklarad relation med sin före detta make. Skribenten skriver ganska 

direkt i artikeln att mordet ska ha grundat sig i att återupprätta hedern. Genom att journalisten i 

rubriken ger läsaren en bild av att fallet är utfört av ett kollektiv, men sedan fokuserar på 

flickvännen som huvud-förövare gör att journalisten i sin tur skapar en individualisering av det 

kollektiva våldet. Vad som sker här att en skev och oklar bild av det så kallade ”hedersvåldet” 

eftersom man menar på att det har handlat om ett kollektiv med utgångspunkt i hederskultur, ändå 

fokuserar skribenten på att beskriva flickvännen som huvudgärningsman.  

Det skrivs inte mycket mer i artikeln om bakgrunden till det som gjort att hedern i sammanhanget 

”förlorats”, mer än att förhållandet mellan Ramin och hans flickvän ska ha varit stormigt. Ramin 

ska ha känt sig hotad av flickvännens ex-make och hans släkt och ska ha tvingats fly till en annan 

ort för att gömma sig hos sina släktingar. Skribenten beskriver att konflikten och mordet ska ha 

grundat sig i en bild publicerad på Facebook av offret och att motivet för gärningarna ska ha varit 

att ”återupprätta familjernas heder” (Tagesson & Micic 2017). Journalisten formulerar sig inte 

specifikt i artikeln om att brottet är ett hedersmord men skriver klart och tydligt att orsaken ligger i 

hedern som ska ha varit ”avsaknad” på grund av oklara omständigheter.  

I den andra artikeln om Ramin sker en annan bild av flickvännen som förövare. Hon framställs i 

den andra artikeln ur Aftonbladet likaså som gärningsman men vad vi finner intressant är att hon 

indirekt även beskrivs som ett offer. Journalisten lyfter fram att flickvännen under en tid med sin 

ex-make levt under tvång eftersom slöjan och hennes val av kläder varit en stor fråga. 
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I en annan artikel, som är ett tredje fall som också redogör för våld mot män med hänvisning till 

heder, skrivs det om en ung man vid namn Abbas Rezai. Journalisten framställer Abbas, redan i 

titeln till artikeln, som ett huvudoffer då han lurats in i en mordfälla. Abbas är i detta fall, precis 

som Ramin, den som utsatts för den handling av grövst grad med koppling till heder som lett till 

hans död. Den brutala handling som leder till Abbas död ger journalisten möjlighet att tidigt i texten 

peka ut Abbas som ett huvudoffer. Genom resten av reportaget utesluts till stor del Abbas som det 

offer han i rubriken målades upp som. Istället är hans flickvän den som får stor uppmärksamhet. 

Likheter som vi finner i journalisternas framställningar av fallet på Ramin och Abbas är att de båda 

männen kan komma att uppfattas som huvudoffret i respektive artikel. Självklart är de offer då de 

straffats med döden, dock utesluter inte det faktum att det i texten i underförstådd mening kan 

finnas flera offer. Utifrån beskrivningen i artiklarna vad det gäller både Ramins och Abbas flickvän, 

finns det saker som tyder på att även dem kan förstås som utsatta och offer. Vad som dock skiljer 

sig åt i de båda fallen är att Ramins flickvän även är en av de misstänka gärningsmännen. 

Journalisten skriver exempelvis om Ramins flickvän och hur hon i förhör berättat att hennes ex-

make tidigt i deras relation fokuserade på att hon skulle bära slöja. Emellertid var inte slöjan den 

enda frågan, utan även hennes val av kläder, smink och parfym. I detta fall blir slöjan vad som 

beskriver det som förknippas med islam och tvång, medan smink blir en symbol för vad som 

förknippas med det västerländska och frihet. Genom att polarisera sådana kontraster mot varandra 

skapas det ena som överordnat gentemot det andra som underordnat. Under denna problematiska 

period med maken träffar kvinnan Ramin och i den nya relationen kvarstår problemen med ex-

mannen, vilket enligt journalistens beskrivning, kan förstås i samband med att kvinnan senare även 

upplever Ramin som alltmer kontrollerande i sin nya relation. Skribenten skriver att kvinnan har 

svårt att hålla isär den nya pojkvännen och mannen som hon skiljt sig från som också råkar se 

kvinnan i bilen ihop med Ramin. Denna händelse förutsätter kvinnan i en utsatt position där hon får 

uppleva hot och konfrontationer. 

Likaså menar vi på att artikeln om Abbas till en början osynliggör hans flickvän som ett offer. För 

att förtydliga det har Abbas flickvän, till skillnad från kvinnan i Ramins fall, inget att göra med 

förövarna, enligt vad som framgår i artikeln. Det vill säga att Abbas flickvän inte vad vi kan uttolka 

anses vara den direkta förövaren. Journalisten skriver att Abbas och flickvännen ville gifta sig, men 

att flickan var svårt hållen, vilket skribenten styrker med att en kusin till flickan för Expressen 
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berättat att: ”Hon var som i fängelse i sitt eget hem” (Hellberg & Taawo 2005). Genom att 

journalisten tillskriver det på detta sätt kan man förutsätta att flickan levde under stränga 

levnadsförhållanden. Vi kan dock ifrågasätta vad frasen specifikt ska betyda? Ska det vara 

självklart att förstå hur Abbas flickvän levt enbart för att våldet utspelat sig i en familj eller i ett 

kollektiv med invandrarbakgrund? Ännu en gång framträder det underförstådda där tolkningen ges 

till läsaren.  

Trots att artikeln ger bilden av Abbas som det centrala offret, kan därmed även flickan förstås ur ett 

offer-perspektiv. Hon valde att leva gömt med Abbas för att hon förstod att hennes familj för dem 

var en fara. Utifrån flickans val att fly från familjen tyder det på att kärleken mellan henne och 

Abbas inte var accepterad av hennes familj. I samband med det skrivs det att flickan levde gömt 

med Abbas, men när hon sedan inte orkade leva gömt mer återupptog hon kontakten med sin 

familj. Hon och Abbas fick då ett löfte från flickans mamma om att de skulle få gifta sig bara de 

kom hem. I och med löftet återvände de till flickans familj, där journalisten vidare skriver att löftet 

skulle ske på ett ”…muslimskt vis och att familjen skulle ordna en bröllopsfest.” (Hellberg & 

Taawo 2005). Genom att journalisten formulerar sig på detta vis görs en framställning av hur 

familjens normer präglats av det kulturella arvet om tvångsäktenskap. Genom journalistens 

formulering ser vi att det finns en risk för stereotypisering, det vill säga en föreställning om att alla 

muslimer gör såhär. Finns det bara ett enda muslimskt vis? 

Vår ambition är inte att undersöka om fakta som nyhetsartiklarna ger ut är sanna eller falska och 

med hänsyn till det lägger vi ingen vikt på om exempelvis Ramins flickvän är en sann förövare 

eller inte. Vad det gäller journalisters vinklingar i media är ofta en eller flera slagsidor vad som 

osynliggör andra. Vad vi vill få sagt är att en nyhet kan skildras på olika sätt beroende på vilken 

ingång journalisten väljer att närma sig den problematiska händelse som reportaget ska skildra. 

Exemplet i stycket ovan, där journalisten i sin formulering bidrar till att återge en bild av att alla 

muslimer gör på ett och samma sätt, är ett exempel på hur journalisten väljer vad som tillskrivs 

mediets format som också kallas för medie logik. Genom att stereotypisera en grupp eller ett fåtal 

individer på detta sätt bidrar journalisten, genom nyheter, till att återge en bild av att muslimer gör 

på samma ”vis” vad det gäller exempelvis giftermål. Det sker en generalisering av en grupp från en 

specifik kultur eller religion (Jmf. Järvå & Dahlgren 2013). 
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Genomgående kan vi se att samtliga artiklar, det vill säga artiklarna som behandlar kvinnor och de 

som behandlar män, har ett tydligt samband. I vårt utval av material kan vi se att kvinnorna skrivs 

fram som en bidragande faktor till gärningarna eftersom det kvinnliga könet kopplas till skammen, 

medan det manliga förknippas med hedern (Jmf. Jemteborn 2005). Vidare pekar detta på det 

kulturella perspektivet av hedersrelaterat våld. Hur journalisten i sin text skriver fram brottet blir 

avgörande i frågan om hur hedersrelaterad våld ska förstås.  

5.1.5 Reportage om morddömda för grovt hedersrelaterat våld 

De två sista artiklarna vi bearbetar i detta avsnitt handlar om hedersrelaterat våld där 

nyhetsartiklarna skriver om dömda för, vad båda artiklarna namnger som hedersmord. Den ena 

artikeln är publicerad av Aftonbladet och handlar om mordet på Pela 1999, där hennes mördare 

släppts fri trots att han fått livstid fängelse för hedersmordet. Artikeln handlar om kritiken som 

kommer från advokaten som var målsägarbiträde till Pelas syster under rättegången. Den andra 

artikeln är publicerad av SVT Nyheter och handlar om mordet på Abbas 2005, där den 23-åriga 

mannen som ensam dömdes för mordet nu anklagar sina föräldrar för det. Den unga mannen var 

Abbas flickväns bror och menar på att mamman ska ha sagt till honom att ta på sig gärningen. 

I artikeln om att Pelas mördare släpps fri sker en framställning av hennes mamma och syster som 

offer eftersom dem vittnade i rättegången mot två av hennes farbröder lever under hot. I artikeln 

gör journalisten en återberättelse av mordet på Pela där det skildras utifrån kulturella aspekter. Det 

som pekar på skildringen av kulturella aspekter är att Pela avvek från att följa familjens traditioner 

och normer. Den 24 juni 1999 mördades Pela av sina farbröder och redan i de första inledande 

meningarna benämner journalisten det som ”hedersmordet”. Vidare skriver skribenten: ”Hon anser 

inte att man ska kunna omvandla ett livstidsstraff till tidsbestämt när det handlar om 

hedersmord.” (Hedlund 2016), där detta, enligt journalisten, ska förespråka vad det är advokaten 

menar. Förövaren å andra sidan, konstrueras utifrån journalistens beskrivning av vad advokaten 

menar på, vilket är att hoten mot Pelas syster och hennes mamma kan vara starkare. Med att hoten 

beskrivs som starkare menas att hotbilden kvarstår och kan vara större när förövaren friges. 

Yttermera beskrivs det om ännu en person dömd för hedersmordet på Abbas Rezai som vi nämnt i 

tidigare avsnitt. Rubriken till den löpsedel lyfter Abbas som ett offer benämner det som ”ett brutalt 
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hedersmord” (Ingströmer 2011), men vidare handling i artikeln behandlar till största del 

flickvännens broder. Det framgår att Abbas ska ha blivit utsatt för grov misshandel och våld då han 

fått het olja kastad på sig och blivit misshandlad med olika tillhyggen, bland annat kniv. Den 23-

årige mannen som ansetts ha varit förövaren anklagar nu föräldrarna. Genom att göra detta menar 

advokaten på att han tar en stor risk när han skyller på föräldrarna. Journalisten skriver att mannen 

bryter ”…mot familjens normer och förutsätter sig i en besvärlig situation” (Ingströmer 2011),. 

Med det sagt bryter sonen mot familjens normer och genom att göra det förlorar han i sin tur sin 

roll i strukturen där familjen förstås som ett kollektiv utifrån det traditionellt kulturella samhällets 

aspekt. Han avviker alltså från normerna genom att skuldbelägga sina föräldrar. 

Förövarna kan ses ur två olika sammanhang; det ena sammanhanget där de är förövare till den den 

23-årige mannen som är deras son då de tvingade honom att ta på sig brottet och det andra är, att 

det i artikeln framgår att misstankar mot föräldrarna nu väckts, vilket blir en framställning av dem 

som förövare mot Abbas.  

5.2 Betydelsen av nyheternas framställning av hedersvåld 

I vår studie har vi utgått från de tre teoretiska perspektiven som återfinns i avsnittet teori. 

Bakgrunden till det är att vi sett att dessa ofta speglar en debatt på området hedersrelaterat våld och 

att perspektiven har ett flertal likheter, vilket utgör en grund för perspektiven att förekomma 

parallellt med varandra. 

I samtliga artiklar som vi i vår studie analyserat har vi uppmärksammat det kulturella perspektivet 

som det främst förekommande, trots det överlappar perspektiven varandra och man kan i vissa fall 

finna inslag även av det intersektionella- och könsperspektivet. Det universella våldet som 

könsperspektivet trycker på uppmärksammas inte, vilket blir ett resultat som säger oss något. Det 

hedersrelaterade våldet konstruerat i dagsartiklar skiljer sig därmed från det allmänna våldet och 

utgör en självklar grund till varför till exempel könsperspektivet hamnar i skymundan eftersom 

hedersvåld ofta vinklas och särskiljs från mäns universella våld mot kvinnor. 

Genom att journalisten lyfter fram det kulturella perspektivet och synliggör det så utesluts 

automatiskt något annat och det som utesluts kan också vara en viktig aspekt av det sociala 
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problemet hedersrelaterat våld. Genom att media främst lyfter ett perspektiv kan det bidra till en 

förvrängd uppfattning av det sociala problemet just för att media väljer att rama in en specifik del 

av problemet, vilket i sin tur kan tänkas ge medborgare i samhället en kunskap om det sociala 

problemet fast på ett felaktigt sätt. Detta på grund av att hedersrelaterat våld kan förstås utifrån tre 

perspektiv och inte enbart utifrån ett perspektiv. Att enbart lyfta upp en aspekt av problemet leder 

till att en annan aspekt utesluts. För resultatet i vår studie innebär det att heder kopplas till 

invandrarkulturen som förespråkar våld och ställs gentemot den svenska traditionen. 

Det kulturella perspektivet är vad vi utifrån vårt forskningsmaterial kan se att journalisten så kallat 

”ramar in”, vad vi tidigare förklarat som framing. Fakta som journalisten i nyhetsartikeln tar upp är 

vad som i sin tur för läsarna i samhället kan förstås som en konsekvens när det kommer till hur 

problematiken ska uppfattas. Medias framställning av ett problem får alltså konsekvenser för hur vi 

uppfattar en viss situation, det vill säga den bild som pressen gestaltar av hedersrelaterad 

problematik är vad som blir konsekvensen för hur det förstås ute i det allmänna. Begreppet framing 

hjälper oss därmed att förstå hur människor uppfattar innehållet i massmedia. Framställningen av 

det hedersrelaterade våldet i media blir på så sätt en frame som uppkommer först vid journalistens 

konstruktion av problematiken och som sedan överförs till en nyhetstidning och därefter når läsarna 

i samhället (Järvå & Dahlgren 2013). 

Vi är vidare medvetna om att journalister måste få en ingång när de skriver en nyhet. Med det sagt 

är det för journalisten omöjligt att ta in alla perspektiv (Järvå & Dahlgren 2013). Vad vi utifrån vårt 

resultat kan se är att genom att enbart lägga fokus på det kulturella perspektiv så utesluts övriga två 

perspektiv. Det behöver självfallet inte betyda att händelsen eller nyheten är oriktig, utan 

journalistens perspektiv skildrar det hedersrelaterade våldet ur en specifik aspekt. Det har att göra 

med verklighetens oändlighet som gör det omöjligt att rapportera om det hedersrelaterade våldet 

som ett fenomen utifrån ett flertal perspektiv. 

Dagordsningsteorin är vad som beskriver massmedias effekt på människan och som också visar att 

medierna är framgångsrika att styra vad vi människor har åsikter om. Uppmärksammas 

hedersrelaterat våld som ett kulturellt fenomen bidrar det i sin tur till en konstruktion av ett 

problem i en viss tidsaspekt. Teorins två nivåer hjälper oss att förstå hur medias sätt att 

uppmärksamma vissa nyheter påverkar oss människor. Genom att benämna ett mord som 
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”hedersmord” uppmärksammar media problematiken på ett sätt som ställs i relation till ett ”vanligt” 

mord då det rent juridiskt inte finns en särskild paragraf som reglerar hedersmord. Den paradox 

som detta för med sig är att begreppet ”hedersmord” kan uppfattas som en särskild typ av mord 

som enligt juridiken regleras i en paragraf för sig. Genom att media tydligt ger en fråga 

uppmärksamhet upplever människor denna som viktig. Fadime är här ett exempel, hennes bortgång 

blev en stor händelse i samhället och hennes namn fanns på många löpsedlar. I samband med 

mordet på Fadime startade debatten om hedersvåld, vilket är ett exempel på hur medias sätt att 

uppmärksamma och lyfta upp enstaka händelser i pressen för oss människor upplevs som viktiga 

frågor att observera och bidrar till uppståndet av ett socialt problem. 

Sammanfattningsvis kan vi se att socialkonstruktivismen som vetenskaplig ansats ger en ökad 

förståelse för hur det hedersrelaterade våldet kan förstås och pendlar mellan något som anses vara 

konstruerat å ena sidan, men också verkligt å andra sidan. Media har en betydande roll i samhället 

och deras konstruktion av olika sociala fenomen, där hedersrelaterat våld är ett av dem, har alltså 

en betydande roll för hur denna problematik kommer att uppfattas. Vi kan utifrån vår studie se 

samband som styrker den tidigare forskningen vad det gäller media och socialt arbete. När det 

kommer till förståelsen av våldet i vårt samhälle har media därmed ett stort inflytande på hur 

hedersrelaterat våld som social problematik ska uppfattas i vårt samhälle. 

5.2.1 Förstås heder enbart utifrån en negativ kontext? 

Under studiens gång har vi uppmärksammat en negativ föreställning av innebörden av begreppet 

heder som på så sätt för paradoxer med sig. Som vi tidigare nämnt i vår studie har hedersbegreppet 

i modern europeisk historia fått en dubbel betydelse då det beskrivs i samband med grovt våld, hot, 

kontroll och förtryck (Jemteborn 2005). Med tanke på medias maktposition i samhället bidrar även 

de till att upprätthålla denna negativa föreställning av begreppet ”heder”. 

Rent historiskt har begreppet i alla samhällen förknippats med något positivt där hedern har 

symboliserat respekt. Vad som krävs för att uppnå denna respekt är vad som varierar både kulturellt 

och historiskt. Till detta kopplas makt och smärta, men också ädla och hjältemodiga gärningar. 

Makt genom att de inflytelserika individerna sätter normerna för vad som ska gälla och smärta då 

hedern har sitt pris. Hedern är ofta knuten till kvinnan och hennes sexualitet och på så sätt blir män 

beroende av kontroll över kvinnans uppförande. Familjen, släkten eller kollektivet är vad som kan 
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komma att lägga bördan, det vill säga hedern, som ett ansvar som vilar på kvinnans axlar (Wikan 

2009). 

På senare år kan vi se att det skett betydande framsteg på kvinnors heder i västerländska samhällen. 

I det samhälle vi lever i i dag får kvinnor ära för sina handlingar och även ha den i behåll oavsett 

om kvinnan fött ett barn i eller utanför ett äktenskap exempelvis. Det är inte något stigma knutet till 

det på samma sätt som det var förr i tiden. Det blir i sin tur också ett framsteg eftersom den 

enskilde individens frihet främjas, men också jämlikhet och ett lika värde för människor i samhället 

(Wikan 2009). 

Utifrån medias framställning av hedersvåld samspelar det ”socialt konstruerade” med 

”verkligheten” och som vi tidigare nämnt betyder inte en konstruktion av ett begrepp att fenomenet 

i sig inte är verkligt, utan att idén om hedersrelaterat våld, i detta fall, har uppstått i en viss tidpunkt 

och som därefter fått ett genombrott. I vårt fall skulle en förklaring vara att media, genom att spegla 

en kulturell aspekt av det hedersrelaterade våldet, bidrar till en stereotypiserande framställning av 

ett fåtal individer eller grupper. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Genom denna studie framkommer medias stora påverkan och att det i sin tur har en stor betydelse 

för det sociala arbetet, men också hur människor i samhället kommer att uppfatta den sociala 

problematiken hedersrelaterat våld genom medias framställning. Genom åren har media 

uppmärksammat ett flertal tragiska människoöden, vilket utgör en viktig grund till att studera 

media som aktör i formandet av sociala problem. Analysen av vår empiri utgår från det kulturella 

perspektivet och med hänvisning till tidigare forskning på området kan vi se att det får en 

betydande roll för hur det sociala problemet framställs där hedersvåld uppfattas med vad som anses 

tillhöra invandrarkulturen. 

Utifrån tidigare studier om hedersrelaterat våld har vi förstått att ämnet har en nära anknytning till 

feministisk forskning, etnicitetesforskning och socialt arbete. Trots att det centrala har varit att 

studera det hedersrelaterade våldet, hur det framställs i media och hur detta sedan yttrar sig i 

samhället är det viktigt att beröra även andra forskningsområden. Sverige är ett land med en enorm 

mångfald, vilket vi anser utgör en grund till varför det är viktigt att ha kunskap om hur denna 

problematik framställs. Vidare forskning kan bidra med bättre kunskap om hur problematiken ska 

hanteras för att underlätta för bland annat verksamma inom Socialtjänsten med flera. Forskare och 

andra samhällsvetare behöver ha kunskap om problematiken. Anledningen till att vi valde att 

studera media var för att dem når ut till så pass många människor i samhället och på så sätt också 

har en stor påverkan på oss människor. 

Utifrån medias framställning av hedersrelaterat våld som problematik bidrar de till en stämpling av 

individer och/eller grupper. Ett ”vi och dom” uppstår där människor med invandrarbakgrund ställs 

gentemot människor med svensk bakgrund. Det är något som i sin tur kan leda till stigma och 

skam-känslor. På grund av ett fåtal individer (förövare) som avviker från övriga som har något 

gemensamt med de få (offer) anses alla vara avvikande. Ett exempel är när fallet om Fadime 

uppmärksammades och en stereotypisering av kurder skedde. Varje familj har ansvar för hur de 

ställer sig till exempelvis kulturella värderingar. Sedan är vi medvetna om att det finns de länder 

där patriarkatet är starkare än i andra länder och där det är svårt att bryta ned gamla mönster. En 

fråga vi ställer oss är om männen i dessa samhällen är vad som kommer att förknippas med 

normen? Om fallet är så, blir en följd till det, att det för kvinnorna är svårt att påverka. 
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För dessa individer, inom en viss kultur exempelvis, som blir stämplade och som inte sympatiserar 

med de få som upprätthåller normer och värderingar om hedersrelaterat våld blir det en kamp i sig 

att jobba mot samhällets och omgivningens negativa och förutfattade meningar som leder till 

stigmatiserande känslor hos individen själv. Det handlar alltså inte om en hel kultur eller grupp, 

utan om ett fåtal individer som lever efter det. Efter mordet på Fadime var det exempelvis en period 

där föreställningar om människor med kurdisk bakgrund uppstod. Att Fadimes pappa tog sig rätten 

att beröva hennes liv med hänvisning till kultur och heder, gör det inte möjligt att generalisera alla 

människor av kurdisk härkomst (Jmf. Englund 2004). Av tidigare kännedom om ett fall, men också 

efterforskning av ett fall där både förövaren och offret är av svensk härkomst tas psykiska aspekter 

upp trots att det även i detta fall förekom kontroll, hot och våld. Medias framställning av detta fall 

berör inte aspekter som förknippas med kulturella eller religösa ”anledningar”, utan kopplas till 

mäns auktoritet (Ronge, Hellberg & Malmgren et al. 2016). Med hänsyn till att vi utgått från 

svensk media, vilket också kan vara en förklaring till varför det svenska upplevs som normen är vi 

medvetna om att det kan ha en betydelse i pressens framställning. För människor med 

invandrarbakgrund tas i samband med hedersvåld till övervägande del kulturella aspekter upp där 

även religion ofta lyfts upp. 

Konsekvenserna på en samhällsnivå blir att media, genom framställning av hedersrelaterat våld i 

nyhetsartiklar, bidrar till en generalisering av en hel kultur eller grupp. Det medför i sin tur en 

homogen bild av människor med invandrarbakgrund i detta fall. Vidare medför detta konsekvenser 

där gränserna mellan invandrare och majoritetssamhället förstärks, vilket även tidigare forskning 

stärker. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Våld förekommer bland människor i alla kulturer och med alla ursprung. Vad vi utifrån forskning 

sett är att det finns två sidor av våldet: den ena sidan med män från en kultur som präglas av heder 

och våld och den andra sidan med män som präglas av demokratiska och jämställda traditioner. Det 

handlar om män med invandrarbakgrund gentemot svenska män. 

Under arbetets gång har idéer till vidare forskning därför väckts hos oss. Vi valde att studera hur 

media i utformningen av sina nyheter konstruerar hedersrelaterat våld som ett socialt problem. Vad 

vi tycker hade varit vidare intressant att undersöka och som också är förslag till vidare forskning är 
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en jämförande studie där man tar fram empiri och analyserar grovt våld i form av misshandel och 

mord på etniskt svenska gentemot individer med invandrarbakgrund. Skiljer sig medias 

framställning av grovt våld i media, beroende på om det är en individ med invandrarbakgrund eller 

å andra sidan en individ med svensk bakgrund, som anses vara förövare?  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Bilaga 1 

Analysfrågor  

1. Hur beskrivs subjektpositioner som framträder i tidningsartikeln, det vill säga hur framställs 
offer respektive förövare? 

2. Hur konstruerar journalisten hedersproblematiken utifrån de tre perspektiven: det kulturella-, 
köns- och det intersektionella perspektivet? 

3. Vilken betydelse har framställningen av det hedersrelaterade våldet i artiklarna utifrån teoretiska 
utgångspunkter?
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