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1. Inledning  

Detta kapitel inleds med en kort bakgrund i ämnet. Därefter kommer studiens syfte att 

beskrivas samt den frågeställning som resultatet av studien ämnar till att besvara.  

1.1 Bakgrund 

Heder beskrivs som de grundläggande värderingarna som finns inom en viss kultur eller 

ett visst samhälle. (Wikan 2004, s.232). 

 

I en undersökning som gjordes bland 9 klassare i Stockholm, Göteborg och Malmö 

visade det sig att mellan 8% och 13% av de som deltog har oskuld- och våldsnormer.  

Oskuldnormer innebär att ungdomarna inte får lov att ha sexuellt umgänge och måste 

bevara sin oskuld tills dagen de gifter sig. Våldsnormer beskrivs som de ungdomar som 

utsatts för våld av släkt eller familj för att de anses ha skämt ut familjen.  

 

• I Malmö så visade det sig att 20% av de som går i nian lever med oskuldnormer 

samt att ytterligare 9% lever under våldsnormer.  

• I Stockholm fanns det 10% som lever med oskuldsnormer samt 7% som lever 

med våldsnormer.  

• I Göteborg så var det 8% av eleverna som levde under oskuldnormer samt 8% 

lever under våldsnormer.  

 

Undersökningen visade även att det var flest flickor som kände sig utsatta av normerna. 

(Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnstedh & Enelo 2018)  
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1.2 Syfte. 

Syftet med studien är att besvara om Bourdieus teori om symboliskt våld stämmer på ett 

av Sveriges mest uppmärksammade hedersmord på Fadime Sahindal.   

Den frågeställning som kommer att besvaras är följande: 

• Hur kan Fadime Sahindals historia beskrivas utifrån Bourdieus teori om 

symboliskt våld? 

• På vilkets sätt yttrar sig våldet mot Fadime Sahindals utifrån teorin om 

symboliskt våld? 

• Hur skildras Bourdieus beskrivning av könsrollerna i historien om Fadime? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsatts kommer att avgränsa sig till att undersöka Bourdieus teori på fallet 

Fadime och kommer inte beröra huruvida det stämmer in på andra hedersmord.  

1.4 Tidigare forskning  

I en rapport utfärdad av Stockholm stad gjordes en enkätundersökning gällande 

hedersrelaterat våld och hot. Undersökningen inkluderade 2300 elever i årskurs 9. I 

resultatet framkom det att 30 procent av eleverna levde under någon typ av 

hedersrelaterade begränsningar. Resultatet visade också att det är fler flickor än pojkar 

som utsätts för hedersrelaterat hot och våld. Det visade sig även i rapporten att det redan 

för 13 år sedan fanns en stor ökning för omedelbart omhändertagande enligt LVU i 

koppling till hedersrelaterat våld. De siffror som redovisades i rapporten väckte mitt 

intresse att studera ämnet. Vikten av en ökad förståelse för ämnet uppenbarades då det 

är en stor del av kvinnor som utsätts för någon typ av hedersrelaterat våld i Sverige. 

(Schlytter, Högdin & Rexvid 2009)  

1.4.1 Hederskulturen  

Det finns krav och regler som ska följas av de familjer som präglas av hederskulturen, 

det görs för att hedern ska bevaras. De familjer som har hedern i behåll blir behandlade 

med värdighet och respekt (Wikan 2004, s.57). Enligt Elakkary et al. (2013) så ses 

männen som överhuvud i familjer inom hederskulturen, det är männens uppgift är att se 

till att behålla och beskydda familjens heder. Inom hederskulturen så ses kvinnorna som 

männens egendom och även som en symbol för heder. Wikan (2014, s.57) menar att 

inom hederskulturen är det kvinnans uppgift att bevara hedern genom att leva efter de 
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kulturella normer och traditioner som finns. Kvinnorna är även de som ser till att 

familjen eventuellt förlorar sin heder. Grutzky & Åberg (2013, s.39) menar att för de 

familjer som förlorat sin heder uppstår negativa sociala konsekvenser och de har även 

förlorat sin värdighet. Hedern handlar om omgivningens uppfattning om familjen. 

1.4.2 Hedersvåld 

Familjens heder grundas dels på omvärldens bild av familjen, där ryktesspridning är en 

väsentlig del. Men även de verkliga handlingarna spelar en central roll inom 

hederskulturen. Alla som ingår i hederskulturen har i uppgift att kontrollera varandra. 

Ryktena som skapas om en person kan leda till hedersrelaterat våld, då sker våldet i 

hederns namn (Wikan 2004, s.22). Enligt Elakkary et al. (2013) så motiveras det 

hedersrelaterade våldet till att skydda familjens heder. De som utför det hedersrelaterade 

våldet är oftast män, framförallt fadern i familjen och de som utsätts för våldet är 

kvinnor, oftast döttrar. Det hedersrelaterade våldet uttrycks i flera olika former några 

exempel är misshandel, sexuellt våld, tvångsgiftermål och könsstympning.  

 

En vanlig orsak till hedersvåld är enligt Ekström (2006, ss 16–18) att unga väljer att gå 

emot familjens vilja genom att klä sig på ett sätt som familjen anser oanständigt, bete 

sig på ett sätt som familjen anser oacceptabelt eller att de har framtidsplaner som inte är 

enligt familjens vilja. När familjens regler ifrågasätts leder det till att 

familjemedlemmarna känner sig hotade vilket i sin tur kan leda till hedersvåld för att 

upprätthålla hedern inom familjen.  

 

Inom de kulturer där heder är relevant är kyskhetskultur primär. Vad det gäller 

kyskhetskulturen är det viktigaste att övervaka och kontrollera de närmsta kvinnornas 

sexualitet (Awla 2006, s.153). Kyskhetskulturen innebär att flickan inte får ha haft 

några sexuella relationer innan sitt giftermål. En flicka bevisar sin oskuld genom att 

blöda under sitt första samlag; det sätter en extrem press på flickorna. Flickor kan ta till 

vissa åtgärder för att garantera blödning vid samlag, alltifrån självskadebeteende till att 

få hjälp att skapa en konstgjord mödomshinna (Baianstovu 2017, s.39). I Sverige är det i 

första hand sexualiteten som leder till hedersrelaterat våld (Grutzky & Åberg 2013, 

s.35).  

 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198572/FULLTEXT01.pdf%20s.12
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Inom hederskulturen är kvinnans uppgift att vara en exemplarisk fru. För att det ska bli 

en möjlighet lär de sig redan i ung ålder hur de ska bete sig. Familjen väljer att hålla 

flickor hårt, för flickor med ett dåligt rykte får svårt för att hitta en bra man att gifta sig 

med (Johansson 2006, s. 18). Ryktesspridning inom hederskulturen börjar dock ofta 

redan i skolan. En flicka kan få rykte som hora genom sin klädsel eller sitt beteende i 

skolan. Då Sverige är ett land där alla unga har skolplikt kan föräldrarna inte hindra de 

unga från att utbilda sig (Grutzky & Åberg 2013, s.35). 

 

De hedersrelaterade riktlinjerna som ska följas inom hederskulturen kan handla om 

förutbestämda kläder, vilka människor som de får umgås med, tider som de ska följa, 

vilken utbildning de ska välja, vem de ska gifta sig med och om de får lov att skiljas. 

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2007). Det hedersrelaterade våldet kan 

utföras på flera olika sätt, Björktomta (2019) beskriver hur det hedersrelaterade våldet 

kan delas in i 4 teman det symboliska våldet, det sociala våldet, det psykologiska våldet 

och det fysiska våldet.  

 

Symboliskt våld 

Enligt Björktomta (2019) så inkluderas lydnad och kyskhet i det symboliska våldet. 

Inom hederskulturen så är kvinnans kyskhet primär och en symbol för familjens heder. 

Inom hederskulturen bör en relation mellan en far och hans dotter grundas på respekt, 

kärlek, beundran, lojalitet, skam, skuld och rädsla. En verksam kvinna innebär stolthet, 

medan om en kvinna beter sig oacceptabelt så leder det till skam och skuld. Symboliskt 

våld kan också beskrivas som tysta budskap vilket visas genom kroppsspråk och icke 

fysiska straff. Symboliskt våld kan yttras genom att resterande av familjen ignorerar den 

berörda det kan ske genom att inte tilltala eller frysa ut den berörda men det kan även 

handla om något så litet som arga blickar.  

 

Socialt våld 

Björktomta (2019) beskriver det sociala våldet som begränsningar i vardagen för flickor 

inom hederskulturen. Inom det sociala våldet så finns det vissa regler som bör följas 

vilket inkluderar pojkvänsförbud och förbud av all sexuell aktivitet. Familjen 

kontrollerar kvinnor genom att begränsa dennes ekonomi, vänner, fritid, mobiltelefon, 

kläder och smink.  
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Psykologiskt våld 

Enligt Björktomta (2019) är det psykologiska våldet när den berörda utsätts för både 

socialt våld och symboliskt våld. Det psykologiska våldets syfte är att bevara familjens 

normer och heder. Det psykologiska våldet ges i uttryck av verbala kontext genom att 

inte tilltala den berörda, förnedra, isolera, förkasta, hot om våld, dödshot och 

kränkningar. Det psykologiska våldet handlar också om att ge straff som begränsat 

vardagen ytterligare.  

 

Fysiskt våld 

Det fysiska våldet används enligt Björktomta för att straffa kränkningar av familjens 

normer och heder. Det fysiska våldet ges i uttryck genom misshandel, kroppsskada, 

förvisning från familjen, bortförande där tvångsgiftermål blir aktuellt samt mordförsök. 

Inom fysiskt våld inkluderas även materiellt våld där telefon eller dator kan förstöras.  

 

Befria sig från våldet  

Enligt Björktomta (2019) så är det svårt för de utsatta att lämna sina familjer eftersom 

de känner sig beroende av sin familj och vill inte förlora dem. För de flickor som utsätts 

för hedersrelaterat våld är det svårt att söka hjälp eftersom de lever ett isolerat liv och 

känner sig ensamma i sin situation. Hedersrelaterat våld bidrar till rädsla för de utsatta 

och det finns även en rädsla att familjen ska få reda på att de sökt hjälp och 

hemförhållandena ska bli ännu värre. För de som ingår i ett partnerskap och utsätts för 

hedersrelaterat våld av sin partner är det svårt att lämna. Eftersom en kvinna har en 

självklar roll som fru och mor inom hederskulturen. Att lämna sin make då det anses 

som skam. För de kvinnor som lämnar sina familjer krävs ett stort och långvarigt stöd. 

Forskning har även visat att de som utsatts för hedersvåld av familjen lider av 

sömnsvårigheter, trauma samt att de har självmordstankar.  

1.4.3 Mäns/pojkars roll inom hedersrelaterat våld.  

Det är inte bara flickor som dör i hederns namn, utan även pojkar offras inom 

hederskulturen, även om det inte är lika vanligt med pojkar som offer (Johansson 2006, 

s.12). Pojkar och män som ingår i hederskulturen har också riktlinjer inom familjen som 

ska följas, det rör det sig främst om giftermål. En man inom hederskulturen får oftast 

inte själv välja vem han vill gifta sig med, utan det är familjen som väljer ut vem som är 

passande (Ekström 2006, s.43).  
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Heder är något som förknippas med manlighet, en familj som har heder innebär att de är 

starka, rika och kan kontrollera sina kvinnor (Awla 2006, s.152). Kvinnornas beteende 

definierar familjens heder eller brist på sådan. Männen blir alltså lidande för hur 

kvinnorna inom familjen beter sig. För de män som ingår i familjer där kvinnorna fått 

rykte som horor till följd av deras ej accepterade handlingar, får männen stämpel på sig 

som hallickar. Männen ses som hallickar som inte har någon kontroll på sina kvinnor, 

det är alltså deras fel att flickorna beter sig som de gör (Grutzky & Åberg 2013, s.40).  

 

Inom hederskulturen har männen en nyckeluppgift att återupprätta hedern, det är endast 

män som kan utföra straffen oavsett om det gäller hedersförtryck, hedersvåld eller 

hedersmord (Awla 2006, s.129). De familjer som har förlorat sin heder kan beskrivas 

som misslyckade, de borde inte visa sig ute offentligt, de får inte heller möta blicken i 

möte med andra inom kulturen. Även män som ingår i en familj som saknar heder får 

svårt att hitta sig en fru, då ingen som ingår i hederskulturen vill gifta sig med någon 

från en familj som saknar heder (Awla 2006, ss.153–155). 
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2. Metod 

I detta kapitel redovisas den forskningsmetod som har utnyttjas för att besvara studiens 

frågeställning. Metodiken som används grundar sig till störst del på boken 

Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

författad av Patel och Davidsson (2019).  

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  

 

Patel. & Davidson (2019) beskriver en kvalitativ forskningsmetod som en metod som 

beskriver, tolkar och förstår kulturella uttryck. Den grundas på människors egna 

erfarenheter och upplevelser genom beteende-, kultur och humanvetenskap där 

upplevelser och värderingar spelar in. Empiri och datainsamling består ofta av öppna 

frågeställningar och undersökningspersoner. Resultatet blir vidare en analys där empirin 

beskrivs av tolkning och förståelse av den teori som redovisas.  

2.2 Insamling av teori 

Det teoretiska materialet i denna studie kommer till störst del att bestå av teorier från 

kurslitteratur och annat kompletterande vetenskapligt grundat material. För att finna 

teorierna kommer jag ta hjälp av utbudet på Stadsbiblioteket samt bibliotek online. Via 

portalen EBSCO får jag tillgång till vetenenskaliga artiklar och doktorsavhandlingar.  

 

Studien kommer att ta nytta av tidigare forskning som berör hedersrelaterat våld utifrån 

det sociala och kulturella perspektivet. Teorier som förklarar hur de kulturer där det 

hedersrelaterade våldet utövas ser på just detta. Studien kommer även att ta del av ett 

urval av statliga rapporter. Resultat utav två fallstudier i ämnet kommer även att 

användas som underlag.  

 

Sökord: Hedersvåld, hedersmord, våld och religion, våld och kultur, Sverige hedersvåld.  
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2.3 Insamling av empiriskt material 

För att ta del av en så objektiv skildring utav Fadime Sahindals historia grundar sig 

undersökningen i denna studie i Rättegångsprotokollet från Uppsala Tingsrätt. Eftersom 

det endast är vittnen och utövare som fått chansen att uttala sig där har materialet 

kompletterats utav intervjuer. Intervjuerna är utförda av Sveriges Radio och Sveriges 

Television. Samtliga intervjuer går att finna i deras arkiv.  

 

Enligt Patel & Davidson (2019) så hjälper ljuddokument till att förstärka individernas 

egna upplevelser och tankar. Informationen som jag tagit del av här bidrog även till att 

jag lättare kunde besvara studiens frågeställning. 

2.5 Trovärdighet 

För att få reda på om en källa är trovärdig är det enligt Patel & Davidson (2019) viktigt 

att ta reda på vilket syfte dokumentet hade. Ljudfil som har används om Fadime 

kommer ifrån Public Service vilket klassas som en trovärdig källa. Trovärdigheten ökar 

då inspelningen innehåller Fadimes egna berättelser om sina upplevelser innan hon blev 

mördad. Genom att använda sig av rättegångsprotokoll går det att besvara faktiska 

händelser menar Patel & Davidson.   
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3. Teori 

Detta kapitel redogör för Bourdieus teori om symboliskt våld och hedersvåld. Det 

symboliska våldet beskriver Bourdieu som den självklara indelningen mellan män och 

kvinnor inom kulturer. Det symboliska våldet föds man in i och det beskriver de regler 

och normer som finns inom hederskulturen som måste följas. Männen tilldelas makt och 

dominans medan kvinnor ska vara undergivna. En kvinna ska hålla sig hemma och 

utföra hushållssysslor och bära specifika kläder eftersom kvinnokroppen ses som helig. 

Heder har en central roll inom hederskulturen. Det är kvinnorna som representerar 

hedern inom en familj, det är alltså kvinnornas handlingar som kan resultera i att hedern 

förloras genom att utföra något som anses skamligt. Att förlora oskulden innan 

giftermål leder till att familjen förlorar sin heder. Det är inte bara kvinnorna som 

drabbas, utan hela familjen får lida för kvinnornas agerande. För att familjen ska få 

tillbaka sin heder så är det hämnd som är nyckeln.   

3.1 Det symboliska våldet 

Pierre Bourdieu (1999, s.20) förklarar en del av ett kulturellt beteende som symboliskt 

våld. Bourdieu beskriver det symboliska våldet som själsligt och som ett maktutövande. 

Han menar att det grundar sig i den naturliga könsuppdelningen, en man föds in i sin 

roll på samma sätt som en kvinna föds in i sin roll. Habitus är det som utgör hur vi 

värderar och delar in kvinnor och män i olika fack. (Bourdieu 1999, s. 36) Inom somliga 

kulturer börjar indelningen av kön redan vid födseln, eftersom flickor och pojkar 

behandlas på olika sätt. En pojke skiljs från sin mamma direkt vid födseln för att träffa 

män och tar ifrån honom det kvinnliga. Enligt Bourdieu (1999, ss. 39–43) är män och 

kvinnor varandras motsatser. Män beskrivs som dominerande, raka, torra och det övre 

medan kvinnor ses som undergivna, krökta, fuktiga och det nedre. Bourdieu menar att 

mannen är dominant i sin natur medan kvinnan är undergiven. Den manliga dominansen 

är ett socialt arv, det är något som är självklart inom somliga kulturer och det är därför 

ingen som normalt ifrågasätter det. Bourdieu (1999, s. 64) förklarar även att inom dessa 

kulturer finns det självklara regler och normer som ska följas. Det symboliska våldet är 

något som man föds in i, det är svårt att komma ur det eftersom det ses som ett 

självklart och är inristat i kroppen sedan barnsben (Bourdieu 1999, s. 53). Enligt 

Bourdieu (1999, s. 76) anpassar vi människor oss utifrån vilka förväntningar vi har från 
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omvärlden, det handlar om individens självförtroende. Människan testar inte om vi inte 

tror att vi klarar av det. 

 

Det symboliska våldet grundar sig i det Bourdieu (1999 s.52) beskriver som den 

naturliga skillnaden mellan män och kvinnor. Där män föds till att dominera över 

kvinnan. Förhållandet mellan man och kvinna förklarar Bourdieu präglas av ett 

symboliskt våld. Bourdieu (1999, s. 63) menar att män är de som dominerar medan 

kvinnor accepterar att bli dominerade över. Det symboliska våldet sker osynligt och 

smygande. Kvinnorna som är omedvetet underkastade kan känna skam, förödmjukelse, 

blyghet och ängslan och kommer till uttryck genom rodnad, darrning eller vrede, i den 

dominerandes sällskap. Männen som ses som dominerande är något som är en 

självklarhet och hans dominerande position kräver inget bokomliggande resonemang. 

 

Kvinnor söker sig enligt Bourdieu (1999, s.49) även till män som är starka, äldre och 

längre för att känna sig trygga och få status. Kvinnor som väljer kortare män känner sig 

mindre i betraktarens ögon. Enligt Bourdieu (1999, s.72) har vi även objektiva 

förväntningar vilket visar sig när det kommer till inredning. Vem som har inrett ett rum 

syns då en man oftast inreder med mörka möbler medan en kvinna lägger stor omsorg 

runt detaljer.  

3.1.1.Kvinnan och det symboliska våldet 

Enligt Bourdieu (1999, ss. 40–43) lär sig flickor redan från barnsben hur de ska föra sig 

både kroppsligt och själsligt. En flicka ska framföra sig på ett visst sätt när det kommer 

till kroppsspråk, uppförande och klädsel. Kläderna på en flicka eller kvinna 

representerar mognaden. En kvinna ska undvika ögonkontakt med män för att visa sin 

undergivenhet. Inom vissa kulturer ses kvinnokroppen som något heligt, det bidrar till 

att kvinnor måste klä sig på ett visst sätt och för att bevara sin oskuld. En kvinnas 

uppgift är att utföra sysslorna i hemmet, ta hand om barn och laga mat. Enligt Bourdieu 

(1999, s. 48) förknippas en kvinna med underkastelse och det kan det innebära att hon 

inte känner sig tillräcklig som kvinna och ser sitt kön som både frånstötande och fult.  
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3.1.2 Mannen och det symboliska våldet 

Enligt Bourdieu (1999, s. 43) har män en mer högtstående plats inom familjen, män är 

de som bestämmer och dominerar inom familjen. Bourdieu (1999, s. 37) menar att män 

förknippas med det synliga och ses som ansiktet utåt i kulturellt och sociala 

sammanhang. Han menar även att män förknippas med det riskfyllda, krävande och 

farliga så som gatan och hårt arbete. Om en man för sig som en kvinna så tas hans 

manlighet ifrån honom. Enligt Bourdieu (1999, s. 63) så är det är inte alltid kvinnorna 

som är offer i det symboliska våldet, utan om en kvinna förväntar sig att mannen ska 

dominera tvingas han till att dominera. I detta fall menar Bourdieu att mannen blir ett 

offer.   

3.2 Hedersvåld  

Enligt Bourdieu (1999, ss. 65–67) ses männen som överhuvud i familjer inom 

hederskulturen, det är männens uppgift är att se till att behålla och beskydda familjens 

heder. Inom hederskulturen ses kvinnorna som männens egendom och även som en 

symbol för heder. Bourdieu förklarar även att kvinnans uppgift att bevara hedern genom 

att leva efter de kulturella normer och traditioner som finns. Kvinnorna är även de som 

ser till att familjen eventuellt förlorar sin heder. 

 

Bourdieu (1999, ss. 65–67) beskriver att hederskulturen är något som människan föds in 

i. Hederskulturen har redan sina regler som måste följas när det kommer till klädsel, 

gester, tankesätt och handlingar.  När det symboliska våldet går över till fysiskt våld 

handlar det om rädsla hos förövarna, en rädsla att förlora gruppens respekt och sin 

manlighet. 

 

Enligt Bourdieu (1999, ss. 65–67) är hämnden en nyckel för att bibehålla hedern. Han 

menar på att hämnden ofta ger sig i uttryck genom våldshandlingar utav de 

dominerande männen. De våldshandlingar som utförs bör göra det med andra män som 

tillhör hederskulturen som vittnen. Genom att utföra hämndaktioner med syftet av att 

bibehålla hedern förstärks männens heder. Bourdieu beskriver vidare att kvinnans heder 

endast kan förloras eller försvaras, då den endast grundas på trohet och oskuld. 

Bourdieu förklarar även begreppet skam som motsatsen till heder. Den som förlorar sin 

heder ska endast betraktas som oanständig och präglas av känslan av skam. 
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Bourdieu (1991 s, 12) beskriver habitus våra personligheter grundat på våra tidigare 

erfarenheter. Det är alltså våra erfarenheter som är inristade i oss. Dessa erfarenheter 

spelar roll för hur vi rör oss, beter oss, värderar och uppfattar saker runt omkring oss. 

Det handlar också om vårt beteende runt familjen och släkt. 
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4. Undersökning  
 

I följande kapitel redovisas empiriskt material insamlat genom sekundärdata. 

Inledningsvis beskrivs ett av Sveriges mest uppmärksammade hedersmord på Fadime 

Sahindal.  

4.1 Fadime Sahindal 

Året 1975, i turkiska delen av Kurdistan, föddes Fadime Sahindal i en familj som bestod 

av mamma, pappa, en bror och fem systrar. Fadime och hennes familj flyttade till 

Sverige när hon var 7 år gammal.  

 

Hedersmordet på Fadime Sahindal är ett av de första hedersmorden i Sverige. 

(Baianstovu 2017, s. 29). Ett hedersmord har oftast en historia bakom sig och 

hedersrelaterat våld kan vara en början på något som kan sluta i mord (Johansson 2006, 

s.12). Fadime intervjuades av Sverige Internationals reporter Olgica Lindquist på 

Sveriges radio (2012) i början av augusti 1998. Under hela intervjun är hennes relation 

till sin familj central. Fadime berättar också hur hon redan som mycket ung drömde om 

ett självständigt liv. Redan som ung började Fadime att spara pengar till egen lägenhet 

och utbildning. Familjen hade däremot som mål att gifta bort Fadime, vilket hon 

vägrade. Fadime beskriver hur familjen frös ut henne, då hon inte delade samma 

värderingar som sin familj.  

 

Livet tog en kraftig vändning när Fadime träffade sin pojkvän Patrik. De värderingar 

som familjen endast talat om kom nu att yttra sig i riktiga handlingar. Hennes mamma 

och syster kände till deras förhållande men Fadime var tvungen att dölja det för sin 

pappa. En dag när Fadime och hennes pojkvän Patrik var ute på stan fick hennes pappa 

syn på de och hotade henne där och då till livet. Fadime valde att göra en polisanmälan 

mot honom vilket resulterade i att han dömdes i Tingsrätten för olaga hot. Fadime blev 

efter den första incidenten misshandlad av sin bror mitt i stan, även det ledde till att 

Fadime anmälde sin broder och som senare dömdes för misshandel. 

 

Patrik, Fadimes pojkvän gick bort i en bilolycka en vecka innan misshandeln och 

familjens respons var nonchalant. Fadime berättar i en intervju att de utryckte  
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”Inte ens gud erkänner ert förhållande därför togs han ifrån dig” 

Fadime Sahindal (1998)  

 

Fadime berättar i intervjun att det inte handlade om Patrik, utan familjen menade att 

Fadime borde veta bättre eftersom hon tillhör kulturen. Fadime hade kränkt familjen 

och deras heder, det fanns bara ett sätt att rädda hedern på och det är genom Fadimes 

blod. Familjen menar att de fått lida av Fadimes förhållande med Patrik, då 

omgivningen såg dem som dåliga människor. Fadime berättar att hon aldrig känt sig 

riktigt hel eller lycklig utan sin familj, hon fick välja mellan sitt eget liv eller familjens 

heder. (Sveriges radio 2012) 

 

Fadime berättar öppet i media vad hon utsattes för av sin familj, vilket skapar en ännu 

större ilska hos både släkten och familjen. Fadimes broder får i uppdrag av sin pappa 

Rahmi Sahindal att mörda Fadime eftersom hon lagt skam över familjen. Fadime 

fortsätter att träffa sin mamma och sina systrar i Uppsala, vilket hon också gjorde den 

21 januari 2002. När Fadime ska lämna systerns lägenhet stöter hon på sin pappa 

utanför dörren, skott avlossas på nära håll och Fadime dör direkt. (Sveriges television 

2017).  

 

Helena Zachariasson skriver ett reportage för Sveriges television nyheter om mordet på 

Fadime som inträffade fyra år efter intervjun med Fadime Sahindal.  

 

Fadime som endast var 26 år gammal mördades den 21 januari 2002 och samtalet till 

SOS kom in 21.54. Samtalet kom från Fadimes syster Songül och hon skrek ”min syster 

är död, min pappa har skjutit min syster.” 

 

Under rättegången i Uppsala tingsrätt den 12–15 mars 2002 erkände Fadimes pappa 

Rahmi Sahindal mordet på sin dotter Fadime Sahindal. Fadimes pappa säger i 

rättegången att den enda lösningen som fanns var att mörda Fadime. Han motiverar det 

till att hon var en hora som kastade skam över familjen. Förhållandet mellan Patrik och 

Fadime blev hennes dö trots att Patriks familj frågade om Fadimes hand till sonen, 

Fadimes pappa nekade inte giftermålet direkt utan det blev en fråga som berörde hela 

släkten. Släkten som befann sig i både Turkiet och Sverige blandades in, de nekade till 
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ett äktenskap mellan de två eftersom det skulle kunna innebära att de övriga flickorna i 

släkten också vilja gifta sig svenskt.   

 

Rahmi berättar att problemen började när pappan såg Fadime tillsammans med ”den där 

pojken”. Pappan menar att han hade sagt till Fadime att hålla sig borta från familjen, att 

hon skulle leva sitt liv. Under rättegången som hölls 1998 mot Fadimes bror efter att 

han mordhotat Fadime sa Rahmi att han aldrig skulle acceptera att hans dotter ingick i 

ett förhållande med en svensk, vilket han nekar under rättegången 2002. Fadime 

umgicks med ett flertal olika män menade pappan. Rahmi ombad Fadime att hålla sig 

borta från både Uppsala och familjen, Fadime valde trots varningarna att komma, vilket 

i sin tur ledde till att hennes Fadimes bror hamnade i fängelse 1998 efter att ha 

misshandlat henne på öppen gata.  

 

Rahmi menar att motivet till mordet handlar om att Fadime har förolämpat honom och 

det handlar inte om heder, eftersom han är inte ute efter heder i Sverige. Rahmi säger 

också att hedersmord utfördes förr i Kurdistan men det var för 50–100 år sedan. Rahmi 

menar att Fadimes beteende var hemskt och hon ställde till med massor av konflikter 

inom familjen, enligt Rahmi så provocerade Fadime honom genom att umgås med flera 

olika män. Fadimes pappa Rahmi hade som motiv att Fadime hade trakasserat dem 

under flera år, Fadime hade splittrat familjen och lämnat ut dem till media. Rahmi 

menar att Fadime orsakat ett stort hat mot familjen, folk kastade sten på deras fönster 

och kallade familjen jävla svartskallar. Rahmi berättar att han har haft tankar på att 

mörda sin dotter under 5–6 månader innan mordet ägde rum. Han menade att mordet 

inte var planerat utan det blev spontat när han hade vapnet i sin hand och såg Fadime. 

Rahmi använder sig inte av Fadimes namn under rättegången utan benämner Fadime 

som ”Den dottern som var död”. 

 

Fadimes syster Songül valde att vittna i rättegången mot sin pappa trots hot om att hon 

blir utvisad från familjen om hon vittnar. Songül berättar i tingsrätten att anledningen 

till mordet var att hennes pappa mördade Fadime var att hon hade gått sin egen väg hon 

hade lägenhet, pojkvän och utbildning. Songül som var vittne berättar att Rahmi dödade 

Fadime men det var släktens beslut. Songül hade hört flera samtal från släktingar att 

Fadime måste dödas eftersom det var det enda sättet att få tillbaka sin stolthet och heder. 

Songül berättar att pappan hade skrikit ”Jävla hora, varför kom du in i min familj” efter 
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att han mördat henne. Songül menar att mordet inte grundas på en mans värderingar 

utan det är släktens åsikter som spelar roll. Songül berättar också att Fadime får skuld 

för allt dåligt som hände i familjen. Familjen menade att det var Fadimes fel att Songül 

led av mano depression, men Songül själv menar att det handlar om påtryckningar om 

äktenskapstvången som sker mellan kusiner.  
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5. Analys  
 

Bourdieu (1999, s. 64) menar att dominansen ses som ett socialt arv och inom somliga 

kulturer finns strikta regler om hur kvinnor och män ska ha ett specifikt beteende. 

Bourdieu (1999, s. 43) menar att inom hederskulturen så är det en kvinnas uppgift i 

familjen är att ta hand om hemmet, barnen och laga mat. Fadime valde trots de regler 

och normer som fanns inom familjen att gå sin egen väg i livet. (Tingsrättens dom B 

237–02) Redan som ung började Fadime att sparade pengar till att flytta hemifrån och 

utbilda sig (Sveriges radio 2012). 

 

Bourdieu (1999, s. 20) menar att flickor föds in i de normer som kulturen har. De lär sig 

i tidig ålder hur de ska klä sig, sitt kroppsspråk och hur de uppför sig. Inom 

hederskulturen är det viktigt att bevara oskulden tills de gifter sig. I Tingsrätten (dom B 

237–02) berättade Songül att Rahmi kallat Fadime för hora direkt efter att han dödat 

henne. Hennes förhållande med Patrik fick henne att framstå som en hora eftersom det 

inte accepterats av familjen. Trots att Patriks far och farmor försökte anpassa sig till 

Rahmis kultur genom att fråga om Fadimes hand accepterades inte Patrik till hans 

dotter. Innan Rahmi sa nej till giftermålet så rådfrågade han släkten i Turkiet och 

Sverige, där de sa att det inte godkändes eftersom de andra flickorna i släkten skulle då 

också vilja bryta normerna som finns om giftermål (Tingsrättens dom B 237–02). 

 

Enligt Bourdieu (1999, s. 65) är hämnden viktig för att behålla hedern, om den någon 

gång tagits ifrån en familj krävs det alltså att hedern återtagas med hjälp av hämnd. 

Hämnden sker i form av fysiskt våld av de dominerande männen. Fadimes pappa 

berättade att problemet var löst nu eftersom Fadime är död. (Tingsrättens dom B 237–

02). Bourdieu (1999, s. 65) beskriver att en kvinnas heder endast kan förloras eller 

försvaras och det grundas på trohet och oskuld. Songül vittnade om att Rahmi hade 

skrikit ”Jävla hora, varför kom du in i min familj” efter mordet på Fadime. (Tingsrättens 

dom B 237–02).   

 

Bourdieu (1999, s. 65) beskriver männen som överhuvud i familjer som präglas av 

hederskulturen. Det är männens uppgift att både behålla och skydda familjens heder. 

Rahmi berättade under rättegången att problemen med Fadime började när hon blev ett 

par med Patrik. Songül berättade att hon hade blivit hotad av familjen, om hon vittnade 
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mot sin pappa skulle det leda till att de inte ha något med henne att göra. (Tingsrättens 

dom B 237–02)  

 

Bourdieu (1999, s. 65) menar att inom hederskulturen ses kvinnorna som en symbol för 

heder samt som männens egendom. Kvinnor är de som ser till att hedern går förlorad 

genom att inte leva efter de kulturella normer och traditioner som finns. Rahmi 

berättade under rättegången att mordet på Fadime utlöstes eftersom hon var en hora som 

skämde ut familjen med sina handlingar. (Tingsrättens dom B 237–02)  

 

Bourdieu (Bourdieu. 1991 s, 12) beskriver Habitus som att den personen vi är idag har 

grundats på våra tidigare erfarenheter i livet. Vårt tankesätt, rörelse, värderingar och 

beteende grundas på våra erfarenheter. Habitus handlar även om hur vi beter oss i ett 

visst sällskap, som runt familj och släkt. Songül berättade i tingsrätten att beslutet om 

att Fadime skulle mördas gjordes av släkten, flera samtal hade inkommit till Rahmi från 

släktingar där han blev tillsagt att döda Fadime om han ville få tillbaka sin heder 

(Tingsrättens dom B 237–02).  

 

Bourdieu (1999, s. 65) menar att männens uppgift är att beskydda hedern. Under 

rättegången berättade Rahmi att han hade gett Fadime ultimatum. Vilket var att hon 

skulle leva sitt liv och hålla sig borta från familjen i Uppsala. Hon skulle alltså inte 

kontakta familjen alls eftersom hon valde sin pojkvän före familjen. (Tingsrättens dom 

B 237–02)  

 

Enligt Bourdieu (1999, s.52) Det symboliska våldet handlar om att männen dominerar 

och kvinnorna blir dominerade över. För de som är omedvetet underkastade kan känna 

skam och ängslan. Under rättegången så berättade Songül att Fadime fått skuld för allt 

det dåliga som hände inom familjen. De anklagade Fadime för Songüls 

manodepression, vilket Songül menar att anledningen till hennes depression snarare 

handlade om äktenskapstvång (Tingsrättens dom B 237–02).  

 

Bourdieu (1999, s. 63) beskriver också utsattheten för män, eftersom män har en 

dominerande roll så förväntas de att dominera. Vilket i sin tur leder till att männen kan 

ses som offer då han tvingas till att hålla koll och dominera familjen. Songül och 

Fadimes mamma visste om förhållandet mellan Fadime och Patrik. Fadime var tvungen 
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att dölja det för sin pappa eftersom han har en dominerande roll i familjen hade han 

varit tvungen att agera eftersom förhållandet bryter mot de regler som finns inom 

kulturen. (Sveriges radio 2012) 

 

Bourdieu (Bourdieu 1999, ss. 65–67) menar att de som tillhör hederskulturen föds in i 

den. Det finns regler som ska följas när det kommer till klädsel, handlingar och 

tankesätt. Bourdieu beskriver det fysiska våldet som en rädsla hos förövarna. Det 

handlar om en rädsla att förlora omgivningens respekt, men även sin manlighet. Fadime 

blev hotad till livet av sin pappa, det handlade om att Fadime blev sedd med sin pojkvän 

ute på stan. Fadimes bror stötte på Fadime på stan i Uppsala vilket i sin tur ledde till att 

han misshandlade henne på öppen gata (Sveriges radio 2012).  

 

Bourdieu (1999, s. 43) menar att det är männen inom familjen som bestämmer och 

dominerar. De ses som ansiktet utåt i familjen. Songül menar att beslutet som togs att 

mörda Fadime grundas inte på den enskildes värderingar, utan de är ett beslut som tas 

där män från hela släkten uttrycker sin åsikt. (Tingsrättens dom B 237–02). Bourdieu 

(1999, s. 43) menar att männen förknippas med de som utsätter sig för risker, ställer 

krav, hårt arbetande. 

 

Enligt Bourdieu (1999, s. 65) är hämnden viktig för att behålla hedern, om den tagits 

ifrån en familj. Hämnden sker i form av fysiskt våld av de dominerande männen. 

Mordet på Fadime utfördes av hennes pappa som är en man. Även misshandeln som 

ägde rum mitt på ljusa dagen utfördes av en man, Fadimes bror. (Tingsrättens dom B 

237–02) 

 

Bourdieu beskriver att en kvinnas heder endast kan förloras eller försvaras och det 

grundas på trohet och oskuld. Enligt Rahmi så provocerade Fadime honom genom att 

umgås med flera olika män (Tingsrättens dom B 237–02). Enligt Bourdieu (1999, s. 66) 

är skam motsatsen till heder och den som har förlorat sin heder anses som skamlig och 

oanständiga.  

 

Enligt Bourdieu är det symboliska våldet är maktutövande och det är något som man 

föds in i (Bourdieu 1999, s. 53). Det symboliska våldet grundas på den naturliga 

könsuppdelningen, alltså att både män och kvinnor föds in i sina roller (Bourdieu 1999, 
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s. 20). Under en intervju berättade Fadime att hatet från familjen inte handlade om 

Patrik utan snarare om att Fadime borde veta bättre eftersom hon föddes in i kulturen 

(Sveriges radio 2012).  
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6. Diskussion  
 

Mordet på Fadime kan beskrivas som ett typiskt hedersmord då kriterier uppfylls. 

Fadime blev utsatt för symboliskt våld samt det våld som den tidigare forskningen 

beskriver som hedersrelaterat våld. Enligt Ekström (2006, s.18) är en vanlig orsak till 

hedersvåld att flickor väljer att gå sin egen väg och klä sig på ett sätt som familjen anser 

oacceptabelt. Inom hederskulturen finns det vissa normer och regler som måste följas. 

Fadime valde att gå sin egen väg i livet, hon valde att utbilda sig, flytta hemifrån och 

inleda ett förhållande med en kille utan giftermål. Fadime trotsade hederskulturens 

normer och regler då hon inte levde upp till familjens önskemål (Sveriges radio 2012). 

Fadimes handlande ledde till att familjen förlorade sin heder (Tingsrättens dom B 237–

02).   

 

Fadime utsattes för hedersrelaterat våld av sin bror mitt under ljusa dagen (Tingsrättens 

dom B 237–02). Bourdieu (1999, s. 65) beskriver hämnden som något viktig för att 

behålla hedern, de är männens uppgift att se till så att hedern är i behåll. Elakkary et al. 

(2013) beskriver också att det är männens uppgift att beskydda hedern. Det är ryktena 

som skapas som kan leda till hedersrelaterat våld. Bourdieu menar att hedern kan 

försvaras genom våldshandlingar vilket Rahmi gjorde när han mördade Fadime. Efter 

att han mördat henne så sa han ”Jävla hora, varför kom du in i min familj”. Rahmi 

beskrev Fadime som en hora som skämde ut familjen med sina handlingar (Tingsrättens 

dom B 237–02). Awla (2006, s.153) menar att inom hederskulturen så är kyskheten 

primär, vilket även visade sig under Fadime fallet. Eftersom Fadime hade ingått i ett 

förhållande så antar man att hon inte längre är orörd. (Tingsrättens dom B 237–02) 

 

Fadimes familj frös ut henne och hon fick inte besöka sin hemstad (Tingsrättens dom B 

237–02). Det Fadime utsattes för kan beskrivas som det Björktomta (2019) kallar för 

socialt våld, symboliska våld och psykologiskt våld då Fadime utsattes för 

pojkvänsförbud, utfrysning, förkastelse, hot om våld och kränkningar. 

 

Bourdieu (1999, s. 65) menar att det finns regler inom hederskulturen som ska följas. 

Det handlar om regler som varit självklara sedan barnsben. Efter att Fadime blev sedd 

på stan med sin pojkvän så misshandlades hon av sin bror (Sveriges radio 2012). Enligt 

Björktomta (2019) så används det fysiska hedersvåldet för att straffa kränkningar av 
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familjens heder, både misshandel och mordförsök utövas på den som skämt ut familjen. 

Enligt Awla (2006, s.129) så är det männens uppgift att återupprätta hedern och det är 

endast män som kan utföra straffen oavsett vilken typ av hedersvåld som de rör sig om.  

 

Bourdieu (1991 s, 12) använder sig av uttrycket habitus och det beskriver hur individen 

formats genom tidigare erfarenheter. Habitus handlar även om hur vi beter oss i ett visst 

sällskap. Under rättegången så framkom det att släktingar hade sagt till Rahmi att mörda 

Fadime, det var endast genom mord som hans heder kunde återupprättas (Tingsrättens 

dom B 237–02). Enligt Grytzky & Åberg (2013, s.39) uppstår negativa sociala 

konsekvenser för de som förlorat sin heder. 

 

Bourdieus teori om det symboliska våldet samt den tidigare forskningen visar likheter 

även i relation till mordet på Fadime.  
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7. Slutsats  
 

Enligt Bourdieus sätt att förklara det symboliska våldet, så utsattes Fadime för det. 

Fadime var hårt hållen av sin pappa och det berodde på att de präglades av 

hederskulturen där flickors uppgift är att städa, föda barn och laga mat. Både Fadime 

och hennes syster Songül hade regler när det kom till oskuldsnormer och 

pojkvänsförbud.  

 

Bourdieus förklaring till Habitus är att den enskilde formas efter regler, umgänge och 

erfarenheter. Bourdieu menar också att man föds in i det symboliska våldet inom 

hederskulturen eftersom förväntningarna som finns på en grundas på könet. Fadime 

visste att hennes handlingar aldrig skulle accepteras av hennes familj då ”Fadime borde 

förstå bättre” och hon sedan barnsben visste vad hennes familj förväntade sig av henne. 

Enligt Bourdieu så kan Fadime ses som en symbol för hedern eftersom hon är dotter i 

en familj som präglas av hedersnormer. Fadimes pappa representerar det Bourdieu 

kallar för de dominerande männen som blir tvungna att utöva hedersrelaterat våld för att 

få tillbaka hedern som Fadime tog ifrån de. 

 

Bourdieu menar att det symboliska våldet kan handla om att frysa ut den som lagt skam 

över familjen. Precis som Rahmi gjorde mot Fadime när han bad henne försvinna från 

Uppsala och aldrig komma tillbaka. Eftersom hon valde att gå sin egen väg i livet utan 

att inkludera de framtidsplaner som familjen hade för henne. Fadime valde också att 

ingå i ett förhållande som inte var accepterat av Rahmi eller övriga i släkten. 

 

Enligt Songüls vittnesmål så var det ett gemensamt beslut av släkten att mörda Fadime, 

för att familjen skulle kunna behålla hedern. Detta stärker Bourdieus teori om att det är 

männen som är de dominerande och det är deras uppgift att bevara och beskydda 

hedern. Det stärker också Bourdieus teori om att det fysiska våldet handlar om en rädsla 

hos förövaren, en rädsla att förlora sin manlighet och släktens respekt.  

 

Fadime fick ett ultimatum av sin familj, att lämna sin pojkvän om hon ville bibehålla 

kontakten med sin familj. Fadime tyckte att hennes lycka borde gå före familjens och 

valde istället att lämna familjen för att få vara tillsammans med sin pojkvän. Familjen 

blev utskämd och valde att hämnas. Bourdieu menar att hämnden är viktig att utföra för 
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att familjen ska kunna behålla hedern. Bourdieu beskriver också att hämnden ofta ges i 

uttryck genom våld, att bli utsatt för våld i hederns namn hände Fadime två gånger. Den 

ena gången blev hon misshandlad på gatan av sin bror då hon öppet visade sig på stan 

med sin pojkvän. Andra gången blev hon mördad av sin pappa efter att hon lagt skam 

över familjen och som han förklarar det så umgicks Fadime med flera olika män.  

 

Undersökningen som gjordes bland 9 klassare i Stockholm, Göteborg och Malmö 

visade att det var framförallt flickor som utsattes för oskuldsnormer och våldsnormer. 

Vilket även Bourdieu menar stämmer. Bourdieu menar att de som utsätta för 

hedersrelaterat våld är till största del flickor. Bourdieu menar också att vara oskuld är 

viktigt inom hederskulturen och pressen från föräldrarna är hård vilket även 20% av 9 

klassarna i Malmö bevisar.  
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