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NENT Groups ‘Fadime’ en dramaserie om 
hedersmord 
 
• Serien berättar historien om Fadime, som mördades av sin egen far 
• Produktionen av ‘Fadime’ stöds av en expertpanel 
• NENT Group planerar att släppa minst 40 originalproduktioner under 2021 
 

Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
lanserat den svenska dramaserien ‘Fadime’ som sitt nästa Viaplay Original. Serien i sex 
delar berättar den tragiska och verkliga historien om Fadime Sahindal, som 2002 sköts till 
döds av sin egen far i ett omtalat ‘hedersmord’ som skakade Sverige och världen. ‘Fadime’ 
har premiär exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay under 2022. 
 
Fadime Sahindal var 26 år gammal när hon dödades i Uppsala efter att hon, enligt sin pappa, 
brutit mot familjens hederskod genom att ha en pojkvän och att prata offentligt om 
kvinnors rättigheter. Hennes syster vittnade mot pappan i rätten när han dömdes för mord. 
 
Dramaserien ‘Fadime’ baseras på boken ‘Du ska dö’ av Ulf Broberg och Fadimes advokat Leif 
Ericksson och skildrar de fem sista åren i Fadimes liv. Inspelningarna påbörjas i sommar, och 
stöds av en panel, bestående av 12 experter med djupgående kunskap om hedersrelaterade 
ämnen.  
 
Filippa Wallestam, NENT Group Chief Content Officer: “Att berätta Fadime Sahindals 
hjärtskärande historia blir ett av våra viktigaste projekt hittills. Tjugo år senare framstår den 
här modiga unga kvinnan som en förebild för många. Vi kommer ha stöd av en expertpanel 
vid varje steg i produktionen när vi nu tar denna känslofyllda, komplexa och högst relevanta 
serie till en ny generation av tittare på alla Viaplaymarknader.”  
 
Leif Ericksson, Fadime Sahindals advokat: ”Mitt arbete som försvarsadvokat innebär att jag 
ser många tragedier. Rättegångarna med Fadime och den senare rättegången om mordet är 
det enskilda mål som gripit mig allra djupast. Jag tänker ofta på Fadime, jag besöker 
fortfarande regelbundet hennes grav. Hon har något väsentligt att lära oss, och jag är 
tacksam över att få möjlighet att vara en del i det här viktiga projektet.” 
 
‘Fadime’ produceras av Storyfire (NENT Groups ‘Catwalk’). 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa minst 40 originalproduktioner under 2021. Under de 
senaste tre månaderna har ‘Huss’; ‘Delete Me’; ‘Vi barn från Bahnhof Zoo’; och säsong två 
av ‘Lyckoviken’ haft premiär på Viaplay. 



Pressrelease 
 
          31 mars 2021 
          Sid 2/2 
 
 

nentgroup.com 

 
Nyligen meddelade originalproduktioner är ‘Taylors Island’; ‘Kin’; ‘What about Monica’; 
‘Trom’; ‘Glaciär’; ‘RIKET EXODUS’; ‘Made in Oslo’; ‘Estonia - den sista vågen’; 
‘Zebrarummet’; ‘Threesome’; ‘Suedi’; säsong två av ‘Stella Blómkvist’; säsong två av 
‘Wisting’; ‘The Box’; ‘Två systrar’; ‘Thunder in My Heart’; ‘Furia’; ‘Close to Me’; ‘Try Hard’; 
‘Max Anger’; ‘Dystopia’; ‘Pernille’; ‘The Swarm’; säsong två av ‘Det som göms i snö’; 
‘Harmonica’; ‘Perfect People’; säsong två av ‘Förhöret’; säsong två av ‘Den som dräper’; 
säsong tre av ‘Fixi i Playland’; säsong två av ‘Heder’; ‘Home Invasion’; och ‘Margeaux’.  
 
‘Wisting’ har visats på BBC Four och Sundance Now; ‘ALEX’ har sålts i Europa, Asien och 
USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu och har köpts av Lionsgate för en nyinspelning 
i USA; ‘Friheten’ har köpts av Canal+ och Topic; ‘Heder’ har sålts till RTL och VRT; ‘Den som 
dräper’ finns på BBC och ARTE; och ‘Mias magiska värld’ har lanserats på Sky Kids. 
 
NENT Group har etablerat ett samägt produktionsbolag i Storbritannien med FilmNation 
Entertainment och investerat i amerikanska studion Picturestart. 
  

**** 
 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag 
och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i 
varje nordiskt land och i Estland, Lettland, Litauen. Viaplay lanseras i Polen och USA under 
2021, med lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, 
TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt 
perspektiv, är NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 
270 72 17) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 


