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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att belysa brödernas villkor i familjer med hederskulturella 
värderingar och normer. Problemformuleringen i studien var att belysa hur unga män reflekterar 
kring heder, bröders förhållande till sina systrar och sin egen roll i ett hederskulturellt 
sammanhang. Denna uppsats har haft en kvalitativ design och utgått från tre forskningsintervjuer 
med män uppvuxna i familjer med hedersstrukturer. Elektras bröder är en föreställning som 
synliggör bröder med hedersstrukturer. Två efterdiskussioner som följer föreställningen har även 
använts i uppsatsen och kommer att ses som fokusgrupp. Tolkningen av dessa tre intervjuer och de 
två efterdiskussionerna har gjorts med hjälp av meningstolkning och meningskoncentrering utifrån 
en hermeneutisk och fenomenologisk förståelseinriktning. Två teoretiska analysverktyg har 
använts för att analysera empirin. Det första analysverktyget är identitet och roller, det andra 
analysverktyget är maskulinitet. Det resultat som studien har fått fram är att männen har 
förväntningar riktade mot sin roll som bror i familjen, förväntningar som de beter sig efter. Den 
belöning de får av att följa reglerna är mer makt och status i familjen. Sanktionerna av att 
misslyckas med sin uppgift är att de ses som en dålig man och som en misslyckad bror.  
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1 Inledning 
Sverige har haft flera hedersrelaterade mord de senaste åren. Tre unga kvinnors öden har varit 
särskilt uppmärksammade, nämligen Sara (1995), Pela (2001) och Fadime (2002). Sara mördades 
av sin bror och kusin, Pela av sin far och farbröder och Fadime av sin far. Morden på dessa unga 
kvinnor chockade många i Sverige. De flesta människor tog avstånd från de ofattbara och 
avskyvärda brotten. Hur kan en far och en bror mörda sin dotter eller syster, sitt eget kött och blod, 
på grund av fel levnadssätt? Morden satte igång många diskussioner såväl inom allmänheten, 
polisen, politikerna och inom socialtjänsten.   
 
Jag kommer från Libanon, ett land som ligger i mellanöstern där hedersmord förekommer. Jag har 
vuxit upp i ett invandrartätt område. Många av mina vänner har haft det strängt hemma. 
Hedersmord är inget nytt begrepp och har funnits i många länder. Hedersproblematiken 
uppmärksammades i Sverige mest efter morden på Sara, Pela och Fadime. Efter dessa mord ökade 
uppmärksamheten intensivt under olika perioder. Under de många debatter och artiklar som tagit 
upp hedersmord har jag förundrats över att det handlade till största del om kvinnans situation i 
familjer med patriarkala strukturer. Diskussionen om männen har till största del handlat om deras 
brutala handlingar. Å andra sidan har man väldigt lite tittat närmare på hur en bror förvandlats till 
en mördare. Jag har ett flertal manliga vänner som har ingått arrangerade äktenskap. Även de hade 
strikta regler att följa i föräldrahemmet. Det förekommer förtryck för både systrar och bröder i 
familjer med patriarkala strukturer, om än på olika sätt. Det är oftast kvinnorna som slutar som 
offer och männen som mördare. Är bröderna känslokalla förövare som spionerar på sin syster och i 
extrema fall även mördar henne? Eller är de offer som lever i tvång av de äldre i detta 
familjesystem? Är dessa män likt marionetter, som beter sig på ett visst sätt på grund av både 
outtalat eller uttalat tvång? Är deras handlingsutrymme begränsat?  
 
Det har tagit alltför lång tid att uppmärksamma bröderna i familjer med patriarkala strukturer där 
hedern i familjen är knuten till kvinnorna och deras sexualitet. Vi måste få större kunskap om 
brödernas roll om hedersrelaterade brott ska elimineras. Det finns en grupp som heter Sharafs 
hjältar som har bildats via fryshuset. Den riktar sig till unga män från 17 år och uppåt som lever 
inom hederskulturen. Elektras bröder är en föreställning som bildades genom ett samarbete mellan 
Fryshuset, Uppsala Stadsteater och Riksteatern. Även de uppmärksammar männen i hederskulturer 
(www.elektra.nu 2005-12-16). I den här studien kommer jag att försöka ta reda på mer om 
brödernas roller och villkor i familjer med patriarkala strukturer. 

2 Problemställning  

2.1 Syfte  
Vi vet en del om heder utifrån unga kvinnors verklighet och erfarenheter. Unga mäns villkor i 
familjen har studerats i ringa grad. Syftet med denna uppsats är att belysa brödernas villkor i 
familjer med hederskulturella värderingar och normer. 

2.2 Teman  
De teman som kommer att genomsyra detta arbeta är heder, mansrollen och de skillnader som 
finns mellan bröder och systrar i familjen. Dessa teman vill jag fokusera på i uppgiften.  
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2.2.1 Problemformuleringen  
Problemformuleringen för denna uppsats är att belysa hur unga män reflekterar kring heder, den 
egna familjens värderingar och normer, bröders förhållande till sina systrar och sin egen roll i ett 
hederskulturellt sammanhang. 

2.2.2 Frågeställningar 
1. Hur ser de på hedersmord och andra former av förtryck av flickor och kvinnor?  
2. Vilka begränsningar innebär de hederskulturella normerna för dessa män? 

 3. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan dessa män i syn på heder och kraven på dem själva i 
familjesammanhangen?  

3 Bakgrund 
Här nedan kommer de centrala begreppen för studien att redovisas. 

3.1 Heder  
Heder som det står i den svenska akademins ordbok betyder anseende, ära, aktning, vördnad och 
respekt (www.saob.se 2005-10-13). Alla vi människor tänker på vårt anseende och värnar om 
hedern, vår ära. Det är viktigt att inte glömma bort när man pratar om hedersbegreppet, att den har 
olika innehåll och tillämpas olika hos skilda folkgrupper i världen (Wikan, 2004, s. 20). 
 
Hedersbegreppet som beskrivs och menas i denna uppsats har sin grund i att familjens heder är 
avhängig kvinnornas sexuella ärbarhet. Ärbarheten är mest central när det gäller flickor. Varje 
sexuell kontakt före eller utanför äktenskapet är den yttersta skammen för flickor. Sexuell har i 
denna mening en vid betydelse: det kan handla om att bli sedd med en man, det skulle kunna räcka 
med att ett rykte att man pratat med en man (Wikan, 2004, s. 23) .  
 
Hedersbegrepp har även sin grund i föreställningen om att kvinnor inte själva är kapabla att värna 
om sin kyskhet i manssamhället. Det är kvinnans manliga anhörigas plikt att se till att hennes 
ärbarhet står under deras uppsikt. En hederlig man är den som besitter moraliskt högtgående 
egenskaper som ärlighet. En man varken stjäl eller bedrar och vars kvinnliga släktingar (mor, 
syster, hustru, dotter, …) förblir kyska (Koctûrk- Runefors, 1991, s. 112). 

3.1.1 Hederskoderna 
Det finns en rad olika koder som ofta är oskrivna och som följer generation till generation. (Al 
Baldawi, 2003, s. 109) Reglerna i hederskoden är specificerade. Det råder ingen tvekan om vilka 
de är. Hederskoden består av en uppsättning regler som har valts ut och givits överordnad 
betydelse. De är att betrakta som grundvärderingar. Bryter man mot de förlorar man sin heder. 
Enligt hederskoden är heder en rättighet personen har, en persons rättighet att bli behandlad som 
en person med en särskild värdighet. Att ha heder innebär att ha rätt till respekt. En man av heder 
står i ett starkt förhållande till sin omgivning: den är skyldig honom att behandla honom med 
respekt. Heder är också något som är knutet till ett kollektiv, familjen, släkten, etcetera. 
Familjemedlemmar har gemensam heder. Den enas vanära drabbar den andra (Wikan, 2004, s. 
65ff). 
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I samhällen med hederskod är hedern uthängd till allmänt beskådande. Det handlar om omvärldens 
värdering av en person snarare än personens egna moraliska kvaliteter. Heder ligger i det yttre, i 
hur saker och ting uppfattas. Därför blir ryktet väldigt viktigt. Vad folk säger har en sådan stor 
betydelse att den kan ödelägga en familjs heder och ära (Wikan, 2004, s. 67). Aibah är ett ord på 
kurdiska och arabiska som betyder skamligt, fel, låt bli. Aibah är ett ord som flickor och pojkar hör 
tidigt och lär sig. Flickor ska veta vad de gör som är aibah, så att de inte riskerar sin och sin familjs 
heder. Pojkar måste också lära sig vad aibah innebär för de förväntas hålla efter sina systrar. 
Exempel på aibah kan vara att skratta för högt, klä sig så kroppen syns och främst göra något så att 
rykten går om att flickan inte längre är oskuld (Swanberg, 2002, s. 87). 

3.1.2 Hedersrelaterat våld och hedersmord 
Hederskulturens logik och dess brutala uttryck kan avläsas som begripliga och meningsfulla. 
Hedersmord sker inte av galenskap utan är förståndsmässiga handlingar inom ramarna för 
meningssystem där de förekommer (Kurkiala, 2005, s. 183). 
  
Familjer som anser att de har rätt att kontrollera sina kvinnliga medlemmar förekommer över hela 
världen. För många flickor är hot om våld, misshandel, arrangerade (tvångs) äktenskap, 
könsstympning och våldtäkt samt andra former av könsrelaterat våld en del av deras vardag 
(Länsstyrelsens rapport, 2004:6, s. 8). 
 
Det hör till sällsyntheterna att en familj dödar sin dotter för att återupprätta familjens heder. 
Hedersmord som är den sista utvägen för en familj att återupprätta en familjs heder. Hedersmord 
förekommer ibland annat, Egypten, Iran, Jordanien, Libanon, Marocko, Pakistan, Syrien, Turkiet, 
Bangladesh, Brasilien, Ecuador, Indien Israel och Uganda. I länder som Frankrike, Tyskland och 
Storbritannien har flera fall rapporterats inom invandrargrupper (Länsstyrelsens rapport, 2004:6, s. 
8). Hedersmord utförs huvudsakligen av manliga släktingar, fäder, bröder eller farbröder 
(Kurkiala, 2005, s. 182). Pojkar kan inte handla på eget bevåg som att ta sin systers eller kusins liv 
eller död. Det måste finnas en opinion, ett samtycke- tyst eller uttalat som accepterar och 
legitimerar en sådan handling. Att försvara familjens heder gör en till hjälte (Wikan, 2004, s. 38).  

 
Hedersmord innebär att man kan rentvå sig från skam genom att ta en dotter eller systers liv. För 
att detta skall gälla krävs en publik som samtycker, en grupp meningsfränder som sluter upp kring 
mordet och den hederskod som är dess ursprung. Man kastar av sig skammen och det gör man i 
förhållande till publiken. Det är när skammen blir offentlig som den måste ”tvättas bort” enligt de 
traditioner det handlar om här. Man kan mycket väl känna sig kränkt och förödmjukat i hemlighet 
(Wikan, 2004, s. 22).  
 
Hedersmord har vissa kriterier som måste uppfyllas för att ett mord ska betraktas som hedersmord. 
Det första är handlar om kollektiv förpliktelse att tillvarata släktens eller familjens heder. Det 
andra är släktens rättigheter över individen och individens skyldighet att underkasta sig. Det tredje 
handlar om föreställning om att man kan ”tvätta av sig skammen” genom att ta liv. Det fjärde 
handlar om makt och kontroll och om herravälde över kvinnors sexualitet. Det femte handlar om 
sträng hierarki vad gäller auktoritet och lydnad, de yngre ska lyda de äldre (Wikan, 2004, s. 39). 
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3.2 Kultur 
Kulturen är ”summan av genom livet inlärda traditioner och normer som dominerar och utvecklas 
genom historien som dominerar och utvecklas genom historien hos en folkgrupp eller nation” (Al 
Baldawi, 2003, s. 107). Al Baldawi betonar två viktiga aspekter av kulturbegreppet, det första är 
att kultur består av traditioner, normer och seder som inmatas i människan från födseln som ett arv 
från omgivningen. Traditioner och normer inrotas i individen i en inlärningsprocess. Kultur är 
inget statiskt utan det förändras. Kultur, traditioner och normer påverkas av en dynamisk historisk 
utveckling där vissa traditioner tas bort och andra stärks samt att det skapas nya traditioner ju mer 
människor öppnar sig för varandra (Al Baldawi, 2003, s. 108). Kulturen styr på ett medvetet eller 
omedvetet plan, och kontrollerar vårt sätt att leva, kommunicera, arbeta och producera. I varje 
kultur finns en rad olika koder som ofta är oskrivna och som följer generation till generation (Al 
Baldawi, 2003, s. 109).  
 
Ett tänkande som fäster stor vikt vid kvinnans kyskhet kopplad till släktens heder förekommer i 
olika delar av världen. Det är ett kulturellt fenomen i sådan grad att det uppbärs av ett helt 
normsystem. Detta normsystem uttrycker föreställningar om vad en människa är, om hennes 
relation till kollektivet och om den moraliska ordningen som vidmakthåller samhället (Kurkiala, 
2005, s. 181). 

3.3  Individualistisk kontra kollektivistisk  
I Sverige som är ett individualistiskt samhälle är egenskaper som att arbeta och leva självständigt, 
att kunna fatta egna beslut och att ta initiativ viktiga. Självtilliten är grunden för individuell 
självständighet. I mellanöstern råder det kollektivistiska samhället. Egenskaper som samhörighet 
är det som motsträvas och som lärs ut jämfört med ett samhälle med individualistiskt synsätt som 
där självständighet är viktigt (Almqvist& Broberg, 2000, s. 123). I de kollektivistiska samhällen 
råder den patriarkaliska familjemodellen, där man värderar barnens förmåga att ta del i 
familjesystemet till exempel att hjälpa och lyda sina föräldrar. Skillnaden mellan ett 
individualistisk (västerländskt) och ett kollektivistiskt (österländskt) utvecklingsmönster består upp 
i tonåren (Almqvist& Broberg, 2000, s. 125).  

3.4 Patriarkaliska familjestrukturmodellen 
I många delar av världen, mellanöstern, Nordafrika, vissa delar av Asien och Latinamerika härskar 
den s.k. patriarkaliska familjestrukturmodellen där pappan är överhuvud i sin familj och har 
familjens sociala och ekonomiska huvudroll (Al Baldawi, 2003, s . 111). 
 
Den patriarkaliska modellen har för det mesta sina rötter i det traditionella bondesamhället, som 
har ett behov av en gemensamhet men även en klar maktkontroll för att kunna utöva sina 
huvudsakliga funktioner i det traditionella samhället (a.a, 2003, s. 111). I den patriarkaliska 
familjemodellen är det manliga och kvinnliga sfären väldigt avgränsade. Män och kvinnor har 
olika ansvarsområden, männen huvudsakligen i samhället och kvinnorna i hemmet och i familjen 
(Almqvist& Broberg, 2000, s. 135). Den patriarkaliska modellen ger mannen en väldigt stor makt 
och roll inom den externa och de interna relationerna.  Mannen är oftast familjeförsörjare och det 
ekonomiska ansvaret ligger på honom. Kvinnans roll är att föda barn och att sköta hemmet (Al 
Baldawi, 2003, s. 111).  
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Den patriarkaliska familjestrukturmodellen illustreras i form av en pyramid i Al Baldawi, (2003). 
Det är en pyramid med olika nivåer där pappan står högt upp och har den övergripande makten 
inom familjen och blir familjens representant kontakterna utåt. I pyramiden kan man även se 
släkten både mammans sida och pappans sida även de ingår i familjen. I dessa familjer har 
farfadern och farmodern större betydelse i familjestrukturen än moderns föräldrar. De äldre 
farföräldrarna har högre hierarki i familjen än mamman och barnen inom familjen. Varje medlem i 
denna grupp har rättigheter och skyldigheter i förhållande till större krets (a.a, 2003, s. 114).  
 
I den tredje nivån i familjens pyramid ligger mammans roll. Mamman brukar ha en förmedlande 
roll mellan pappan och de äldre i familjen till barnen. Ju äldre mamman blir ju mer makt får hon 
(a.a, 2003, s. 114). 
 
I den fjärde nivån i pyramiden ligger barnens roll. Mellan barnen finns också en hierarkisk struktur 
där pojkar tar makten över flickorna. ”Den äldsta pojken i familjen räknas som en naturlig 
efterträdare till pappan och därmed inskolas han i att ta sin roll som arvtagare av makten till 
familjen” (a.a, 2003, s. 115). Om det äldsta barnet i familjen är en flicka så tar pojken som följer 
efter henne makten (a.a, 2003, s. 115). 

En familj, där barnet förutom mamma, pappa och de egna syskonen växer upp tillsammans med 
farmor och farfar, farbröder och fastrar samt alla sina kusiner, kan bestå mellan 20-30 personer 
(Almqvist & Broberg, 2000, s.127). I den patriarkaliska familjen växer det enskilda barnet upp i ett 
nätverk av många nära kontakter. Familjen och släkten utgör ett skyddsnät på alla plan. 
Omvårdnad av barn, gamla och sjuka sker inom ramen för den patriarkaliska familjen (a.a, 2000, s. 
129).  

I den patriarkaliska familjemodellen får barnets identitetsutveckling konsekvenser. Den inre 
föreställningen som stärks hos det uppväxande barnet i den patriarkala familjen är ”jag behöver 
min familj för att klara mig”. Att tillhöra familjen och därmed få del av den kärlek, trygghet, 
värme och beskydd som endast familjen kan ge, blir mer betydelsefullt än att skilja ut sig själv, gå 
sin egen väg och att hävda sin egen art (a.a, 2000, s. 130).  Konsekvenserna av den patriarkaliska 
familjemodellen är att man i första hand är familjemedlem, och bara i andra hand en enskild 
individ. Detta leder att en persons beteende påverkar hela familjen på ett avgörande sätt. Om någon 
familjemedlem bryter mot normen eller lagar drabbar skammen hela familjen. Det innebär att hela 
familjen aktivt värnar om varandras beteende för att inte familjens heder ska drabbas. Om någon 
ändå begått något fel försöker man dölja det så att skammen ska hållas inom familjen och inte 
komma ut. Att inte dra skam och vanära blir ett överordnat mål. Man ser det som självklart att det 
är i första hand familjens angelägenhet att bestraffa enskilda som begått något fel, felen bedöms 
utifrån hur de drabbat hela familjen (a.a, 2000, s. 133). 

4. Tidigare forskning 
Vintern 1996/97 begicks det i Sverige flera mord och försök till mord på unga kvinnor, där 
förövarna, offren och vittnen hänvisade till heder som motiv till brottet. Mordet på irakisk födda 
Sara i december 1996 fick störst rubriker. Det var inte första gången i Sverige som en flicka blivit 
mördad och utsatt för våld i hederns namn, men först nu fördes diskussionen fram. Sommaren 
1999 mördades Pela i Kurdistan och även då ökade det massmediala debatten. Fadime mördades i 
Uppsala vintern 2002. Uppmärksamheten kring mordet på Sara blev upptakten till en mediedebatt 
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som med olika intensitet pågått sedan dess. Efter att diskussionen lagts fram har det gjorts flera 
avhandlingar om flickor som lever inom hedersstrukturer (Eldén, 2003, s. 11). Inga avhandlingar 
har gjorts i Sverige om sönernas roll i familjer med hedersstruktur som jag känner till, därför är 
detta avsnitt kort.  

4.1 Hur man uppfostras till man 
Samhällen som har den patriarkaliska familjestruktur gör att det manliga könet i detta samhälle får 
en viktigare roll både inom och utanför familjen. När en pojke föds räknas han som arvtagare och 
bevarare av familjetraditionen, flickor får därför en sekundärroll. ”Barnen fostras i de här 
familjerna på ett medvetet eller/och omedvetet plan till att fungera inom de ramar som styrs av 
dessa regler och traditioner” (Al Baldawi, 2003, s. 112).  
 
Flickor och pojkar uppfostrar och behandlas olika redan från start. Utgångspunkten är given och 
självklar och den innebär att flickor och pojkar dels ska hållas isär dels förebredas för olika sorters 
liv. Från ungefär tio års ålder betonas skillnaderna mycket tydligt. Flickor ska vara mer 
tillbakadragna och tystare. Pojkarna å andra sidan förväntas vara mer sociala och öppna i sina 
kontakter (Swanberg, 2002, s. 86).  
 
Pojkar värderas högre än flickor. Genom att föda en son fullföljer kvinnan sin egentliga mission 
och hennes identitet och värdighet stärks. Därigenom står mamman i en sorts tacksamhetsskuld till 
sonen, som bara genom att ha blivit till har fullbordat hennes ställning i familjen. Flickor fostras 
tidigt till att hjälpa till i hemmet, medan kraven på pojkarna är annorlunda. De uppfostras istället 
till att ta ansvar utåt genom att gå ärenden, ju äldre barnen blir ju mer markeras skillnaden mellan 
pojkarna och flickorna. Pojkarna uppmuntras att röra sig fritt i samhället för att hitta en position, 
medan flickorna måste hålla sig i hemmet eller röra sig utanför den kvinnliga domänen bara under 
förutsättning att de har ett förkläde i form av en manlig släkting (Koctûrk- Runefors, 1991, s. 136). 
Pojkar förväntas vara starka, djärva och oförvägna. När de börjar nå vuxen ålder uppmuntras de att 
vara nyfikna på kvinnor och att måna om familjehedern. En pojke kan på tio eller elva år plötsligt 
börja befalla över sin mor och andra kvinnor kring sig i hemmet och hålla ett vaksamt öga på sina 
äldre systrar (a.a, 1991, s. 137). Även syskon emellan formas ofta relationerna på detta sätt. Bröder 
börjar exempelvis tidigt vakta på sina systrar, så att de inte träffar pojkar. Vem barnen gifter sig 
med får både ekonomiska och andra konsekvenser för hela familjen (Almqvist& Broberg, 2000, s. 
133).   
 
Kravet på kvinnlig oskuld innan äktenskapet är absolut och flickor tillåts därför inte att vistas i 
några sammanhang som kan ge anledning till att skvaller väcks om att deras oskuld inte skulle vara 
bevarad (Almqvist& Broberg, 2000, s.136). Pojkar däremot bör ha haft sexuell erfarenhet i 
ungdomen. Det betraktas som normalt att en pojke om kommit upp i en viss ålder övertalas av 
någon manlig släkting eller vän att hänga med på bordellen för första gången. I Sverige görs den 
sexuella debatten med en flicka som inte delar samma kulturella bakgrund (Koctûrk- Runefors, 
1991, s. 189). Pojkar kan också utsättas för tvångsäktenskap som sina systrar (Wikan, 2004, s. 39). 
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5 Teoretiskt perspektiv  

5.1 Identitet och roller 
Det första analysverktyget som används är identitet och roller. Detta perspektiv ger en förståelse 
för hur bröderna formas i familjen. Analysen kommer att ge en förståelse på individnivå, hur 
identitet skapas och hur den kan påverkas av omgivningen och formas därefter. Hur man formar 
sin identitet hänger i hög grad ihop med de roller man har. Individer har olika roller i olika 
sammanhang. De olika tillskrivna roller som individerna har påverkar vår identitet, vår syn på oss 
själva.  
 
Det görs en indelning mellan objektiva (externt tilldelade) och subjektiva (självskapande 
identiteter). Objektiv identitet är den identitet som tillskrivs individen av andra. I detta fall är 
individen definierad eller kategoriserad antingen utifrån vad andra tror vara hans eller hennes 
egenskaper (objektiv personlig identitet). Eller med hänsyn till det som av andra anses 
känneteckna den sociala grupp han tillhör, objektiv social identitet (Ahmadi, 2000, s. 158). I det 
första fallet skapar omgivningen en bild av identiteten i fråga för att förhålla sig till honom och i 
det andra fallet skapas en bild av en grupp till vilken individen tillskrivs medlemskap. Individen 
definieras i första hand som en medlem av en klass, ett religiöst samfund, en etnisk grupp, ett kön 
etcetera. 
 
När individen själv tillskriver sig vissa attribut, eller när han/hon erkänner sin egen kategorisering 
som medlem av en viss social grupp, kan man tala om subjektiv identitet. I detta sammanhang 
gäller den första formen subjektiv personlig identitet medan den senare att göra med subjektiv 
social identitet (Ahmadi, 2000, s. 158). Om individen själv erkänner en tillskriven identitet och 
accepterar att exempelvis att han är invandrare då förvandlas denna etikett till hans subjektiva 
identitet (Ahmadi, 2000, s. 157). Den sociala identiteten antas vara förankrad i de värden som har 
uppstått genom en gemensam historia och som dominerat individens kultur. Kulturella värderingar 
uppfattas som nödvändiga faktorer för konstruktionen av en bild av jaget i den utsträckning dessa 
värderingar rör jagets moraliska värld i relation till andra (Ahmadi, 2000, s. 158). 
 
Identitet konstrueras i en växelverkan mellan individens inre och den sociokulturella miljön. 
Identiteten är i högsta grad föränderlig, och bör ses som något pågående process och inte som 
någon egenskap De roller vi spelar har en viktig del i vår identitetsbyggande, man utforskar och 
konstruerar sig själv (Ahmadi, 2000, s. 160).  

5.1.1 Roller  
Roller formar vår identitet i andras ögon. Genom att andra reagerar på oss utifrån deras uppfattning 
av våra roller, påverkas vår egen bild av oss själva av dessa roller och de andras uppfattningar 
(Payne, 2002, s. 222). 
 
Fyra termer är viktiga i rollteorin inom symbolisk interaktionism, det är position, förväntningar, 
roll och beteende. 
Position= Alla i gruppen har en position, positionen son, positionen mamma etcetera. Genom att 
identifiera sig med gruppen har man lärt sig vilka förväntningar som riktas mot den eller de 
positioner som finns i gruppen. Till varje position är det kopplande idéer, värderingar och 
perspektiv (Trost & Levin, 1996, s. 127ff).  
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Förväntningar= Det finns normer eller regler för hur man ska bete sig i en given position, en del 
av dem är formaliserade och nedtecknade likt våra lagar, andra är mer diffusa och mer eller mindre 
flyter omkring, alla känner till dem men de finns kanske inte kodifierade (Trost & Levin, 1996, s. 
127).   
Beteende= Termen handlar om vad vi gör eller inte gör, vad vi säger eller inte säger och om vad vi 
tänker. Om ett beteende inte ligger inom den ram som finns till den position man har och dess 
förväntningar uppstår en viss förvirring (Trost & Levin, 1996, s. 128).   
Roll= Termen roll står för det begrepp som omfattas av de processer som finns kring positionerna 
och förväntningarna och som leder till ett visst beteende. Individen har en given position i gruppen, 
individen uppfattar (medvetet eller omedvetet) förväntningar riktade mot sig i denna givna 
position. Det här skapar en process hos individen, processen är en roll, processen leder sedan till 
att individen beter sig på ett eller annat sätt i förhållande till rollen. Det är inte nödvändigt att 
individen följer förväntningarna riktade mot positioner (Trost & Levin, 1996, s. 128).   
 
En man vid namn Rommetveit, skilde mellan sända och mottagna förväntningar. Samhället sänder 
till oss en stor mängd förväntningar eller normer om hur vi ska bete oss och hur vi inte ska bete 
oss. Lagar är ett exempel på sådana normer. Som individer i det sociala sammanhanget mottar vi 
också en mängd förväntningar. Vi lyssnar på våra föräldrar, vi observerar eller mottar 
förväntningar på hur och vad vi ska göra och inte göra (Trost & Levin, 1996, s. 129). Alla 
människor har i varje sammanhang inte bara en position, man kan vara mor, dotter, student och så 
vidare. Vi har multiplaroller, flera roller som är sammankopplade till vår totalroll (Trost & Levin, 
1996, s. 130).  

5.2 Maskulinitet  
Det andra och sista teoretiska analysverktyget används är maskulinitet, detta analysperspektiv har 
valts för att ge en förståelse på individnivå, hur dessa män kan upprätthålla sin makt samt Connells 
teori om medlöperi har varit intressant vid analysen. Australiske sociologen Robert W Connell har 
skrivit boken Masculinities (1995) och ser kön som en relation och inte som en fast egenskap. 
Relationerna mellan könen konstrueras och förändras över tid och formas i interaktion både med 
de samhälleliga strukturerna och de vardagliga relationerna mellan män och kvinnor (Månsson, 
2000, s. 161). Det är viktigt enligt Connell att fokusera på de processer och relationer genom vilka 
man och kvinnor lever sina könspräglade liv. Det socialt formade könet är inte en enkel spegelbild 
av det biologiska könet. Det sätt som vi använder vår kropp är ett uttryck för historiska, kulturella 
och sociala relationer samt subjektiva erfarenheter (Månsson, 2000, s. 161). 
 
Connell (2003) betonar att det inte bara finns en maskulinitet utan att det finns flera maskuliniteter. 
Utifrån tanken om detta samspel urskiljer Connell en manlig hierarki där män intar olika positioner 
i förhållande till varandra, till kvinnor, och till makten. Han skiljer mellan tre olika positioner. Den 
första kallar han hegemoni den andra för underordning och den tredje medlöperi (Connell, 2003, s. 
100). 
 
Hegemoni pekar på den kulturella dynamiken som gör att en grupp han hävda och upprätthålla en 
ledande position i samhällslivet (Connell, 2003, s. 101). Hegemonisk maskulinet definieras som 
den gestaltning av könsmässig praktik som garanterar mäns dominerande ställning i förhållande till 
kvinnor. Hegemoni förutsätter att det råder överstämmelse med kulturella ideal och institutionell 
makt på en kollektiv nivå i samhället. Dessa män uppfyller kriterierna på en dominerande 
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manlighet på många områden, dock inte nödvändigtvis på alla områden (Månsson, 2000, s. 165). 
Hegemoni avser kulturell dominans i samhället som helhet (Connell, 2003, s. 102). Män intar i 
högre utsträckning maktpositioner in samhället, men inte alla män har tillgång till makten 
(Johansson, 2000, s. 38). 
 
Underordning, där män finner underordning och dominans byggda mellan olika grupper av män. 
Ett exempel kan vara heterosexuella mäns dominans över homosexuella män (Connell, 2003, s. 
102). 
 
Majoriteten av män drar nytta av kvinnors underordning, menar Connell och att de flesta män lever 
i ett slags tyst samförstånd med den patriarkaliska makten. Medlöperi innebär helt enkelt att man 
spelar med ett system som gynnar en själv på någon annans bekostnad. Connell talar om att män 
tenderar att tillgodogöra sig den patriarkaliska återbäringen, det vill säga de olika fördelar som 
män allmänhet har av att leva i ett mansdominerat samhälle. I det offentliga livet inträffar det 
sällan att män öppet tar avstånd från kvinnors krav på ökad jämlikhet. Det är ganska få som aktivt 
stödjer eller tar del i en profeministisk politik (Månsson, 2000, s. 166). 
 
Könsrelationerna blir tydliga i ett samspel med andra sociala strukturer, till exempel klass och 
etnicitet. Enskilda mäns reaktioner på detta förändringstryck kan se olika ut. En del svarar med att 
förändra sin manlighet andra med att krampaktigt försvara sina privilegier som män (Månsson, 
2000, s. 167). 

6 Metod  

6.1 Forskningsdesign  
Denna studie är en kvalitativ studie, det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen. Man 
försöker se hur individen tolkar och formar sin verklighet. De mest framträdande begreppen är 
innebörd, kontext och process. Med innebörd menas att man intresserar sig för hur individer 
upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter om livet och omvärlden. Människan som är i interaktion med andra människor är det 
huvudsakliga instrumentet (Backman, 1998, s. 48).  
 
Det som är den idealiska målsättningen med kvalitativa undersökningar, är att undersökaren 
försöker uppleva vad den andra upplever (Larsson, 2005, s. 92). ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 
människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld” (Kvale, 1997, s. 9). Genom att intervjua erhåller 
man beskrivningar av den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997, s. 13). En kvalitativ studie har valts 
för att undersöka det valda problemet närmare på individnivå. Alla uppfattar sin egen roll i 
familjen olika. Jag ville få en inblick i hur tre mäns upplevelser och erfarenheter kan se ut. Jag 
ville ta reda på hur dessa män tolkar och strukturerar sin omgivande verklighet. Det kändes 
naturligt utifrån uppsatsens syfte, att arbeta med kvalitativ studie för att få fram relevant data till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. 
  
Man samlar in data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier (Backman, 
1998, s. 48). Syftet är att beskriva och förstå centrala teman som den intervjuade upplever och 
förhåller sig till, avsikten till detta är att tolka deras mening (Kvale, 1997, s. 34). Utifrån mina 
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valda teorier formulerade jag teman och frågor för att sedan kunna analysera det valda problemet 
utifrån de valda teorierna. Då mitt problem är ett känsligt ämne så är det viktigt att under 
intervjuns gång vara känslig som intervjuare. Intervjuer gjorda av olika intervjuare men som 
använder samma intervjuguide kan ge olika resultat på grund av deras olika skiftande känslighet 
för och kunskap om ämnet för intervjun (Kvale, 1997, s. 38). Jag försökte i största mån vara 
känslig och empatisk under intervjuns gång.  

6.2 Vetenskapsfilosofisk position 
De vetenskapsfilosofiska utgångspunkterna vägleder undersökningen (Larsson, 2005, s. 93). 
Studiens vetenskapsfilosofiska positioner är både hermeneutik och fenomenologi. Fenomenologi 
är ett perspektiv som används inom kvalitativ forskning. Forskaren fokuserar då på 
intervjupersonens egna upplevelser av ett fenomen. Fenomenologin försöker inte tolka 
intervjupersonens verklighet utan förutsätter att verkligheten är vad människor uppfattar att den är 
(Kvale, 1997, s. 54). ”Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att 
beskriva innehåll och struktur hos individens medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos 
deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit” (Kvale, 1997, s. 54).  
 
Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på exakta beskrivningar av intervjupersonens 
upplevelse och livsvärld. Undersökarens förkunskaper försöker man att tona ned. I min studie har 
det fenomenologiska perspektivet varit vägledande i genomförandet av mina intervjuer. Jag har 
valt att använda detta perspektiv för att få så exakta beskrivningar som möjligt av 
intervjupersonernas upplevelser av sin uppväxt. Under intervjun bad jag intervjupersonerna att 
beskriva sin upplevelse med hjälp av formulerade intervjufrågor. Detta för att ta reda på vad deras 
sanning är, jag försökte även sätta mina förutfattade meningar inom parentes så att jag inte tog med 
mig dem in under intervjun. Jag ville få fram den sanning som intervjupersonen upplever och inte 
om det är empiriskt sant eller kunskapsteoretiskt sant. Jag ville ta fram den beskrivning och 
upplevelse som personen faktiskt har (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, s. 60). 
 
Syftet med hermeneutisk tolkning är att förstå en texts mening (Kvale, 1997, s. 49). En 
hermeneutisk tolkning av en text sker genom att forskaren först tolkar olika teman för att i nästa 
steg koppla samman dem och få en helhetsbild, så kallad hermeneutisk cirkel (Larsson, 2005, s. 
93). Förståelse av en mening sker alltid i ett samanhang, meningen skapas i ett sammanhang. I 
varje tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten och vice versa samspelet mellan 
delarna och helheten kallas ”den hermeneutiska cirkeln” eller spiralen (Barbosa da Silva & 
Wahlberg, 1994, s. 59). Tolkningen av texten har genomförts med hjälp av hermeneutisk cirkel, 
det vill säga en ständig växling mellan delar och helhet. Delarna kommer att tolkas och utifrån 
dessa tolkningar relateras delarna återigen till helheten (Kvale, 1997, s. 51). Jag har gjort min 
tolkning i analysen genom en ständig växling mellan delarna och helhet. Först har jag införskaffat 
mig en övergripande uppfattning över textens helhet. Sedan har jag gått in i vissa teman för att 
försöka utveckla deras mening och därefter har jag gått tillbaka till den enhetliga meningen av 
intervjun utifrån delarnas fördjupade mening.  

6.3 Förförståelse  
Det är av betydelse inom hermeneutiken att man som forskare är medveten om, och redogör för sin 
personliga förförståelse om det ämnen man studerar (Kvale, 1997, s. 190-203). 
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Media och det mesta av den forskning som har skrivits inom detta ämne belyser den problematik 
som flickorna lever inom. Flickorna lever inom två världar, i hemmet måste de vara på ett visst sätt 
och har många förväntningar på hur de ska bete sig. I skolan och på fritiden kommer flickorna i 
kontakt med andra normer och en helt annan levnadssätt, en annan kultur. Självfallet vill man vara 
och göra som sina vänner. Jag kommer själv ursprungligen från Libanon, där hederskultur - 
patriarkala strukturer i familjer råder. Jag har vuxit upp i ett invandrartät område, och kom i 
kontakt med vänner som hade det väldigt svårt hemma och som levde dubbla liv. Jag har haft 
kontakt med män som själva tillät sig gå ut och som inte hade samma tvingade regler som sina 
systrar. Jag hade även en kamrat som innan han fyllde 17 år fick lämna sin flickvän och åka till sitt 
hemland Turkiet för att gifta sig med en kusin. Hans förklaring var att han gjorde det för att 
familjen ville det och för att han måste lyda.  
 
Jag hade inte innan denna händelse inte tänkt på att en bror också var under en viss kontroll och 
som var tvungen att handla och att bete sig på ett visst sätt för att vara familjen till lags.  Denna 
händelse fick mig att tänka på en brors roll, hur har en bror det egentligen? Är det så att dem beter 
sig på ett visst sätt för att det förväntas av dem? Jag ville förstå bröderna som själva hade 
flickvänner men som inte tillät sina systrar ha pojkvänner 

6.4 Urval  
För att få tag på intervjupersoner till uppsatsen tog jag kontakt med tre män som jag antog kom 
från familjer med patriarkala strukturer. Jag antog detta då den patriarkaliska 
familjestrukturmodellen finns i Mellanöstern. Jag valde därför tre män med rötterna i mellanöstern. 
Syftet med intervjuerna var att få utförliga beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld och 
erfarenheter av sin roll som bror i en familj med patriarkala strukturer. 
 
Eftersom kvalitativ forskning syftar till att få rika beskrivningar av intervjupersonen behöver man 
välja intervjupersoner som kan ge utförliga och detaljerade utsagor (Larsson, 2005, s. 102).   
 
Innan jag bestämde mig för vem jag skulle intervjua så tog jag del av den tidigare forskningen. Jag 
försökte tänka syftebestämt på mitt val av intervjupersonerna. Förutom att alla tre männen ska ha 
sina rötter i Mellanöstern, så valde jag även att den första intervjupersonen bor ensam i Sverige, 
utan sin närmsta familj. Hans familj bor kvar i hans hemland. Detta val gjorde jag för att försöka 
förstå familjens betydelse till hur en bror formas i sin tankesätt. Den andra intervjupersonen som 
jag bestämde sig för, bor hemma med familjen. Han är yngre än sina systrar. Den tredje 
intervjupersonen jag valde är den äldsta sonen i familjen och även han bor kvar hemma med 
familjen, han har inte bott i Sverige så lång tid. Jag valde en person som den äldsta sonen och en 
som den yngsta sonen för att se om det skulle vara av någon betydelse. Dessa män kom jag i 
kontakt med via min bekantskapskrets. Åldrarna för männen är mellan 19-32 år. Att jag valde en 
person som inte längre bor hemma var för att se hur en individs tankesätt kan se ut när han tagit sig 
ur systemet. Det skulle även vara intressant att se hur han reflekterar kring varför det ser ut om det 
gör när han inte längre bor med familjen. Vilket kanske är svårare för det två andra 
intervjupersonerna då de bor kvar hemma. En nackdel kan vara att det gått en längre tid sedan han 
bodde hemma och det kan vara svårt för honom att komma ihåg hur det verkligen var. Alla tre 
männen har olika religioner och jag kommer inte att beakta dessa skillnader.  
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Jag tog personligen kontakt med dessa tre män och förklarade syftet med min uppsats. Jag 
berättade att det skulle vara fingerade namn i min uppsats och att jag skulle ”göra om” och 
undanhålla all information som skulle kunna vara av vikt att deras identitet och riktiga namn på 
något sätt skulle kunna avslöjas. 
 
Jag valde förutom att intervjua tre män även följa två efterdiskussioner som hålls av teatergruppen 
Elektras bröder efter att de visat upp sin teater. Deras föreställning handlar om att synliggöra 
bröderna i familjer med patriarkala strukturer. Jag ville ha med två efterdiskussioner för att få en 
inblick i hur en diskussion kring denna problematik kan se ut. Jag kommer att se de två 
efterdiskussionerna som jag valt som en form av en fokusgrupp. I fokusgruppen ger deltagarna sin 
kollektiva bild, den allmänna meningen av det diskuterade ämnet.  Jag valde att använda mig av 
dessa två fokusgrupper för att jag ville få fram hur de homogena grupperna resonerade kring detta 
fenomen (Billinger, 2005, s. 171).  
 
För att få vara med på de två föreställningarna, tog jag kontakt med skolorna som hade köpt 
föreställningen. Jag fick Elektras bröders turnéplan för att lätt kunna se vart de skulle uppträda. Jag 
valde att ringa de skolor som jag visste förelåg i invandrartäta områden. Jag tog kontakt med de 
ansvariga i skolan och förklarade vart jag studerade och syftet för uppsatsen. Jag frågade därefter 
om jag fick vara med och lyssna och anteckna på efterdiskussionerna som kommer att hållas av 
skådespelarna. Jag förtydligade även att jag skulle använda efterdiskussionen i min uppsats. Jag 
berättade även att då eleverna inte visste om att jag satt och antecknade, så skulle jag inte skriva 
vilken skola och vart skolan låg så att på intet sätt skulle röja namnet på skolan.  

6.5 Datainsamling 

6.5.1 Intervjuernas utformande och genomförande  
Genom att använda metoder som kvalitativa intervjuer kan man komma åt hur människor ser på 
sin egen livssituation. När man vill studera människors syn på sina levda liv, beskriva deras 
upplevelser och självuppfattningen och utveckla deras perspektiv på sin livsvärld är kvalitativ 
metod ett bra val (Kvale, 1997, s. 100).  
 
Jag har gjort en kvalitativ studie i form av djupintervjuer. Jag har intervjuat tre män för att få en 
djupare kunskap om frågeställningarna. Intervjuformen som användes är semistrukturerad, vilket 
innebär att teman och frågor är förutbestämda men att det finns utrymme för att göra förändringar 
gällande frågornas form samt att jag friare kan följa upp svaren. I resultatdelen har jag använt mig 
av både meningskategorisering, meningskoncentrering och meningstolkning (Kvale, 1997, s. 32).   
 
Intervjuerna tog ca en timmes tid att utföra. Intervjuerna genomfördes på olika förbestämda platser 
där männen kände sig trygga och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av bandspelare.  

6.5.2 Fokusgruppernas utformande och genomförande.  
“En fokusgrupp är ett tillfälle för meningsproduktion, där människor i samspel prövar och leker 
med tankar och idéer och där de tillsammans gör det som är oklart och vagt tydligare” 
(Abrahamson, 2005, s. 179). Betoningen ligger vid värderingar som är mer kulturellt förankrade än 
individuellt förankrade (Abrahamson, 2005, s. 179). 
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Det är till stor fördel om gruppdeltagarna känner varandra sedan tidigare. Den naturliga gruppen 
det vill säga där gruppen har en historia tillsammans (Billinger, 2005, s. 174). Vid båda 
föreställningarna så var det elever från årskurs nio. Det var en naturlig grupp då det var den egna 
klassen och den parallella klassens elever som tillsammans satt och såg föreställningen. 
 
Jag har följt två efterdiskussioner till föreställningen Elektras bröder. Detta har jag sett som stor 
fokusgrupp. Fokusgrupperna var ostrukturerade då jag inte ledde diskussionen utan skådespelarna 
var de personer som ledde diskussionen (Billinger, 2005, s.175). Jag och en väninna antecknade 
det som sades under diskussionen. Jag kunde inte använda mig av en bandspelare, av tekniska skäl. 
Hela föreställningen var 1.5 timme, men efterdiskussionen som har använts i uppsatsen är på max 
10 minuter. Då diskussionen var kort, så gick det bra att anteckna. 

6.5.3 Litteratursökning  
Litteraturen som har använts i uppsatsen har samlats in genom flera sökningar i databasen, 
LIBRIS. Sökord som har använts har varit: heder, kultur, invandrarpojkar, hederskultur och 
patriarkala strukturer. Även tidigare c-uppsatser som har funnits med snarlik problematik har jag 
gått igenom referenslistan för vidare litteratur. Jag har även fått litteratur tips av min handledare 
Astrid Schlytter samt kursansvarige Sam Larsson på Stockholms Universitet, Institution för socialt 
arbete. 

6.6 Databearbetning och analys 

6.6.1 Databearbetning  
Vid varje intervju användes bandspelare för att banda in intervjun. Dessa har sedan skrivits ut 
ordagrant, direkt efter varje intervjutillfälle. Banden har ungefär en vecka senare, lyssnats om. 
Detta för att kontrollera utskrifterna ytterligare. Jag transkriberade samtliga intervjuer, då jag antog 
att det skulle vara lättare att se helheten av intervjun innan arbetet med resultatdelen och 
analysdelen skulle påbörjas.  
 
På grund av tekniska problem gick det inte att banda in efterdiskussionen av föreställningen 
Elektras bröder. Vi var därför två som tittade på föreställningen, vi satt inte bredvid varandra och 
antecknade utan vi satt på vartdera hållet. Då det var en kort diskussion på max 10 minuter gick det 
väldigt bra. Vi jämförde i efterhand det vi hade antecknat och det som både hade antecknat 
likadant, har använts i uppsatsen. Väninnan fick efter att jag sammanställt efterdiskussionerna till 
en text läsa igenom och godkänna. Då det var en kort efterdiskussion som följde, så var det inte så 
mycket diskussion som kom fram utan det var vad några sade och tyckte. Det var korta 
kommentarer och ingen längre diskussion.  
 
Det finns två resultatdelar i uppsatsen. I den första resultatdelen redovisas efterdiskussionen under 
de teman som kommit fram. Jag själv kunde inte styra diskussionen då det var skådespelarna som 
höll den. Efter de teman som presenteras så följer en kommentar och en delanalys. 
 
I den andra resultatdelen redovisas intervjuerna, företrädesvis en kort beskrivning av 
familjeförhållanden och ursprung, och ålder. Fingerade namn har givits. Sedan presenteras de data 
som kommit fram under de teman jag valt att rikta in mina intervjuer på både med sammanfattande 
beskrivningar och valda citat. Temana är heder, mansrollen och de skillnader som finns mellan 
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bröder och systrar i familjen. Efter varje tema har jag gett en sammanfattande kommentar och 
analys. 

6.6.2 Analysmetod  
Det finns olika analysstrategier som kan användas som hjälp i sin analysdel (Larsson, 2005, s. 
106). Jag presenterar nedanför vilka analysstrategier som jag har använt mig av i min analysdel. 
 
Meningskategorisering som jag har använt hjälper till att fokusera på att finna sätt att dela in 
intervjumaterialet på ett koncist sätt. Långa uttalande reduceras till kortare mer koncisa meningar. 
Poängen att man reducerar informationsinnehållet till en mer överskådlig beskrivning i till 
exempelvis tabeller (Larsson, 2005, s. 106).  
 
Meningskoncentrering innebär att omfattande redogörelser omformuleras till mer kortfattade 
meningar (Kvale, 1997, s. 174). Under rubriken resultat återfinns både citat och omformulerade 
resonemang från intervjupersonerna.  
 
Meningstolkning innebär att man går mer på djupet, att förstå syften på det valda uttalandet. Jag 
har valt att tolka mina data i ljuset av mina valda analysperspektiv och mot bakgrund av 
hermeneutisk förståelse (Larsson, 2005, s. 106).  
 
Dessa tre olika analysstrategier har jag valt att ta hjälp av i min utformning av analysdel. Jag har 
valt att i min analysdel specificera på några särskilda teman, som kan kopplas till uppsatsens syfte 
och frågeställningar. En relevant kvalitativ analys måste ta sin utgångspunkt i goda beskrivningar 
kring de teman som är i fokus. Efter varje tema finns en delanalys (Larsson, 2005, s. 107).  

6.7 Etiska överväganden  
Kvale (1995) beskriver om etiska frågor på de sju forskningsstadierna jag kommer här nedan ta 
upp de som rör mitt arbete. 
Tematisering: Syftet med intervjuundersökningen är som Kvale benämner det att förbättra den 
undersökta mänskliga situationen. Jag vill få igång ett tankesätt och reflektion kring mitt valda 
ämne (Kvale, 1997, s. 105).  
Planering: Erhållen informerat samtycke av undersökningspersonerna till att delta i 
undersökningen (Kvale, 1997, s. 105). Intervjupersonerna kontaktades minst en vecka innan de 
tackade ja till att ställa upp och tillfrågades om de ville delta, jag beskrev vad syftet till denna 
undersökning var. De fick fundera en vecka, därefter kontaktades de på nytt för att fråga om de 
fortfarande var intresserade. Konfidentialitet garanterades och beskrevs redan från första 
telefonsamtalet. Fingerade namn och andra länder skulle användas. När det gäller fokusgrupperna 
så kontaktade jag skolan och garanterade att namn som skulle peka på vart skolan förelåg inte 
skulle vara med i min uppsats. 
Intervjusituationen: Under intervjusituationen förklarades återigen om konfidentialiteten och hur 
den skall bevaras. Det förklarades igen genom att beskriva på nytt att fingerade namn skall 
användas för att på intet sätt kunna härleda till personerna. Det klargjordes även att bandet som 
användes för att banda in intervjun skulle förstöras efter transkriberingen.  
Utskrift: Vid transkriberingen användes inga namn eller information som kan leda till 
intervjupersonen (Kvale, 1997, s. 105). Vid transkribering av fokusgrupperna användes inte datum 
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som kunnat leda till vart pjäsen spelats, detta för att ytterligare garantera att skolans och elevernas 
anonymitet. 

6.8 Reliabilitet och validitet  

6.8.1 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om noggrannheten i mätningarna och hur undersökningen är utförd. 
Reliabilitetsfrågan hänför sig till forskarens förutsättningar att uppfatta och vilja utsätta sig för alla 
de relevanta kvaliteterna i fenomen han ger sin in på att studera (Ruth, 1991, s. 283). Jag känner 
starkt för att arbeta med detta problem och vill förstå hur männen har det i familjen. Då jag inte vet 
så mycket sen tidigare utan det var bara mina egna observationer la jag det vid sidan om och mötte 
dessa män vid det bestämda tillfället utan förförståelser.  
 
Den kommunikation som uppstod mellan mig och de intervjuade männen var väldigt god Jag har 
själv rötterna i mellanöstern och jag upplevde att männen upplevde min bakgrund som positiv. Jag 
kände att männen upplevde att jag var en av ”dem” och att jag förstod det som sades, då vi har 
liknande bakgrund. Intervjupersonerna kände sig säkra att berätta om sina erfarenheter och 
upplevelser, ibland tog det för givet vissa saker som de ansåg att jag borde veta, men då bad jag 
dem att förklara och att ge exempel. 
 
En av reliabilitetsfrågorna inriktas mot den kvalitén i de data forskaren insamlar. Är den insamlade 
informationen tillräcklig rik på kvaliteter som ger en djupförståelse av fenomenen (Ruth, 1991, s. 
284). Jag använde mig utav upprepande frågor för att se om jag verkligen fick sanningsenliga svar, 
så att jag lättare kan förstå deras livsvärld. Men även fast än att jag använde upprepande frågor så 
är det svårt att vara säker att jag fick fram deras sanna livsvärld. Transkriberingen skedde direkt 
efter intervjun. En vecka efter intervjun gjordes transkriberingen om på nytt, detta för att försäkra 
att jag hade fått deras exakta beskrivningar. Reliabiliteten ökar även om forskaren preciserar det 
problem han vill undersöka så exakt som möjligt innan arbetet inleds (Ruth, 1991, s. 283).  

6.8.2 Validitet  
Validitet är giltighet, till sanningen och en riktighet hos ett yttrande. Ett giltigt argument är 
hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Validitet handlar om att man mäter det 
som är avsett att mäta (Kvale, 1997, s. 215).  
 
I kvalitativ forskning är intervjuaren själv instrument. Validiteten hänger därför i hög grad med 
den kompetens, skicklighet och empati som jag som undersökare har för att kunna studera ett 
fenomen (Larsson, 2005, s. 102). Jag försökte att inte styra in intervjun. Validitet hänger ihop i 
kvalitativ forskning med relevansen i våra data (Ruth, 1991, s. 286). Efter att formulerat 
frågeställningar, kommer i nästa skede frågan vilken typ av data vi bör insamla för att få svar på 
dem. Kan våra data svara på de ställda frågeställningarna? Jag tycker att mina insamlande data är 
innehållsrik för att svara på de frågeställningar och det som jag avsett att mäta. Jag har fått 
informationsrika beskrivningar om männens subjektiva erfarenheter. Den interna validiteten 
handlar om att få täta beskrivningar, vilket jag har fått av de intervjuade männens berättelser. 
Genom att intervjupersonerna har kommit väl till tals kan man anta att den interna validiteten är 
god.  
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När det är citat har jag valt att behålla språket i det exakta ord som det sades utan några ändringar 
för att inte förlora innebörden. Jag har så mycket som möjligt använt fylliga och långa citat så att 
läsaren tar del av deras livsvärld. Jag har under hela arbetets gång försökt hålla mig objektiv och 
självkritisk. 

6.9 Trianguleringsstrategier  
För att stärka reliabilitet och validitet ytterligare i uppsatsen har olika former av triangulering 
använts (Larsson, 2005, s. 109).  
 
Teoritriangulering har jag använt mig utav i denna uppsats, vilket har varit till hjälp då jag 
analyserat det dataunderlag jag fått fram från intervjuerna och efterdiskussionen. Detta för att 
erhålla en större överblick både över fenomenet (Larsson, 2005, s. 109).  
 
Undersökartriangulering har också använts, detta för att stärka validiteten och reliabilitet på mina 
data. En vecka efter att ha transkriberat materialet, lyssnades intervjuerna på nytt för att sedan 
jämföras, för att garantera att rätt utskrifter har gjorts (Larsson, 2005, s. 109).   
 
Triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner syftar till att man kombinerar olika 
vetenskapsfilosofiska positioner vid forskningen (Larsson, 2005, s. 109). Jag har använt både den 
hermeneutiska och den fenomenologiska vetenskapsfilosofiska positionen.   

6.10 Generaliserbarhet  
I kvalitativ forskningsmetod är det svårt att göra generaliseringar. Urvalet är för litet och det är inte 
heller slumpmässigt (Larsson, 2005, s. 118).   
 
Då kvalitativ forskning ser på individuella erfarenheter utifrån individens livsvärld är det svårt att 
göra några generaliseringar. Dessa mäns erfarenheter skiljer sig från varandra även om vissa 
gemensamma drag återfanns, vilket gör det svårt för generaliseringar. Den naturalistiska 
generaliseringen innebär att tyst kunskap verbaliseras genom intervjupersonernas utsagor, och den 
tysta kunskapen övergår då till en formulerad påståendekunskap (Kvale, 1997, s. 210). De 
intervjuade männen uttryckte sina tankar och kunskaper i ord under intervjuns gång. I denna studie 
synliggörs kunskap om bröders roll i familjer med hederskulturella normer och värderingar och en 
naturalistisk generalisering kan anses äga rum.  

6.11 Avgränsningar 
Jag har fått avgränsa fler teman som är av intresse, jag låter det vara för vidare forskning. Temat 
religion skulle ha varit intressant att ha med då två av mina intervjupersoner nämnde religion samt 
att alla tre männen har skilda religioner. Även i efterdiskussionen så nämndes religion. Vilka 
klassamhällen dessa män kommer ifrån, skulle ha varit intressant att fördjupa sig i. Det skulle även 
ha varit intresseväckande att intervjua systrarna i familjen och försökta ta reda på hur de uppfattar 
sina bröder. Hur kvinnorna upplever sina bröders roll i familjer med hedersstrukturer. Nu har jag 
gjort en avgränsning genom att se hur männen upplever sin roll utifrån deras subjektiva livsvärld. 
Jag avgränsade mig även genom att inte intervjua någon forskare inom ämnet. 
 
Jag har även gjort avgränsningar i teorier, där teorier om makt men även ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv om jaget, som något som skapas i relationer och samspel med 
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andra skulle kunna ha varit av intresse. Även i forskningsdesign har jag avgränsat mig genom att 
ha valt kvalitativ studie, jag skulle ha kunnat använda mig utav en mixad design med både 
kvalitativ och kvantitativmetod. Det skulle ha varit intressant att dela ut enkäter i två skolor i 
invandrartäta områden.  

7 Resultatredovisningsform  
Jag kommer att ha två resultatdelar, i den första delen kommer jag att redovisa de data som har 
kommit fram ur de två efterdiskussioner som följer föreställningen Elektras bröder. I slutet av 
denna del kommer jag att ha en sammanfattning och en delanalys. I den andra resultatdelen så 
kommer jag att presentera intervjupersonernas berättelser under de olika teman som jag har valt att 
inrikta mitt arbete på. Efter varje tema har jag tolkat och analyserat det sagda, utifrån de olika 
teoretiska analysperspektiv verktyg som jag har valt.  

7.1 Resultat från fokusgrupperna  
Denna resultatdel är baserad på två efterdiskussioner till föreställningen, Elektras bröder. I denna 
föreställning försöker de synliggöra männen och bröderna i familjer med hedersstruktur. 
Föreställningen är ett samarbete mellan Fryshuset, Uppsala stadsteater och Riksteatern. I Elektras 
bröder står männens liv i fokus. Pjäsen bygger på sanna berättelser som är dramatiserade. Det är 
berättelser om bröder och kusiner som förväntas bevaka och straffa sina systrar, om män som gifts 
bort, män som lever i kärlekslösa förhållanden men som inte får bryta upp och män som förväntas 
ta över den egna gruppens normer och värderingar (www.elektra.nu 2005-11-30). 
 
De två föreställningarna spelades upp på två olika skolor. Skolorna hade köpt föreställningarna. 
Både dessa skolor ligger i invandrartäta områden. De elever som såg denna föreställning var på 
både dessa skolor elever som gick i nian. Efterdiskussionen som kommer att redovisas är på max 
10 minuter. Första efterdiskussionen kommer nedan att kallas för grupp, A medan den andra 
kommer att hänvisas till grupp, B. 

7.1.1 Arrangerat äktenskap, elevernas reaktioner 
I en scen blir sonen Ismet, förlovad över telefon med en flicka, Angelic. Angelic bor i hans 
hemland, han har aldrig träffat henne utan har bara sett henne på bild. Ismet ville inte förlova sig 
men föräldrarna hade ordnat allting och ville detta. Frågan till publiken var hur skulle Ismet, sonen 
i familjen göra för att konfrontera sina föräldrar? 
 
I den första efterdiskussionen i grupp A så påpekade många att Ismet bör konfrontera sina föräldrar 
och vägra prata med Angelic i telefon. Ismet bör prata med sina föräldrar och förklara att han inte 
vill förlova sig med en person som han aldrig träffat förut. Han ska vägra att förlova sig med henne 
då han inte är kär i Angelic och de inte kan tvinga honom, kommenterade några. 
 
I den andra efterdiskussionen i grupp B så påpekades det av alla som uttalade sig att Ismet bör säga 
emot sina föräldrar. En person i publiken påpekade att nu när allt redan var bestämt så skulle det 
vara svårt för Ismet att inte förlova sig med unga kvinnan från hemlandet. Han borde ha tagit upp 
detta tidigare med föräldrarna. Det skulle nu vara pinsamt för föräldrarna som redan hade bestämt 
och ringt upp flickan för att de skulle förlova sig per telefonen. Det skulle vara pinsamt för 
föräldrarna nu om han sa nej. Då reagerade många i publiken med att säga att Ismet inte skall bry 
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sig om sina föräldrar och pinsamheten utan han måste säga nej nu, man kan inte gifta sig med 
någon man inte tycker om menade man.  

7.1.2 Vad gör du om de ser din syster på stan med en man? 
På frågan hur de skulle reagera om de såg sin syster tillsammans med en ung man på stan så var 
det blandade reaktioner och kommentarer. 
 
I grupp A var det en person som sa att han skulle slå sin syster om han såg henne med en man. En 
annan person skulle konfrontera systern och fråga ut henne om det var hennes pojkvän, och skulle 
hon då svara ja, så skulle han ha slagit henne. Om hans syster då skulle bli uppkäftig och säga att 
hon får göra som hon vill, då skulle han skjuta henne, påpekade han. En annan menade att han 
först skulle konfrontera sin syster, skulle hon berätta att hon har en pojkvän så skulle han inte 
längre ha en syster kvar, för att han då skulle frysa ut henne.  
 
En ung man i publiken kommenterade att det är skillnad mellan systrarna och bröderna, det är inte 
samma regler för dem. De flesta instämde. Han fortsatte berätta att en bror får ha flickvänner men 
hans syster får inte ha det, för då får hon ett dåligt rykte. En ung man gav synpunkter på detta och 
påpekade att man inte ska lyssna på rykten. En ung kvinna i publiken frågade då varför killar får 
göra mycket mer, men så fort en kvinna gör samma sak så får hon ett dåligt rykten. Den unga 
kvinnan fortsatte att berättat att en kvinna borde få göra sina egna val, vill hon ha ett sexuellt 
förhållande med en man så ska hon få göra det. En ung man kommenterade uttalandet och 
berättade att man inte kan strunta i rykten om en kvinna får ett dåligt rykte, vem skulle då vilja 
vara med henne.  
 
I grupp B, så var det även här blandade kommentarer på hur de skulle reagera, om de såg sin syster 
på stan med en man. Några skulle konfrontera sin syster och några berättade att de skulle ha slagit 
henne. En av eleverna skulle gå fram till sin syster och tillrättavisa henne framför mannen och 
framför alla på stan. Han skulle på detta sätt få henne att skämmas och att ge igen för att hon har 
skämt ut honom genom att ha gått ut ensam med en man. En annan skulle ha avvaktat till hans 
syster hade kommit hem med att fråga ut henne. Skulle hans syster då ljuga så skulle han slå henne 
och skvallra för föräldrarna. 

7.1.3 Sammanfattning  
De flesta elever som deltog i efterdiskussionen påpekade att det är skillnad på kvinnor och män. En 
kvinna ska inte göra samma saker som en man påpekades det och de flesta instämde. Skulle 
brodern få syn på sin syster ihop med en man, så skulle han slå henne eller tillrättavisa henne och 
en person skulle även förneka henne som hans syster. När det gäller Ismet, sonen som skulle 
förlovas bort med en kvinna han inte kände, kommenterade de flesta detta med att föräldrarna inte 
kunde tvinga honom. Han bör säga emot föräldrarna och vägra detta. En person förklarade att 
Ismet borde ha tagit upp det tidigare med föräldrarna, och inte nu när flickan väntade vid luren. 
Det skulle vara pinsamt för föräldrarna att inte gå med på det nu.  
 
Här kan man se att en ung man redan vid tidig ålder, ca 16 år, vet vad som gäller. De har starka 
åsikter om hur de skulle bete sig om de skulle få syn på sin syster med en man på stan. Dessa unga 
män lär sig i tidig ålder vilka regler som gäller för honom och sin syster. De drog snabbt slutsatsen 
att mannen som var med systern var en pojkvän. Att se sin syster på stan med en man ger upphov 
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till att skvaller väcks, även om det kanske bara är en klasskamrat. Kravet på kvinnlig oskuld innan 
äktenskapet är absolut och flickor tillåts därför inte att vistas i några sammanhang som kan ge 
anledning till att skvaller väcks om att deras oskuld inte skulle vara bevarad (Almqvist& Broberg, 
2000, s.136).  

8 Resultat från intervjuerna 
8.1 Presentation 
I denna resultatdel kommer intervjupersonernas utsagor att presenteras. Jag kommer kort att 
beskriva de tre olika intervjupersonerna, vilket land de ursprungligen kommer ifrån och om 
familjens sammansättning. Jag kommer därefter att presentera intervjupersonernas berättelser 
under de teman som jag valt att inrikta mig på. Temana är heder, mansrollen och skillnader mellan 
en bror och en syster. Efter varje tema har jag en sammanfattning och en delanalys. I slutet av detta 
kapitel finns en sammanfattande resultatbild och sammanfattande tolkning. 

8.1.2 Presentation av intervjupersonerna 
Robin 32 år, är ursprungligen från Jordanien. Hans närmsta familj bor kvar i Jordanien, han reste 
själv till Sverige när han var 17 år. Han bor ensam. Robin har två syskon, han är yngst i familjen, 
han har en äldre bror och en äldre syster.  
 
Pelle 19 år, är från Syrien. Pelle är uppväxt i Sverige. Han bor hemma med sin familj och sina 
syskon. Han är yngst i familjen och har tre äldre systrar, de är i åldrarna 24, 23, 21.  
 
Anders 25 år, är ursprungligen från Turkiet och har bott i Sverige i sju år. Han bor hemma med sin 
familj. Han är det äldsta barnet i familjen, han har tre syskon, två bröder och en syster. Systern är 
22 år, bröderna är 20 år och 17 år gamla.  

8.2 Heder 

8.2.1 Hedersbegreppet  
Robin beskriver att han förknippar hedersbegreppet med att man avstår från att göra något olagligt 
eller skamligt.  
 
Pelle däremot kopplar ihop hedersbegreppet med mordet på Fadime. Han beskriver att han tänker 
på hedersbegreppet förknippat med Fadime. Hon blev mördad för att hon umgicks med fel 
personer och gjorde saker hon inte borde göra, berättar han. Han fortsätter sen att beskriva att det 
är viktigt att man bär upp familjens heder på rätt sätt och att man inte skämmer ut familjen. Man 
ska vara trevlig som person menar Pelle och inte visa en fel sida för andra.    

               ”Jag tänker på flickor som råkat ut för problematik då de legat med killar och föräldrarna 
har varit lite hårda å dödar dem. Heder är förknippat med tjejerna, de ska vara bra tjejer, 
inte ligga med killar”.  

    
Så här beskriver Anders vad hedersbegreppet betyder för honom: 

”Heder är när man bär upp ens familjs huvud. Det är flickan i hemmet som bär hedern i 
familjen, hon bär hela familjens heder, mer än sönerna ” 
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En kvinna är den allra viktigaste personen som bär hedern i familjen berättar Anders. Om sonen 
gör något fel så är det mer accepterat, ingen säger något, jämfört med om det vore dottern i 
familjen. Enligt deras traditioner skulle det inte vara legitimt. Om syster gör ett felsteg så glöms 
det inte bort berättar Anders. Allas ögon är på familjen. Om något händer som äventyrar familjens 
heder så isolerar omgivningen familjen, ingen umgås eller pratar med familjen längre. 

8.2.2 Familjens syn på hedersbegreppet  
Robin berättar att för honom innefattar begreppet familj hans mamma, pappa, en bror, en syster 
och en stor släkt utöver detta. Han berättar att hans föräldrar mer än han associerar heder med 
sexualitet och sociala problem, och att detta avtar från generation till generation. Robin förklarar 
att hans farföräldrar i sin tur hade starkare tankesätt på heder sammankopplat med sexualitet än 
vad hans föräldrar har.  
 
Pelle beskriver sin familj, där han och hans systrar och hans föräldrar ingår, men även hans 
släktingar definierar han som hans familj. Pelle anser att hans föräldrar och släkt ser på heder på 
samma sätt som han gör. Pelle menar att föräldrarna och släkten kopplar samman hedersbegreppet 
med kvinnor, sexualitet och familjens anseende.   

”Mina systrar och mina kvinnliga släktingar ska vara fina tjejer och inte skämma ut 
familjen” 
 

Anders definierar familj där hans föräldrar och syskon och hans släktingar ingår. Han berättar att 
föräldrarna självfallet har samma tankar som han har angående heder. De knyter samman heder 
med kvinnor och deras sexualitet. 
 ”Jag har växt upp med de här tankarna, så min familj tänker på samma sätt. Jag har ju 

lärt mig av mina föräldrar och mina föräldrar har lärt sig av sina föräldrar” 

8.2.3 Hedersvåld och hedersmord  
På frågan om hedersmord drar Robin en djup suck, han har svårt att förstå att sådana tankar 
fortfarande lever kvar hos vissa och att det tillämpas. 

 ”Pust det känns som folk fortfarande har en mentalitet kvar sen 1700-talet än idag, det 
känns som väldigt obegripligt. Jag antar att de flesta av de killarna och männen som begår 
de brotten, för dem är det tillåtet att göra exakt samma saker med andra tjejer. Och sen är 
det inte tillåtet för deras systrar, mödrar och deras kvinnliga släktingar. För dem är det 
inte tillåtet att göra det men för det manliga släktingarna är det helt okej” 

 
Robin anser att det är fel att när kvinnor gör samma saker som männen så kan de råka ut för brott 
eller mord. På samma sätt som det är tillåtet för honom ska det automatiskt vara tillåtet för hans 
syster och kusin eller vilken kvinnlig släkting som helst. Samma regler ska gälla för alla. Hans 
föräldrar tänker annorlunda på att en syster och en bror ska ha samma regler.  

 ”Jag tror att de ser lite hårdare på de sakerna, är nästan säker på det, det är ok om jag har 
en flickvän eller … har flickvän inte bara att ha en platonisk relation till henne även om vi 
har en viss sexuell fysisk kontakt är det tillåtet. Men om en kvinnlig släkting har samma 
sexuella relation är det inte tillåtet men att hon bara träffar någon i det meningen att de 
någon gång kanske ska ingå äktenskap då är det tillåtet så länge det inte blir fysiskt” 
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Om hans syster skulle ha haft en sexuell relation innan äktenskapet skulle det inte ha lett till 
hedersrelaterat våld eller mord i hans familj, berättar han. De skulle istället inta en hård ställning, 
där de exempelvis skulle ha tvingat hans syster att gifta sig med personen. De skulle troligtvis även 
frysa ut henne och med det menar han att de skulle vara väldigt kalla mot hans syster i det dagliga, 
de skulle kanske sluta prata med henne.   
 
Pelle anser att mord, det är att gå för långt, det ska man inte göra.  

”Man ska inte gå så långt… nej inte mord nej inte så, man kan sluta prata med flickan och 
tjafsa med henne, jag hade bråkat med henne, min syster men aldrig dödat henne. Jag 
skulle kanske slagit killen” 

 
Han fortsätter att berätta att han inte heller tror att familjen skulle ha begått mord eller våld i 
hederns namn, de tänker som han gör i dessa frågor.  

”Samma som mig … de skulle aldrig misshandlat, men kanske inte prata med henne. Jag 
och min pappa är männen i huset så sen resten är kvinnor, om vi har kontroll så har resten 
också kontroll, vi skulle ha blivit irriterade men aldrig dödat henne. En tjej enligt våra 
traditioner bör inte gå längre med en kille, det är fel”.   

 
Anders ville först inte svara på frågan, utan han ville prata om systerns roll. Han ställer sig frågan, 
varför en flicka ska bete sig på ett sätt som kan leda till hedersmord och våld. Han förstår inte 
varför flickan ändå ska trotsa och bete sig på ett sätt hon inte bör göra. På frågan om han kan tänka 
sig sin reaktion om hans syster skulle träffa en man som hon hade ett föräktenskapligt förhållande 
med, hur han skulle reagera svarade han:  
 ”Men varför göra fel… med en kille. Varför… varför ska hon testa… Jag vet inte om hon 

skulle göra det hur, jag skulle reagera… jag vet inte vad jag skulle göra det hänger mycket 
ihop med omgivningen, vad och om jag hör mycket skitsnack från omgivningen. Killar är 
okej att ta steget längre, det är normalt men flicka kan inte, hon ska bli mor. ” 

 
Han fortsätter att berätta att det hände en gång under hans uppväxt i hemlandet Irak, att en bror 
mördade sin egen syster då han upptäckte att hon inte längre var oskuld. På frågan vad han ansåg 
om denna broderns handlande svarade Anders:   

 ”Alltså han vet för det första inte vem killen var, och för det andra så låg hon med en kille. 
Hon är ju hedern… och hon bär familjens heder. Hur såg familjens status ut efter detta? 
Han kände väl att han blev kvitt problemet… så inte någon skulle säga… åh din syster 
gjorde så och så. Enligt de traditionerna så var det fel det hon gjorde”. 

 
Anders berättar vidare att den här broderns enda val var att mörda systern. 

 ”Om han ska prata med henne bara, och säga varför gjorde du så… och inte döda henne 
så kommer inte flickan kunna förhindra att hon går längre med en kille, hon kan inte 
längre motstå… hon skulle göra om det, har hon gjort det en gång kommer hon att ligga 
med fler. Det han gjorde var rätt.” 

8.2.4 Sammanfattning. 
Jag har gjort en sammanfattande meningskategorisering av temat; heder och som framgår av tabell 
1. Alla tre män redogjorde att familjen även inkluderade en stor släkt. Dessa män kommer från ett 
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kollektivistiskt samhälle, en familj för dem är inte bara kärnfamiljen, utan det innefattar även en 
stor släkt utöver.  

 
Tabell 1: Sammanfattande meningskategorisering för temat heder.   

Interv-
jupers-
oner 

Vad förknippas heder med? Delar familjen 
samma åsikter om 
heder? 

Är heders- 
mord rätt?  

Konsekvenser av att 
systern förlorar oskulden 
före äktenskapet 

Robin Att göra något skamligt Nej, associerar mer 
med kvinnor och 
deras sexualitet 

Nej Systern tvingas att gifta sig 
med personen och hon blir 
utfryst av familjen 

Pelle Kvinnor och deras sexualitet. En 
hederlig man ska övervaka sin 
syster så att hon förblir kysk 

Ja Nej Slutar prata med systern och 
bråkar med henne. Skulle 
utlösa våld mot killen 

Anders Kvinnor och deras sexualitet. En 
hederlig man ska övervaka sin 
syster så att hon förblir kysk 

Ja Ja Allt hänger ihop med 
omgivningens reaktion på 
händelsen 

 
Det föreligger en samstämmighet mellan intervjupersonerna när det gäller den allmänna 
beskrivningen av heder. Alla tre männen betonade ordet skamligt i deras beskrivning av heder. Det 
som skiljde dem åt i beskrivningen av heder, var att två av dessa män mer direkt beskrev att heder 
hänger ihop med kvinnor och deras ärbarhet. Samma två män beskrev även att heder hänger till en 
viss grad även ihop med en man. En hederlig man ska se till att hans syster förblir kysk. Man kan 
även utläsa av tabellen att det föreligger likheter mellan intervjupersonerna när det gäller de tre 
familjernas normer och värderingar. Alla tre män beskrev att deras familjer förknippade heder med 
kvinnorna och deras kyskhet.  
 
Det föreligger även olikheter när det gäller familjernas normer och värderingar. Ett exempel var de 
tre männens beskrivningar på hur deras reaktion skulle se vara om systern skulle ha ett 
föräktenskapligt förhållande. En man beskrev att familjen skulle ha tvingat systern att gifta sig med 
personen och frusit ut henne, men han skulle aldrig ha misshandlat henne. Denna man verkar 
komma från en familj som använder mindre våld. En annan man beskrev att det är fel att mörda sin 
syster, han skulle ha brukat våld mot mannen istället, han beskriver att familjen skulle ha slutat att 
prata med systern. Den tredje mannen ville inte prata om sin reaktion, då han hade det svårt att 
sätta sig in i tanken på att systern skulle kunna göra ett felsteg. Han tog upp omgivningens 
betydelse till hur han skulle reagera. Han sympatiserade samtidigt med en man som mördade sin 
syster i hederns namn.  
 
Två män delar familjens normer och värderingar medan en tar avstånd från dessa normer och 
värderingar. De två männen som delar familjens värderingar bor fortfarande hemma, människor 
formas av de rådande tankesätten i hemmet. En av männen levde sina första sjutton år inom 
hemmet, sedan flyttade han ensam till Sverige, där de har ett annan synsätt. Denna man tar avstånd 
från dessa normer och värderingar och anser att det är fel att en kvinna drabbas när hon beter sig på 
samma sätt som hennes bror. 

8.3 Mansrollen  
Robin berättar hur en man ska vara i hans kultur. Han berättar om de förväntningar som finns på 
hur en man ska vara. Robin förklarade att en man ska stå upp och försörja sin familj. En kvinna får 
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jobba säger han men att det åligger en man att ordna familjens ekonomi. Man ska även föregå med 
ett gott exempel i uppfostringen. 

”Oftast så, det där med känslor och sånt det är inte det viktigaste, det viktigaste är att man 
ska vara klippan som alla håller sig i.  Det här med egenskaper, så ska en man så fort ett 
problem inträffar inte braka ihop, då ska man vara hård och tuff”. 

 
Pelle beskriver att en man ska vara försörjaren i familjen, en man ska känslor. En man ska även ha 
makten i familjen och kunna bestämma.  

 ”Jag skulle vilja ha makten över min fru, jag vill känna mig som en man. Jag ska 
bestämma. Jag måste känna lite att jag har kontroll.” 

 
Han berättar vidare att en man ska ha mer makt och kontroll, och det anser han är bra och rätt. Han 
talar även om att han har blivit uppfostrad med att ta hand om sina systrar sedan barnsben. Det är 
så hans kultur ser ut säger han.  
 
Anders talar om att en man inte behöver ha studerat. Ifall att han skall studera så är det bra men 
inte nödvändigt. En man ska vara ansiktet utåt, och då menar inte Anders stark fysisk utan mentalt, 
anledningen är att han ska kunna och förstå mycket. Han fortsätter berätta att en man ska vara 
försörjaren i familjen. När man ingår äktenskap så ligger det på mannen att försörja familjen och 
barnen.    

”Han ska även ha kontroll över kvinnan han ska veta vart hans fru är vart hon har 
varit…så om folk frågar var är din fru…a jag vet inte nej det går inte. Han måste vara med 
henne och ha kontroll. Han måste bestämma över familjen inte som frun vill. Kvinnor 
pratar skitsnack mycket och de kan förstöra för en familj, det blir problem. Så om en fru 
lägger i sig så blir det problem och vi har sett mycket sånt. En man måste låta bli att hans 
fru lägger sig i.” 

8.3.1 Övervakning 
Robin berättade att det absolut inte var så att han var tvungen att övervaka sin syster, utan då hans 
syster var äldre än honom så var hon istället tvungen att passa upp honom. Robin beskriver även 
att om han skulle vara äldre än systern så skulle han ändå inte ha haft den övervakande rollen. 
Hans bror är äldst och han har aldrig sett eller hört att hans bror har haft den övervakande rollen. 
Robin har däremot sett i andra familjer där både den äldsta och yngsta sonen i familjen har haft en 
dominant roll över sin egen mor och systrar. 
 
Pelle berättar att om han skulle ha haft en yngre bror så skulle han ha givit honom mer frihet än 
vad hans systrar får. Om hans systrar vill resa måste han ha någon som han litar på som följer med, 
om inte han själv kan följa med. Någon som han litar på kan vara, en manlig släkting eller en 
kvinnlig, men då ska hon vara äldre och gift. 

”Jag försöker att passa mina systrar så att de inte hamnar där. Jag låter dem inte gå på 
disko så att de inte hamnar snett och fel, jag passar upp dem så att de inte hamnar där. Jag 
försöker kontrollera så gott jag kan att de inte hamnar där. Om det råkar hända så är det 
inget mer jag kan göra … då har jag gjort allt i min makt … inget jag kan göra åt det”. 

 
Anders berättar om den tillsyn han måste ha på sin syster hela tiden.  
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 ”Vi bröder måste följa med, vi måste veta var hon är hela tiden, var är hon, vad gör hon 
med vem är hon de här frågorna ställer vi alltid. Vi måste veta … vi måste. Vi måste ha 
vårt öga på henne”. 

 
Anders fortsätter att berättar att en man ska ha kontroll och makt över sin syster. Händer det något 
med hans syster så skulle ingen vilja ha honom i familjen som make. Ingen skulle vilja ha honom 
då han har misslyckats med att ha passat sin syster på rätt sätt.  

”Vi alla växer upp med samma regler, man ska ta hand om sin syster. Jag följer med min 
om hon ska ut och passar henne och lär henne så att hon inte hamnar fel”. 
 

Han beskriver även att det inte var någon skillnad mellan honom och hans bröder vad gäller en 
sons roll i familjen.   
 ”Vi alla växer upp med samma regler, man ska ta hand om sin syster. Jag följer med min 

om hon ska ut och passar henne och lär henne så att hon inte hamnar fel”. 

8.3.2 Sammanfattning och delanalys  
Tabell 2: Sammanfattande meningskategorisering för temat mansrollen 

Intervju 
personer 

Vad innebär det att vara bror i familjen? Övervakar de sin syster?   

Robin Försörjaren, förebild, man ska vara tuff och 
hård. 

Nej 

Pelle Försörjaren, ha makten och kontrollen över 
systern 

Ja, måste övervaka och passa systern, så hon inte 
hamnar fel 

Anders Försörjaren, ha makten och kontrollen över 
systern 

Ja, måste övervaka och passa systern, så hon inte 
hamnar fel 

 
Sammanfattande meningskategorisering av temat; mansrollern framgår av tabell 2. Alla tre män 
hade en samstämmighet på hur de upplever sin roll som bror. Männen tog upp försörjning, som 
något som åligger mannen. Två av dessa män tog även upp att en bror ska ha makten och 
kontrollen över systern. Den man som beskrev att en man ska var tuff och hård upplever jag också 
menar att en man ska ha makt och kontroll i familjen. Alla dessa män karakteriserar en man, som 
en person som har makt. Har de ingen makt upplever de sig inte som riktiga män.  
 
Det föreligger olikheter mellan männens tankesätt om sin roll gentemot systern. Två av männen 
beskrev att de måste övervaka sin syster så att hon inte hamnar fel. En av dessa män motsatte sig 
detta. Han berättade att det snarare var systern som övervakade honom, då hon var äldre. Dessa 
bröder har hela tiden förväntningar riktade mot sig om hur de ska vara och bete sig. De tillskrivs 
och får normer, på hur en bror ska vara i familjen (Trost & Levin, 1996, s. 128). Två av dessa män 
måste kontrollera och övervaka systern, då detta förväntas av både familjen och omgivningen. Det 
råder en gemensam uppfattning mellan de tre intervjupersonerna, vad gäller de konsekvenser av att 
inte följa de förväntningar som finns på deras roll som bror. Alla männen känner till de 
konsekvenser som kan medföras. Även den man som inte delar familjens värderingar och normer 
känner till reglerna. Männen beskrev att en status och maktförlust i familjen kan medföras om inte 
de följer de förväntningar som de har. Två av männen beskrev även att omgivningen skulle se ner 
på familjen.  
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8.4 Skillnader mellan bröderna och systrarna i familjen 
På frågan om det finns skillnader i familjen mellan bröderna och systrarna, svarade Robin att det 
inte finns det några skillnader bortsett från det sexuella. Även vad gäller förhållanden så berättade 
Robin att det inte fanns några skillnader emellan syskonen, samma sak gällde för båda. 
 ”När det gäller förhållanden… hon får träffa killar, det har hon gjort. Hon får gå ut som 

hon vill, mer eller mindre samma saker gällde även mig, när jag gick ut förväntade sig 
mina föräldrar att jag skulle tala om att jag kommer hem kanske om tre dagar klockan 14 
och kom jag inte hem då blev de oroliga. Men det är inte så att de hade fastbestämda 
regler för alla att alla skulle vara hemma klockan 10 på kvällen det var inte så utan de 
förväntade sig att vi skulle tala om när vi skulle komma tillbaks när vi var ute. När det 
gäller det sexuella där gick gränsen”  

 
När de gäller skillnader i hemmet, berättade Robin att det fanns skillnader med städningen. Att 
städa och laga mat det låg på kvinnorna i hemmet. Arbete och att tjäna in pengar, att bära tunga 
saker, flytta på möbler och att måla det ålåg mannens uppgifter.    
 
Han berättar även att det enda som hans föräldrar gjorde skillnad på under deras uppväxt, var det 
sexuella. Det fanns annars inga skillnader, hans föräldrar uppfostrade dem inte med skillnader bara 
för att han var man och hans syster var kvinna. Robin har alltid trott på jämställdhet.  
 ”Jag tror även att jag har kommit till Sverige och bott själv sen jag var sjutton det har 

inverkat jag har inte fått samma influenser från äldre släktingar eftersom jag har bott själv 
mer eller mindre sedan dess. Dessutom är jag inte typen som diskuterar så mycket sociala 
saker med släkten så jag har mest påverkats av vänner och bekanta.”  

 
Robin berättar att man inte pratar om varför det är skillnader mellan kvinnorna och männen, han 
beskriver att det i mellanöstern är tabu att prata om detta. Man uppfostrar med exempel eller 
genom att prata. Han berättar att familjen pekar på exempel i omgivningen på beteenden som 
acceptabla och oacceptabla, för att lära sina barnen.   
 
Pelle berättar att det visst finns skillnader i hemmet mellan honom och hans systrar, och att det är 
större kontroll på hans systrar. Hans systrar får inte göra lika mycket som han får.  
 ”Jag går ut, jag festar mer än de jag reser mer än de… de är hårdare kontroll vart de går 

än vad det är för mig. Jag träffar tjejer, men försöker ändå låta bli att ta hem dem. Jag har 
lite lättare än mina systrar,,, de får gå ut men jag måste veta vem de är”. 

 
Han beskriver att det även finns skillnader i hemmet då det gäller städningen och andra 
kvinnosysslor som att laga mat det faller på kvinnorna i hemmet, hans mor och hans systrar. Hans 
uppgifter i hemmet är sådant som han beskriver att hans systrar anser faller på honom, då han är 
mannen i huset och det kan handla om att såga träd och ordna saker i hemmet. Han fortsätter att 
berätta om andra skillnader i hemmet om vem som bestämmer och om diskotek.  

”Jag och min pappa bestämmer, vi försöker iallafall. Sexualitet där går gränsen för mina 
systrar. Både pojkarna och flickorna i familjen borde respektera föräldrarna… jag skulle 
inte låta min syrra göra det som jag gör. Min syster skulle inte få gå på disco… jag förstår 
att tjejer de vill ha kul och så … jag låter mina systrar gå på fester anordnade av personer 
från vårt land, våra fester, för att jag vet att de är säkra där, jag har mer kontroll, jag vet 
vad som finns. När de är ute på diskotek… är de ensamma med folk jag inte känner som är 
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med dem… det är kontrollen att veta vad som händer med dem. För på diskotek det är 
mycket som händer, det är många killar som inte fattar något. Man vet aldrig… men våra 
fester man vet när de kommer hem, och att de kommer hem med bil, man vet att de är där, 
på diskotek vet man aldrig”.  

  
Pelle berättar att han inte skulle vilja att hans syster skulle ta fel väg. Men skulle det vara så att hon 
ändå väljer att trotsa familjens regler och väljer sin egen väg, så skulle han inte kunna hindra henne 

”Jag vill inte att mina systrar går ut med en massa killar och att de inte följer familjens 
regler … Jag kommer att vara besviken om jag hör att mina systrar inte följer familjens 
regler… skulle inte vilja låta det hända att de väljer fel väg. Jag känner att mina systrar 
kommer att gå rätt väg.  Men gör hon inte det i alla fall så kan jag inte göra så något.  

 
Pelle berättar även att hans systrar måste vara på ett visst sätt för att ses som fina flickor, de måste 
exempelvis respektera familjen och följa reglerna, man måste alltid tänka på familjen. Vill hans 
systrar gå ut får dem det, men han eller några äldre helst manliga släktingar måste följa med.  
 
Anders menar att det inte finns någon skillnad i hemmet mellan honom och hans syster. 

”Alltså det finns inga skillnader, det är samma respekt.”  
 

Vidare berättar han att det visst finns skillnader, han får komma hem sent på natten, vilket hans 
syster inte får. 

”Alltså jag får komma hem klockan 04 på natten jag är en man. Men om en tjej… tänk om 
hon blir våldtagen på natten, på dagen blir hon inte våldtagen. Hon kan inte ta hand om 
sig själv, hon är inte som en man, inte lika stark även tankemässigt… Alltså min syster får 
gå ut o sånt det är inte så att hon är instängd men vill hon komma hem kl 24 på natten, 
varför förstöra sitt liv”. 

 
Anders fortsätter att berätta om andra skillnader som finns i hemmet. I hans hemland säger han så 
är det sällan att kvinnor arbetar. Anledningen till detta menar han är att det ger en kvinna för 
många anledningar att gå hemifrån. En man städar inte hemma utan det åligger kvinnorna. Detta 
gör hans syster och mor, han går ut och tjänar in pengar till hemmet. På frågan om hans syster 
också får gå ut och festa är det ett starkt nej.  
 ”Nej, jag eller mina andra bröder måste följa med… man vet inte vad som händer, livet är 

så. För det första vägen till festen, och för det andra, festen vilka killar är där, vad för fest 
är det”.          

8.4.1 Flick- och pojkvänner  
Robin får ha flickvänner och även hans syster har fått ha pojkvänner. Men gränsen för hans syster 
är oskuld. Hon får ha pojkvän men får inte enligt föräldrarna gå längre med honom.  
 
Pelle får ha en flickvän, och hans syster får ha en pojkvän om han och familjen vet om det. Hans 
systrar får ha pojkvänner om de tänker en framtid med honom, inte bara för att ha kul.  
 
Anders berättar att han inte får ha flickvän, likaså hans syster. Han kan umgås med en flicka men 
bara om han i tankarna har giftermål inte annars. 
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”Antigen flickvän till att jag funderar på att gifta mig med henne okej men annars vad ska 
jag med henne till, ligga med henne nej jag går inte med på det. Jag vill inte och min syster 
får absolut inte det. När jag ser någon som ligger med en tjej så säger jag till honom har 
du ingen syster?  Om någon skulle göra samma sak med din syster vad skulle du göra”  

8.4.2 Giftermål 
Robin berättade att han får gifta sig med vem han vill, hans föräldrar ger bara råd om vad de 
tycker och tänker. Det är han som i slutändan bestämmer vem han vill leva livet med, då det är han 
som kommer att leva med personen och inte hans familj. Det viktigaste är vad han själv tycker om 
personen och att han trivs.  Han beskrev en erfarenhet då han var intresserad av en kvinna som 
hans föräldrar ogillade, men att det var han som valde. Jag frågade Robin om han kunde gifta sig 
med vem som helst oavsett religion och land.  

”Jag tror nog att de inte skulle vara glada men att det skulle gjort på samma sätt…att vi 
tycker inte att du ska gifta sig med henne för att hon har en annan religion och de skulle 
säkert rada upp en massa orsaker men det skulle avsluta men i slutändan så är det ditt liv 
du får avgöra och vi stöttar dig oavsett.” 

 
Robin beskriver att familjen till viss del försöker presentera honom för kvinnor som skulle passa 
för ett äktenskap. 
 ”De skulle inte göra det om jag var 23-24 men nu tycker de att jag har kommit upp i den 

åldern att jag borde hitta någon att gifta mig och nu börjar de tycka att jag är för gammal 
och nu försöker de… det är inte så att de kommer hem med en flicka i handen men de gör 
lite antydningar a typ vad tycker du om den tjejen hon är söt hon är väluppfostrad.”  

 
Om det finns några skillnader vad gäller giftermål mellan honom och hans syster berättar Robin att 
det inte finns. Hans syster träffade flera män innan hon gifte sig, hans föräldrar talade om vad de 
tyckte om personen ifråga men att det tillät valet på henne, då det var hennes liv och hon fick 
bestämma.  
 
Pelle svarar på frågan om giftermål att han inte får gifta sig med vem som helst. 
 ”Hm Jag får inte gifta mig med en person med en annan religion… min mamma vill ha en 

från samma land… om jag inte hittar en med samma nationalitet då kanske från ett annat 
land men så länge hon har samma religion.”  

 
Han beskriver att det är samma regler som gäller för hans syster, det viktigaste är att personen inte 
har en annan religion.  
 
Anders svarar på frågan om han får gifta sig med vem han vill att han inte får det  
 ”Nej hon måste ha samma religion och familjen måste känna familjen och flickan måste vi 

veta om hon kan vara en bra mor och fru till mig. Familjen väljer en fru till mig.”  
 
Anders berättar att familjen är den som väljer kvinnan som är tänkt och som passar till att bli hans 
fru. Han berättar att det självklart är han som godkänner valet. Samma regler för giftermålet gäller 
för hans syster.  
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8.4.3 Vad de anser om skillnaderna.  
Robin anser att det inte ska finnas några skillnader. Om en kille får göra något ska även hans 
syster få göra samma sak. Förlorar en kvinna oskulden innan giftermålet och om det handlade om 
kärlek, så tycker han inte att det är några problem. Skulle kvinnan däremot förlora oskulden bara 
för att hon kände för att ha ett sexuellt förhållande med vem som helst, då anser han att det är fel. 
Det här menar han gäller både kvinnor och män, ingen skillnad.  
 
Han skulle vilja ändra på synen på sexualiteten. Han berättar även att det finns många 
könsskillnader i samhället, det är inte jämställt mellan könen. Robin tycker att om något är 
accepterat för en man ska det vara det för en kvinna, annars bör man förbjuda det för båda. Han 
tycker att det är konstigt när en man själv tillåter sig att ha ett sexuellt förhållande, men som 
förbjuder sin syster. 

”Jag tror att deras tankesätt har formats mest av deras föräldrar och äldre släktingar som 
försöker att föra över de traditioner o kulturella tankesätten i livet till det manliga könet. 
De måste våga ifrågasätta de äldre, gamla traditionerna och kulturen som de försöker 
överföra. Jag tror att dessa pojkar är rädda att säga emot sina föräldrar, så att de inte ska 
råka ut för utfrysning eller aa bestraffning eller vad det kan vara”. 

 
Robin berättar att med bestraffning menar han till exempel att man blir nedvärderad. En man ses 
inte längre som en riktig man, de förlorar sin roll i familjen. Han beskriver att det i princip inte är 
någon som har makt som skulle vilja lämna ifrån sig makten. Män har makt i sådana kulturer 
påpekar han. 
 ”Jag tror inte någon vill ge av sig, vill förlora en del eller hela den makten man har bara 

för att man ska stå på någon annans sida utan de får sköta sitt och jag behåller den makten 
jag har.”  

 
Pelle berättar att han tycker att det är bra med att det finns skillnader mellan kön. 
 ”Ja men det tycker jag, det är bra med skillnader tjejer inte kan ta hand om sig själva. Bra 

med skillnader men inte så jätte mycket skillnader.”  
 
Pelle tycker att det är bra med de traditioner som finns och han kommer att uppfostra sina barn 
med samma regler och uppfostran som han fått. Han berättar att han tycker att det är väldigt fel i 
Sverige som det ser ut nu. Pelle menar att flickor vid 14 års ålder numera har förlorat sin oskuld. 
Han vill ha kvar traditionen med att kvinnan ska vara oskuld innan hon gifter sig. Han tycker att 
det är farligt som vi lever nu, och att det är väldigt skrämmande. Han berättar att när han växte upp 
så var det inte alls så här, sexualdebuten går ner i åldrarna för mycket, han tycker att vi går mot fel 
tider.  
 
Anders ”Det har alltid varit så sedan vi föddes har vi sett hur det ska vara och vi har blivit 

uppfostrade på det sättet, mina föräldrar är äldre än oss de vet det här, och det är de äldre 
och äldre som har i sin tur lärt dem. Det kan och vet”.  

 
Anders anser att det är bra med de skillnader som finns. Han tycker inte det är bra som det är i 
Sverige. Människor ligger med varandra och de får barn innan de har ingått äktenskap, det tycker 
han är helt fel.  
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 ”Det är synd. Flickan måste tänka, hon kommer så småningom att bli mor och uppfostra 
sina barn, vadå sova med en massa killar. En flicka kan man inte heller stänga in i en 
låda…det blir inte heller bra man ska ge henne en viss frihet”. 

8.4.4 Omgivningens betydelse och konsekvenser  
Robin berättar att i Mellanöstern är det viktigt med rykten, vad omgivningen anser är viktigt. Folk 
är alltid rädda för vad grannar och bekanta pratar.  
 
Pelle berättar om omgivningens påverkan och vad som kan hända om hans syster får ett dåligt 
rykte. 
 ”Viktigt vad andra tycker, får man dåligt rykte så är det inte bara dottern som råkar illa ut 

då är det hela familjen… då är det fel från familjens sida… vi har inte kunnat passa mina 
systrar bra. Det är fel uppfostran fel brorsa, fel syster … det ryker … systemet ryker.”  

 
Anders har svårt att uttala sig hur han skulle reagera om hans syster skulle bryta reglerna som 
finns inom hans familj. Han säger att det beror på omgivningen och att allt hänger ihop med 
omgivningen.  

”De skulle snacka och se ner på mig och min familj och frysa ut oss… aah. Jag vet inte vad 
jag skulle göra, men hon vet att man inte ska äventyra familjens heder. Ingen familj 
kommer att acceptera mig till deras dotters man, jag är ingen man då. Man måste bli kvitt 
problemet om omgivningen fryser ut familjen. Alltså flickan bär hedern hon är viktigaste i 
familjen. Hon är som ett glas som bär familjen och om glaset går sönder så kan inget 
reparera den, man måste kasta den”.  

 
Anders talar om att det är viktigt med rykten och vad omgivningen har för syn på familjen. De 
måste veta vart systern är, för folk pratar även på dagtid om de träffar henne ute. 

”Viktigt för flickan att hon inte håller på för hennes egen skull och även för familjens skull. 
Hon förstör sitt liv, ingen vill ha henne och hon kommer att tröttna på sitt liv. Och det 
kanske leder till självmord”. 

8.4.5 Sammanfattning och delanalys 
En sammanfattande meningskategorisering av temat; skillnader mellan bröder och systrar i 
familjen, framgår av tabell 3. Man kan utläsa i tabellen att alla dessa mäns familjer har olika 
normer och värderingar på vad en bror och syster får och inte får göra. Det föreligger vissa likheter 
mellan en syster och en bror i familjens regler, exempelvis giftermål och flick- pojkvänner. En av 
männen får exempelvis varken han eller systern bestämma vem de vill gifta sig med. En annan 
man får både han och systern bestämma vem de vill gifta sig med, familjen ger bara råd. Samma 
regler gäller för både könen.  
 
Tabell 3 Sammanfattande meningskategorisering för temat skillnader mellan bröder och systrar i familjen. 
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Interv- 
juper-
soner 

Är det 
skillnad 
mellan 
bror 
och 
syster? 

Männen 
berättar i 
efterhand om 
de verkliga 
skillnader som 
finns mellan 
syster och 
bror 

Får ha 
flickvän? 

Finns det 
regler för vem 
man får gifta 
sig med?   

Vad 
anser de 
om 
skillnade-
rna 
mellan 
syster och 
bror? 

Är det 
viktigt med 
familjens 
rykte? 

Konsekvenser av att 
inte följa 
förväntningar i rollen 
som bror 

Robin Nej, 
bara att 
systern 
måste 
vara 
oskuld 

Ja Ja, systern 
får också ha 
det 

Nej familjen 
ger råd, men 
han 
bestämmer. 
Gäller systern 
också 

Dåligt 
med 
skillnader 

Ja Tror att män som inte 
följer reglerna förlorar 
sin makt i familjen 

Pelle Ja Ja Ja, systern 
får också ha 
en pojkvän, 
men Pelle 
måste veta 
om det 

Ja, samma 
religion är ett 
måste, helst 
samma 
nationalitet 
också. 

Bra med 
de 
skillnader
na 

ja Fel uppfostran, han har 
varit en dålig bror 
genom att misslyckas 
med sin uppgift, hela 
systemet ryker 

Anders Nej Ja Nej, varken 
han eller 
systern 

Ja, familjen 
väljer fru. 

Bra med 
de 
skillnader
na 

Ja Ingen vill ha honom 
som make, 
omgivningen ser ner på 
familjen 

Det finns även samstämmighet i deras beskrivning om de skillnader som finns i familjerna mellan 
syskonen. Det råder en gemensam åsikt mellan två av männen att diskotek är något som systrarna 
absolut inte får gå till. Det finns platser som ses som opassande ställen av dessa män. Man kan se 
att en av dessa män är den som har minst skillnader i familjen mellan könen, det är mannen som 
bor ensam. Denna mans familje värderingar och normer skiljer sig avsevärt från de andra männens.   
 
Det återfinns olikheter när det gäller männens egna tankar kring de skillnader som finns. Två av 
männen har en gemensam uppfattning att de skillnader som finns i familjen är bra. Den tredje 
mannen tycker däremot inte att skillnaderna är bra, det är den man som jag uppfattar är den mest 
jämställda i sitt tankesätt. Det är denna mans familj som man kan utläsa har minst regler och gör 
minst skillnader mellan könen i familjen, det är han som bor ensam. Det råder en överstämmelse 
mellan alla män om att ryktet och omgivningens syn på familjen har en oerhört stor betydelse för 
familjen. Det är viktigt att både de själva och familjen har en gott anseende betonar alla männen.   

8.5 Sammanfattande resultatbild av intervjuerna 

8.5.1 Likheter i intervjupersonernas svar  
Likheter som återfanns i alla mäns beskrivningar var att alla förknippade hedersbegreppet med 
ordet skamligt. Två av männen förknippade heder med kvinnor och deras sexualitet. Samma män 
beskrev även att hedersbegreppet hänger ihop med männen. En hederlig man är en man som 
kontrollerar sin syster så att hon förblir kysk. Alla tre männen betonade att familjens syn på 
hedersbegreppet förknippas med kvinnor och deras sexualitet. Det verkar som om det finns ett 
samband mellan familjens värderingar och intervjupersonernas värderingar. Två av 
intervjupersonernas familjer har samma tankar kring hedersbegreppet som dessa män själva har. 
Den tredje mannens familj associerade heder mer med kvinnorna och deras sexualitet. Om inte 
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denna man skulle ha flyttat hemifrån vid tidig ålder så förmodar jag att han skulle förknippa heder 
med kvinnor och deras kyskhet. Han skulle ha tagit till sig familjens tankar på ett annat sätt. Detta 
då traditioner och normer inrotas i individen i ett inlärningsprocess (Al Baldawi, 2003, s. 109).  
 
Två av männen förnekade först att det fanns några könsskillnader. Alla tre män berättade i 
efterhand om de skillnader som finns i familjen mellan dem och sin syster. Det förekom en likhet 
med männens beskrivningar om att en bror ska vara försörjaren i familjen. Männen hade även en 
samstämmighet i beskrivningen att en man ska ha makten och kontrollen i familjen och att en man 
ska bestämma. Alla män berättade att en mans uppgift låg utanför hemmet och att kvinnan skulle 
städa och laga mat hemma. Att det finns skillnader när det gäller sexualitet höll alla med om. En 
kvinna får inte förlora sin oskuld innan äktenskapet, medan männen inte har några regler om det, 
det är normalt att en man har en sexuell relation innan giftermålet. En likhet i brödernas berättelser 
är att rykten är väldigt viktigt. 
 
När det gäller giftermål och flick- och pojkvänner återfanns samma regler för både en syster och 
en bror i familjen. Två av männen får ha flickvänner och deras systrar får ha pojkvän. En man 
betonade att varken han eller hans syster får ha flick- pojkvänner. Även när det gäller regler för 
vem de får gifta sig med råder likheter mellan systrarna och bröderna. En av männen berättade att 
både han och hans syster får gifta sig med vem de vill, föräldrarna ger råd men de själva 
bestämmer. Den andra mannen berättade att han och systern hade samma regler gällande giftermål, 
det viktigaste var att den motsatta parten hade samma religion. Den tredje mannen får varken han 
eller systern bestämma vem de ska gifta sig med, familjen väljer ut tänkbara fruar/makar åt dem, 
men godkännandet ligger hos dem.  

8.5.2 Skillnader i intervjupersonernas svar  
En meningskategorisering har gjorts för att tydliggöra resultaten för läsaren. I tabell 4 kan man 
utläsa en sammanfattning av ett urval svar om de skillnader som återfanns i männens 
beskrivningar. 
 
Tabell 4:  Meningskategorisering av ett urval skillnader mellan intervjupersonerna som återfanns 

Interv-
jupers-
oner 

Hemvist Följer 
familjens 
värderin-
gar och 
normer? 

Äktenskap  Reaktioner om 
systern skulle 
förlora oskulden 

Kontr-
ollerar 
systern? 

Skillna-
der 
mellan 
könen, 
är bra? 

Konsekvenser 
av inte följa 
förväntningar
na  

Robin Bor ensam Nej  Får gifta sig 
med vem 
som helst 

Fryser ut systern, 
tvingar henne att gifta 
sig med personen 

Nej Nej Maktförlust 

Pelle Bor med 
familjen 

Ja  Har regler 
som han 
måste 
förhålla sig 
till 

Slutat prata med 
systern, slagit 
mannen 

Ja, 
övervakar 
systern 

Ja Dålig 
uppfostran, en 
misslyckad 
bror som inte 
klarat av sin 
uppgift 

Anders Bor med 
familjen 

Ja Familjen 
väljer 
framtida 
maka 

Hans reaktion hänger 
ihop med de rykten 
som florerar. 
Sympatiserade med 
en man som begick 
hedersmord 

Ja, 
övervakar 
systern 

Ja Ingen vill gifta 
sig med 
honom, ingen 
riktig man  
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Vad gäller hedersvåld och hedersmord, ansåg två män att det är helt fel att man går så långt att 
man mördar någon på grund av heder. Den tredje intervjupersonen sympatiserade med en man som 
i hans hemland mördade sin syster i hederns namn och påpekade att mannen handlade på rätt sätt. 
Bröderna tog upp hur de skulle förhålla sig om deras syster hade ett föräktenskapligt förhållande. 
En av männen trodde att familjen skulle frysa ut systern och tvinga henne att gifta sig med 
mannen. Denna man skulle inte utföra någon våldshandling. Den andra intervjupersonen skulle ha 
slagit mannen och skulle ha slutat prata med systern. Den tredje mannen berättade att mycket 
hänger ihop med omgivningen till hur han skulle reagera om hans syster skulle hamna fel, samma 
man sympatiserade med hedersmord.  
 
Två av männen berättade att de har en övervakande roll i sin familj. De måste hålla ett öga på sin 
syster, och kontrollera henne så att hon inte hamnar fel. De måste alltid veta var deras syster är, 
med vem och varför. Den tredje brodern berättade att han inte har en övervakande roll. Det fanns 
skillnader mellan de tre intervjumännen när det gäller giftermål och val av partner. Familjen väljer 
en av männens framtida maka, medan en annan man får gifta sig med vem han vill. En av männen 
vill inte att det ska vara några skillnader mellan könen. Det ska vara samma regler för alla oavsett 
kön. Denna man bor ensam. Två män tycker att det är bra med de skillnader som finns mellan 
könen speciellt som det ser ut nu. De tycker att det är skrämmande hur sexualdebuten går lägre ner 
i åldrarna.  
 
Det är viktigt vad omgivningen anser om dem och om familjen som helhet. En av männen tar upp 
att det är viktigt att hans syster håller sig i schack för att om hon hamnar fel så får han ett rykte 
som en dålig bror och familjen får en rykte att de inte fostrat familjen på rätt sätt. En annan man 
berättade att om hans syster skulle få ett dålig rykte skulle följden bli att ingen skulle se på honom 
som en riktig man längre. Ingen familj skulle vilja ha honom som svärson. Det finns ett mönster 
med förväntningar och sanktioner såväl för systrarna i familjen som för bröderna. Männen har tagit 
till sig av de rådande värderingar och reglerna som finns i hemmet. Hur de lever i förhållande till 
familjen spelar roll för detta samband. Två av männen bor hemma, medan en av männen bor 
ensam i ett annat land ifrån familjen. Mannen som inte bor med sin familj är den som är mest 
jämställd i sina tankar jämfört med de andra männen. Det verkar som denna man är den som minst 
har tagit till sig av familjens normer och värderingar. Detta för att hans värderingar skiljer sig 
avsevärt från familjens tankesätt. Denna man berättar exempelvis att han inte tycker att det ska 
vara några skillnader mellan kvinnor och män, även när det gäller sexuella förhållanden. Han 
berättar att familjen å sin tur tycker att en kvinna bör behålla sin oskuld innan äktenskapet. Här kan 
man se att han inte har tagit till sig de rådande värderingarna som finns i familjen. 

8.6 Sammanfattande tolkning av intervjuerna 
Dessa män kommer alla från patriarkala familjer, där mannen i familjen har makt. Männen likt 
andra familjemedlemmar, tilldelas en roll som är förknippad med förväntningar och normer. 
Identitet är något man bygger, något som aktivt och kontinuerligt konstrueras i relation till 
omvärlden. Reglerna kan vara både uttalade och outtalade. Dessa män uppfostras från första början 
med de skillnader som finns mellan könen i familjen. Alla tre männen hade samstämmighet i deras 
utsagor gällande vissa frågor men även ett antal skillnader återfanns i deras berättelser. Man kan 
utläsa att alla tre bröder kommer från familjer med olika värderingar och regler. Gemensamt för 
alla män var att det fanns skillnader i hemmet mellan kvinnorna och männen. I hemmet berättade 
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männen att det fanns klara skillnader för vad som är kvinnligt och manligt. En man ska vara 
försörjaren, ha mer makt och kontroll i familjen. Å ena sidan lever dessa män med ett liv med stor 
sexuell frihet, samtidigt som de begränsar och förtrycker sina systrar. De får gå ut och festa om 
nätterna och komma hem sent, de behöver inte som kvinnorna vara oskulder. Enligt den tidigare 
forskningen så bör en ung man ha haft sexuell erfarenhet i ungdomen (Koctûrk- Runefors, 1991, s. 
189). Men även männen har vissa regler som de måste följa, när det gäller exempelvis giftermål får 
två av männen inte gifta sig med vem de vill. Men som det tas upp i den tidigare forskningen, så 
kan män också utsättas för tvångsäktenskap som sina systrar (Wikan, 2004, s. 39). 
 
Dessa män tillskrivs förväntningar av omgivningen som de tar till sig, (objektiv identitet) (Ahmadi, 
2000, s. 158). De lär sig hur en kvinna ska vara och hur de själva ska bete sig, de lär sig i tidig 
ålder att de ska övervaka sin syster och kontrollera henne. Två män har tagit till sig det de 
förväntningar som finns och beter sig därefter, det har blivit en del av deras subjektiva identitet. En 
av männen har inte tagit till sig de förväntningar och de rådande värderingarna som finns i 
hemmet. Detta då han kom ifrån familjens regler genom att flytta till ett annat land. Vill två av 
männens syster gå ut ska de följa med, om inte de kan så skickar de med någon manlig släkting 
istället. Systrarna tillåts inte vistas i en omgivning där bröderna inte kan kontrollera sin syster, 
exempelvis diskotek. Alla tre män betonade att en kvinna måste vara oskuld innan hon gifter sig. 
Om inte systern är oskuld innan hon gifter sig kan det få konsekvenser i form av att familjen fryser 
ut systern och tvingar henne att gifta sig med personen. En av männen beskrev att skulle hans 
syster haft ett föräktenskapligt förhållande skulle han ha slagit mannen. En annan man 
sympatiserade med en man som hade mördat sin syster i hederns namn. Dessa män lär sig att de 
ska passa sin syster så att hon inte hamnar fel och äventyrar familjens heder. De kontrollerar 
systern så att hon inte hamnar fel och att hon fortsätter vara en fin flicka. De lär sig att en ”fin” 
flicka är en kvinna som inte har förlorat oskulden.  
 
Brödernas roll innebär bland annat att passa och övervaka sin syster så att hon inte vanärar 
familjens heder. Om de misslyckas med sin roll som övervakare och deras syster vanärar familjens 
heder, ger det konsekvenser. Dessa följder känner alla till, även mannen som inte tagit till sig 
familjens rådande värderingar och regler känner till konsekvenserna av att inte följa de 
förväntningar som finns. Följderna av att misslyckas med sin uppgift i familjen som bror är att 
familjen och omgivningen inte ser på dem som riktiga män längre, de accepteras inte i 
omgivningen, de uppfattas som en dålig bror som inte klarat av uppgiften samt att ingen låter sin 
dotter gifta sig med dem. Dessa män kommer från ett kollektivistiskt samhälle där hela familjens 
får betydelse av en persons handlande. Det är inte lätt för dessa män, de har en press på sig att 
systern ska ha ett bra anseende. Många män vill inte övervaka sin syster och ha några skillnader 
men på grund av den belöning som de får av att följa rollen brukar de flesta följa de förväntningar 
och regler som finns på dem. Exempel på belöning som bröderna kan få från familjen och 
omgivningen är mer makt och status.  
 
Att vara en del av familjen är oerhört viktig för dessa män, det sista någon familjemedlem önskar 
sig är att bli utestängd från familjen. Alla gör sitt yttersta för att vara kvar i gruppen och följer de 
regler och normer som är förknippade med varje familjemedlems roll. Den man som inte bor med 
familjen, lever inte efter de förväntningar som finns på hur en bror ska vara. Att han inte bor i 
samma område som sin familj gör det lättare för honom att inte följa de förväntningarna som 
familjen och omgivningen har, för att gå sin egen väg. Alla tre männen har skilda regler i familjen. 
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Den man som sympatiserade med hedersmord är den man som jag upplever har mest regler på hur 
han ska bete sig, han får varken välja sin egen partner och ha någon flickvän. Den man som inte 
bor i familjen är den mest jämställda mannen i sitt tankesätt jämfört med de två andra männen. Det 
är ett mönster med förväntningar och beteende som är förknippade med den belöning de får. De 
beter sig efter de förväntningar för att undvika de sanktioner som de kan råka ut för, och som alla 
männen känner till.  

9. Helhetsanalys 
Syftet med denna studie är att belysa brödernas villkor i familjer med hederskulturella värderingar 
och normer. Problemformuleringen för denna uppsats är att belysa hur unga män reflekterar kring 
heder, bröders förhållande till sina systrar och sin egen roll i ett hederskulturellt sammanhang. Tre 
frågor har även formulerats, Hur ser männen på hedersmord och andra former av förtryck av 
flickor/kvinnor? Vilka begränsningar innebär de hederskulturella normerna för dessa män? Vilka 
är likheterna och skillnaderna mellan dessa män i syn på heder och kraven på dem själva i 
familjesammanhangen? I detta avsnitt kommer jag att besvara frågeställningen fullt ut genom att 
koppla samman de teman som jag tidigare har gjort delanalys av. Dessa teman kommer att 
analyseras i förhållande till varandra med hjälp av de valda analysverktygen och den tidigare 
forskningen.  

9.1 Hur ser männen på hedersmord och andra former av förtryck av 
flickor/kvinnor?  
De intervjuade männens syn på hedersmord och andra förtryck på kvinnor skilde sig åt. En av 
intervjupersonerna hade det väldigt svårt att tänka sig tanken om vad som skulle kunna hända ifall 
hans syster förlorade oskulden före äktenskapet. Han tog hela tiden upp frågan varför en syster ska 
begå ett felsteg då hon känner till hedersstrukturerna i familjen och de konsekvenser som skulle 
kunna ske om hon inte följer dessa regler och normer. Han fortsatte att beskriva att en kvinna så 
småningom kommer att bli fru och mor, hon måste vara ärbar. Mannen berättade även att han inte 
visste hur han skulle reagera om hans syster skulle ha ett sexuellt umgänge före äktenskapet, allt 
hängde ihop med omgivningen. Hur mycket rykten som skulle gå, detta skulle avgöra hur han 
skulle straffa sin syster. Samma man sympatiserade med en man i hans hemland som hade begått 
mord i hederns namn. En av männen berättade att han vill att hans syster ska förbli oskuld fram till 
giftermålet och känner till de konsekvenser som systern och även han kan råka ut för om inte hon 
håller sig till reglerna. Men denna man hade ändå lättare att tänka sig vad och hur han skulle 
reagera om systern skulle begå ett misstag. Han fortsatte att berätta att om hans syster mot hans 
förmodan skulle förlora sin oskuld innan giftermålet, så kan han inget göra då han redan har gjort 
allt i sin makt för att försöka kontrollera sin syster. Den man som hade lite lättare att tänka sig att 
systern skulle kunna göra ett misstag är uppväxt i Sverige. Personen som hade väldigt svårt att ens 
tänka tanken har bara levt i Sverige i några år. Kan detta ha påverkat att han hade svårare att förstå 
än den som är uppväxt i Sverige? Denna man var den som under hela intervjuns gång mest var fast 
enligt min tolkning i de hederskulturella värderingarna och normerna som råder i familjen. Den 
tredje mannen är den mest jämställda i sitt tankesätt jämfört med de två andra männen. Det är 
denna man som bor ensam utan sin familj. Han berättar att en kvinna kan ha ett sexuellt 
förhållande då män också har det, men han vet samtidigt också hur hans familj tänker och hur de 
skulle regera kring dessa frågor.  
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En fin flicka ses som en person som inte har föräktenskapliga förhållanden. En fin flicka är en 
kvinna som följer de regler och bevarar familjens heder obefläckat. Män uppfostras redan från 
början med att de ska kontrollera sin syster så att hon fortsätter vara en fin flicka och som bevarar 
familjens heder. Två intervjupersoner tog upp att de aldrig skulle tillåta sina systrar att gå på 
diskotek, för att det är dåliga flickor som är där. Deras kvinnosyn hänger ihop med sexualitet. I 
Sverige så är det inte lika strikt att en kvinna ska behålla sin oskuld, det får personen ifråga avgöra. 
Under båda föreställningarna, Elektras bröder så var det en scen där en skådespelare sa att svenska 
tjejer var horor i en replik. I både föreställningarna applåderades det till detta påstående. Hur ser 
deras kvinnosyn ut egentligen? En man som har den patriarkaliska modellen  i familjen, uppfostras 
med tankar kring att en kvinna är en fin flicka om hon behåller sin oskuld fram tills äktenskapet, 
annars är hon en dålig flicka. Man kan ur en identitetsperspektiv se att dessa mäns tankar har 
konstruerat och format deras identitet genom att dessa män erkänt sin egen kategorisering som 
medlem av gruppen (Ahmadi, 2000, s. 158). 
 
Synen på hur en man ska vara i en familj med hedersstrukturella värderingar och normer bygger på 
historiska och kulturella faktorer. Den omgivning som alla tre männen lever inom med sin familj, 
som även inkluderar en stor släkt, kan ses som ett ”minisamhälle”. Dessa unga män växer upp i ett 
sammanhang där det råder en gemensam överensstämmelse, om att det är män som har makten i 
familjen. Dessa män har vuxit upp med de traditioner och den kultur, som deras föräldrar har växt 
upp med. Deras föräldrar har i sin tur också vuxit upp med denna kultur och bevarat den genom att 
uppfostra och överföra traditionerna till sina barn och barnbarn. En av de intervjuade männen 
berättade att föräldrarna som uppfostrat honom med dessa värderingar vet bäst, eftersom de är 
äldre och har mer erfarenhet. Sett utifrån Connells teori om hegemoni kan man se att det inom 
dessa minisamhällen råder en kulturell dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla 
en ledande position i samhällslivet (Connell, 2003, s. 101). Detta går även i linje med den tidigare 
forskningen som visar att den patriarkaliska modellen ger mannen en väldigt stor makt och roll 
(Almqvist& Broberg, 2000, s. 135). 
 
Enligt rollteorin har dessa män positionen bror i familjen. Till den tilldelade positionen är de 
kopplade idéer, värderingar och perspektiv (Trost & Levin, 1996, s. 130). Man kan se i 
fokusgrupperna att unga män vid sexton års ålder, vet vilka regler som gäller, vilka konsekvenser 
som skulle medföras om deras syster sågs ute med en man, samt hur de skulle reagera. De lär sig 
tidigt vad som gäller och vilka regler de måste förhålla sig till. Två av de intervjuade männen 
förnekade först att det skulle finnas skillnader mellan dem och sin syster. Det har blivit införlivat 
och en del av deras vardag att de inte längre ser de skillnader som finns. En av dessa män ser sig 
själv som jämställd och ville inte se att det fanns skillnader mellan honom och hans syster. Alla de 
tre intervjuade männen berättade i efterhand om de skillnader som finns i hemmet. Alla män 
berättade att en kvinna ska uträtta göromål som förknippas med kvinnosysslor, medan en man 
däremot ska utföra manssysslor. Detta går i linje med den tidigare forskningen om patriarkaliska 
modellen som ger mannen en väldigt stor makt och roll inom den externa och de interna 
relationerna (Al Baldawi, 2003, s. 111). Samt att unga kvinnor och unga män uppfostras och 
behandlas olika redan från uppväxten (Swanberg, 2002, s. 86). 
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9.2  Vilka begränsningar innebär de hederskulturella normerna för 
dessa män?  
De finns ett flertal begränsningar som medförs av de hederskulturella normerna och värderingarna 
som männen uppfostras med av familjen. Dessa män har inte bara makt och är fria att göra vad de 
vill, utan även männen har regler för vad de får och inte får göra. Männen är inte lika utsatta som 
sin syster och ges ett ökat handlingsutrymme med stigande ålder. Handlingsutrymmet är dock 
alltid begränsat av familjens regler. När det gäller giftermål beskrev en man att om föräldrarna 
skulle ogilla hans val av fru, så skulle han få råd och få höra deras åsikt men han skulle ändå i 
slutändan få bestämma. En av männen får överhuvudtaget inte gifta sig utan familjens acceptans. 
Det är familjen som väljer hans framtida maka. En annan man berättade att hans framtida fru helst 
ska ha samma nationalitet, men att det avgörande var att de hade samma religion. När det gäller att 
ha flickvänner så får en av männen inte ha någon flickvän, medan de andra två männen får ha det. 
Här kan man se att dessa mäns beskrivningar och hederskoder skiljer sig åt. Det är därför svårt att 
dra paralleller även om det fanns likheter i deras berättelser så återfanns även olikheter.  
 
En av männen flyttade ensam till Sverige vid sjutton års ålder. Han uppfostrades med familjens då 
rådande tankesätt. Då en människa är i en ständig förändring har hans tankar ändrats och påverkats 
av en annan omgivning som han kom i kontakt med i Sverige. Denna man har kommit ifrån 
familjen och har haft en möjlighet i Sverige att vara friare att tänka och tycka som han vill. Han 
behöver inte följa de tankesätt som råder i familjen. Detta kan ses ur ett identitetsperspektiv,  när 
denna man flyttade hemifrån har han kunnat hävda sin egen identitet på ett annat sätt. Familjen har 
troligtvis inte lika stort inflytande på hans liv längre i jämförelse med de två andra männen. Denna 
man har lämnat hederstänkandet. Han anser exempelvis inte att en man ska övervaka sin syster och 
att en kvinna måste förbli oskuld fram till äktenskapet. Man kan även se att denna man fortfarande 
har tankar om hur en man ska vara, exempelvis att en man ska vara försörjaren i familjen. Samma 
tankar som även kan återfinnas hos en man från västerlandet. De två männen som fortfarande bor 
hemma har kvar hederstänkandet och tycker att de skillnader som finns mellan könen är rätt och 
bra, medan mannen som bor ensam i Sverige tänker annorlunda, han anser inte att skillnaderna är 
bra. Frågan är hur mannen som inte anser att det ska vara skillnader skulle reagera om hans syster 
skulle ha ett föräktenskapligt förhållande? Han tog upp att familjen skulle frysa ut systern, hur 
skulle hans reaktion se ut? Skulle han försöka hjälpa systern genom att vara länken till familjens 
förlåtelse, skulle han avstå från att blanda sig in eller skulle han ta familjens parti? Är denna man 
mer jämställd än de andra männen bara när han är ensam utanför familjens påverkan eller har han 
samma tankar när han träffar familjen? Dessa frågor förblir obesvarade i den här studien. 
 
De krav som männen har på sig själva i familjesammanhangen är, som två män berättade, att se till 
att systern håller sig till familjens regler. Det finns ett mönster med förväntningar och sanktioner 
såväl för systrarna som för brödernas del. Det är viktigt för dessa män att de kontrollerar sin syster 
så att hon inte äventyrar familjens heder. Omgivningen har en viktig roll och stor påverkan på 
familjen. De andra två männen berättade även att omgivningens syn på familjen är viktig. Det är 
viktigt att familjens rykte är obefläckat. Detta går också i linje med tidigare forskning om att 
familjen mycket väl kan ha problem inom familjen och så fort omgivningen får reda på det riskeras 
familjens heder. Det är då det blir ett problem för familjen och för bröderna. 
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9.3 Vilka är likheterna och skillnaderna mellan dessa män i syn på 
heder och kraven på dem själva i familjesammanhangen?    
De likheter gällande hedersbegreppet som alla männen tog upp var att alla kopplade samman heder 
med ordet skamligt. Männen berättade att man bör försöka undvika att bete sig på ett sätt som 
medför att det blir skamligt. Två män betonade även att hedersbegreppet hänger ihop med kvinnor 
och deras sexualitet. En kvinna ska vara oskuld innan äktenskapet. De beskrev även att en man ska 
vara hederlig och det genom att se till att systern förblir kysk. Detta går i linje med den tidigare 
forskningen om vad heder innebär. Dessa män lär sig att det är viktigt att skydda familjens 
anseende. Familjens heder är avhängig kvinnornas sexuella ärbarhet. Det var en samstämmighet 
mellan männen om att familjen förknippar heder med kvinnor och deras ärbarhet. En av männen 
beskrev att familjen mer än honom associerar hedersbegreppet med kvinnor och deras kyskhet. 
Detta kan bero på att denna man bor ensam i Sverige, hans tankar har influerats av hans vänner och 
skolan som har en annan syn på hedersbegreppet. Det finns ett samband mellan familjens 
värderingar och intervjupersonernas. Hur de bor i förhållande till familjen spelar roll för detta 
samband. Ur ett identitetens perspektiv kan man se hur identiten påverkas av de sociala grupp man 
tillhör. Det är naturligt att individerna tar efter den rådande tankestrukturen i familjen vilket två av 
dessa män också gjort. Traditioner och normer inrotas i människan från födseln som ett arv från 
omgivningen (Al Baldawi, 2003, s. 108).  
 
Eftersom det är mycket som står på spel, därav deras anseende i omgivningen vill två av de 
intervjuade männen försäkra sig att systern håller sig till reglerna. Sett ur ett identitets perspektiv 
så kan man se att när en man erkänner den tillskrivna identiteten, att han är överordnade etcetera 
blir det hans subjektiva identitet. Två av de intervjuade männen vistas i en omgivning där en viktig 
regel är att de ska vara övervakare åt sin syster så att hon inte äventyrar familjens heder. Dessa två 
män beskrev att de följer med sin syster när hon ska ut. Om inte bröderna i familjen har möjlighet 
att följa med så skickar de med någon annan manlig släkting istället som ser efter systern. En av 
männen berättade att det kan vara en kvinnlig övervakare men då ska hon vara äldre och gift, för 
då kan brodern lita på att kvinnan kontrollerar systern på rätt sätt. Dessa två män har erkänt den 
tillskrivna identiteten genom att de upprätthålligt den livsstil som familjens normer och heder 
föreskriver.  
 
I efterdiskussionen till Elektras bröder togs det upp om de konsekvenser som systrarna skulle 
kunna råka ut för om bröderna skulle få syn på sin syster tillsammans med en man på stan. En ung 
man i fokusgruppen berättade att han skulle tillrättavisa henne framför alla människor på stan. Han 
skulle skämma ut sin syster, på samma sätt som hon skämt ut familjen genom att bete sig 
opassande. Andra unga män i fokusgruppen beskrev att de skulle ha slagit sin syster och 
tillrättavisat henne. Att se sin syster i stan med man är opassande enligt de strukturer som finns. 
När systern ses på opassande ställen enligt de regler som finns så skapas en förvirring, detta kan 
man även koppla samman med rollteorin. En förvirring skapas då systerns beteende inte föreligger 
inom ramarna till den position hon har i familjen (Trost & Levin, 1996, s. 127ff). 
 
Beter sig systern på ett sätt hon inte bör göra enligt familjens regler ”ryker systemet” beskrev en av 
männen. Lyckas inte männen kontrollera sin syster och hon beter sig på ett sätt som inte 
överensstämmer med hur en kvinna ska vara kan det medföra ett antal konsekvenser för bröderna. 
Exempelvis kan familjen få ett dåligt anseende i omgivningen, bröderna ses som dåliga samt att 
familjen misslyckats med att uppfostra dem. En av männen förklarade även att han inte skulle ses 
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som en riktig man och ingen familj skulle vilja ha honom till sin svärson om han misslyckas med 
sin uppgift. Två av dessa mäns överlevnadsstrategi inom familjen är att övervaka sin syster och ha 
tillsyn över henne. Den tredje mannen behöver inte oroa sig för det då familjen inte bor nära 
honom. Skulle mannen inte ha flyttat till Sverige ensam skulle han enligt min tolkning ha en helt 
annan syn på kvinnor och deras oskuld, jämfört med det han har idag. 
 
Enligt Connells (2003) teori om medlöperi kan man se att dessa män lever i ett tyst samförstånd 
med den patriarkaliska makten. Skulle bröderna i dessa familjer inte ha den makt de har inom 
familjen, skulle det då även finnas män som bryter sig från familjen som vissa kvinnor har gjort. 
Många bröder i familjerna tycker att det är fel att deras syster är underordnade och vill inte passa 
upp sin syster men då det kan drabba deras makt så gör de inte uppror. Skulle en bror ta sin systers 
ställning och de resterande männen inom gruppen inte håller med, så skulle denna man vara 
underordnad de andra männen. Detta kan man se ur roll teorin, mannen skulle inte följa de 
förväntningar riktade mot rollen och det skulle bli en obalans. Varför äventyra sin maktposition i 
familjen för att ta sin systers sida? Skulle systern ha den makt och roll som bröderna har, så skulle 
de troligtvis betet sig på samma sätt som bröderna gör. Både systrar och bröder inom familjen 
följer de regler och normer som tillhör den specifika positionen man har i familjen, för att inte 
skapa obalans och förvirring.  
 
Utifrån den tidigare forskningen så kan man se att familjen inom den patriarkala modellen är 
väldigt viktig (Al Baldawi, 2003, s. 108).  Sett ur en rollteori så kan man se att varje 
familjemedlems beteende påverkar hela familjen och det är ingen som vill bli utestängd ur 
familjen. Alla gör sitt yttersta för att behålla sin roll och status i familjen. Detta genom att följa den 
roll och de regler och de förväntningar som dessa män har. Familjen har en viktig roll, därför följer 
dessa män de förväntningar och regler som de har. Dessa män bär enligt mig egen tolkning, på 
rädsla. En rädsla för att bli utfryst av familjen och omgivningen om de misslyckas med sin uppgift. 
Detta ligger i linje med den tidigare forskningen att individen i patriarkala familjer har en inre 
föreställning att de behöver sin familj för att klara sig. Familjens kärlek, trygghet, värme och 
beskydd blir viktigare än att gå sin egen väg.  (Almquist & Broberg, 2000, s. 133). 
 
Som man kan utläsa i dessa mäns berättelser så ser deras hederskoder olika ut. De finns både 
likheter och skillnader i dessa mäns berättelser. Det är därför svårt att dra generella slutsatser då 
varje familj är unik. Det är viktigt att försöka ta fram de rådande hedersstrukturerna som finns hos 
varje familj. 

10 Diskussion  
Syftet med denna uppsats är att belysa brödernas villkor i familjer med hederskulturella 
värderingar och normer. Det har tagit alltför lång tid att uppmärksamma bröderna i dessa familjer 
med patriarkala strukturer. Kvinnorna har det forskats om men brödernas roll har det forskats om i 
liten grad. Nedanför gör jag en kort sammanfattning för några punkter under mina tre 
frågeställningar. 
 
Hur ser männen på hedersmord och andra former av förtryck av flickor/kvinnor?  
Två män tycker inte att man ska gå så långt som att döda sin syster, det är fel. En av männen 
sympatiserade med en man i hans hemland som mördades sin syster och menade att denna man 
handlade på rätt sätt. Två män tycker att en kvinna ska förbli oskuld fram till äktenskapet, en av 
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männen håller inte med.Två män övervakar sin syster för att skydda familjens anseende och för att 
inte systern ska hamna fel. En man tycker inte man ska övervaka sin syster. 
 
Vilka begränsningar innebär de hederskulturella normerna för dessa män?  
Två av dessa män får inte gifta sig med vem som helst, utan familjen har ett ord i valet av framtida 
maka. En av männen får inte ha en flickvän medan de två andra männen får ha flickvänner. Dessa 
män måste övervaka sin syster så att hon inte hamnar fel och vanärar familjen. Det finns ett 
mönster med förväntningar och sanktioer såväl för systrarna som för brödernas del.  
 
Vilka är likheterna och skillnaderna mellan dessa män i syn på heder och kraven på dem själva 
i familjesammanhangen? 
Två av dessa män hade tankar kring familjens heder förknippat med kvinnor och deras sexualitet. 
Alla män hade krav på hur de skulle vara som man i familjen, stark och en förebild för andra. 
Männens uppgift i familjen är att se till att systrarna behåller sin oskuld, misslyckas dessa män 
med sin uppgift ses de som misslyckade bröder, folk ser ner på dem. 
 
Under arbetets gång utsattes en man den 6 november för hedersmord i Högsby, Småland. Hans 
brott var att han blev kär i en ung flicka som kom från en annan klan i Afghanistan. Båda hade 
samma religion, men olika inriktningar. Sannolikheten att en kvinna blir hedersmördad är större än 
att en man mördas av samma skäl. Ett mord är ett brott, en avskyvärd handling oavsett anledning. 
Jag vill inte försköna eller ta bort varje individs egen handlingsförmåga. Varje individ har ett 
ansvar för sina egna handlingar och det kan ingen förringa. Jag vill med detta arbete ge en 
förståelse till varför unga män beter sig på ett sätt att de exempelvis övervakar och kontrollerar sin 
syster. Dessa män går i extrema fall även så långt att de dödar sin egen syster. Jag vill ge en 
förståelse och inte ursäkter till att de beter sig på ett visst sätt. Jag hoppas att studien kan ge läsaren 
en inblick i hur en brors roll kan vara i en familj med hedersstrukturer. Jag vill även förtydliga och 
som ni redan har läst att dessa tre män har olika erfarenheter och det är svårt att dra paralleller då 
varje familj är unik. I dessa tre mäns berättelser fanns likheter, men även mycket olikheter 
återfanns. Man måste vara noga med att inte generalisera alla män med invandrarbakgrund att de 
alla är övervakare av sin syster och potentiella hedersmördare, vilket det självfallet inte är.  
 
Hur ser dessa bröders val ut egentligen? Kan de vägra följa de förväntningar som är riktade till den 
position de har som bror? Hur stort val har bröderna att vägra övervaka sina systrar? Jag upplever 
inte att dessa män har ett stort val egentligen. Familjen är väldigt viktig för dessa män, liksom för 
alla familjemedlemmarna inom den patriarkaliska familjemodellen. Alla gör sitt yttersta för att 
följa de förväntningar som finns. Att någon väljer att bryta och vägra att följa reglerna kan medföra 
stora konsekvenser. Att bli utfryst är oerhört svårt för personer som kommer från ett 
kollektivistiskt samhälle. Dessa bröder är likt marionetter som beter sig efter de förväntningar och 
regler riktade mot rollen och som dem har blivit uppfostrade med. 
 
De två intervjupersonerna som levde kvar hemma tyckte att skillnaderna som fanns mellan könen 
var bra och ville uppfostra sina framtida familjer med samma regler. Kan de undvika att uppfostra 
sin framtida familj på samma sätt när omgivningens och familjens påverkan och inflytande 
fortsätter vara stor, även när de bildar sin egen familj. Kan de tycka att skillnaderna är dåliga och 
vägra uppfostra sin familj på samma sätt som de blivit uppfostrade med? Jag tror att så länge dessa 
män stannar kvar i gruppen så kommer det vara svårare att ändra deras tankar. Den intervjuade 
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mannen som bor ensam kom i kontakt med andra sfärer som hade ett annat synsätt. Denna man 
som inte bor med sin familj kan tycka att det är fel att ha skillnader i hemmet. Är de två andra 
männen som bor hemma egentligen medvetna om hur deras roll ser ut? När man är, lever och beter 
sig efter regler så tänker man inte på dem. Det är en del av deras identitet. Som några som uttalade 
sig i fokusgrupperna sa ”det bara är så”. Jag tror inte ens att de är medvetna om de stora 
orättvisorna som skillnaderna medför, det är så införlivat att de inte känner till något annat. 
 
Det räcker inte med att forska kring systrarna i familjer med hedersstrukturer för att hjälpa dem. 
Vill man hjälpa systrarna i familjen måste man även studera och forska om alla 
familjemedlemmars olika roller samt de förväntningar som är riktade mot rollerna. Man måste 
förstå hur alla delar i en familj fungerar och hur de påverkar varandra. Detta för att en familj kan 
liknas som ett system. Alla delar hänger ihop och påverkas och påverkar varandra. Hedern hänger 
ihop med kvinnorna och deras ärbarhet, men den hänger även ihop med exempelvis brödernas roll, 
som innebär att kontrollera sin syster så att de håller sig till de gällande reglerna. Man måste ha 
kunskap om systemets alla delar. Det är det viktigaste instrumentet om man vill arbeta med 
familjer som har dessa hedersstrukturer.   
 
Det är viktigt när man diskuterar sådan problematik, att vara medveten om att forskning tenderar 
på att fokusera på de negativa sidorna av kulturen. Det finns både för och nackdelar med alla 
kulturer. De är lätt att man glömmer bort dem och bara fokuserar på de negativa aspekterna i den 
patriarkala modellen. Fördelen med denna modell är många bland annat att familjen alltid värnar 
om varandra, familjen hjälper till ekonomiskt och i andra frågor, om sådant skulle behövas. 
Familjen utgör ett skyddsnät, trygghet och gemenskap i många lägen. Alla hjälper varandra, och 
det är bara i extrema fall som det går i överstyr, att en familj är delaktig i morden på sin dotter och 
syster. Jag avslutar med ett citat ur Kurkialas bok; I varje trumslag jordens puls, ”kulturer dödar 
inte, det gör människor” (Kurkiala, 2005, s. 211). 

10.1 Metoddiskussion 
Denna uppsats har haft en kvalitativ design. Tre intervjuer har gjorts och, dessa har gett detaljrika 
berättelser om, hur tre mäns upplever sin egen roll i familjer patriarkala strukturer. Metoden har 
varit relevant för att uppnå uppsatsens syfte. Att först ha använt två efterdiskussioner som en 
fokusgrupp har varit bra. Fokusgrupperna har gett en inblick i hur några unga män resonerar kring 
exempelvis skillnader mellan könen för att sedan fördjupa mig med djupintervjuer. Att använda 
intervjuer kändes passande då jag ville ha en djupare förståelse i hur dessa bröder har det. Att jag 
själv kommer från mellanöstern och att dessa män som jag intervjuat finns inom 
bekantskapskretsen, har haft både för och nackdelar. Detta är ett väldigt känsligt ämne, jag vet inte 
om jag överhuvudtaget skulle få ut några djupa svar från personer som jag inte skulle känna sedan 
tidigare. Det är lätt att man pratar om annat då man försöker undvika att svara på sådana känsliga 
och svåra frågor. Det är därför viktigt att intervjupersonerna kunde slappna av och känna att de kan 
lita på mig för att kunna prata om ämnet. Nackdelen var att de tog för givet att jag visste vissa 
saker och då fick jag be dem att förklara utförligare. Jag har vuxit upp i ett invandrartätt område 
där hedersstrukturer har varit svävande och som jag på ett eller annat sätt har kommit i kontakt 
med, exempelvis via bekantskapskretsen. Detta har lett till att jag lättare kan sätta mig in i deras 
situation. En annan nackdel är att jag under vissa tillfällen under intervjun kände att jag blev för 
engagerad, jag försökte då förhålla mig objektiv samt hålla mig till intervjuguiden.   
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10.2 Förslag till fortsatt forskning  
• Vad systrarna anser om sina bröder, och hur upplever systrarna sin brors roll i familjen? 

 
• Undersöka brödernas syn på kvinnor överlag.  

 
• Studera om religion och klasskillnader utgör en skillnad. 

 
• Hur ser pappans respektive mammans roll ut i en familj med hederskulturella värderingar 

och normer.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Födelseår 
Etnisk/kulturellt ursprung 
Familj, syskon?  
 
Vad tänker du på när du hör begreppet heder? Vad har det för betydelse för dig? 
Hur tänker din familj kring heder? 
Hur ser Du på hedersmord/hedersbrott? Hur ser din familj och släkt på begreppet hedersmord. 
Skulle en kille också kunna råka ut för hedersmord? Om ja vad skulle det vara som skulle kunna 
 
Hur ser ni i din familj och din släkt på vad en pojke/flicka får och inte får göra. 
Hur ska en man vara? 
Är det skillnad mellan könen? Får din syster göra samma saker som du får? 
Vad finns det för skillnader i hemmet? I skolan) förhållanden? 
Hur känner du för dessa skillnader som finns?  
Vad tänker du på när du får reda på att någon haft föräktenskapligt sexuellt umgänge 
Är det skillnad om det skulle vara en flicka eller om det skulle vara en pojke som, skulle ha haft 
det?   
Hur ser du på din syster? 
Vad för skillnader finns det mellan dig och din syster 
Varför tror du att det finns skillnader mellan dig och din syster/systrar? 
Får du ha flickvän? Får din syster ha en pojkvän? Oavsett land eller religion 
Får din syster gifta sig med vem hon vill 
Hur är din inställning till att du får göra mycket mer än din syster får? 
Rätt eller fel? Varför 
 
Hur ser din roll ut som bror och som pojke i din familjen?  
Hur har du uppfostras att vara bror i familjen. 
Måste du övervaka och passa din syster? Eller låter du henne göra vad hon vill? 
Är det en skillnad om man är den yngste sonen eller den äldsta?  
Får du gifta dig med vem du vill?  
Kan en kille också få ett dåligt rykte? Vad måste en kille göra och bete sig för att undgå dåliga 
rykten.  
 
 
Finns det något i era traditioner som ni har som du skulle vilja ändra på? 
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