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Sammanfattning 

Dubbelidentitet och hederskultur är ett förekommande problem bland unga invandrare i 

Sverige. Var ska man höra till och vem vill man vara? Vem bör man vara?  Många 

ungdomar med utländsk bakgrund vill leva upp till sina föräldrars förväntningar, 

samtidigt som de vill leva som alla andra. Det här är en kvalitativ studie med narrativ 

ansats som bygger på fem unga kvinnors egna livs berättelser. Vi undersöker om de lever 

med dubbelidentitet pga. två olika kulturer. I berättelserna vill vi också få fram vad 

hedersfrågan har för roll i deras liv. Vi anser att ett liv mellan två kulturer kan skapa två 

olika identiteter, då varje kultur har sina enskilda värderingar. Det är det vi kallar 

dubbelidentitet.  

De fem unga kvinnorna i studien har härkomst från Kurdistan, Iran och Irak. Den 

teoretiska delen i studien innefattar begrepp som identitet, heder, kultur, sexualitet och 

sociala relationer. En viktig teoretiker vi har valt att använda oss av är Cooley, då hans 

teorier om individen och samhället relaterar till vårt forskningsämne.  

Studiens huvudsakliga slutsatser är att de unga invandrarkvinnorna lever i ett liv med 

dubbelidentitet, några medvetet och andra omedvetet. Hedersproblematiken visar sig ha 

likadana riktlinjer i alla deltagarnas liv. Det är dock viktigt att inte se dessa kvinnor som 

offer utan förespråkare för båda världar, dvs. den svenska och utländska kulturen.  

Nyckelord 

Identitet, Heder, Kultur och Sociala relationer. 



Förord 

Uppsatsämnet var bestämt för oss båda innan kursen började. Studiens huvudämne går att 

relatera till oss själva, då vi båda är unga kvinnor med invandrarbakgrund. En av oss är 

kurd och den andra är från Palestina. Vår barndom skiljer sig åt från varandra och även 

hur vi lever idag. En sak vi har haft gemensamt är dubbelidentiteten och hedern. Vi är 

båda uppväxta med hederskulturen och har upplevt två olika kulturer; en svensk och en 

utländsk. Det har funnits flera stunder i våra liv där vi känt oss osäkra, för att våra 

familjevärderingar inte stämde överens med samhällets värderingar. Vi visste att vi var 

annorlunda och fick lära oss med tiden att leva med det. Vi förstod att vi aldrig skulle bli 

sedda som ”svenskar” varken av familjen eller av samhället.  

Idag lever vi kvar med hederskulturen men har lyckats komma ifrån den mer än vad 

många andra har gjort. Även om vi värderar familjens åsikter, så gör vi till stor del det vi 

själva vill. Våra familjer är medvetna om att samhället inte lever upp till någon slags 

hederskultur, utan istället till de normer och regler som många kallar rättvisa. 

Dubbelidentiteten dyker självklart upp i särskilda situationer för oss båda. Trots det har 

vår egen identitet format sig och bidragit till att vi kan föra en talan i de familjemönster vi 

har. 

Det går dock inte att undanhålla alla andra unga människorna i samhället, som trots sin 

myndiga ålder inte kan föra en talan om sina åsikter, sin kropp och sina livs önskningar. 

Vi har valt att dela med oss fem unga invandrarkvinnors berättelser om deras 

dubbelidentitet i heders namn.

Vi vill tacka vår handledare Linda Hamann, för ett underbart handledande under studiens 

gång. Och ett stort tack till våra respondenter som bidragit till att fullgöra vår studie.

Shirin, Narin, Laila, Miriam och Samira 
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1. Inledning 
Dina vänner får vara ute sent på kvällen. Deras pojkvänner sover över och deras föräldrar 

talar öppet om sex, för att undvika könssjukdomar och oönskade graviditeter. Tänk dig 

ett liv där beslut tas åt dig, dina livsriktningar är förbestämda. Du blir förvirrad över vilka 

mönster du ska följa i samhället. Du ifrågasätter hur du faktiskt ska leva ditt liv. Ska du 

leva ett liv dina föräldrar har valt åt dig eller ditt eget liv? Dessa är en del av alla frågor 

en individ ställer sig själv i hederskulturer.  

Den franske sociologen Pierre Bourdieu skriver att ”Historien är inristad i våra kroppar” 

(Sjögren, 1993: 29). Han menar att en människa aldrig helt blir kvitt sin barndom och en 

grupp aldrig sin historia. Med andra ord kan vi inte styra över vårt ursprung, ursprunget 

kan dock styra över oss.

Heder är ett viktigt begrepp att leva upp till inom många länder och kulturer. Det innebär 

möjligtvis även uppoffringar för en individ som lever i en kultur som ständigt präglas av 

heder. Många unga invandrare lever i en dubbelkultur, en svensk och en utländsk, som 

även kan förklaras som dubbelidentitet. Ordet heder associeras oftast med förtryck, 

hedersmord eller hedersrelaterat våld. Dessa föreställningar har uppmärksammats och 

diskuteras genom åren, framför allt i media. Program och debatter har visats, tidningar, 

forskningar och böcker har skrivits.  Hedersproblem har funnits i flera länder och går 

även att finna i svensk historia. Det har dock de senaste åren uppmärksammats som ett 

samhällsproblem orsakat av invandrare och särskilt muslimer. 

Hedersmord och hedersrelaterat våld är två problem som är återkommande runt om i 

världen och även i Sverige. Enligt en rapport från ett FN organ, UNFPA (United Nations 

Population Fund eller FN:s befolkningsfund), sker det cirka 5000 hedersmord varje år 

(Güngör & Dervish, 2009: 27). Summan är hög och påvisar att hederskulturen är 

problematisk.  

För att se hedersproblematiken ur en annan vinkel, har vi valt att belysa fem unga 

invandrarkvinnors egen syn på deras verklighet där hedern har en betydelse. 

Invandrarbakgrunden för dessa kvinnor kan innebära att uppleva två olika kulturer och att 
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kunna anpassa sig till båda. Vi vill se hur de två kulturella ”världarna” påverkar våra 

respondenter.   

Vår studie skiljer sig ifrån tidigare forskning för att det är fem unga kvinnors 

vardagsverkligheter vi undersöker. Vardagsverkligheten är en del i kvinnornas liv långt 

innan det blir ett allvarligt problem för dem i form av våld eller mord, som annars 

uppmärksammas av övriga i samhället. Vi vill genom våra respondenters berättelser 

försöka förstå ett liv mellan två kulturer och hanteringen av detta. Samhället har 

uppmärksammat hedersproblematiken då det redan gått ett steg för långt, det vill säga då 

morden eller hedersvåldet redan har skett. Å andra sidan har samhället glömt bort de 

individer som faktiskt lever en vardagsverklighet med hederskulturen, som en 

övergripande faktor i deras liv. Även om det inte sker mord eller våld i ett hem så finns 

hedersproblematiken fortfarande i många invandrarfamiljer som lever i Sverige. Vi har 

just därför valt fem unga invandrarkvinnor som lever i sådana familjemönster. Denna 

forskningsstudie syftar alltså åt att uppmärksamma en samhällsproblematik ur en ny 

vinkel. De frågor uppsatsen ska besvara handlar om dubbelidentitet och identitet, 

sexualitet, familjerelation, heder och sociala relationer.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Hedersmord och hedersrelaterat våld är ett nytt samhällsproblem som har diskuterats i 

media, speciellt de senaste åren. Det har undersökts varför mord och våld i hederns namn 

faktiskt förekommer. De som anses vara offer i hedersproblematiken är invandrarkvinnor. 

Det är dock svårt att finna några diskussioner om vad dessa kvinnor upplever i sina 

vardagliga liv.  

Syftet med studien är därför att redovisa en annan del av hedersproblematiken som vi inte 

finner i media. Nämligen en personligare bild av hur invandrarkvinnor faktiskt upplever 

dubbelidentitet och heder i deras liv. Studien har en narrativ ansats och genom 

informanternas berättelser vill vi få en bild av hur dubbelidentitet och heder avspeglar sig 

i kvinnornas liv. För att få en bredare förståelse av deras berättelser och tidigare 

forskning har vi valt ett antal centrala begrepp. Vi kommer utifrån begreppen identitet, 

heder, kultur och sexualitet analysera kvinnornas berättelser.   
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Våra frågeställningar är: 

- Hur ser dubbelidentiteten ut bland fem unga invandrarkvinnor?

- Vilken roll spelar ”heder” i deras liv? 

1.2 Avgränsning 

I vår undersökning har vi valt att fokusera oss just på fem unga invandrarkvinnor och 

deras berättelser. Vi har avsiktligt inte valt etnisk svenska kvinnor för att vi inte tror att 

dubbelidentitet och heder är relevanta för deras liv, i samma utsträckning som det är för 

invandrarkvinnor. Det är invandrarkvinnor som har lyfts fram i frågor som dessa genom 

massmedia och liknande. Vi valde unga kvinnor och inte unga män, för att vi anser att 

hedersproblematiken är större bland kvinnor. Detta grundar vi på vår egen erfarenhet så 

väl som tidigare forskning.  

Eftersom studien har en narrativ ansats har vi begränsat oss till att endast intervjua fem 

personer. Vi tycker att fem personer är tillräckligt många för att lyfta fram olika 

berättelser inom samma område.  

Vi valde åldrarna 18-25 för att vi utgår från att denna åldersgrupp troligtvis upplever 

hedersproblematiken som starkast. I denna ålder är man ung och det är oftast unga 

kvinnor som möter hedersproblemen. Under denna ålder försöker man stadga sin identitet 

och man upplever olika faser i sitt liv. Vi har inte lagt någon fokus på vilken 

samhällsklass kvinnorna kommer ifrån då vi inte tycker att det är en viktig faktor i just 

vårt studieämne. Detta på grund av att studien inte är fokuserad på status och klass utan 

kvinnornas egen vardagsverklighet. Vi kommer inte undersöka hederskulturens orsaker 

eller historia, utan fokuserar oss endast på vad hedern har för roll i de unga kvinnornas 

liv. 

2 Centrala begrepp 

2.1 Identitet 

Identitet kommer av det latinska idem, som betyder densamme eller detsamma (Frisén 

och Hwang, 2006: 41). Det finns olika aspekter av begreppet identitet och det kan 
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användas i olika sammanhang. Begreppet identitet associeras ofta med frågor som vem 

och vad jag är eller vem vill jag vara (ibid.: 127). Vår identitet blir märkbar för andra 

genom hur vi presenterar oss för dem. Presentationen sker t ex genom hur vi agerar, hur 

vi klär oss och hur vi pratar.  

Ungdomar befinner sig i olika sociala förhållanden och går även igenom en 

”utvecklingsperiod” som man kan kalla det, där de ofta söker sin egen identitet. Vanligen 

ses tonårstiden som identitetsutvecklingens höjdpunkt (ibid.: 131). Skapandet av en 

identitet är som en reflexiv process för individen, där individen för ihop en 

sammanhängande och meningsfull berättelse om sitt liv. Berättelsen måste därefter 

utvecklas och bearbetas i relation till det ständiga flödet av information som möter alla 

individer (ibid.: 15).  Eftersom vi har valt att fokusera oss på unga invandrarkvinnor är 

det relevant att ha förståelse för begreppet etnisk identitet.

Ordet ”etnisk” går att härleda från grekiskans ”ethnos”, som betyder människor av 

samma slag eller sort (Ahmadi, 2003: 119). Etnisk identitet handlar om att uppleva att 

man hör till och är medlem av en etnisk grupp. Tillhörigheten innebär att man har ett 

visst sätt att tänka, uppleva, känna och bete sig på som hör till den gruppen (Frisén och 

Hwang, 2006: 79). Etnisk identitet kännetecknar tillhörighet som är grundade på 

biologiska faktorer, familj- och släkttillhörighet och vilken etnisk grupp man föds som 

medlem i. Andra vanliga kriterier för tillhörigheten i en etnisk grupp anses vara 

gemensamt språk, religion, kultur, historia eller boende i ett särskilt landsområde.  

Kjerstin Almqvist i Friséns och Hwangs (2006) bok Ungdomar och Identitet påpekar att 

det finns två centrala frågor som måste besvaras av varje människa för att en egen 

identitet ska erövras. Det första handlar om att kunna höra till, att man ska kunna 

identifiera sig själv med en eller flera grupper, där man också känner sig accepterad. Det 

andra handlar om att kunna vara någon speciell och unik, att inte vara som alla andra för 

sig själv och för andra (Frisén och Hwang, 2006: 86-87). Som ung är det väldigt viktigt 

att känna en tillhörighet till något eller någon. Identitet och tillhörighet är kopplade till 

varandra (ibid.: 127). En individs identitet utvecklas inte helt och hållet på egen hand. 

Den utvecklas i samspel med andra personer. Vi vet hur andra uppfattar oss genom sättet 
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de ser oss på och hur de agerar och pratar med oss. I dylika sammanhang bekräftas, 

avvisas eller utökas vår egen identitetsuppfattning.  

Dubbelidentitet är ett begrepp vi använder oss av för att förklara individens dubbla 

identiteter i två olika ”världar” som t ex familjelivet och skollivet. Den dubbla identiteten 

inkluderar element från både hemmets kultur och majoritetssamhället. Identifikationen av 

att en invandrare har en dubbelidentitet kan ske till exempel genom att upptäcka en 

kluvenhet som upplevs när hon/han besöker hemlandet. Begreppet dubbelidentitet ger en 

känsla av att tillhöra två världar samtidigt, de enskilda impulserna från båda kulturer 

(Gordon & Grosin, 1973: 88). Den dubbla identiteten kan betraktas som både positivt och 

negativt beroende på hur individen hanterar situationen (ibid.: 35ff.). I vår studie skildrar 

vi dubbelidentitet i den svenska kulturen och den utländska kulturen, vad samhället 

kräver och vad t ex familjen kräver av individen.  

2.2 Heder 

Heder är ett begrepp som har haft betydelse i flera decennier runt om i världen, bl.a. i 

Europa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Wikan (2005) förklarar att heder har fått 

en könsdimension genom åren. Kvinnor har utgjort hot mot männens heder genom sin 

sexualitet (Wikan, 2005: 51). Hedersbegreppets innebörd kan skilja sig åt i olika språk, 

länder och kulturer (religiösa och traditionella). På kurdiska, turkiska, arabiska och 

persiska har man två helt olika innebörder men båda översätts till heder. På kurdiska och 

turkiska säger man oftast namus, vilket hänvisar till kvinnors ärbarhet. Det andra är ordet 

shirif som hänvisar till andra olika hedersaktiviteter (ibid.: 61). 

En sociolog som forskar kring heder är Mehrdad Darvhispour som använder termen 

”hederskultur” för att beskriva bevakningen av kvinnans sexualitet (Darvishpour, 2005). 

Hederskultur innebär alltså att kvinnans sexualitet måste bevakas, eftersom den styrs av 

sexualiteten. I hederskultur är det männens skyldighet i en familj att försvara familjens 

heder (Hellgren & Hobson, 2008: 390). Mehrdad anser att heder används som kollektiv 

rätt för att kontrollera kvinnor (Darvishpour, 2005). När man talar om heder är det oftast 

familjens heder som anses vara det centrala. För att behålla familjens heder vilar ett stort 

ansvar på de kvinnliga medlemmarna i familjen. Kvinnans handlingar, beteenden och 

framför allt sexualitet bär ansvaret av familjens heder. Kvinnorna är familjens egendom 
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och det är deras ansvar att bete sig på det ”rätta” sättet för familjen och släktens skull.  

Det är i högsta grad viktigt att männen i familjen kontrollerar sin egendom, dvs. kvinnans 

sexualitet. Männen och kvinnornas sexualitet är starkt sammansvetsade inom familjen. 

Kvinnorna är männens heder och ära, det är dock kvinnornas mödom som är den 

viktigaste faktorn, den har en stor betydelse. Wikan använder sig av antropologin som 

lanserades av Julian Pitt-Rivers (1965), hon citerar hans kända definition av 

hedersbegreppet:   

Heder är en persons värde i egna men också i andras ögon; det är hans värdering av 
det egna värdet, hans krav på stolthet; men det är också samhällets erkännande av 
detta krav, dess accepterande av hans anseende, hans rätt till stolthet. (Pitt-Rivers, 
1965: 73) 

En man som har heder kräver respekt och står i stark relation till sin omgivning. I en 

relation som denna är omgivningen skyldig att behandla honom med respekt (Wikan, 

2005: 59). Det är ytterst viktigt att männen i familjen kontrollerar sin egendom. Således 

innebär det att kvinnans individuella handlingar påverkar hela kollektivet och om hon gör 

något som betraktas vara opassande beteende har männen i kollektivet rätt att straffa eller 

hindra henne. Ett liv utanför kollektivets revir är inte tillåtet även om kvinnan har 

förutsättningar till det. 

Heder bygger på strukturella normer och patriarkala värderingar i ett gruppcentrerat 
samhälle där mannens heder är beroende av bland annat kvinnans kyskhet och där 
hennes handlingar kan skada hans och familjens heder och ära i ett socialt 
sammanhang. (Gungör & Dervish, 2009: 22) 

Gungör & Dervish (2009) menar lik Darvishpour (2005) att ansvaret för hedern ligger 

hos kvinnorna. Männen ska se till att hedern behåller sitt höga värde, genom att 

kontrollera kvinnan, men kvinnor skall se till att de inte smutskasar hedern med sin kropp 

och sina sociala handlingar.  

Abdel Gani (2007) menar att kvinnan är som en glasbit, så fort den blir repig får den 

märken som aldrig går bort (s. 24). Dessa märken kan vara vad som helst som skulle 

”smutskasta” familjens heder. Oftast är det kvinnans sexualitet och kyskhet och skamliga 

rykten som skapar eviga märken. 
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2.3 Kultur 

Kultur i denna uppsats knyter an till inlärda traditioner, seder, levnadsmönster och 

normer liksom värderingar och sammanhållande tankemönster. Det är sådant som 

medvetet eller omedvetet bidrar en stor del till skapandet och omskapandet av våra 

livsbetingelser och vår identitet. 

I den här studien diskuteras begreppet kultur i två termer; svensk och utländsk kultur. För 

att förstå vad som händer i ett modernt samhälle har det kulturella perspektivet blivit allt 

viktigare (Ahrne, 2003: 30). Kultur uttrycker föreställningar eller värderingar som gör 

livet meningsfullt (ibid.: 32). Vi tänker och utför specifika handlingar på ett visst sätt 

utifrån våra kulturella drag, kultur bidrar till identitetsmönster hos en individ. Vår 

identitet består av olika viktiga värden som handlar om vad som är kvinnligt och manligt, 

klass och etnicitet eller var man vuxit upp (ibid.: 34). Dessa värderingar präglas av det vi 

kallar kultur.   

Ahmadi (2003) tycker det är viktigt att komma ihåg att kulturen medvetet och omedvetet 

styr och kontrollerar vårt sätt att leva, kommunicera, arbeta och producera (s. 149). 

Kulturen sätter upp vissa regler som markerar vår livsstil som människor eller som grupp.  

I varje kultur finns en rad olika koder som ofta är oskrivna och som överlämnas 
från generation till generation. (Ahmadi, 2003: 149) 

Många invandrarfamiljer i Sverige känner rädsla för familjelojaliteten i det svenska 

samhället eftersom de inte förstår den. Nya kulturella koder skapar rädsla för förnyelser 

som inte stämmer överens med den inlärda kulturen, som individen i – och med sig sedan 

tidigare. De kulturella dragen i det svenska samhället ses som en skamkultur för många 

familjer (ibid.: 151). Invandrarfamiljer kan pga. denna kulturkrock känna ett tvång till att 

hålla fast i sina familjemönster och värderingar.  

2.4 Sexualitet 

Sexualitet är ett brett begrepp som diskuteras i många olika sammanhang. I denna studie 

begränsar vi oss med att diskutera begreppet i samband med heder: Hederssexualitet. I 

hederns namn har sexualitet en viktig betydelse. I de flesta fall styr den kvinnliga 

sexualiteten hedern i en familj. Hur kvinnan förhåller sig till sin sexualitet är viktigt och 

männen har kontroll över det.  
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Det finns tydliga gränser på hur sexualiteten ska framhävas hos kvinnan. Dessa gränser 

sätts av mannen i hushållet. Det kan sägas på följande sätt: kvinnan representerar heder 

och mannen äger den. Mannen är den person kvinnan är gift med. Dock finns det 

personer som ansvarar för kvinnans sexualitet (heder) innan hon gifter sig. Dessa 

personer är främst pappa, bröder, farbröder och morbröder. 

Wikan (2009) tar upp två hedersbegrepp, Shirif och namus som tidigare nämnts1 .Dessa 

hedersbegrepp kan beskrivas tillsammans med sexualitet. Wikan (2009) talar om att dessa 

begrepp är könsspecifika dygder som i första hand handlar om de kvinnliga 

familjemedlemmarnas kyskhet och sexuella integritet. En mans shirif är inte bara kopplat 

till kvinnans sexualitet men brukar vanligtvis höra ihop med kvinnans sexuella 

”renlighet”. Renlighet kan översättas till kvinnans kyskhet, att hon ska vara oskuld tills 

hon gifter sig. En intresseväckande aspekt som finns i hederskultur är att sexualitet och 

sexuella relationer är oerhört viktiga i ett äktenskap. Det ska finnas ett aktivt sexuellt 

förhållande mellan mannen och kvinnan inom äktenskapsramen.  

I hela världen utövas flera sätt för att bevara männens makt i den sociala ordningen, det 

vanligaste är att undertrycka kvinnans sexualitet och låta den betraktas som något 

”smutsigt”. Runt om i medelhavsområdet är kvinnans sexualitet inte bara hennes 

angelägenhet utan även hela familjens. Redan från början lär sig kvinnorna att oskulden 

är det mest dyrbara de har. Om någon man rör henne leder det till en skam hon aldrig kan 

tvätta bort. Inom de traditionella sederna är giftermål familjens gemensamma beslut, även 

skilsmässa är hela kollektivets angelägenhet. Ahmadi (2003) förklarar att många i 

Mellanöstern framhåller skilsmässans angrepp som något mot familjens integritet, vilket 

är allvarligare än att ta hänsyn till individen (s. 42). Kvinnans kyskhet är hennes heder, 

och den ska bevaras tills hon gifter sig. När kvinnan är gift är hon nu sin makes 

angelägenhet och hedern går nu över till honom istället för hos familjen (Abdel Gani, 

2007: 39). 

������������������������������������������������������������

�
�se rubrik 2.2 Heder, s. 5.�



� 


När det gäller pojkarnas sexualitet i kollektivet är den lika dimmig och förvirrande som 

kvinnornas, de får tydliga signaler om sin position. Pojken är en man, eller kommer att bli 

en man och det finns inget som är skamligt för en man. Abdel Gani menar att inget kan 

skada hans heder, hans synder kan inte bevisas med en mödomshinna (ibid.: 40). 

2.5 Sociala relationer 

Vi har valt sociala relationer som ett teoretiskt begrepp för att studien präglas av 

individers sociala relationer som vi återberättar och diskuterar. Vi människor präglas av 

en eller flera sociala relationer i vårt liv. Sociala relationer ser ut på olika sätt och kan 

bestå av olika människor. Det finns med andra ord ingen specifik form och syn på hur en 

social relation ser ut.  

Berger & Luckmann (1991) är två teoretiker som talar om begreppet 

socialkonstruktivism. I The social construction of reality står socialkonstruktivismen för 

hur människan konstruerar sig själv och sin sociala omgivning (Berger & Luckmann, 

1991: 67). Istället för att se människans personlighet och identitet som något inneboende, 

dvs. personlighetsdrag, ser man människan som en produkt av sociala relationer. När 

människan är socialt konstruerad skapar man sig själv och andra människor, istället för 

att upptäcka dem. Vardagsverkligheten är objektiverad och är oproblematisk, den tas för 

given men har i själva fallet sitt ursprung i människors handlingar (ibid.: 33ff.). Det är 

genom människors handlingar som vardagsverkligheter skapas och när vi börjar handla 

på ett annat sätt än vi brukar uppfattas vår verklighet annorlunda. Att se människan som 

socialt konstruerad innebär att man skapar sig själv och andra människor, istället för att 

upptäcka dem. 

Berger & Luckmann talar om begreppet typifiering (ibid.: 45, 74ff.). Begreppet står för 

att vi individer ser andra människor i vardagen som olika typer, som t ex: en svensk, en 

utländsk, man eller kvinna. Typifieringar sparar tid och ansträngning för oss människor 

och bildar ett stabiliserande underlag för människors samspel.  

Vi människor är i behov av sociala relationer, av olika typer, för att kunna utvecklas som 

individer. Vi utvecklas i samspel med andra människor och genom samhället i helhet. En 
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social handling har fokus på de innebörder och avsikter som styr människors handlingar. 

Perspektivet är inriktat på hur människor aktivt och kreativt tolkar världen omkring dem. 

3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning består till stor del av litteratur som behandlar hedersvåldet och 

hederskulturens orsaker. Eftersom hedersmord och hedersrelaterat våld har sin grund i 

hederskulturen, har vi valt att ta upp tre författare som diskuterar heder – och 

hedersproblematiken. 

Unni Wikan (2009) är en av dem som forskat inom ämnet ”heder”. I boken Om Heder

menar hon att heder handlar om social respekt och synen om värde genom egna och 

andras ögon. Författaren talar om hur heder är ett könat begrepp och att det genom alla 

tider har beskrivit ett speciellt förhållande mellan män och kvinnor. Wikan menar att män 

har heder och kvinnor har skam i kroppen Att ha skam i kroppen menar hon är att rätt 

kunna förvalta sin sexualitet i enlighet med hederskoden (Wikan, 2005: 64).  

Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung 
kvinna att få ha både sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen 
självklarhet för många kvinnor. (Wikan, 2009: 47)  

Citatet ovan talar om att många kvinnor i självfallet inte kan leva ett liv de själva vill, 

som också skall kunna vara lämplig för familjen. Det här är något även vi förmodar få 

fram av våra respondenter. 

Unni Wikan (2009) är en av många som uppmärksammat mordet på Fadime Sahindal, 

som mördades av sin far 11 september 2001 i Sverige. Fadime mördades för att hon valde 

att leva ett liv hon själv bestämde över. Hon hade valt ett liv med andra 

familjevärderingar och utan heder. Hon var kär i en man och gick emot sin familj med 

sina handlingar och beslut. Wikan diskuterar varför tidigare hedersmord inte 

uppmärksammats förrän Fadime fallet inträffade (Wikan, 2009: 51). Man kan säga att 

Fadime blivit en representant för begreppet hedersmord i Sverige.  

I Om Heder fokuserar Wikan i högsta grad på hedersmord och dess innebörd. Wikan 

diskuterar frågor som berör hedersmordsproblematiken i Sverige och i utlandet. Även om 

vår studie inte fokuserar på just detta ämne så finner vi relevanta delar i litteraturen som 
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kan anslutas till vår studie. Wikan, liksom oss, diskuterar hedersbegreppet och betydelsen 

av kvinnans sexualitet och kyskhet. Hon ger, som i citatet ovan, en tydlig bild av att 

många kvinnor inte kan välja ett självalt liv, vilket vi också antog när vi intervjuade våra 

fem respondenter. Vi använder oss av Wikan ett flertal gånger under studiens gång, då vi 

har nytta av hennes förståelse för hedersbegreppet och hedersproblematiken.  

Studien ”The honour/shame complex revisited: violence against women in the migration 

context” av Aylin Akpinar (2003), diskuterar också, som Wikan, Fadime fallet och 

hedersproblematiken i etnisk kontext. Båda beskriver Fadime fallet och diskuterar 

orsakerna kring mordet. Akpinar citerar ur Anthias & Yuval-Davis bok ”Racialized 

boundaries. Race, nation, gender, colour and class and the anti-racist struggle” (1992).

The boundary of the ethnic is often dependent on gender and there is a reliance on 
gender attributes for specifying ethnic identity; much of ethnic culture is organized 
around rules relating to sexuality, marriage and the family, and a true member will 
perform these roles properly. Communal boundaries often use differences in the 
way women are socially constructed as markers. (Anthias & Yuval-Davis, 1992: 
113) 

Citatet ovan talar om att de etniska gränserna är beroende av kön och att kön är beroende 

av etnisk identitet. Etnisk kultur bygger på regler om sexualitet, äktenskap och familjen. 

En sann och trogen medlem kommer att utföra dessa roller ordentligt. Gemensamma 

gränser för etniska kulturer är ofta hur kvinnor är socialt konstruerade som markörer. 

Wikan fokuserar sig inte på etnicitet och etnisk kultur i stor utsträckning som Aylin gör. 

Trots att Akpinars (1992) studie talar mycket om våld, heder och skam, så finner vi 

relevanta delar till vår studie. Citatet ovan behandlar områden som sexualitet, äktenskap 

och familjen. Vi behandlar dessa områden i vår studie och vi anser att de är väsentliga. 

En viktig del som skiljer Wikan åt från Akpinar är att hon ger en djupare inblick i 

hedersbegreppet. Det som är gemensamt för Wikan och Akpinar är att båda behandlar 

sexualitet, äktenskap och familjen som utgångspunkter för hedersproblematiken. 

Dalala Abdel Gani (2006) är en författare som skiljer sig från Akpinar och Wikan. I 

Abdel Ganis bok Det beror på ryttaren inte på hästen menar hon att unga kvinnor vill 

leva upp till hemkulturen men förväntas samtidigt att leva som alla andra i det svenska 
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samhället. Hon fokuserar sig inte på hedersmord, utan talar om det i kort utsträckning. 

Abdel Gani förklarar hedersmord genom att tala om att ”amputera” den kvinnliga 

medlemmen som man amputerar ett sjukt ben från en kropp. Om familjens heder hotas på 

något sätt, som att ryktet sätts på spel, kan familjens heder endast räddas om den sjuka 

delen tas bort (Abdel Gani, 2006: 28).  

Boken innehåller till största del hederskulturens övriga aspekter. Abdel Gani har inte bara 

fokuserat sig på kvinnorna, utan familjen i helhet. Hennes narrativa studie har inkluderat 

de manliga familjemedlemmarna. I studiens frågeställningar fokuserar hon, som vi, 

mycket på identitet.   

Identitet är inte en skjorta man bara tar på och av sig när man vill. Det är en process 
som äger rum i individens innersta och samtidigt i centrum av dennes grupps 
kultur. Den ristar sig djupt i individens inre och skapar hennes personlighet. (Abdel 
Gani, 2006: 13) 

Här förstår vi att identitet är något som finns i oss och bevaras i vårt innersta. Identitet är 

något som finns inristat i oss alla, men som genomgår förändringar beroende på vilka vi 

är med och var vi befinner oss. Det är också viktigt för en individ hur hon eller han 

uppfattas av andra. Abdel Gani menar att identiteten är en överstämmelse med att vara 

unik och samtidigt passa in i samhället, alltså att vara som alla andra (ibid.: 14). 

Identitetsbegreppet och dess betydelse i sociala – och privata relationer behandlas i stor 

utsträckning i Abdel Ganis bok. Hon undersöker identitetens roll i olika familj- och 

samhällsrelationer, något de ovan nämnda författarna inte lägger stor vikt på. Wikan och 

Abdel Gani diskuterar hedersproblematiken främst ur kvinnans sexualitet och männens 

ansvar över det. Båda tar upp betydelsen av kvinnans kyskhet och understryker att heder 

är ett könat begrepp. �

4. Metod  
Den här studien använder sig av en kvalitativ metod och har en narrativ ansats. Ordet 

narrativs ursprung delas upp i två ord; narrate kommer från latinets ”gnarus” och betyder 

att veta, vara bekant med eller kunnig i och narrô betyder berätta eller skildra 

(Johansson, 2005: 41). Creswell menar att en narrativ studie bygger på en eller flera 

individers erfarenheter i kronologisk ordning (Creswell, 2007: 54). Enligt Creswell är den 
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narrativa ansatsen bäst för att fånga detaljer i berättelser och erfarenheter av enskilda 

individer eller en grupp individer (ibid.: 55). Vi valde att genomföra studien med en 

narrativ inriktning för att få in så mycket verklighetsbaserat material som möjligt. 

Eftersom studien bygger på livsberättelser ur fem vardagsverkligheter, gynnar det till att 

vi får fram en bild av hur unga kvinnorna upplever sig själva och sina liv.  

Det narrativa perspektivet intresserar sig för hur individer uppfattar, tolkar och återger 

olika erfarenheter. En livs berättelse kan ses som en social konstruktion som formats av 

de förklaringsmodeller som finns i samhället. Berättelser skapar mening av våra 

erfarenheter. Berättande är grundläggande för våra liv som sociala varelser (Johansson, 

2005: 83). Berättelser har en avgörande funktion om vi ska förstå och hantera våra liv, 

hur vi skapar vår sociala verklighet och våra personliga men också sociala identiteter 

(Johansson, 2005: 85). Eftersom vi är ute efter att förstå och återberätta fem kvinnors 

personliga och sociala liv och identiteter är det här ett passande metodval för oss.  

Vi har valt att arbeta på ett induktivt arbetssätt eftersom vi vill veta hur kvinnorna 

upplever sina liv, utan att vi gör för många föreantaganden. Trost (2004) menar att man 

utgår ifrån vad de samlade empiriska data har att berätta. Man gör som i vår studie att vi 

började med intervjuerna och utifrån berättelserna börjar forska kring ämnet och 

aktörerna som studien gäller. I en induktiv studie använder man sig av begreppen i 

efterhand, antingen med att tolka den insamlade data eller empiriska data man har. Detta 

för att öka förståelsen av det insamlade materialet. Det är viktigt för oss att berättelserna 

är ledande i studien och att empirisk data inte överväger dessa (Trost, 2004: 76,89,53).  

Vi valde att ha en kvalitativ studie med intervjuer. Vi ansåg att en kvantitativ metod inte 

skulle vara lika lämplig, eftersom en enkät endast kan ha bestämda frågor eller öppna 

frågor. Det hade inte varit lätt för våra respondenter att beskriva en vardagsverklighet på 

en öppen fråga i en enkät. Respondentens svar skulle i en enkätfråga vara begränsad och 

kortfattat. Vi hade därefter inte kunnat få fram likvärdiga livsberättelser. Bestämda frågor 

och dess svar skulle orsaka att vi fick utgå från antaganden, för att få fram en helhet av 

respondenternas liv. Genom en kvalitativ metod och intervjuer lät vi respondenterna 

besvara våra frågor i deras egen takt. De fick själva förklara och beskriva deras 
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vardagsverklighet så mycket de ville, vilket bidrog till att vi kunde komma med 

följdfrågor, vilket inte skulle vara möjligt i enkäter.  

Vi har i denna studie nämnt att vi har liknande bakgrunden till dessa fem kvinnor och att 

vi därför anser att de var ganska bekväma i vårt sällskap. Vi anser att det oftast är 

behagligare att tala med någon som förstår ett känsligt ämne som heder. När talaren vet 

att lyssnaren förstår, blir situationen oftast bekväm och öppen. Vi är dock medvetna om 

att det i vissa avseenden eventuellt inte var en fördel för oss att ha liknande bakgrund som 

kvinnorna. Våra respondenter kan i sina livsberättelser ha antagit vad vi velat höra eller 

gett oss korta och odetaljerade livsberättelser, för att de vet att vi kan hederskulturens 

grunder. Respondenternas livsberättelser kunde ha visat sig låta annorlunda om de blev 

intervjuade av en svensk utan erfarenhet av hedersproblematik och etnisk dubbelidentitet. 

4.1 Urval 

För att påbörja en studie behövs det ett urval, så att man vet vilka som ska undersökas. 

Urval är den grupp av människor forskaren väljer att studera och samla material ifrån. 

Som grund för den kvalitativa uppbyggnaden i vår studie har vi samlat in material genom 

berättelser av fem enskilda individer. 

Vårt urval är fem unga invandrarkvinnor i åldrarna 18-25, bosatta i två storstäder i 

Sverige. För att få olika typer av berättelser och kunna se skillnader/likheter mellan dessa 

har vi valt olika åldrar och utländska bakgrunder hos respondenterna. Alla fem har rötter i 

mellanöstern där hedersproblematiken framhävs tydligt inom media.    

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi talade med vänner och bekanta för att finna passande kvinnor till studien. Vi använde 

oss av snöbollssurval, som går ut på att lik en kedja, fråga bekanta om de känner någon 

relevant, som sedan frågar en annan osv. (Patton, 2002: 237). Det var viktigt för oss att 

dessa kvinnor ville ställa upp helhjärtat och faktiskt levde i familjemönster med 

hedersproblem. Vårt syfte är att få fram en så verklig och sann helhetsbild som möjligt av 

vårt studieämne. Alla våra respondenter kommer från mellanöstern, men vi försökte få så 

varierad bakgrund som möjligt. Således har vi tre kurdiska kvinnor, en irakisk och en 

iransk. Detta för större variation av intervjusvar. Två av intervjuerna genomfördes i det vi 
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kan kalla stad A på ett lugnt och ganska tomt café under två tidpunkter. Resten av 

intervjuerna, tre stycken, genomfördes i det vi kallar stad B i intervjupersonernas hem. 

Under alla intervjuer deltog vi båda för att nå fram till ett bättre resultat. När den ena 

intervjuade, antecknade den andra ner tillexempel informatörens beteenden, 

språkanvändning och blickar.  

Vi använde oss utav en intervjuguide för att underlätta intervju processerna. De flesta 

frågorna var öppna och en del ganska inriktade på ett specifikt ämne. De frågor som hade 

en inriktning skulle hjälpa oss att få fram våra centrala begrepp i de fem unga kvinnornas 

svar. Intervjuguiden i helhet bygger mest på öppna frågor, därför att respondenterna 

själva ska kunna berätta om vad de tycker och känner. Vi ville inte styra deras svar, för 

att nå fram till deras existerande vardagsverklighet. Frågorna inom parantes i vår 

intervjuguide är våra följdfrågor. Alla intervjuer tog mellan 20 – 40 minuter beroende på 

hur långa svar vi fick av de olika kvinnorna. Dessa anteckningar är ett hjälpmedel för oss 

och underlättar förståelsen av berättelserna. De är även intressanta att analysera 

tillsammans med det vi får fram i berättelserna. Dessa intervjuer transkriberades sedan 

för att arbeta med materialet lättare och för att finna detaljer. Vi har inte skrivit om 

intervjuerna, utan låtit de innehålla respondenternas precisa uttalanden.  

4.3 Analys 

När de enskilda intervjuerna var klara analyserade vi kvinnornas berättelser genom att 

lyssna på inspelningarna ett antal gånger. Vi antecknade ner intressanta detaljer samt 

analyserade våra anteckningar på deras uppträdanden under intervjuerna. Dessa intervjuer 

transkriberades sedan för att arbeta med materialet lättare och för att finna viktiga och 

användbara detaljer. När vi analyserade intervjuerna kategoriserade vi in kvinnornas citat 

i våra centrala begrepp, nämligen identitet, heder, kultur, sociala relationer och sexualitet. 

Kategoriseringen underlättade analysprocessen för oss eftersom materialet delades upp 

och hade sin särskilda analys område. Uppdelning hjälpte oss att plocka ut relevanta delar 

ur intervjuerna för vår teoretiska del som också är uppdelad i våra centrala begrepp. För 

att väva in vårt intervjumaterial med en teoretisk del i studien studerade vi ett antal 

litteraturböcker och artiklar. Vi jämförde materialet och lyfte fram skillnader och likheter 

mellan vårt insamlingsmaterial och litteraturen, vilket presenteras i vårt resultat.   
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4.4 Etik 

Vårt uppsatsämne är ganska känsligt och som intervjuperson vill man inte på något sätt få 

fram en kränkande bild av sin egen familj. Det är förståeligt att det kan vara obekvämt att 

tala om sin egen familj och sig själv i olika relationsmönster, med främmande personer. 

Vi kontaktade våra respondenter genom telefon och beskrev uppsatsämnet, vårt syfte och 

vad som kommer att undersökas och skrivas. Vi förklarade var vi själva ursprungligen 

kom ifrån och att vi förstod om dem inte ville ställa upp eller om dem ville hålla en del 

detaljer åt sig själva. Vi erbjöd oss själva att skicka en klar uppsats till dem, för att de 

själva ska kunna läsa och veta att vi höll våra etiska principer. Vi hade turen att få god 

respons på alla fem tillfråganden om medverkande i studien. Vi har växlat e-mejladresser 

med varandra för att hålla kontakt angående en slutlig studie.  

Vi kommer att låta dem fem unga invandrarkvinnorna vara anonyma som vi lovade dem 

under första telefonsamtalet och under intervjuerna. Eftersom studiens ämne och våra 

frågor kan uppfattas som känsligt valde vi att ta avstånd från alla möjliga risker. Var och 

en av kvinnorna kommer istället få ett slumpmässigt valt namn av oss, för att underlätta 

läsningen för läsaren.  

Kvinnorna blev tillfrågade var för sig om det gick bra att vi hade ljudinspelning under 

intervjun, vilket visade sig gå bra. Vi sa åt dem att säga till när dem var redo och lät de 

veta att vi kunde avbryta intervjun när som helst, ifall de kände för det. De vet också att 

vi har bytt ut deras namn till andra, i samband med att behålla anonymiteten, för att de 

ska kunna känna sig trygga.  

4.5 Kort presentation av informanterna 

Shirin 23 år (kurd från Turkiet): Shirin är född i Sverige och bor idag med sina två yngre 

syskon och sina föräldrar. Hon är det äldsta barnet och fick ta hand om sitt yngsta syskon 

ganska mycket pga. ålderskillnaden mellan de. Hon bor i ett ”svenskt område” som hon 

beskriver det och studerar för tillfället en psykologikurs. Hennes dröm är att bli jurist och 

bilda familj inom snar framtid eftersom hon känner att klockan tickar.  

Narin 22 år (kurd från Turkiet): Narin är född i Sverige och har inga syskon. Som enda 

barnet och dottern, har hon sedan hon var liten, varit ”pappas lilla flicka” och hon säger 
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att hon är ganska överbeskyddad. Hon lever tillsammans med sina föräldrar i ett lugnt 

villaområde. Hon är uppvuxen tillsammans med etniska svenskar men föredrar hellre i 

dag att umgås med utländska personer. Hon har roligare och trivs bättre i deras sällskap, 

förklarar hon. Narin studerar på universitet och är klar Samhälls- och beteendevetare till 

sommar.  

Laila 19 år (från Irak): Laila kom till Sverige som ettåring och har fyra systrar. De bor 

alla hemma förutom den äldsta som är gift. Laila tog precis studenten men vill gärna 

plugga vidare, hennes föräldrar vill att hon ska studera till läkare men hennes egentliga 

dröm är att bli sångerska.

Miriam 21 (från Iran): Miriam beskriver sig själv som en ambitiös kvinna från ett 

”svenskt välbärgat område” hon är uppvuxen med både sina föräldrar och sin äldre syster. 

Miriams syster som är några år äldre var en så kallad rebellisk tonåring som tänjde på 

gränserna för Miriam. De flesta av hennes kompisar är svenska, men de närmaste är 

hennes vänner med utländsk bakgrund som hon har lärt känna på senare tid. Hon studerar 

till jurist men är inte nöjd med utbildningen som hennes föräldrar har valt åt henne. Hur 

hon ska lösa dilemmat vet hon ännu inte. 

Samira 18 år (kurd från Irak): Samira studerar fortfarande på gymnasiet då hon har gått 

om två år. Samira kom till Sverige som 12 åring med sin mamma och sina små syskon. 

Samiras pappa kom till Sverige två år innan resten av familjen. Samira vill utbilda sig 

men är kluven. Hon har inte höga krav av familjen på sig gällande utbildning. Just nu 

fungerar hon mer som en tolk åt föräldrarna och barnvakt till de tre småsyskonen. 

Samiras far är till ytan en traditionell kurdiskt far men eftersom han hann få ett barn med 

en svensk innan familjen anlände i Sverige anser hon att han har en dubbelmoral som inte 

går att respektera, men hon lyder för att hon måste. �

5. Resultat 

5.1 Identitet 

Utifrån kvinnornas svar kan vi klart och tydligt se identitets dilemman uppstår. 

Kvinnorna tycks inte kunna bestämma sig riktigt vad de har för nationalitet. Inte en av 

dem verkar känna sig som svensk. Den som sticker ut i mängden är Miriam 
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ursprungligen från Iran. Miriam känner att hon passar in bättre bland svenskar. Hon anser 

att hon har haft en ”svensk” uppväxt, men kommer tillbaka till samma ämne som de 

andra kvinnorna, då hon talar om att hon inte kan berätta allt där hemma.  

Under observationerna såg vi hur kluvna kvinnorna egentligen är mellan de två olika 

kulturerna. Hur länge de har bott i Sverige eller ifall de är födda här verkar inte spela 

någon roll för att underlätta deras identitetsuppfattning.   

I vår studie kan vi prata om fenomenet ”dubbel identitet”. Den dubbla identiteten 

inkluderar element från både hem kulturen och samhällets kultur. Dualismen känner de 

av från båda hållen (Borgström 1998: 35, 36). 

A persons identity is defined as a total of her imagination of herself, that is  the way 
she sees himself / herself today, expressing continuity between how she imagined 
himself / herself before and how he / she wants to be in the future. (Borgström 
1998: 29)   

Shirin berättar om hur hon känner sig svensk eftersom hon är uppväxt i Sverige men att 

hon ändå sättar sig in i en specifik roll då hon är bland svenskar. 

”Jag känner mig mer som en kurd men är ju uppvuxen här i Sverige. Jag 
uppskattar de privilegier som jag kan få som ”svensk”. Sverige är ju mitt land, för 
jag är född här. Men det här med kurd har mina föräldrar fört över till mig. I 
skolan så känner jag att man alltid måste spela en liten roll för att ”svenskar” ska 
kunna se att man är ”svensk” och inte… ja, för att döma dig så snabbt. Nej men 
när jag var yngre så var jag förvirrad för jag visste inte om jag var svensk eller 
kurd.” (Shirin 23) 

Trots att Shirin säger att hon var förvirrad när hon var yngre och inte visste om hon var 

svensk eller kurd, får vi en känsla av att hon fortfarande är osäker. I våra anteckningar 

finner vi en kommentar på hennes osäkra och otydliga svar. Hon tänkte även till någon 

minut extra för att kunna ge ett relevant svar för sina åsikter. Endast en av alla våra fem 

kvinnor ansåg sig vara ”svensk”. Det här kan återkopplas till Frisén och Hwangs (2006) 

som säger att det är viktigt att känna en tillhörighet som ung. Miriam som såg sig själv 

som svensk för att hon levde ett ”svenskt” liv, vill känna tillhörighet till det svenska 

samhället. Efter fler intervjufrågor kom det fram att hon hade familjevärderingar som hon 

inte kunde gå emot, vilket tyder på att hon lever ett dubbelliv.   
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Narin som är född och uppväxt i Sverige nämner något intressant, nämligen att samhället 

aldrig kommer se henne som en svensk pga. hennes utseende och namn.  

”Jag känner mig kurd och lever upp till de förväntningarna inom den kurdiska 
kulturen, i alla fall så gott det går. Jag kan svenska kulturen och traditionerna 
utantill och har inga problem med att anpassa mig till dem. Men jag kommer nog 
aldrig kunna se mig som svensk eftersom samhället inte ser mig som en. Hur jag 
ser ut kommer aldrig att kategorisera mig som en svensk… min hårfärg och så 
alltså.” (Narin 22) 

Hon menar att även om hon anpassar sig till samhällets normer blir hon ändå 

kategoriserad som invandrare. Innan vi påbörjade intervjun med Narin pratade vi om allt 

möjligt för att skapa en bekväm miljö och relation till henne. Hon nämnde under den här 

tiden att hon föredrar att umgås med utländska individer. Detta kan bero på att de är i 

samma ”kategori” och har något gemensam: deras utländska bakgrund. Det kan finnas en 

del kulturella gemenskaper mellan invandrare, vilket gör att de relationerna får ett starkt 

band. Liknande normer och värderingar förstärker gemenskapen mellan invandrare och 

de blir placerade i en gemensam kategori av samhället:  

Att bli kategoriserad som tillhörande en grupp – invandrarkvinnor – med vilken 
man knappast känner någon samhörighet riskerar att bidra till en ytterligare 
svårighet under den identitetsskapande process som alla unga människor – 
oberoende av etnisk bakgrund – genomgår under ungdomstiden. (Ahmadi, 2003: 
148-149) 

Ahmadi talar om att vi människor och framför allt massmedia sällan associerar 

västländska och nordeuropeiska kvinnor som ”invandrarkvinnor”. Eftersom samhället 

associerar på det här viset blir kvinnorna också påverkade och bildar den bilden av sig 

själv, att de faktiskt är en invandrarkvinna. Ahmadi (2003) nämner att det är nödvändigt 

att hitta sin plats i samhället, främst utifrån sitt eget val och inte med hjälp av en 

påtvingad bild (ibid.: 34). Detta kan förklara varför Narin faktiskt har accepterat den 

uppmålade bilden av sig själv. Hon lever upp till den invandrarkategorin för att hon ser 

att samhället har placerat in henne i den. Här ser vi att även Laila är medveten om 

invandrarkategorin som befinner sig i samhället och visar upp en stolthet över att vara 

delaktig i den. 

”Jag är Irakier och känner mig tillhöra invandrarkategorin om jag får säga så i 
Sverige. Nej, jag skulle inte vilja vara svensk jag är stolt över den jag är. Vad 
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skulle skillnaden vara om jag var svensk, att jag får bete mig som jag vill eller? Det 
vill jag inte heller, jag respekterar mina föräldrar även om de kan vara svårt 
ibland….” (Laila 19) 

Genom kvinnornas svar får vi fram att de antar eller påstår att ”svenska kvinnor” gör vad 

de vill, när de vill och hur de vill. Det verkar som att kvinnorna har intryck av att en 

”svensk kvinnas” beteenden vore något skamligt och motbjudande, för att de inte har 

några gränser.   

Ahmadi nämner ett intressant inslag om att invandrarungdomar inte möter annorlunda 

problem än vad föräldrageneration gör. Deras problem är inte ett utanförskap som beror 

på arbetslöshet, bristande kunskap i svenska eller svårigheter med att anpassa sig till 

svenska normer (Ahmadi, 2003: 156). Han förklarar att ungdomarnas problem är att 

kunna leva med två kulturer, vilket kan återkopplas till att de fem kvinnorna faktiskt 

verkar ha problem med att veta var de hör till.  

En av våra frågeställningar var att ta reda på hur dubbelidentiteten ser ut bland de fem 

unga invandrarkvinnorna. Vi drar slutsatsen om att kvinnorna inte riktigt vet hur de skall 

uppleva sig själva. Vi uppfattar deras situationer som frågeställande mot sig själva och 

innefattar frågor som t.ex. ”Är jag svensk eller är jag kurd/iranier/irakier? Vilket vill jag 

vara och kan jag vara?”. De verkar ha det svårt för att kunna placera sig själva på en 

samhällsnivå och en familjenivå eftersom dessa två viktiga organ kolliderar med varandra 

i flera situationer. De kolliderande organen visar sig medvetet eller omedvetet i deras 

identitetsuppfattning och det bidrar till att de upplever en dubbelidentitet.  

5.2 Heder 

När vi specifikt gick in på ämnet heder fick vi fram många dylika svar, nämligen att 

kvinnorna associerade heder till kvinnans sexualitet och familjen. Kvinnornas 

förklaringar på hedersrelaterade frågor ger oss en förståelse och ett svar på vår 

frågeställning om hederns roll i deras liv. Vi fick fram att hedern har en betydelse i 

kvinnornas liv på liknande sätt, dvs. familjen. I tidigare forskning förklarade vi att Wikan 

(2009) berättade att många kvinnor inte kan välja det livet de vill leva på grund av 

familjen. Detta beror på att familjens åsikter är värdefulla, att gå emot de innebär enorma 

risker och förluster för individen. 
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Heder för kvinnorna är ett viktigt begrepp som mer eller mindre styr deras liv. Kvinnorna 

förknippar sin heder med sin mödom och giftermål, även hur släkten skulle uppfatta dem. 

Det är alltid kvinnan och familjen, aldrig bara kvinnan. Genom intervjuerna märker man 

att kvinnorna har ett stort ansvar att bära, de anser sig vara mer mogna och ansvarsfulla 

än svenska kvinnor.  

�För mig är det att man måste skydda allt man äger och har. Min kropp är min 
heder, det är det viktigaste för mig och min familj….”(Samira 18)

Kvinnor som Samira tillhör den grupp som förkastar den svenska kulturen helt när det 

gäller dessa frågor. Samira objektifierar sin kropp precis som en fundamental muslimsk 

man skulle göra, hon anser att hennes kropp är hennes heder, hon talar aldrig om hennes 

avsikter eller tankar.  

Det här kan man relatera till Cooley som menar att individen och kollektivet är en helhet 

och deras relation i mellan är en organisk sådan. Han menar att individen och samhället 

tillsammans är som en människokropp, den ena överlever inte utan den andra. Individen 

kan inte avskära sig från ärftligheten och uppfostrans strängar, de är invävda i hela 

individen som varelse (Cooley, 1982 : 12,14,15). 

Dessa kvinnor är tvungna att tänka på hur de agerar och uppför sig själva i olika miljöer 

för att de representerar sin familj.  

�Heder är otroligt viktigt... Det är… ja hur ska man förklara, det är så komplicerat 
ord. Men heder är respekt och familjens namn. Att kunna bära upp familjens namn 
och stolthet. Heder i min familj är att inte såra mina föräldrar med något jag vet 
skulle innebära problem för dem. Min familj och släkt förväntar sig att jag ganska 
vara en ”fin kvinna” och inte ha sex eller göra något annat som de vet skulle ge fel 
uppfattning av mig.” (Narin 22) 

Som Narin säger är heder att kunna bära upp familjens namn och stolthet. Med detta 

menar hon att hon måste respektera sin familj. Wikan (2009) talar om att respekt är ett 

nyckelord när det gäller heder, det handlar om att ha respekt i egna och i andras ögon (s. 

13). Många antar att hederskulturen och problematiken upphör när ”fågel flyger iväg från 

boet”, alltså när hon gifter sig. Även om Abdel Gani (2007) menar att kvinnans heder 

övergår till mannen när hon gifter sig (s. 39), så stämmer det inte in på många familjer. 

Av egen erfarenhet vet vi att trots att kvinnan är gift kommer hon inte undan från 
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hedersproblematiken. När hon är gift måste hon fortfarande tänka på sin familj och 

hennes nya familjs heder. En kvinna i hederskulturen ska kunna bära upp och 

representera framförallt sin man men också familjerna. Ett snedsteg från en gift kvinnas 

sida innebär en smutskastning på uppfostrandet av hennes familj. Snedsteget skyller man 

alltså inte på mannen eller deras äktenskap, utan på den som är hennes far och mor. 

Güngör & Dervish (2009) förklarar att ingen vill erkänna att man har fött och uppfostrat 

”dåliga flickor” i släkten, det skulle bara besudla familjens rykte och heder.  

5.3 Kultur 

I vår kulturella fråga under intervjuerna, frågade vi om de tyckte att kvinnornas två 

kulturer skiljde sig åt. Vi frågade även om det var lättare att vara ”svensk” än 

”invandrare”, för att upptäcka skillnader/likheter mellan deras syn på kulturerna. 

”… Ibland är det inte lätt för att man har och kommer alltid ha kvar sina rötter 
men samtidigt vill man komma in i det svenska samhället och det kan ibland blir 
svårt. Man måste förstå det nya landet, och acceptera det nya samhället... det är 
små saker i vardagen som gör skillnaden och man lär sig nya saker hela tiden.” 
(Samira 18) 

Återigen tyder intervjusvaren på att kvinnorna känner sig starkare och mognare än 

svenska kvinnor, lite skamset önskar de att de var svenskar men håller sig till att de är 

nöjda med sina levnadsförhållanden. De alla medger att de bär på två kulturer men det är 

så klart alltid lättare att bara vara svensk och inte bära på hela familjens heder på sina 

axlar.  

”Som kvinna är det lättare att vara svensk, de har mer frihet och inte lika mycket 
ansvar, jag måste tänka mer på hur jag beter mig och var jag gör det. Jag skulle t 
ex inte behöva akta mig när jag vet att det inte finns några iranier i närheten.” 
(Miriam 20)

Även Miriam som sticker ut från mängden då hon haft en relativ svensk uppväxt känner 

att hon måste bete sig på ett visst sätt, tänka sig för och akta sig för hur hon förhåller sig 

själv i olika miljöer. I en tidigare fråga svarade hon att hon ansåg sig vara svensk och ger 

den här gången ett svar som tyder på kulturella förändringar hon lever med. Som vi 

tidigare nämnt är det svårt för dessa kvinnor att placerade sig i en specifik roll och 

identitet. Det är just därför Miriam går emot sig själv och är ”försiktig” trots att hon anser 

sig vara ”svensk”. Ingen av kvinnorna försöker måla ut sin kultur till något dåligt och 
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visar tydligt att de har en stor tillhörighet till den. De förklarar endast svårigheterna och 

ansvaret de får ta med den utländska kulturen.   

Ahmadi (2003) talar om att vissa invandrarungdomar kan kallas ”varken–eller 

människor”. Han menar att dessa ungdomar inte kan identifiera sig själva och känna 

tillhörighet med den svenska kulturen eller den ”hemländska” kulturen (s. 72). När vi 

analyserar våra intervjusvar ser vi att en del av kvinnorna passar in i det Ahmadi talar 

om. De vill inte vara som en ”svensk” men tycker trots det att den utländska kulturen kan 

vara krävande. Detta innebär en kulturkrock för individen, vilket också bidrar till en 

identitetskris. 

Kvinnorna som blev intervjuade jämförde ständigt den svenska kulturen med sin egen. 

Man ser tydligt att de skiljer på sig själva och på svenska unga kvinnor, de pratar i ”vi” 

och ”de” termer. Här kan man relatera till Abdel Ganis (2007) bok där hon menar att 

kvinnorna gärna talar negativt om den svenska kulturen, samtidigt som de kritiserar sin 

egen. Man kan anta här att det är situationen de lever i som påverkar (Abdel Gani, 2007: 

139).  

Det är betonat i intervjusvaren att kvinnorna inte riktigt vet vilken kultur de tillhör, deras 

svar tyder på något som kan sammanfattas som ”mittemellan”. Då kommer vi återigen 

tillbaka till dubbelidentiteten som de lever med och således hamnar de i Ingenmansland. 

5.4 Sexualitet 

Sexualitet kan tolkas på flera olika sätt. Begreppet har flera grenar och kan diskuteras i 

många termer. Vi hade aldrig en specifik fråga inom sexualitet. Vi ställde istället frågor 

om kroppen, killar och kärlek för att låta kvinnorna berätta på sitt eget sätt men inom 

specifika ramar. 

När det gäller kvinnornas syn på sexualitet förknippar de den återigen med sin oskuld och 

familjens heder.  

”Jag tycker det är en individuell fråga, vad man liksom vill göra med sin sexualitet 
och kropp. Det är ju alltid ”fint” att vara oskuld tills man gifter sig, men det är helt 
ärligt inte en stor grej för mig. Mina föräldrar förväntar ju sig självklart att jag ska 
vara oskuld tills jag gifter mig. Oskulden är meningsfull och ska bevaras tills den 
stora dagen.” (Narin 22) 
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Man ska vara en ”fin” flicka som är oskuld tills man gifter sig. Kvinnorna visar sin 

svenska sida då de talar om att det egentligen inte spelar någon roll för dem ifall de är 

oskuld eller inte, men för ”respekten” de har för sin familj och kultur skulle de aldrig 

vända sig emot sina föräldrars vilja och strävan. Vi tolkar deras åsikter som att de tycker 

en sak men inte lever upp till det de faktiskt tycker. Den tanken får oss att sammankoppla 

kvinnornas åsikter till det vi kallar dubbelidentitet. De har dubbla identiteter med olika 

handlingsmönster och vilja.  

Unni Wikan (2009) förklarar att i samhällen med hederskulturer är kvinnans sexualitet 

direkt förenad till mannens heder. Kvinnan ska vara ärbar och dygdig, alltså ”oskuld” 

fram tills hon gifter sig. Hon kan kränka familjens, släktens eller klanens heder 

exempelvis genom föräktenskapligt sexuellt umgänge men också genom att leva, klä och 

bete sig på ett visst sätt som är emot familjens kulturella normer och värderingar.  

De fem kvinnorna betonar att deras kropp ägs av de själva och de är tydligt medvetna om 

det. Dock är det intressesant att se hur familjen nämns hos alla kvinnorna. De känner att 

de äger deras egna kroppar men markerar att familjen äger deras sexualitet.  

”Jag måste respektera min familjs heder, därför ägs min kropp av hela familjen 
men jag är också min egen person och det är så här jag är uppfostrad. När jag får 
en man tillhör jag honom, det är inget konstig för mig det är så här det är.” 
(Samira 18) 

Samira nämner att hennes familj också äger hennes kropp men att hon är sin egen 

egentligen. Detta går att associera med Wikans (2009) förklaring att kvinnans sexualitet 

är mannens heder. Dessa kvinnor värderar familjens normer och värderingar, de vill inte 

”smutsa ner” familjens namn. Eftersom kvinnorna känner sig tvungna att tänka på 

familjens traditioner och heder blir de tveksamma på hur de kan leva i sina egna kroppar 

och sexualitet.  

Det är intressant att Samira vidare förklarar att hon tillhör sin man när hon gifter sig. Hon 

använder sig av ordet ”tillhöra” för att förklara att hon kommer vara hennes mans ägodel. 

Det framgår inte tydligt om Samira menar att hennes kropp ägs av hennes man eller om 

hon menar att hennes kropp endast kommer vara makens.  
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I övriga delar i intervjuerna antyder de flesta av kvinnorna att ”svenskar får göra vad de 

vill” och betonar att svenska människor kan vara sexuellt aktiva utan problem, dvs. 

hedersproblematik. I Sverige är sexualiteten en fråga som angår en man och en kvinna 

eller ett älskande par (Ahmadi, 2003: 42). Men i andra kulturer och familjerelationer är 

sexuella handlingar inget passande, därför att man ska bevara sin oskuld till äktenskapet.  

5.5 Sociala relationer 

Under bearbetningen av materialet upptäckte vi att de flesta kvinnorna hade en erfarenhet 

eller kunskap om rykten och dess påverkan. I en utländsk kultur är rykte något som sker i 

individens sociala relationer och det är i dessa relationer rykten visar sin effekt. 

Vi upptäckte att de flesta av kvinnorna associerade ordet rykte med något negativt, trots 

att vi aldrig specifikt frågade om negativt eller positivt rykte. Endast Shirin nämnde något 

om ett bra rykte.  

”Jag tror bra rykte i den kurdiska kulturen är när omgivningen har något bra att 
säga om ens familj, hur de har klarat sig och hur de lever. Bra rykten har ju varit 
om mig som person. Hur jag uppför mig och hur jag ser ut, den respekt jag har för 
äldre.” (Shirin 23) 

Det goda ryktet kan ses i ljuset av det som relaterar till familjens heder. Hos kvinnor med 

utländsk härkomst visas att kvinnornas uppträdande i det offentliga rummet representerar 

familjens heder (Andersson, 2003: 100).�Ett gott ryckte ger familjen en stolthet och en 

”ren” och uppvisande heder. Ett gott rykte är alltså något som stolt kan visas upp och 

skrytas om. 

”Man ska inte ha ett rykte, för då får familjen ett rykte och jag måste respektera 
min familjs heder. (...) Allt som har med mig att göra påverkar min familj. Därför 
kan jag inte göra saker som andra kan prata om mig. Hade jag gjort något som 
påverkar min familj eller mig hade jag blivit ännu mer begränsad.” (Samira 18) 

Kvinnorna bär på ett ansvar och de känner alla på dess tyngd. Deras rykten spelar en stor 

roll i hur kvinnorna identifierar sig, allt handlar om hur man ser ut utåt och vad folk säger 

om en. Ryktet förknippas med familjens heder det är därför den är en viktig faktor i en 

invandrar flickas liv.  
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Enligt Narin kan ett dåligt rykte aldrig gå tillbaka till hur det var förut, därför är det 

enormt viktigt att alltid hålla sig i skick utåt. De alla önskar att de inte hade behövt tänka 

på en sådan sak som sitt rykte men är väl medvetna om att så inte är fallet. Rykte 

representerar familjen och blir därför ett viktigt ansvarsområde för deras beteenden. 

Cooley (1982) talar om primär gruppen som finns i alla samhällen, han menar att det 

primära är det som avgör vem man är som människa, det är det grundande för bildandet 

av individen. Cooley (1982) menar att det inte finns ett jag i det primära, ditt mål är 

egentligen gruppens gemensamma mål, enklast att beskriva är det att tala om ”vi” istället 

för "jag" eller "gruppen" (Cooley, 1982: 11).  

Kvinnornas livssituationer är påverkade av familjen. Deras beteenden, livsval, åsikter och 

även kroppar är beroende av familjens värderingar och normer. I hederskulturen skall en 

individ i en grupp råda av en måtta heder och denna heder måste bevaras för att kunna 

hålla gruppens heder välmående. Vilka insatser som är skamliga bestäms inte av 

individen i sig, utan beslutet avgörs av gruppen gemensamt. För att kunna hålla upp 

hedern krävs det att man följer vissa regler, hederskodexen, som gruppen och samhället 

genererat.��

”Det är klart att ett rykte oavsett vilken bakgrund man har påverkar familjen för 
man undrar ju vem som uppfostrat denna kvinna eller kille.” (Laila 19)�

Det Laila säger är att övriga människors uppfattningar är avgörande eftersom det 

påverkar familjen. I en situation där familjen har fått ett dåligt ryckte ifrågasätts familjens 

uppfostran, vilket Laila bekräftar. Det här kan återkopplas till Gungör & Dervish (2009) 

talan om att inte framhävas som ”dåliga flickor” i familjen och för familjens hederliga 

namn.  

I kvinnornas situation innebär detta att de följer deras familj- och släktmönster för att 

hennes omgivning består av en grupp med gemensamma värderingar. För att lyckas hålla 

i den sociala relationen mellan familjen och släkten krävs det att kunna hantera 

hederskodexen de har byggt upp. När en kvinna får ett dåligt rykte, en skam över sig, 

”smutsas” hela den familjens hederskultur och ärbarhet ner.  
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Cooley’s (1982) två aspekter, individen och samhället, såg han som en helhet, det finns 

inte det ena eller det andra, utan de behöver varandra för att bli en enhet. Cooley (1982) 

menar att individen inte finns, inte som en social individ, utan samhället. En individs jag, 

medvetande och självmedvetande skapas och formas av ens tillvaro och i dessa fall 

familjen eller släktens såsom den formas av samhället som är externt familjen (Cooley, 

1982: 12).  

”Det är svårt att inte vara beroende av vad andra säger, men man måste ju lära sig 
att ignorera alla andra och lära känna sig själv och inse att det andra säger inte 
ska definiera den du är. Mitt rykte påverkar mest mig själv känner jag, men man 
måste akta sig, fel saker kan komma ut. Men sköter man sig bra har man inget att 
oroa sig för.” (Miriam 20)

För kvinnorna är det svårt att utföra det Cooley talar om, dvs. att skapa eller utveckla sin 

individuella medvetenhet tillsammans med samhället och även familjen. Dessa unga 

kvinnor tvingas anpassa sig till samhällets normer men också familjens regler och 

förväntningar. När samhällets och familjens normer inte är lika och stämmer överens sker 

det en oro hos individen. Individen tvingas sätta sig in i två olika roller och vara två olika 

personer för att ”passa in” i övriga platser i samhället och i familjemönster.  

Utifrån det kan vi konstatera att individen alltid måste ta hänsyn till hur det övriga 

samhället bestående av de andra individerna agerar, vilket då innebär att individen inte 

agerar så självständigt. 

Heder ligger inte i gärningen eller handlingen, i fakta eller realiteterna, utan i den 
bild av saken som förmedlas i offentligheten. Ryktesspridning, renommé och 
offentligt omnämnande är hederns gestalter. (Wikan, 2005: 18) 

Vi upptäckte att de flesta av kvinnorna associerade ordet rykte med något negativt, trots 

att vi aldrig frågade om negativt eller positivt rykte. Endast Shirin 23 år nämnde något 

om bra rykte. Resten av kvinnorna ser det som något negativt som påverkar inte bara en 

själv utan hela familjen. Kvinnans rykte representerar hela familjen och innebär med 

andra ord även familjens rykte. Ryktet bidrar till skam över familjen. 

6. Diskussion  
Den här studien har gett oss en inblick av fem unga invandrarkvinnors liv. I dessa liv 

upplever dem dubbelidentitet pga. deras familjevärderingar som inte stämmer överens 
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med samhällets övriga normer. En del av dem var mer öppna och berättade gärna, en del 

av dem var ganska tystlåtna i en del av svar. I helhet fick vi fram en bild av dessa fem liv 

som vi analyserade i samma riktningar, dvs. våra centrala begrepp. 

De unga kvinnorna jämför sig tydligt med etnisk svenska kvinnor och tycker att de är mer 

fria. De upplever att ”svenskar får göra vad dem vill, ha pojkvän öppet och sexuellt 

umgänge”, de menar alltså att det inte finns lika tydliga regler att följa. Vi såg dock att 

kvinnorna gärna såg ned på den svenska kulturen samtidigt som de kritiserade sin egen. 

Genom unga kvinnornas berättelser fick vi fram att familjens traditioner och värderingar 

har högt värde. Dessa ska inte blundas för eller nertrampas på, vilket också är därför de 

inte lever ett ”svenskt liv”. En del av de visar sig vilja leva upp till ett ”svenskt liv” men 

känner och vill fortfarande vara utländsk. Många åsikter vimsar fram och tillbaka mellan 

ett eller annat, vilket grundar sig i dubbelidentiteten, att de är osäkra på hur de vill 

uppvisa sig själva för andra.  

Vi fick svar på våra frågeställningar och fick fram en relativt tydlig bild av ämnet genom 

våra fem berättelser. Vi åstadkom också vårt syfte och lyckades se dubbelidentiteten och 

hedern i våra respondenters liv. Vi upplever de som individer med dubbelidentitet för att 

de inte vet hur de ska se sig själva, om de är svenskar eller inte. Osäkerheten visar sig i 

bl.a. när de kritiserar kulturerna, när de väljer en kultur före den andra och när de senare 

visar sig tycka något annat än det. De har, som Abdel Gani (2007) kallar det, hamnat i 

Ingenmansland, då kluvenheten är stor. De jämför sig med de svenska värderingarna och 

upplever sig i några lägen som svenskar. Dock markerar de även deras bakgrund och 

stolthet över sitt ursprung. 

Eftersom vår studie skiljer sig från frågor om hedersmord och hedersrelaterat våld som 

nämns i tidigare forskning, fick vi fram ett annat synsätt på hedersämnet. Kvinnorna 

erkände aldrig öppet att hedern fanns i deras liv, även om den tydligt befann sig där i 

berättelserna. Vi antar att de heller inte ville nämna begreppet heder eftersom det i 

allmänheten associeras oftast till förtryck och orättvisa. Något vi vill betona är att 

kvinnorna inte kommer från lågutbildade familjer, där man kan skylla på okunnighet. 

Utan dessa värderingar finns runt om i hela världen, klass blev därför inte väsentligt i 

studien.  
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Kvinnorna lever dubbla liv mellan de två olika kulturerna och det är onekligt. Kvinnorna 

i studien lever sina vardagsliv med dubbelidentiteten och pendlar fram och tillbaka 

genom kulturerna. De verkar dock inte känna sig hotade eller hämmade i det övriga livet. 

Kvinnorna betonade heller inte att det sker tvång, hot eller förtyck i deras hem, utan att 

det finns värderingar och normer som de följer.  

I alla våra valda teorier anslöts heder till kvinnans sexualitet, vilket även visade sig 

stämma in på våra respondenter. De unga kvinnorna påstår att de äger sin egen kropp och 

står i en neutral åsikt om kyskhet i allmänhet. Det visar sig dock att de flesta kvinnorna 

medger att kyskhet är viktigt för familjen, det är något de förväntas uppfylla för att 

respektera familjens heder. En del av dem framhäver att kroppen ägs av familjen och att 

kroppens värde står i mån med familjens heder.  

Trots att vi endast använde oss av fem respondenter, anser vi att vår studie är 

representativ för en del av dubbelidentiteten och hedersproblematiken. Vi fick även fram 

i vår studie att heder har med kvinnans sexualitet och kyskhet att göra. Vi representerar 

självklart inte en helhet av invandrarkvinnors vardagsverkligheter. Det skulle kräva en 

längre tid och en djupare forskning med ett större urval.  

Det är dock värt att nämna att vi har öppnat upp ett nytt diskussionsämne som kan leda 

till vidare forskning. Ett annat intressant studieämne, som mycket väl kan leda till vidare 

forskning, hade varit att lyfta fram övriga familjens åsikter och livsberättelser för att 

sedan jämföra med kvinnornas. Det hade fått oss att se hur hederskulturen uppfattas i 

familjen som helhet och som enskilda individer i en gemensam grupp.  

Ett annat exempel på vidare forskning kan vara att man jämför hedersproblematiken 

mellan två olika etniska grupper, för att se likheter och olikheter i hederskulturen. 

Självklart kan man i en sådan studie inte generalisera de två etniska gruppernas syn på 

heder, utan bara framföra och jämföra resultatet.  

Slutligen kan också hederskulturen och dubbelidentiteten undersökas ur ett 

genusperspektiv, dvs. att man undersöker ämnet hos ett antal kvinnor och män. Det 

studieämnet hade varit väldigt givande eftersom hederskulturen ses som krävande för 

främst kvinnor och deras kyskhet.  
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8. Bilaga: Intervjuguide 

• Upplever du att du lever i två olika kulturer? (I så fall varför/varför inte?) 

• Bestämmer du över din egen kropp? Känner du att du är din egen och din kropp 

ägs bara av dig, eller är det hela familjens? 

• Vad innebär frihet för dig? (Känner du dig fri i den du är? Kan du föra din egen 

talan?) 

• Vem är du och var känner du dig tillhöra? Känner du dig svensk? (Oavsett svar - 

Varför?) 

• Vilken kultur tycker du är lättare att leva upp till? (Varför/varför inte?) 

• När är du dig själv? Hemma eller i skolan? 

• Tycker du att man ska vara oskuld tills man gifter sig? (Vad tycker din familj om 

frågan? Varför tycker du det i så fall?) 

• Om du bli kär, kan du berätta hemma om det?  

• Känner du dig osäker eller hindrar för att du är en invandrar tjej? (Om ja, i så fall 

för vad och varför?) 

• Känner du dig ha samma frihet som din bror (eller annan manlig medlem i 

familjen)? 

• Hade det varit lättare för dig om du har varit en kille? 

• Vilka för eller nackdelar finns det med att ha en bror? 

• Vad betyder ordet rykte för dig?  

• Ditt rykte, påverkar det bara dig eller hela din familj? (Tycker du att det är rätt att 

vara beroende av vad andra säger?) 

• Vad är heder för dig? Vad innebär det?  (Vad kopplar du till ordet heder?) 

• Hur uppfattar du ”heder” i din familj eller kultur? Vilken syn tror du din familj 

och släktingar har på ordet heder?  

• Vad har dina föräldrar för inställning till det svenska samhället? (Hur tycker du 

det påverkar dig?)

• Är du den personen dina föräldrar vill att du ska vara eller den du själv vill vara? 

(Vad förväntar de från dig som tjej? Har de samma förväntningar av din bror?) 
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