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Titel: Familjens förlängda arm	  
Författare: Birgitta Ogenstad & Stephanie Sevinc	  
	  
Abstract	  
 

Ogenstad, B. & Sevinc, S. (2014). Familjens förlängda arm – En kvalitativ studie om hur 
unga mäns situation inom hederskontexten kan se ut. 	  
 

The aim of this study has been to highlight the situation for young men within the context of 

honour. The aim has also been to highlight the restrictions of young men within the context of 

honour, and how they rebel against those demands. The study was based on a qualitative 

research method and carried out in Sweden. The results have been analyzed using the 

hermeneutic perspective. The results showed that the situation for young men within the 

context of honour is often manifested by controlling their sisters and the expectation that the 

young men support their families in the future by marring a woman who has been approved 

by the collective. The young men are restricted because they are not free to dispose of their 

spare time themselves, cannot choose their future partner or socialize with people from other 

cultures. The young men can rebel against these restrictions by negotiating with those in 

authority within the family, by gaining support within or outside the context or by breaking 

away from it. The conclusion of the study was that by highlighting the situation for young 

men within the context of honour you gain understanding for the context as a whole.  
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1. Inledning	  
	  

Hedersrelaterat våld och förtryck representerar en ny social problematik i 

Sverige. Pojkar får från barnsben lära sig att släktens status vilar på närstående 

flickors/kvinnors oskuld och att flickors/kvinnors beteenden kan leda till att 

släktens heder kullkastas och att det är pojkar som är personligt ansvariga för att 

detta inte sker (Schlytter & Rexvid, 2013:104).	  

	  

Heder förknippas i alla samhällen med något positivt och handlar om såväl självrespekt som 

social respekt. Trots begreppets positiva klang är heder också en fråga om makt då de 

inflytelserika sätter normer som mindre inflytelserika får ta konsekvenserna av. Denna makt 

som innefattar kontroll och skrämsel drabbar vanligtvis kvinnor och barn (Wikan, 2009).  

 Heder innebär i vissa samhällen en paradox då kvinnor anses sakna egen heder 

samtidigt som de är bärare av mäns heder. Hedern är då sammankopplad med kvinnans 

sexualitet och en familjs eller kollektivs heder vilar på kvinnliga släktingars oskuld. Då 

kollektivets medlemmar inte lyckas kontrollera kvinnorna kan hedern i extrema fall kräva 

blodsoffer. Detta beror på föreställningen inom hederskontexten att man genom mord kan 

tvätta av sig skammen och därmed återfå sin heder (Wikan, 2009; Coomaraswamy, 2005). 

	  

Heder kan ses som ett tvådimensionellt begrepp där båda delarna måste belysas för att få 

förståelse för kontexten (Schlytter & Rexvid, 2013).  

Å ena sidan handlar heder för kvinnornas del om sexuell “renlighet” eller oskuld.  

Inom hederskontexten kan varje social kontakt med en pojke, eller ett rykte om detta, räknas 

som en sexuell kontakt (Wikan, 2005).  

För att männen ska försäkra sig om att kvinnliga släktingar är “rena” krävs därför 

kontroll över deras sociala uppförande (Stockholms stad, 2009). Å andra sidan handlar heder 

för männens del om maskulinitet och kollektivets omdömen om honom. De båda aspekterna 

är starkt sammankopplade då maskuliniteten framför allt vilar på mannens förmåga att 

kontrollera kvinnliga släktingar (ibid.). 

 

Det hedersbegrepp vi utgår ifrån har en kollektiv dimension, som kännetecknas av 

kollektivets kontroll och rättigheter framför individernas. Trots att de unga männen 
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kontrollerar sina systrar blir de själva kontrollerade och hotas om de inte följer kollektivets 

förväntningar. Då de unga männen i dessa kollektiv tvingas och i vissa fall hjärntvättas till att 

kontrollera och misshandla sina kvinnliga släktingar för att bevara hedern, kan de ses som 

både offer och förövare. De unga männen är dubbelt utsatta då de även riskerar att straffas av 

samhället om de följer familjens förväntningar (Wikan, 2005; Grutzky & Åberg, 2013; 

Rexvid & Schlytter, 2012). En enkätundersökning från 2008 visade att fler än 1200 

tonårspojkar i Stockholm lever med hedersrelaterade normer och begränsningar (Stockholms 

stad, 2009).	  

	  

1.1 Bakgrund	  
År 1996 när Sara mördas av sin bror och kusin, 16 respektive 17 år gamla, ”väcks” Sverige. 

Hade dessa pojkar på eget bevåg strypt Sara eller var det ett hedersmord planerat av den 

manliga släkten? Nalin Baksi menade att det är en fråga om släktens makt då andra låg bakom 

samt samtyckt till dådet och att de unga männen använts som redskap (Wikan, 2005). Efter 

morden på Pela, 1999, och Fadime, 2002, som likt Sara ansågs ha “försvenskats”, har en 

omfattande diskussion om heder, kultur och grupptryck förts i media och problematiken 

placerats på politikernas dagordning (Wikan, 2005; Lewin & Lewin, 2003).  

Wikan (2005) skriver att Fadimes far också är ett offer för den kollektivistiska 

kontexten som säger att han som man ska kontrollera och straffa sin egen dotter för att ta sitt 

ansvar i gemenskapen. I vissa miljöer blir hedersvåldet logiskt och kan leda till att förövaren 

känner sig tvingad att utföra en handling (Wikan, 2005:22; Eldén, 2003). 	  

	  

När media 2005 uppmärksammade mordet på 20 åriga Abbas blev det tydligt att unga män i 

Sverige också kan drabbas av hederskontexten (Rexvis & Schlytter, 2012).  

Hans flickväns föräldrar dömdes för mordet och hennes omyndiga bror för medhjälp. 

Brodern vittnade i domstolen om att bröderna tvingats kontrollera systern och själva utsattes 

för straff om de inte gjorde detta. Han uppgav även att föräldrarna sagt att han skulle ta på sig 

mordet för att få ett lägre straff (Göta Hovrätt, 2011).  

Två mord som skedde 2012 skulle ytterligare förstärka bilden av unga mäns situation 

inom kontexten – fast på helt olika sätt. Rexvid och Schlytter (2013) menar att dessa två mord 

är exempel på vad som kan hända då män förlorar kontrollen över kvinnliga släktingar och 

kollektivet står bakom gärningen. Mustafa mördades, likt Abbas, av sin flickväns far och 
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Maria mördades av sin 16 åriga bror Reber. Reber var faderns förlängda arm och 

hjärntvättades till att kontrollera, misshandla och till slut mörda sin syster (ibid.).  

	  

Trots ovanstående hedersmord anser debattörer, forskare och politiker att hedersrelaterat våld 

inte skiljer sig från övrigt våld (Darvishpour, 2010).  

Kamali valdes 2004 ut av Mona Sahlin att leda en utredning om etnisk diskriminering 

och maktstrukturer. Kamali menar att hederskulturen är baserad på fördomar om invandrare 

och att det även i Sverige förekommer att män mördar sina kvinnor för manlighetens skull 

eller för att de har sex med andra män. Kamali menar att våld existerar men att det inte finns 

någon speciell hederskultur (Eriksson, 2004). I denna studie utgår vi dock ifrån att det våld 

och förtryck som sker inom hederskontexten skiljer sig från exempelvis mäns våld mot 

kvinnor.  

Mäns våld mot kvinnor fördöms av majoritetssamhället och utförs enskilt av en man 

som har eller har haft en relation med kvinnan. Hedersrelaterat våld däremot grundar sig i 

kollektiva beslut där förövaren kan vara vem som helst inom kollektivet. Inom 

hederskontexten kännetecknas dessutom relationen mellan könen av mannens kontroll av 

kvinnans sexualitet (Grutzky & Åberg, 2013; Schlytter & Rexvid, 2013).  Vi använder i 

studien genomgående begreppet hederskontexten för att belysa den sfär där hedersrelaterade 

normer och värderingar återfinns. 	  

	  

1.2 Problemformulering och relevans för socialt arbete	  
Det är den grupp jag numera kallar för hedersproblematikens osynliga offer. Det 

är män och killar som faller offer för ett tänkande som i många fall kan sluta med 

allvarliga brott som tvångsäktenskap, misshandel, isolering och i värsta fall mord 

(Hamednaca, 2010:41).	  

	  

Forskningen och kunskapen generellt vad gäller unga kvinnors situation inom 

hederskontexten har som berördes ovan höjts. Detsamma gäller dock inte kunskap kring unga 

mäns situation inom kontexten (Schlytter & Rexvid, 2013). Då den forskning som vi funnit 

främst utgår ifrån att unga män i hederskontexten är förövare och inte offer, anser vi att denna 

aspekt bör lyftas. Genom att beskriva situationen för unga män som lever inom 

hederskontexten, vilka begränsningar de har samt vad som händer med dem som gör 
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motstånd, ämnar vi bidra till en mer nyanserad bild av deras situation i dagens Sverige. Detta 

är relevant för socialt arbete vad gäller hjälp och stöd till både män och kvinnor som lever 

inom kontexten. Vi ämnar genom studiens resultat ge en bild av och förståelse för hur heder 

kan se ut i vardagslivet för unga män. Det är dessutom de som i framtiden blir makar och 

fäder till flickor och pojkar som riskerar att drabbas av hederskontexten. Ovanstående 

hedersmord belyser den allmänna bilden av hederskontexten som vi anser råder i Sverige idag 

samt visar hur långt kollektivet kan gå för att bevara hedern. Det starka kollektiv som råder 

inom hederkontexten sätter vårt forskningsproblem i en större kontext och vi tror att ökad 

förståelse för unga män ger ökad kunskap om kollektivet i sig och därmed situationen för 

andra inom kontexten.  

	  

1.3 Syfte och frågeställningar	  
Syftet med studien är att belysa hur situationen för unga män inom hederskontexten kan se ut.  

Genom sex kvalitativa intervjuer med unga män som tar avstånd från hederskontexten vill vi 

få en ökad förståelse för forskningsproblemet. Med nedanstående frågeställningar ämnar vi 

besvara studiens syfte.	  

	  

❖ Hur beskriver informanterna unga mäns situation inom hederskontexten? 	  

❖ Hur beskriver informanterna unga mäns begränsningar inom hederskontexten? 	  

❖ Hur beskriver informanterna situationen för unga män som gör motstånd mot 

hederskontextens krav?	  

	  

2. Kunskapsläget	  
Kapitlet inleds med en redogörelse för sökprocessen som använts för att finna relevant 

forskning för denna studie. Den tidigare forskningen presenteras därefter under rubrikerna; 

Hederskontexten, Unga män inom hederskontexten, Kollektivet inom hederskontexten samt 

Motstånd inom hederskontexten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av kunskapsläget. 	  

	  

2. 1 Sökprocess 	  

Vi har använt databaserna EBSCO, ProQuest – Social Sciences, Web Of Science, Google 

Scholar samt Libris med filter ”peer reviewed” respektive ”scholarly journals”. Nedanstående 
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sökord samt engelska motsvarigheter har använts; Heder, hederskontext, hedersrelaterat 

våld/förtryck, pojkar/unga män/söner/bröder, paternalis*, familjestruktur, uppbrottsprocess, 

motstånd, kön samt handlingsutrymme.  

	  

Då mycket av forskningen både nationellt och internationellt berör flickor och/eller kvinnor 

inom hederskontexten har det varit svårt att hitta material som belyser forskningsproblemet. 

Vi har därför även använt källor som vi har stött på via referenshänvisningar i funnen 

litteratur, artiklar och forskning samt genom tips från vår handledare.	  

	  

2.2 Tidigare forskning 	  

Avsnittet börjar med en redogörelse för hur hederskontexten samt hur unga mäns situation 

kan se ut. Då vi i studien syftar på hedersbegreppet med en kollektiv patriarkal dimension 

beskrivs nedan hur kollektivet kan se ut och vad som händer när denna familjestruktur möter 

den individualistiska familjestrukturen. Detta då de unga män som vår uppsats belyser 

antingen invandrat själva eller har föräldrar som invandrat till Sverige. Då det visat sig att det 

kan uppstå konflikter när de två familjestrukturerna möts redogörs för hur man som vi tolkar 

det kan göra motstånd mot de rådande normerna inom hederskontexten. Slutligen tittar vi på 

uppbrott inom andra slutna grupper.	  

	  

2.2.1 Hederskontexten	  

I många kulturer förknippas manlighet med heder, som är beroende av kvinnliga släktingars 

sociala beteende och oskuld. Männen kontrollerar därför kvinnors frihet och sexualitet genom 

allt från subtila utfrysningar till våld (Coomaraswamy, 2005).  

Kontrollen av kvinnans oskuld handlar ytterst om att mannen ska försäkra sig om att 

ingen annan ”förorenar” henne. Mannen kan därmed försäkra sig om att han är far till hennes 

barn (Jemteborn, 2005).  

Då unga män tränas till att fysiskt och psykiskt kontrollera sina systrar påverkas båda 

syskonen i fysiskt och psykiskt avseende. De unga männen agerar genom detta som familjens 

förlängda arm (Rexvid & Schlytter, 2012).   

Inom kontexten är det därmed inte sagt att endast män är förövare och att kvinnor 

endast är offer. Representanter från båda könen drabbas av hederskontexten samt ansvarar för 

att kollektivistisk heder upprätthålls (Cihangir, 2013).  
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En studie över socialtjänstens akter publicerades i rapporten “Oskuld och heder” och 

rör ungdomars erfarenheter av hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar. En av 

slutsatserna var att det inte bara var de unga männen som utövade kontrollen och 

bestraffningen av sina kvinnliga släktingar utan att mödrarna och fäderna också deltar i detta 

(Stockholms stad, 2009; Schlytter & Rexvid, 2013). 	  

	  

Hederskontexten handlar inte om individuella män som på eget bevåg kontrollerar enskilda 

kvinnor utan om ett kollektivs normer, beslut och utförande av bestraffningar (Welchman & 

Hossain, 2005; Sen, 2005). I en artikel som berör hederskontexten i Jordanien beskrivs hur 

straffen för mord generellt sätt sänks om brottet grundas i heder samt om förövaren är 

omyndig (USAID, 2003; UN document E/CN.4/2002/83). Hedersmord har rapporterats i 

bland annat Turkiet, Syrien, Egypten, Marocko och vid andra Medelhavsländer samt inom 

minoritetssamhällen i Tyskland, Storbritannien och Frankrike (UN document 

E/CN.4/2002/83). Pervizat (2003) skriver angående hedersmord i Turkiet att män också är 

offer för den bild av maskulinitet som råder inom hederskontexten och drabbas negativt av 

planeringsprocessen. För att skapa långvariga förändringar krävs därför kunskap om 

hederskontexten och normer som råder inom denna (Pervizat, 2003). 	  

	  

2.2.2 Unga män inom hederskontexten	  

Som en del av kartläggningen av hederskontextens karaktär inom Stockholms stad 

genomfördes 2008 en enkätundersökning bland 2 300 elever i årskurs nio, där cirka hälften av 

deltagarna var pojkar. Undersökningen var den första studien om pojkars roll i kontexten. Tre 

av fyra följande normer uppgavs vara nödvändiga men inte tillräckliga tecken på att pojkarna 

kan leva med hedersrelaterade normer och begränsningar; att pojkarna förväntas vänta med 

sex tills de gifter sig, att föräldrarna inte tillåter dem ha ett villkorslöst förhållande med en 

jämnårig flicka, att de begränsas i vänskapligt umgänge med flickor och/eller att de inte fritt 

får välja framtida partner. Sex procent av pojkarna svarade att de lever med tre av 

begränsningarna. Fyra procent av pojkarna svarade att de har minst tre uppfyllda normer samt 

restriktioner i skola och fritid och ansågs därmed sannolikt leva med hedersrelaterade normer 

och begränsningar. Drabbade pojkar kan i stor utsträckning finnas i socioekonomiskt 

segregerade förortsområden och i lågutbildade familjer (Stockholms Stad, 2009). 	  
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Konsekvenserna av hederskontextens normer och värderingar är olika för flickor och pojkar. 

På grund av flickornas symboliska roll kan allt de gör påverka familjens heder vilket ständigt 

begränsar deras vardagsliv. Den största begränsningen för pojkar inom hederskontexten är 

däremot den framtida äktenskapsfrågan och valet av partner (Schlytter & Rexvid, 2013). 

Äldre familjemedlemmar utövar press mot unga män och kvinnor gällande vem de ska gifta 

sig med (Welchman & Hossain, 2009). Motivet till tvångsäktenskap är att man ska föra sin 

institution vidare. Blodsarvet förs då vidare inom kollektivet (Rexvid & Schlytter, 2012). 

Ungdomsstyrelsen (2009) uppskattar efter en genomförd enkätundersökning bland 6 000 unga 

mellan 16-25 år, att 70 000 unga i Sverige lever med begränsningar i förhållande till 

äktenskap och/eller att familjen ställer krav på val av partner. Detta innebär att 3,8 procent av 

unga män befinner sig i en sådan livssituation idag. Det finns även en koppling mellan 

begränsningar i val av partner och handlingsutrymme på andra delar av livet exempelvis 

fritiden och val av vänner. Unga män med utomnordisk bakgrund som lever med dessa 

begränsningar är överrepresenterade vad gäller att hotas om att bli utkastade hemifrån 

alternativt bortskickade (Ungdomsstyrelsen, 2009).  

Kartläggning inom Stockholms stad visade att nio procent av pojkarna hade stora 

begränsningar vad gällde val av framtida partner. Dessutom berördes att homo-, bi och 

transsexualitet inom hederskontexten är ett eftersatt forskningsområde vilket även var fallet i 

enkätundersökningen. Tolkningen utifrån en kombination av frågor blev ändå att intoleransen 

mot sexualitet som avviker från den heterosexuella normen är högre inom familjer som lever i 

hederkontexten (Stockholms stad, 2009). Det paradoxala inom kontexten är att männen 

förutsätts ha sex före äktenskap men förväntas gifta sig med en oskuld. Kvinnorna som 

männen har sex med innan äktenskap smutsas ner, tillsammans med hennes manliga 

släktingar. Detta innebär att män är illojala mot varandra (Stockholms stad, 2009).	  

	  

I en norsk studie baserad på intervjuer med 29 unga män med utländsk bakgrund framkommer 

det att sönerna har ett stort ansvar i familjen, att om de har en flickvän måste hålla henne dold, 

att de kan pressas till att göra slut med sin flickvän och mot sin vilja tvingas gifta sig. 

Föräldrarna har ofta orealistiska förväntningar på sönernas skolprestationer, och om sönerna 

”förnorskats” kan de utsättas för våld, hot eller förtryck och i vissa fall tvingas flytta till 

föräldrarnas hemland (Bredal, 2011).	  
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Projektet Sharafs hjältar syftar till att ändra unga män mellan 16 och 25 års attityder gällande 

hedersrelaterade normer och värderingar. Utvärderingar av projektet visar bland annat att trots 

utbildning om att mödomshinnan inte finns, anger flera av deltagarna att de vill gifta sig med 

en oskuld. Detta resonemang visar på hur svårt det är att bryta med hederskontextens normer 

då viljan att gifta sig med en oskuld, med bakgrund av att mödomshinnan inte existerar som 

bevis på en kvinnas oskuld, går hand i hand med kontroll av kvinnors beteende. Om kvinnan 

inte har en “mödomshinna”, inte blöder vid första samlaget och dessutom är opålitlig till sin 

natur krävs ständig kontroll över hennes handlingar. Dessa deltagare uppgav att de är emot 

kontroll av kvinnor och ser därmed inte hur deras egen vilja att gifta sig med en oskuld hör 

ihop med ett upprätthållande av kollektivets kontroll (Schlytter & Rexvid, 2013). 	  

	  

Mellan 1971-1973 bodde forskare Joseph intill familjen Yusif i Libanon. De två åren 

mynnade ut i en artikel som handlar om hur förhållandet mellan bror och syster kan se ut i den 

patriarkala familjestrukturen. Förhållandet mellan syskonen är väldigt speciell då de lär sig att 

spegla sig själva i varandra och att brödernas heder och värdighet är beroende av systrarnas 

beteende. Det blev därför legitimt för brodern att straffa sin syster om hennes uppförande på 

något sätt påverkar hans heder. Systrarna är i sin tur beroende av sina bröder, då de 

symboliserar systrarnas trygghet och kan öppna dörrar för systern. Att vara en kvinna utan 

bröder är därmed likställt med att vara blottad för världen. Brodern ska en dag ta över faderns 

plats som den mest auktoritära i familjen. Genom att kontrollera sin syster övar brodern på 

rollen och visar sig värdig. Förhållandet mellan bror och syster är enligt Joseph (1994) 

anledningen till att den patriarkala familjestrukturen lever vidare då bröderna lär sig att utöva 

den patriarkala makten över sina systrar och systrarna lär sig förväntningarna på kvinnor 

genom kontrollen och disciplinering av sina bröder (ibid.). 	  

	  

2.2.3 Kollektivet inom hederskontexten 	  

Akpinar (2003) refererar till Fadimes testamente där hon förklarade att om samhället hade 

tagit ansvar och hjälpt hennes föräldrar att integreras i det svenska samhället hade det som 

hände kunnat förebyggas. Risken om medlemmarna i kollektivet känner sig diskriminerade i 

migrationskontexten är att de fortsätter hålla fast vid den gamla kulturen och utövar press mot 

kvinnorna. Migrationsprocessen kan både vara negativ och positiv för kvinnor och män då 

den kan innebära att relationen mellan kön får en ny betydelse. I studien av två kvinnliga 
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turkiska immigranter i Göteborg framkom att en konflikt uppstår mellan de familjecentrerade 

och individcentrerade värderingarna i det svenska samhället då de unga kvinnorns motsätter 

sig kollektivets “underkuvande” för att integreras i värdsamhället (ibid.).  

Kagitḉibasi (2006) skriver att när det gäller ungdomars anpassning i en 

migrationskontext så råder det konsensus mellan ungdomar och deras föräldrar i fråga om 

närhet och beroende av familjen. Dock har motsättningar uppmärksammats mellan familjen 

och ungdomen när det kommer till självständighet. Ungdomarna strävar efter självständighet 

som en del i anpassningen till livet i det nya landet. Då föräldrarna inte uppmärksammar detta 

nya behov av självständighet kan konflikter uppstå (ibid.). 	  

	  

En ung man anses av kollektivet vara hederlig och ärbar om han kan intyga att hans syster 

eller kusin har en intakt ”mödomshinna” när hon gifter sig. Om mannen inte klarar av att leva 

upp till dessa förväntningar riskerar han att straffas av kollektivet. Kollektivet spelar därmed 

en stor roll för de unga männens identitetskapande, vilket leder till så kallad heteronomi. 

Detta innebär, till skillnad från autonomi, att man måste följa andras vilja (Schlytter & 

Rexvid, 2013). Om mannen riskerar att förlora sin heder på grund av närstående kvinnors 

beteende kan våld bli nödvändigt för att återställa den (Stockholms stad, 2009).  

Heder är stark knutet till kollektivet och familjen har en gemensam heder. Då 

kollektivets värderingar av medlemmarna står i fokus spelar ryktet en stor roll inom 

hederskontexten. Ryktet kan skadas beroende på hur man uppfattas av andra inom kollektivet 

och därmed kan hedern förloras (Jemteborn, 2005).   	  

	  

Då unga män inte har lika hårda krav från kollektivet som kvinnorna gällande sexualitet får de 

ibland ha flickvänner och en sexuell relation. Mustafa kontrollerade sin egen syster och tilläts 

ha en flickvän medan hennes familj ansåg att familjen vanhedrats vilket ledde till 

hedersmordet. I förhållandet till varandra utgör därmed männen inom dessa kollektiv ett 

eventuellt hot mot varandras heder (Rexvid & Schlytter, 2012). Vidare kan det uppstå 

maktrelationer mellan männen då kollektivet utsätter män för påtryckningar att exempelvis 

bestraffa kvinnor (Jemteborn, 2005).  

Ett exempel på detta är ett mord där brodern länge pressats att mörda sin syster men 

inte utförde handlingen till en början. Detta ogillades av manliga släktingar och brodern 

utsattes för repressalier exempelvis då hans kusin tog avstånd från honom. Att han sedan 
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utförde mordet trots vetskapen om att det strider mot svensk lagstiftning visar på hur starka 

banden mellan männen inom kollektivet är (Schlytter, 2004).  

Ytterligare exempel är en ung man i Norge som utsattes för tvångsgifte och därefter 

med våld tvingades till bo och ha samlag med sin fru. Den unga mannen utsatte i sin tur 

kvinnan för kränkningar, misshandel och våldtäkter. Handlingarna blev utifrån mannens 

perspektiv legitima då de var ett resultat av kollektivets påtryckningar (Rexvid & Schlytter, 

2012). 	  

 

2.2.4 Motstånd inom hederskontexten	  

En intervjustudie med Sharafs hjältar (unga män som förändrat sina inställningar till 

hederskontexten) visade att det var en befrielse att slippa kontrollera sina kvinnliga närstående 

och att ta avstånd från den manlighet som råder inom kontexten (Schlytter & Rexvid, 2013). 

Jemteborn (2005) beskriver i sin avhandling hur en ung kvinna i sin självständighetsprocess 

gör gränsöverskridande val och handlingar i hederskontexten. Genom att skaffa sig 

bundsförvanter inom hederskontexten kunde kvinnan förändra sitt handlingsutrymme och inte 

behöva vara själv i motståndet. För att förändra strukturen i sig och det sätt som kvinnan 

betraktades krävdes bundsförvanter utanför normsystemet, exempelvis inom polis och 

socialtjänst (Jemteborn, 2005).  

Inom hederskontexten hotas kollektivet av motstånd då flickan som gör motstånd 

”river sönder grunden” för den manliga identiteten. Accepteras motståndet riskerar det att 

spridas till andra vilket kan omkullkasta hela strukturen. Internaliserade normer och 

värderingar med begränsad vetskap om andra möjligheter samt vetskapen om konsekvenser 

av motstånd, innebär att det i princip inte finns som alternativ (Schlytter & Rexvid, 2013). 

Inom kollektivet skiljer sig mäns och kvinnors handlingsutrymme åt då männen ofta kan fatta 

andra beslut än att kontrollera och mörda trots att det innebär konsekvenser i form av 

misshandel eller andra bestraffningar (Rexvid & Schlytter, 2012).  

	  

2.2.5 En jämförelse med andra slutna grupper  

Johansson (2009) skriver att det som kännetecknar en sekt bland annat är att medlemskapet 

innebär social och moralisk förändring för att inte riskera uteslutning och att gruppen ofta står 

i konflikt med majoritetssamhället. De som helt lämnat sekter har uppvisat ångest och 

skuldkänslor då de enligt gruppens värderingar inte handlat “rätt” (ibid.).  
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Jehovas vittnen är en hierarkiskt uppbyggd religiös organisation med bestämda regler 

för sina medlemmar. Forskning visar att individer som lämnar Jehovas vittnen inte har gått en 

rak väg ut ur organisationen utan att beslutet tagit sin tid och att det är viktigt att bearbeta de 

tvivel man har. Denna krokiga vägs uppbrottsprocess lyfts fram som gemensam för avhoppare 

från andra grupper och kan hjälpa personer som vill bryta sig ur ett kollektiv (Liedgren-

Dobronravoff, 2009).  	  

 

2.3 Sammanfattning av kunskapsläget 	  
Unga manliga släktingar har den framträdande rollen som kontrollanter av kvinnliga 

släktingar dock utövar även föräldrarna kontrollen. Ett helt kollektivs normer och beslut står 

bakom bestraffningar som oftast utövas av omyndiga män då straffen för dem inte blir lika 

hårda som för äldre familjemedlemmar (Schlytter & Rexvid, 2013).	  	  

Unga män inom hederskontexten lever med begränsningarna att de förväntas vänta 

med sex tills de gifter sig, att föräldrarna inte tillåter dem ha ett villkorslöst förhållande med 

en jämnårig flicka, att de begränsas i vänskapligt umgänge med flickor och/eller att de inte 

fritt får välja framtida partner (Stockholm Stad, 2009). En norsk studie visar att sönerna på 

grund av att de ”förnorskats” kan utsättas för hot, våld, förtryck eller tvingas flytta till 

föräldrarnas hemland (Bredal, 2011). 	  

	  

Det finns risk för att man håller fast vid konservativa patriarkala värderingar om den etniska 

gruppen känner sig diskriminerad i migrationskontexten. Forskning visar att en konflikt 

mellan de familjecentrerade och individcentrerade värderingarna kan uppstå i det svenska 

samhället då motsättningar mot kollektivets ”underkuvande” sker för att integreras i 

värdsamhället (Akpinar, 2003). Förhållandet mellan bror och syster är anledningen till att den 

patriarkala familjestrukturen lever vidare, då de genom förhållandet lär sig vad som förväntas 

av en man respektive kvinna och därmed upprätthåller könsrollerna (Joseph, 1994).	  

	  

Det finns olika strategier för att göra gränsöverskridande val och handlingar i den 

hederskulturella kontexten. Genom att skaffa sig bundsförvanter inom hederskontexten kan 

man förändra sitt handlingsutrymme. För att förändra strukturen i sig krävs bundsförvanter 

utanför normsystemet (Jemteborn, 2005).  
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Motstånd ses som ett hot mot kollektivet och en eventuell spridning skulle 

omkullkasta hederskontextens struktur. Trots att man vill ta avstånd från hedern har det visats 

vara svårt att släppa de värderingar som präglar kontexten (Schlytter & Rexvid, 2013).  

Genom olika processmodeller för utgången ur sekter kan man hjälpa personer som vill 

bryta sig ur en sluten grupp. Processen lyfts fram som gemensam för avhoppare från andra 

slutna grupper (Liedgren-Dobronravoff, 2009).  	  

 

3. Teoretiska perspektiv	  
Kapitlet inleds med en redogörelse för valda teorier samt varför dessa är relevanta som 

analysverktyg i denna studie. Därefter presenteras valda teorier under respektive rubrik 

Handlingsutrymme, Teorin om kön och Den kollektivistiska patriarkala modellen av 

familjestrukturen.	  

	  

3.1 Valda teorier och relevans som analysverktyg	  
Ryggraden i systemet är paternalism på fädernet; söner ärver sina fäders namn 

och egendom och fäder bestämmer över sina söner. Detta är en hierarkisk 

institution baserad på förväntningar och roller snarare än på individuella 

rättigheter (Rexvid & Schlytter, 2012:52).	  

	  

Den hierarkiska institutionen som paternalismen innebär inom hederskontexten belyser vi 

genom al-Baldawis (2003) pyramid. För att kunna analysera de unga männens situation inom 

hederskontexten krävs kunskap om hur kollektivet fungerar. Då det är männen som ärver sina 

fäder anser vi att teorin om kön är relevant för att belysa de könsnormer som påverkar de 

unga männens situation och begränsningar inom hederskontexten. Nedan redogörs därför för 

Beauvoirs (2006) teori om kön som vi anser har relevans för vårt resultat. Individers 

könstillhörighet påverkar handlingsmöjligheter och därmed även livschanser (Ahrne, Roman 

& Franzén, 2008). Då kollektivet går före individuella rättigheter anser vi att begränsningar 

och möjligheter till motstånd inte går att belysa utan att se närmre på de unga männens 

handlingsutrymme. Aronssons (1990), teori om handlingsutrymme har framförallt byggts upp 

och använts inom arbetslivet men kan appliceras på andra områden. Vi anser även att det är av 

vikt att titta på dessa unga mäns möjlighet att handla då handling är en del av 
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identitetsformandet (Sjögren, 2003). För att förstärka teorin på vårt forskningsproblem har vi 

lyft fram filosofen Grønlien Zetterqvists (2002) teori om handlingsutrymme och 

kroppsubjektet. Hon utgår från kvinnor som gör motstånd mot patriarkatet och då vi sett att 

även män på olika sätt gör motstånd mot den kontext de lever i ser vi att teorin kan appliceras 

på vårt resultat (ibid.). Den kontroll som förekommer inom hederkontexten begränsar 

medlemmarnas handlingsutrymme (Rexvid & Schlytter, 2012) vilket ytterligare gör denna 

teori intressant för forskningsproblemet.  

 

3.1.1 Handlingsutrymme 

När det gäller teorier om handling och handlingsutrymme kommer empirin främst från 

arbetslivet, men teorin begränsas inte där då handlingsutrymme kan användas som 

förklaringsmodell på flera områden. När det kommer till begreppet handlingsutrymme syftar 

vi i denna studie på situationer då en person kan uppleva att hen inte har möjlighet att handla 

på ett visst sätt, eller saknar kontroll över sin situation vilket kan leda till att personens 

handlingsutrymme minskas. Att ha kontroll över sitt liv är ett starkt grundläggande behov hos 

människan. Kontroll kan även spela stor roll för den mänskliga utvecklingen. Det kan 

exempelvis uppstå genom att man får en ökad individuell kontroll över yttre livsvillkor 

(Aronsson, 1990).  

En person som inte har kontroll över sitt liv och därmed inte har handlingsutrymme 

kan drabbas av stress, apati och depression. Negativa konsekvenser har även visat sig då en 

person tvingas till att utföra en ofrivillig handling (Aronsson & Berglind, 1990). 	  

	  

Det görs en skillnad mellan det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet, där det 

förstnämnda syftar till vad man tror sig kunna göra, och det senare syftar till vad man faktiskt 

kan göra i en situation. Individen kan exempelvis utvidga det objektiva handlingsutrymmet 

genom ökade kunskaper, eller genom att alliera sig med andra. Erfarenheter visar att det är 

våra egna upplevelser och föreställningar av handlingsutrymmet, alltså det subjektiva 

handlingsutrymmet som oftast bestämmer vårt handlande, och inte det objektiva (Aronsson, 

1990). 	  

	  

I avhandlingen “Att vara kroppssubjekt” har filosofen Grønlien Zetterqvist (2002) visat hur 

kvinnan konstrueras som objekt i motsats till mannen, som är ett subjekt. Genom handlingar 
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av motstånd mot patriarkatet visar hon hur en kvinna kan nå fram till sitt jag genom att utgå 

ifrån tesen “Ergo, Resisto Sum - Jag Motstår alltså Är Jag till” (ibid.). 	  

 

3.1.2 Teorin om kön	  

Enligt Moi (1997) menar Beauvoir i “Det andra könet” (2006) att kroppen som situation 

innebär den fysiska kroppen tillsammans med den levda erfarenheten. Genom detta är man 

kvinna på grund av sitt kön men även på grund av ens handlingar och de förhållandena man 

lever i. Vidare skriver Moi (1997) att den levda erfarenheten påverkas av hur kvinnan 

internaliserar eller avvisar gällande genusnormer (ibid.).  

Mannens situation är grundläggande mer fördelaktig än kvinnans. Detta gör att män 

har betydligt större handlingsutrymme än kvinnorna, som knappt får göra någonting alls. 

Beauvoir (2006) menar att uppror är en enda möjliga vägen till frihet för den som inte har 

möjlighet att bygga upp någonting. 	  

	  

Enligt Beauvoir kan mannen och kvinnan endast identifiera sig i förhållande till varandra 

(Beauvoir, 2006; Moi, 1997). Moi (1997) beskriver tvåkönsmodellen som innebär att det 

biologiska könet genomsyrar hela personen, dess beteende och egenskaper. Män och kvinnor 

ses då som två skilda arter och heterosexualiteten tas för given. Med detta synsätt blir varje 

överträdelse av könsnormer “onaturligt” och en “onaturlig” man är inte en “riktig” man 

(ibid.).	  

	  

Trots ytliga förändringar som skett historiskt sett finns det kvar en bild av att kvinnan till sin 

karaktär saknar moral, är lögnaktig och beräknande. Beauvoir (2006) menar att detta inte 

finns naturligt i kvinnan utan är ett resultat av hennes situation. För att männen ska vara 

överordnad, den Ene, krävs att kvinnan underkastar sig och blir den Andre. Då kvinnor vill 

frigöra sig underordningen vill den tidigare härskarklassen, männen, hålla kvar dem “på 

platsen” som härskarna bestämt. Vidare skriver Beauvoir att det är “det biologiska behovet - 

sexuellt begär och önskan om avkomma - som gör hanen beroende av honan har inte frigjort 

kvinnan socialt” (ibid.).  Beauvoir skriver angående just avkomma att det värsta brottet en 

kvinna kan begå är att vara otrogen och därmed riskera att arvsrätten går till ett för maken 

oäkta barn (ibid.). Beauvoir tar även upp hur synen att en kvinnas oskuld ”tas” innebär en tvär 



STOCKHOLMS UNIVERSITET                            Birgitta Ogenstad & Stephanie Sevinc 
Institutionen för socialt arbete                       Socionomprogrammet, Allmän inriktning	  
Uppsats, HT 2013	  

20	  
	  
	  
	  

brytning med det förflutna. Mannen däremot tillåts i princip öppet tillfredsställa sina sexuella 

begär (ibid.).  	  

	  

Enligt Beauvoir (2006) rättfärdigas mannens existens genom det arbete han bidrar med till 

kollektivet och att det är mansamhället som tillåter sina medlemmar att förverkliga sig som 

make och far. Kvinnan bär på hela den manliga omoralen och kan bli vanärad för handlingar 

som gjorts med en man vars höga anseende inte befläckas av händelsen (ibid.). 	  

	  

3.1.3 Kollektivistisk patriarkal modell av familjestrukturen	  

Nedan beskrivs teorin om familjestrukturen i det traditionsbundna samhället där 

gruppcentrerad ideologi föreligger, till skillnad från det individcentrerade samhället som råder 

i Sverige. Den gruppcentrerade ideologin innebär att individen inte är självständig utan måste 

inordna sig i en social enhet, exempelvis familjen, som representerar moral och regler om 

livsstil (Jemteborn, 2005).  

Kollektivistiska patriarkala familjestrukturer råder även i det svenska 

individcentrerade samhället där både män och kvinnor kan uppbära heder. En skillnad mellan 

nedanstående gruppcentrerade kollektiv är dock att endast männen kan inneha heder (Rexvid 

& Schlytter, 2012). 	  

	  

al-Baldawi (2003) illustrerar den patriarkala modellen i form av en pyramid. I toppen av 

pyramiden står pappan som har den övergripande makten samt är familjens representant utåt 

och i botten befinner sig den yngsta dottern. Familjestrukturen bygger på att män har en 

överordnad roll och makt gentemot kvinnor och äldre har en överordnad roll gentemot yngre 

(ibid.).  

I modellen har familjen ansvar att beskydda, ge stabilitet och trygghet till individen. 

Familjen fungerar som en organisation över sociala, ekonomiska och moraliska grunder för 

individen. Problem löses hellre inom familjen framför att vända sig till myndigheter. Därmed 

leder strukturen till att man som individ är totalt beroende av sin familj, istället för att vara en 

egen individ som kan göra egna val (Grutzky & Åberg, 2013).  

I det traditionella kollektivistiska samhället har omgivningen en stor betydelse när det 

gäller förstärkningen av den patriarkala familjestrukturen. Som den äldsta pojken i familjen 

ska man efterträda pappan, och därmed förbereds man redan i barndomen för den rollen 
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genom att utöva makt över sina systrar. Samhället bygger på att mannen ska ha en mer 

framträdande roll än kvinnan, vilket leder till att pojkarna har mer rättigheter och friheter än 

flickorna. Barnen och föräldrarna känner förpliktelser inför varandra och har även rättigheter 

och skyldigheter i förhållande till kollektivet. Barnet lär sig tidigt att sätta familjens heder och 

bästa före sig själv (al-Baldawi, 2003).	  

	  

När människor från det kollektivistiska patriarkala samhället flyttar till ett samhälle som har 

en individcentrerad familjestruktur kan det uppstå problem. Den svenska familjestrukturen 

eftersträvar jämställdhet mellan makarna och barnens rättigheter respekteras. Individen har en 

stor roll jämfört med inom den kollektivistiska patriarkala strukturen. Skillnaden mellan de 

olika familjestrukturerna kan leda till konflikter, då individen får mer utrymme i det svenska 

samhället (ibid.).	  

	  

4. Metod	  
Kapitlet inleds med en introduktion av studiens forskningsmetod samt en diskussion kring 

dess begränsningar samt lämplighet för valt forskningsproblem. Detta följs av förförståelse, 

urval och avgränsningar, intervjuer och bearbetning av data samt analysmetod av studiens 

resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

samt etiska överväganden. 	  

	  

4.1 Metodval och dess begränsningar 	  
Forskningsproblemet, det vill säga det man söker svar på genom forskningen som genomförs, 

blir avgörande för val av metod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Studiens forskningsproblem är att belysa hur situationen för unga män inom hederskontexten 

kan se ut. Detta gör att vi lägger fokus på informanternas subjektiva upplevelser, vilket 

stämmer överens med den kvalitativa metodens syfte.  

Den kvalitativa metoden försöker genom individens egna ord, uttryck och 

meningsbeskrivningar nå kunskap om subjektiva upplevelser och tolka en mening utifrån 

dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ forskningsmetod är dessutom att föredra när 

området som ska undersökas är relativt outforskat (Esaiasson et al., 2012). Då unga mäns 
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situation inom hederskontexten överlag är relativt outforskat anser vi att denna metod lämpar 

sig bäst för studien.  

Vad gäller metodens begränsningar lyfts den bristande möjligheten till statistisk 

generaliserbarhet upp som den största nackdelen inom kvalitativ metod (Svensson & Ahrne, 

2011). Till en början avsåg vi att intervjua personer med egen erfarenhet av hederskontexten. 

Då forskningsproblemet är både känsligt och dolt, fick vi inte tag på informanter. Genom en 

enkätundersökning över ett större antal personer kanske fler kan tänka sig delta då 

anonymiteten kan upplevas vara starkare. Då vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt har vår 

förförståelse och egna tolkningar påverkat vilka frågor vi valt att ställa under intervjuerna och 

även vilka resultat vi tyckt varit intressanta vilket också kan vara en begränsning.  	  

 

4.2 Förförståelse  	  
Vår förförståelse var att unga mäns situation inom hederskontexten i mångt och mycket liknar 

unga kvinnors situation inom kontexten. Vi tror att de i likhet med de unga kvinnorna lever 

med många begränsningar, trots att de har mer frihet än kvinnorna. Tidigt i höstas kom vi 

över boken ”En fråga om heder” (Wikan, 2005) som har för avsikt att bidra till förståelsen av 

hederskontexten. Hedern beskrivs som en del av svenska och nordiska samhällen eftersom 

”miljöer där heder kan resultera i hedersmord är en del av vår nya mångkulturella 

verklighet. Desto viktigare är det då att förstå vad «heder» handlar om, och att det också kan 

användas just för att främja humanistiska värderingar” (ibid., 9). Vidare skriver författaren 

angående mordet på Fadime att det inte blir förlåtligt bara för att man sätter sig in i kontexten, 

dock blir det något av en förklaring som ger förståelse för vad som ligger bakom tragedin 

(ibid.). Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin sa efter mordet på Fadime att hon svikit 

henne och andra flickor inom hederkontexten på grund av rädsla för att ”ge näring åt 

rasismen” (ibid.). I en tid då fredliga manifestationer attackeras och Sverigedemokraternas 

mandat i riksdagen tycks växa, anser vi att vårt forskningsproblem är högst aktuellt. 	  

	  

Då vi i juni 2014 tar examen och själva kände oss oförberedda inför mötet med 

hederskontexten i yrkeslivet (och privat) tyckte vi att detta var ett tillfälle att fördjupa vår 

förståelse. Vi är båda födda i Sverige och har båda en utlandsfödd förälder men har själva 

framförallt blivit uppfostrade i det traditionella svenska individualistiska samhället med dess 
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normer och värderingar. Majoriteten av våra vänner och bekanta är etniska svenskar och är en 

del av samma kultur som vi själva. Vår insikt om hederskontexten var därför väldigt 

begränsad innan studie och hade i stort sett formats av medias bevakning av hedersmord. Att 

det blev just de unga männen vi fokuserade på har att göra med två saker. Dels handlade de 

begränsade kunskaperna vi hade innan framförallt om kvinnors situation. Dels tyckte och 

tycker vi att det är intressant och viktigt att belysa den dubbla roll som de unga männen 

faktiskt har inom hederskontexten som förövare, men också som offer. 	  

 

4.3 Urval och avgränsningar 	  
Populationen som skulle vara av intresse för oss att intervjua är omöjlig att beräkna då det inte 

finns någon statistik på hur många unga män som lever inom hederskontexten i Sverige. Då vi 

ämnar belysa hur situationen för unga män inom hederskontexten kan se ut är det 

informanternas kännedom om fenomenet som vi vill åt och har därför sökt upp just dem.  Med 

bakgrund av detta innebär det att vi gjort ett bekvämlighetsurval som oftast görs då 

informanterna är svåra att få tag på.  

Detta urval görs även då representativitet inte är lika avgörande som en ingående 

analys (Bryman, 2011).	   	  Vår handledare bistod oss med kontaktuppgifter till fem personer 

med erfarenhet av hederskontexten som hon kommit i kontakt med genom sitt arbete med 

dessa frågor. Fyra av dessa kontaktade vi genom att mejla ett informationsbrev (Bilaga 1). En 

av kontakterna ringde vi och gav samma information. Utöver dessa mejlade vi ett tiotal 

organisationer runt om i landet som jobbar med hederskontexten som vi funnit genom att 

googla. En av dessa organisationer svarade och sa att de inte hade tid att ställa upp, resten 

svarade inte, så efter ett tag gjorde vi ett nytt utskick till samtliga. Vi fick svar från ett par 

stycken som dock inte kunde medverka. Bland de kontakter vi fick av vår handledare hade en 

inte tid att ställa upp, en svarade inte och en skulle återkomma men gjorde inte det. En av de 

förmedlade kontakterna svarade att det skulle vara svårt att hitta unga män inom 

hederskontexten som vill berätta sin historia för utomstående men däremot att han och hans 

fem kollegor kunde ställa upp. 	  

 

Vi har valt att avgränsa oss till hur hederskontexten för unga män i Sverige kan se ut. De unga 

män som resultatet berör har själva invandrat till Sverige, alternativt är födda i Sverige och 

har föräldrar som invandrat. Vi har avgränsat oss genom att endast intervjua informanter som 
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bor i en mellanstor stad i Sverige och arbetar inom samma organisation. Vidare har vi 

avgränsat oss genom att intervjua personer som öppet och aktivt tar avstånd från hedern och 

därmed är det deras subjektiva upplevelser som kommer representeras i vår studie.	  	  

Antal personer som är relevant för en studie är beroende av hur många informanter 

som behövs för att få svar på forskningsproblemet. Ett för stort antal informanter genererar 

stor empiri som kan blir svårhanterlig att analysera och finna samband i. Ett för litet antal 

riskerar att lämna frågeställningarna obesvarade (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi efter de 

sex intervjuerna ansåg att vi fått tillräckliga reflektioner för att göra en analys av resultatet 

valde vi att inte ta kontakt med fler personer. Transkriberingarna bestod av femtio sidor text 

och fler intervjuer hade eventuellt lett till en mindre djupgående analys.  

	  

4.4 Intervjuer och bearbetning av data	  
Den kvalitativa intervjun kan generera beskrivningar av vardagliga upplevelser och därmed 

även kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). För att nå kunskap om hur unga mäns situation 

inom hederskontexten kan se ut har vi därför valt att just intervjua informanterna. Vi 

genomförde sex stycken individuella halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att man 

försöker förstå teman i informanternas levda vardagsvärld ur deras eget perspektiv. Intervjun 

liknar ett vardagssamtal, men till skillnad från ett vardagssamtal har samtalet ett syfte. 

Fördelen med den halvstrukturerade intervjun är att det finns en intervjuguide med utrymme 

för att ändra ordningen i frågorna samt att ställa följdfrågor som kan öppna upp för nya 

riktningar. Den halvstrukturerade intervjuguiden innehåller de ämnen som ska täckas i 

intervjun, och förslag på frågor tillhörande dessa ämnen (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 

2005). Vi utformade vår intervjuguide (Bilaga 2) utifrån vårt syfte för att samtala om dessa 

ämnen och därmed få våra frågeställningar besvarade. Med intervjuguiden som stöd kunde vi 

ställa samma frågor till alla sex informanter, med möjlighet att utveckla svaren med 

följdfrågor beroende på svaren som var och en av informanterna gav. Att vi inte var låsta till 

specifika frågor gjorde att vi på vissa intervjuer kom in på områden som inte fanns med i 

intervjuguiden men var väldigt intressanta, antingen genom följdfrågor eller att informanten 

själv kopplade till någonting annat än den ställda frågan. Då vårt forskningsproblem är 

outforskat ansåg vi att det var extra viktigt att inte vara låst till intervjuguiden eftersom vi inte 

visste säkert vad som kunde komma fram under intervjuerna. 	  
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Vi började intervjuerna med att presentera oss, syftet med studien samt de etiska aspekterna 

av intervjun (se avsnitt 4.7). Samtliga intervjuer ägde rum på en och samma plats, vilken var 

flertalet av informanteras arbetsplats. Vi satt vid ett stort bord i ett stängt rum så att inga andra 

i byggnaden skulle kunna höra eller störa intervjuerna. Dock hände det vid flera tillfällen att 

någon kom in i rummet för att hämta/lämna någonting samt gå igenom till ett anslutande rum. 

Vid dessa tillfällen pausade vi intervjuerna om inte informanten själv fortsatte prata (eventuell 

påverkan på resultatet diskuteras i avsnitt 4.6). Intervjuerna var mellan 45-60 minuter långa 

(förutom en som var 20 minuter) och spelades in, efter godkännande från informanterna på 

våra mobiltelefoner.  

Inspelningarna kan ha hämmat informanterna men fördelen var att vi kunde göra flera 

genomlyssningar och ordentlig transkribering vilket möjliggör en noggrannare analys 

(Bryman, 2011).  En av oss intervjuade och den andra observerade, antecknade och ställde vid 

tillfällen följdfrågor. Fördelen med att det var en och samma person som hade huvudansvaret 

för intervjun var att den personen blev varm i kläderna och därmed kunde förmedla ett lugn 

till informanten, ställa tydliga frågor, lyssna aktivt och klargöra intervjupersonens uttalanden, 

vilket kan vara avgörande för att få informanten att vilja öppna upp sig och berätta om sina 

upplevelser (jmf Larsson, 2005). För att undvika feltolkningar utifrån vår förförståelse eller 

leta efter specifika svar använde vi oss under intervjuerna ibland av tolkande frågor.  

Detta innebär att man formulerar om ett svar till en fråga för att försäkra sig om att 

man förstått informanten rätt, exempelvis “Du menar alltså…?” (Kvale & Brinkmann, 

2009:152). Detta gjorde även att informanterna vid tillfälle kunde förtydliga deras svar och 

risken att vår empiri blev missvisande minskade. 	  

	  

Då vi ville använda oss av citat i resultatdelen var det extra viktigt att informanternas exakta 

ordval samt sammanhanget fångades vilket är lättare att minnas om transkriberingen sker i 

nära anslutning till intervjuerna (ibid.). Vi delade upp och transkriberade därför intervjuerna 

under samma vecka som de genomfördes. Vi ändrade det talande språket till det skriftliga vid 

transkriberingarna så att det skulle flyta på bättre vid läsning av citaten, exempelvis har vi 

ändrat ”å” till och, ”va” till vara och ”ba” till bara. Vi har även valt att inte ta med exempelvis 

”ehm”, ”liksom” och ”asså” samt exkluderat suckar och pauser, då en detaljerad språklig 

analys inte varit av vikt för studien. Bortsett från dessa ändringar har vi återgett citaten 

ordagrant. (ibid.).  	  
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4.5 Analysmetod 	  
Vi har använt av oss av den hermeneutiska forskningstraditionen och en analytisk induktion i 

denna studie. Begreppet hermeneutik kommer ursprungligen från grekiskan och betyder tolka. 

I den hermeneutiska forskningstraditionen söker man förståelse för exempelvis mänskliga 

avsikter i högre grad än förklaringar till dessa. Förståelsen av helheten nås genom tolkningar 

av delar som därefter relateras tillbaka till helheten. De tolkningar som görs påverkas av 

förförståelsen vilka ligger till grund för den hermeneutiska spiralen som processen kan liknas 

vid (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Larsson, 2005).  

Inom hermeneutiken finns även delmetoder, bland annat det induktiva perspektivet. 

Detta perspektiv innebär att tolkningar växer fram utifrån det material som finns. Med 

induktion menas därmed att man från att undersöka vissa fenomen kommer till en 

generaliserad slutsats. Detta innebär ett sannolikhetsresonemang eftersom världen är 

föränderlig och resultaten inte med all säkerhet kan sägas vara de samma från en dag till en 

annan (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Esiasson et. al. (2012) beskriver termen induktion som 

”ett förhållningssätt där empirin – intervjuerna – har en överordnad roll och strävan är att 

generera ny kunskap så förutsättningslöst som möjligt.” (ibid., 276).	  

 	  

Syftet med denna studie är att belysa hur situationen för unga män inom hederskontexten kan 

se ut. Vi söker inte efter några absoluta sanningar om hur situationen ser ut för alla unga män 

som lever inom hederskontexten. Utifrån vår förförståelse har vi gjort tolkningar av empirin 

för att därefter analysera resultatet utifrån valda teoretiska perspektiv. Det tillsammans med 

kopplingar till tidigare forskning vi funnit gör att vi sett mönster i resultatet som lett till en 

generaliserad slutsats. Vårt tillvägagångssätt stämmer därmed överens med hermeneutiken 

och det induktiva perspektivet (jmf Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

Genom att testa resultatet på tre teoretiska perspektiv samt internationell och nationell 

forskning anser vi att vi hållit oss så neutrala som den mänskliga faktorn tillåter. Genom att 

dela upp syftet i flera frågeställningar och frågeställningarna i olika teman har vi försökt 

förstå helheten genom delarna. Exempelvis unga mäns situation inom hederskontexten 

(helheten) kan förstås genom att titta närmare på kontrollen av kvinnor (del).	  

 	  

För att studien ska vara så transparent som möjligt har vi även valt att trots avidentifieringen 

av informanterna ”döpt” dem till en bokstav i resultatdelen (”D”, ”G”, ”J”, ”T”, ”R” samt 
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”S”). Detta för att läsaren ska kunna följa respektive informant för att kunna se att de teman vi 

belyser togs upp av flera informanter alternativt visa att en eller flera kom med andra åsikter. 

Genom att ”döpa” informanterna är det eventuellt lättare för läsaren att sätta sig in i 

informanternas beskrivningar.  

	  

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet	  
Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och huruvida en annan forskare vid en annan 

tidpunkt kan få samma resultat. Detta kan vara svårt vid kvalitativa forskningsmetoder då den 

sociala miljö som intervjun äger rum i inte helt går att återskapa. Risken finns då att 

informanterna ger olika svar och därmed sänks studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Då intervjun är ett mellanmänskligt möte mellan informanten och intervjuaren bidrar 

båda till konstruktionen och därmed resultatet. Intervjuarens kvalifikationer blir därför viktiga 

för vilken empiri som intervjun genererar (ibid.). Då vi är ovana att utföra intervjuer kan en 

rutinerad intervjuare möjligen få fram andra alternativt djupare intervjusvar. Detta kan tänkas 

sänka studiens reliabilitet (jmf ibid.). Då vi sett mönster i intervjuerna anser vi att 

reliabiliteten inte skadats avsevärt på grund av våra kvalifikationer. Vi menar att då vi 

redovisar kopplingar mellan empirin, tidigare forskning och valda teorier tyder det på att 

resultaten skulle bli de samma om någon annan skulle kopiera studien. Värt att nämna är dock 

att en av intervjuerna var betydligt kortare än övriga då informanten inte gav lika långa svar 

som övriga och intervjuaren inte kunde motivera mer utvecklade svar.  

En skicklig intervjuare ska kunna få kunskapsrik information från i princip vilken 

informant som helst (Kvale & Brinkmann, 2009). Om denna intervju hade genomförts med en 

annan intervjuare hade eventuellt informanten öppnat upp sig mer och kanske lämnat andra 

svar. Detta kan anses sänka vår reliabilitet. Informanterna ställde upp på intervjuerna i 

egenskap av kunniga på området. Under intervjuernas gång berättade flera om egna 

erfarenheter. Då vi inte var helt beredda på detta valde vi att inte gräva djupare i dessa 

personliga berättelser. Eventuellt hade informanterna inte haft några problem med att besvara 

mer detaljerat och en skickligare intervjuare kanske hade ställt fler följdfrågor och därmed fått 

fram andra resultat vilket skulle sänka studiens reliabilitet. Vidare kan de tillfällena där vissa 

intervjuer avbröts ha påverkat reliabiliteten då den sociala miljön ändrades och både 

informanten och vi kan ha blivit ofokuserade. 	  
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Trots att vi försökt undvika det, då vi trodde att det skulle sänka reliabiliteten, upptäckte vi 

under transkriberingen att vissa av frågorna var ledande och därmed kan ha format svarets 

innehåll. Vid kvalitativa intervjuer innebär dock inte ledande frågor automatiskt att 

reliabiliteten sänks. Kvale & Brinkmann (2009) skriver tvärtom att ledande frågor används för 

lite inom kvalitativa forskningsintervjuer och dessutom kan höja reliabilitet om de används på 

rätt sätt. Då ledande frågor användes för att vi skulle försäkra oss om att vi tolkat 

informanternas svar rätt kan dessa därmed ha ökat studiens reliabilitet. Det avgörande är 

heller inte om frågorna i sig är ledande utan vad intervjun genererar för värdefull kunskap 

vilket ytterligare stärker uppfattningen om att reliabiliteten inte påverkades negativt avseende 

detta (ibid.). Reliabiliteten kan påverkas negativt av slarvfel till följd av stress eller 

ouppmärksamhet under materialinsamlingen eller bearbetningen (Bryman, 2011; Esaiasson et. 

al., 2012). För att undvika slarvfel på grund av minnesfaktorn spelade vi in samtliga intervjuer 

samt transkriberade inom en vecka. Dock kan de tillfällen då intervjun avbröts ha påverkat 

reliabiliteten då både informanten kan ha blivit störd och vi kan ha blivit ofokuserade under 

materialinsamlingen. 	  

	  

Validitet förklaras som en frånvaro av systematiska fel och att man undersöker det som man 

faktiskt tänkt undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Det vi ville undersöka när vi träffade 

informanterna var hur unga mäns situation kan se ut för unga män inom hederskontexten samt 

vad som sker med de som inte vill inordna sig efter kontextens normer. Vår förförståelse var 

att detta ledde till en “uppbrottsprocess” ur hederskontexten. Utöver den allmänna situationen 

som beskrivs i avsnitt 5.2 insåg vi under intervjuns gång att processen inte nödvändigtvis 

skedde i form av ett absolut uppbrott utan att de unga männen kan göra motstånd inom 

hederskontexten. Efter intervjuerna trodde vi därför att materialet inte gick att applicera på 

vårt tänkta syfte då denna uppbrottsprocess inte visats. Dock var vår utgångspunkt att 

undersöka unga män som inte inordnar sig vilket även var det vi fick svar på. Vi ser nämligen 

att motståndet är en form av uppbrott från hedern, var sig det gäller en viss del eller hela 

kontexten. Det enda som egentligen förändrades var egentligen ordvalet från uppbrott till 

motstånd vilket innebär att validiteten inte sänktes av detta.  	  

För att höja validiteten är det viktigt att förhålla sig kritisk till sitt material och på så sätt 

motverka feltolkningar (Esaiasson et. al., 2012). Genom att vi är två som skriver rapporten 

kan vi eventuellt lättare förhålla oss kritiska till materialet genom att ifrågasätta varandras 
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tolkningar och analyser. Vi anser även att vi hållit oss så kritiska som möjligt genom att inte 

dra egna slutsatser utan att ha stöd eller kopplingar i nationell alternativt internationell 

forskning. Detta ger enligt Kvale & Brinkmann (2009) forskaren trovärdighet och resultaten 

validitet. 	  

	  

Med generaliserbarhet menas att man kan överföra de svar man får av en viss urvalsgrupp till 

att gälla andra än enbart den undersökta gruppen. Detta kräver att urvalsgruppen är så 

representativ som möjligt för den population man vill undersöka (Bryman, 2011). 

Strategiska urval kan inte generaliseras i statistisk mening. Dock kan man genom att 

man analytiskt generaliserar materialet till en teori belysa identifierbara drag som kan säga 

något väsentligt om närliggande fall i populationen (Esaiasson et. al., 2012, Bryman, 2011). 

Genom att finna mönster i empirin som återfinns i tidigare forskning samt kan analyseras 

utifrån de tre teoretiska perspektiven kan resultatet ge en bild av hur unga mäns situation inom 

hederskontexten kan se ut även för andra än de unga män informanterna beskriver.  

	  

4.7 Etiska överväganden	  
För att forskning inte ska bedrivas på ett sätt som är skadligt för informanterna finns en rad 

forskningsetiska krav. Vetenskapsrådet lyfter särskilt fram informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vid intervjutillfället gick vi igenom syftet med intervjun och tydliggjorde för informanterna 

att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon specifik fråga. 

Vi klargjorde även att de skulle bli avidentifierade i vår uppsats, att våra utskrifter samt 

inspelningarna inte skulle visas för utomstående samt att de när uppsatsen är inlämnad 

förstöras. 	  

	  

Då forskningsområdet är så pass outforskat anser vi att kunskapsvinsten överväger eventuella 

skador som kan ha uppstå hos informanterna som frivilligt deltog. Detta var dock någonting vi 

diskuterade under studiens gång då informanterna ställde upp utifrån deras erfarenhet av unga 

män som lever inom hederskontexten, men under intervjun refererade en del till sig själva och 

sin egen familj. Vi funderade kring om det var etisk försvarbart att ha med denna information 

i resultatdelen. Då alla informanter var införstådda med vårt syfte, hade rätt att hoppa över 

frågor samt fick direkta frågor om ifall de själva har erfarenhet av hederskontexten anser vi att 
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informationen ändå kan användas. Dessutom är informanterna med i en öppen organisation 

som tar avstånd från hedern, vilket leder till att de alla har tydliggjort för omgivningen om 

vilken ställning de har till kontexten och är vana att prata om ämnet. 	  

	  

Intervjuforskningen handlar om att man frågar ut personer om deras privata liv för att sedan 

presentera vad dessa personer svarade. Därför kan intervjuforskning vara problematiskt ur en 

etisk synvinkel. När vi märkte svårigheten i att finna informanter samt fick kunskap om 

kontexten genom litteraturstudier insåg vi dels att det är en extremt dold grupp samt att vi 

kände att vi inte hade kunnat hantera det enorma ansvaret det skulle innebär att intervjua 

personer som lever med den typen av utsatthet som dessa unga män kan göra. Dels kanske 

intervjufrågorna skulle dra igång mycket känslor hos informanterna som vi inte är tillräckligt 

utbildade i att hantera, dels kanske dessa personer idag lever i en väldigt svår situation, och 

skulle kanske råka illa ut av att dela med sig av kunskap om sig själv och sin familj som 

annars är dold för utomstående.  

Då intervjuforskningen kan vara en intim situation kan informanterna avslöja mer om 

sig själva än vad de hade tänkt göra, och kan ångra det i efterhand (Kvale & Brinkmann, 

2009). På grund av detta lämnade vi våra kontaktuppgifter till organisationen ifall 

informanterna vill diskutera intervjuerna med oss i efterhand. 	  

	  

5. Resultat och analys	  

Kapitlet inleds med en beskrivning av informanterna. Resultaten från studien presenteras 

därefter under rubriker utifrån studiens frågeställningar; hur beskriver informanterna unga 

mäns situation inom hederskontexten, unga mäns begränsningar inom hederskontexten samt 

unga män som gör motstånd inom hederskontexten. Dock är inte avgränsningarna mellan de 

olika frågeställningar absoluta/statiska vilket gör att vissa av resultaten skulle kunna placeras 

på flera av rubrikerna. Varje tema avslutas med en analys där resultatet kopplas samman med 

tidigare forskning samt valda teorier. 	  

	  

5.1 Informanterna	  
Informanterna är sex unga män i åldrarna 19-27 år, med bland annat kurdisk, irakisk och 

somalisk bakgrund som är aktiva inom en organisation. Samtliga informanter har en koppling 
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till hederskontexten och tar avstånd från den genom det ideella arbete som organisationen 

bedriver. Organisationen riktar sig till unga kvinnor och män och arbetar för jämställdhet. För 

att försäkra informanterna anonymitet har vi valt att i samband med resultatdelen inte 

redogöra för deras specifika namn, etnicitet, ålder, deras eller föräldrarnas hemland. Vi har 

valt att benämna informanterna ”D”, ”G”, ”J”, ”T”, ”R” samt ”S”. Bokstaven som används för 

respektive informant är inte kopplad till deras riktiga namn (jmf Kvale et. al., 2009). 

Inledningsvis frågade vi informanterna hur de kommit i kontakt med hederskontexten. 

Samtliga informanter har kommit i kontakt med hedern i sin omgivning och att de har vänner 

som lever inom hederskontexten. “J” och “S” sa att de själva har levt inom hederskontexten. 	  

	  

“Jag kan säga att jag har varit där själv, jag har inte fått ta hem någon tjej, fick inte vara ute 

så länge, fick inte dricka till en början. Det var väl skola, hem och så lite fritid. Men det är 

inte likadant nu, än så länge.” (S)	  

	  

“G” sa att han tidigare haft åsikter kring det faktum att hans syster gift om sig och att det 

skulle påverka familjens rykte. Han tror att det kunde bottnat i okunskap och påverkan från 

kompisar men inte familjen. “R” hade kommit i kontakt med hedern genom sin före detta 

flickvän som levde inom hederskontexten och “D”, “S”, “T” och “J” hade även kommit i 

kontakt med hedern via sina egna eller föräldrarnas hemland där kulturen är vanligt 

förekommande. 	  

	  

“Nu ska jag inte påstå att det finns inom min familj, för att vi har det ändå ganska 

bra, alltså jag och mina systrar. Vi har den friheten som man behöver, då man 

inte ska känna sig tvingad till något, och det är jättebra. Men jag ser det givetvis i 

min omgivning hela tiden då mina vänner, typ killar inte får gå ut på krogen när 

de är tjugotvå, tjugotre år gamla. De måste vara hemma vid en tidpunkt, de får 

inte ha någon tjej”. (T)	  
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5.2 Unga mäns situation inom hederskontexten 	  
	  

5.2.1 Kontroll 	  

När vi frågade informanterna hur situationen för de unga männen de kommit i kontakt med 

kan se ut, uppgav samtliga kontrollerande av kvinnliga släktingar som de unga männens 

största uppgift. Kontrollen gällde framförallt unga mäns systrar, både yngre och äldre, men 

även kusiner. Dels handlade det om att bevaka så att systrarna inte var ute sent eller hade 

pojkvän alternativt umgicks med killar. “R” “D” och “G” kom in på att rollen som bevakare 

inte var önskvärd och “D” och “G” sa att rollen påverkade de unga männens egen frihet och 

fritid. Vidare sa “T” och “G” att den unga mannens, och ibland hela släktens rykte kan skadas 

av att en systers rykte skadats, vilket bland annat beror på att han inte lyckats kontrollera 

henne. 	  

	  

“De ska vara familjens förlängda arm och de ska bevaka, bestraffa och vi har till 

och med fall av mord i Sverige. Och säkert massa annat som vi inte känner till. 

Den här offersidan glömmer man, att de oftast tvingas till att göra det här. 

‘Antingen så gör du det eller så fryser vi ut dig’ /.../ För de (de unga männen, vår 

anmärkning) är arvtagare om man säger så. De måste ju, de ska visa att de 

förtjänar platsen” (G).	  

	  

“Jag skulle tycka det var jättekonstigt /.../ ’kolla vad dina systrar gör’ alltså ingen 

vill ju ha den uppgiften, men man blir så pass psykad av farbror, storebror, 

pappa, alltså alla säger samma sak ‘du måste styra, du måste ta hand om 

familjen.’ Jag kan tänka mig att det är jättesynd om de här yngre grabbarna, till 

slut blir de psykade och bara följer med strömmen.” (R)	  

	  

“J” gav oss en bild som skiljde sig från de övriga informanternas; 	  

	  

“De unga som jag umgås med, framförallt mina vänner kan man säga och folk jag 

är bekanta med, oftast vill de kontrollera sina systrar /.../ Jag försöker inte 

argumentera emot dem, jag försöker bara visa /.../ att ‘om du har rätt att vara 
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med vem du vill ska hon också ha rätt till det’ men oftast är det unga killar som 

tycker att ‘min syster ska inte gifta sig med någon vi inte är nöjda med’” (J)	  

	  

“D” och “S” har inga egna systrar och fick under intervjuerna frågan om de tror att deras roll 

skulle sett annorlunda ut om de haft systrar. Båda informanterna uppgav att de tror att 

föräldrarna skulle ha förväntat sig att de bevakade systrarna. 	  

	  

5.2.2 Familjen och kollektivet	  

Samtliga informanter beskriver hederskontexten som ett kollektiv där närmaste familjen, 

föräldrarnas syskon, kusiner samt mor- och farföräldrar ingår. Informanterna beskriver i 

citaten nedan att förväntningar, kontroll och sanktioner kommer från hela eller delar av 

kollektivet. Av intervjuerna framgick att förutom släkten kan kollektivet bestå av exempelvis 

vänner, grannar och bekanta.  

“Oftast är det ju först själva familjen, sen är det ju farbror eller morbror eller 

olika människor runtomkring som ändå kan yttra sig om en som inte är deras 

dotter egentligen, men som de ändå kan yttra sig om. Så, vad ska man säga… det 

är många som är inblandade i ens liv” (J)	  

 

“T” och “G” beskriver att det finns oskrivna regler inom hederskontexten som man har i sig 

och måste leva upp till. Exempel på sådant är att man inte får ha tjej eller att man ska visa att 

man förtjänar rollen som familjens arvtagare. 	  

	  

“G”, “T”, “J” och “R” berättar att man inom hederskontexten ofta förlitar sig på varandra och 

man anser att någon äldre i familjen, exempelvis farfar eller farbror, tar viktiga beslut. “T” 

och “J” säger att det även kan vara en kvinnlig släkting. “G” beskriver att man i dessa 

kollektiv inte klarar sig själv och att det sällan funkar att vara individ. Han beskriver att man 

är beroende av varandra, särskilt på landsbygden i dessa länder och om någon blir sjuk eller 

behöver ett lån så löser man det inom familjen. “T”, “J” och “G” pratade om hur föräldrarna 

fostrar sina barn på det sättet som de själva blivit uppfostrade då det antingen är det enda 

sättet de känner till alternativt tycker att det varit bra för dem. 	  
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“/.../de uppfostrar sina barn på ett bra sätt och de vill ju också se att deras 

barnbarn uppfostras på ett bra sätt. /.../pappan vill visa att han kan uppfostra sitt 

barn på bästa sätt så att hans far kan se att han har gjort ett bra jobb” (T)	  

	  

“J”, “T”, “G” och “R” beskriver att det inom hederskontexten kan skapas en rädsla för 

omgivningen för att man bevakas och kontrolleras av denna. Bevakningen kan ske från flera 

olika håll inom kollektivet. 	  

	  

 “Jag kan känna det men inte på ett hederssätt, utan jag kan känna det på att min 

pappa alltid strävar efter att ‘gör inte bort er framför andra, inför era 

landsmän’/... /‘gå inte på stan och så, jag vill inte att andra ska se att min son är 

ute på stan och sådär’ det fick jag höra i tidig ålder.”  (J)	  

	  

Två av informanterna berättade att man inom hederskontexten planerar och sedan låter en ung 

man inom kollektivet utföra förtryck, hot, våld och i värsta fall hedersmord. 	  

	  

“För familjen är det inte värst för de tänker ju ‘om det var min man skulle han få 

längre straff’, om det är en liten pojke som inte myndig får han inte lika hårt 

straff. Det värsta som familjen kan få är ju att pappan blir straffad. För då tappar 

de hur ska man säga, trovärdighet. Då försvinner allting. /.../ ‘om du inte gör det 

här för din egen familj, för vem ska du göra?’/.../’det här är det rätta, det här är 

inte fel - hon har gjort något fel och du gör rätt.’ Så det blir hjärntvättning.” (S)	  

	  

“Oftast lägger man över det på någon yngre i familjen och säger att det här är 

den personen som har begått det för den får minst straff. /…/ Maria förra året 

som brorsan knivhögg över hundra gånger och jag är ju säker på han är inte 

ensam, han kanske begick mordet själv men planering och allting är ju inte han 

bara. (G). 	  
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5.2.3 Manlighet inom hederskontexten	  

Under samtliga sex intervjuer berättar informanterna om att förväntningarna och 

föreställningarna om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt är väldigt starka inom 

hederskontexten. 	  

	  

“‘jag är man, jag för vidare släkten, jag för vidare namnet’ /.../ Det är det jag 

oftast får höra /.../ De ser den här rollen som ‘efter farsan är det jag, det är jag 

som ser till att det ska vara så som det har varit.’ Tror jag iallafall.” (J)	  

	  

Samtliga informanter säger att det är lättare att vara kille inom hederskontexten än det är att 

vara tjej. De beskriver att trots att killen är ett offer och exempelvis tvingas bevaka sin syster 

så har tjejerna mer krav på sig. “G” tillägger att det är lättare att vara kille oavsett i världen 

man befinner sig och att man kommer undan med mer om man är kille. Samtliga informanter 

beskriver att unga män inom hederskontexten får större frihet än unga kvinnor vad gäller 

exempelvis att vara ute med sina kompisar.	  

“Ofta är det så att man får höra ‘min son ska bli ingenjör eller doktor’’/.../Redan 

i ung ålder ger man mer makt till killen /.../ medan döttrarna får hjälpa till 

hemma. /.../ “Det är fruktansvärt alltså, man har ju levt i ett mörker känns det 

som” (J)	  

	  

“/.../ jag förstår inte varför det är såhär /.../ Jag kommer ihåg när jag också var 

lite yngre, mina systrar fick göra mycket /.../men ibland när de inte fick gå ut så 

‘varför får R gå ut och inte jag’ Då kom det där ‘han är kille, han kan ta hand om 

sig’, även om mina systrar var lite äldre” (R)	  

	  

“J” och “S” berättar att det förvänts att männen har ett bra jobb och att kan försörja sin familj. 

Alla utom “D” uppger att unga män inom hederskontexten förväntas hålla sig borta från 

kriminalitet, alkohol och droger för att inte skada familjens rykte.	  

	  

 “/.../om typ killarna är kriminella på något sätt, att de stjäl, bråkar, misshandlar, 

de gör saker de inte borde göra så kan det också förekomma. Att man är med 

någon tjej eller så, det är inte lika stort som att en tjej är med en kille. Att vara en 
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invandrare, en kille, och hålla på med narkotika, ta droger och sånt, det är också 

väldigt svårt, typ det existerar inte hos föräldrarna, de kan inte tänka att ‘min son 

tar droger’ - det finns inte, det skulle komma som en chock för dem.” (T)	  

	  

Om de unga männen bröt mot förväntningarna kunde bestraffningen se olika ut beroende på 

ålder. 	  

	  

“/.../det beror på, hur gammal killen är, typ tretton-fjorton år, ja då kan de typ,.. 

han kan ju få sina kusiner eller farbröder på sig så kan de läxa upp honom, men 

är det någon äldre, typ tjugotre-tjugofyra år gammal som håller på med sånt, då 

tror jag mer att de tar avstånd, typ ‘du är inte min son längre, gå och gör vad du 

vill, du har inget med oss att göra’.  (T)  

 

5.2.4 Analys av “Unga mäns situation inom hederskontexten”  	  

Resultatet visar att unga mäns situation inom hederskontexten genomsyras av kontroll. Detta 

uttrycker sig genom att de unga männen utför kontroll av sina systrar samt kontrolleras själva 

av kollektivet som består av familjen, föräldrarnas syskon, kusiner samt mor- och farföräldrar. 

Förutom släkten kan kollektivet bestå av vänner, grannar och bekanta. Gällande kontrollen av 

kvinnliga släktingar handlar det främst om att de inte får träffa killar och förväntas vara 

oskulder när de gifter sig.  

Enligt Beauvoir (2006) är mannen beroende av att kvinnan inte frigör sig socialt på 

grund av den katastrofala risken att arvsrätten går till ett oäkta barn. 	  

	  

Flera av informanterna uppgav att de unga männen inte vill bevaka sina systrar eftersom att 

det påverkar den egna fritiden. En av informanterna beskrev de unga männens roll som 

“familjens förlängda arm”.  

Detta begrepp stötte vi på i tidigare forskning angående att söner tränas till kontroll av 

systrarna (Rexvid & Schlytter, 2012). Vi anser att begreppet belyser de unga männens roll 

inom kontexten som ett slags verktyg för att upprätthålla kollektivets heder.  

Vidare kopplar vi uppfattningen av att kontrollen av systrar påverkar den egna fritiden 

till att övervakningen minskar männens subjektiva handlingsutrymme (jmf Aronsson, 1990). 

Enligt Aronsson handlar det subjektiva handlingsutrymmet om vad man tror sig kunna göra, 
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till skillnad från det faktiska, objektiva handlingsutrymmet (ibid.).  Eftersom de unga männen 

i sin tur kontrolleras av kollektivet tycker vi att det tyder på att även det objektiva 

handlingsutrymmet faktiskt minskar då de tvingas kontrollera kvinnliga släktingar.  

 

Resultatet visar även att det finns unga män som vill kontrollera sina systrar bland annat för 

att säkerställa att hon inte ska gifta sig med någon som familjen inte är nöjd med. Det kan 

vara en indikation på att dessa unga män anser att deras handlingsutrymme påverkas positivt 

av kontrollen. Vi tror däremot att deras subjektiva handlingsutrymme kan vara större än deras 

objektiva. Med det menar vi att om kontrollen finns på den nivån inom familjen/kollektivet så 

finns den förmodligen på flera plan i al-Baldawis (2003) pyramid av den patriarkala 

familjestrukturen. Vi tror att dessa unga män också blir kontrollerade och därmed har ett 

mindre objektivt handlingsutrymme än om de levt inom den individcentrerad familjestruktur. 

Vår analys är att dessa unga män inte upplever en inskränkning i deras handlingsutrymme då 

de följer “reglerna” i rollen som faderns efterträdare inom den patriarkala familjestrukturen 

och därmed kanske legitimerar sitt kontrollerande. Vidare innebär teorin om kön att mannens 

existens rättfärdigas genom det arbete han bidrar med till kollektivet (Beauvoir, 2006). Vi ser 

det som att de unga männen genom att bidra med något till kollektivet tillåts förverkligas som 

man av manssamhället inom kollektivet. Med denna analys riskerar de unga män som inte vill 

kontrollera sina systrar att ses som omanliga av kollektivet. Beauvoir (2006) lyfter fram att 

männens överordnad är beroende av kvinnans underordning. Detta tillsammans med att 

mannen och kvinnan identifierar sig i förhållande till varandra tror vi är ytterligare 

anledningar att viljan till kontrollen kan föreligga. Då det är viktigt för männen inom 

hederskontexten att kvinnorna beter sig som “riktiga” kvinnor, för att själva ses som “riktiga” 

män.  

 

För att vidare beskriva de unga männens situation kom vi under intervjuerna in på hur den 

kollektivistiska patriarkala modellen av familjestrukturen är uppbyggd. Precis som pyramiden 

som al-Baldawi (2003) illustrerar framkommer det att de äldsta i familjen är de som har mest 

makt. Resultatet visar att det är svårt för unga män inom hederskontexten att vara individ och 

att klara sig själv då medlemmar av kollektivet har skyldigheter och rättigheter gentemot 

varandra. Vi tror att denna bristande förmåga i självständighet minskar ens objektiva 

handlingsutrymme. Resultatet visade likt forskning att man inom kollektivet hjälps åt om 
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exempelvis sociala eller ekonomiska problem uppstår (jmf Grutzky & Åberg). Detta kan 

enligt oss tyda på att handlingsutrymmet för individer inom kollektivet faktiskt ökar då 

tryggheten som har visats föreligga eventuellt är större än i det svenska individcentrerade 

samhället i stort. Denna aspekt är enligt oss av intresse att belysa då det kan vara en av 

förklaringarna till varför motstånd och uppbrott ur hederkontexten är så pass liten med tanke 

på de begränsningar som informanterna och forskningen beskriver (se vidare avsnitt 5.3 & 

5.4). 	  

	  

Resultatet visar att det finns oskrivna regler som de unga männen måste leva upp till för att 

förtjäna rollen som familjens arvtagare. Dessa regler kan göra att de unga männen känner sig 

pressade eller “psykade.” Kopplar vi detta till handlingsutrymmet så leder oskrivna regler till 

att de unga männens subjektiva handlingsutrymme förmodligen uppfattas som litet. Resultatet 

visade även att förväntningar om att försörja och inte dra skam över familjen genom missbruk 

eller kriminalitet ligger på de unga männen inom hederskontexten. Om manssamhället inte 

anser att en ung man följer de normer som förväntas kommer han enligt Beauvoir (2006) inte 

kunna förverkliga sig som varken man eller make.  

	  

5.3 Unga mäns begränsningar inom hederskontexten 	  
	  

5.3.1 Sexualitet och äktenskap 	  

Situationer kring sexualitet och äktenskap togs upp under samtliga intervjuer. “R” berättade 

att han tidigare haft en flickvän vars familj levde inom hederskontexten och förbjöd paret att 

vara tillsammans på grund av att deras olika religionstillhörigheter. 	  

	  

“Det var så att hon var tvungen att välja mellan mig och sin familj, och jag kunde 

ju inte låta henne välja mig, för då skulle hon aldrig få träffa sin familj /.../ ingen 

skulle typ vilja prata med henne /.../ Hennes kusiner var ju på mig och sådär, ett 

par gånger, hotade mig och så, men jag tog det som ett skämt bara. Det var ju 

inte så att de kunde göra något liksom, på det sättet men de hotade mig att säga 

till hennes familj och det var ju då hon skulle få problem.” (R) 	  
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“S” och “T” pratade om att det inom hederskontexten inte är bra för unga män om deras 

föräldrar ser en med en tjej. “S” och “J” säger att en ung man kan bli straffad av sin familj om 

han har en flickvän med en annan religion eller som inte kommer från föräldrarnas hemland. 

“T”, “G” och “S” beskriver att föräldrarna inte förväntar sig att killarna ska vara oskuld 

alternativt tillåter de unga männen att träffa tjejer trots att det egentligen inte tillåts. När de 

unga männen når en viss ålder förväntas de gifta sig. 	  

	  

“Han (en kompis, vår anmärkning) har kanske inte sagt det, men det har varit fall 

där jag varit med vänner, då de varit med tjejer, och föräldrarna vet inte om det, 

och då ser dem exempelvis pappan på stan, då puttar de iväg tjejen de går med 

och går fram och hälsar på pappan. Det har förekommit” (T) 

	  

“Skillnaden är att killar kan oftast få leka av sig /.../ ta med tjejer hem, ha 

förhållanden. Sen när det är dags för giftermål då ska familjen bestämma vad det 

är för person” (G)	  

 	  

 

“Föräldrarna fattar ju om man är kille, och man är tjugo år gammal så har man 

varit med en tjej. Men de fattar, det finns en dag då du ska lämna allt det där 

bakom dig och ta steget vidare och gifta dig, försörja din familj och vara mannen 

i huset. Vad jag vet iallafall, för jag har massor av kompisar som inte skulle våga 

visa sig själv med tjejer, alltså i sin omgivning”. (T)	  

	  

Samtliga informanter berättar att en av de största anledningarna till att en ung man kan skada 

familjens rykte är om han är homosexuell. “D”, “J” och “G” beskriver hur man inom 

hederskontexten ser på homosexualitet som en sjukdom. 	  

	  

“Det är alltså normen som vi, invandrare lever i, själva värderingarna såhär att 

‘min son är homosexuell, hur fan ska det gå till, vad ska folk säga?’ /.../Pappan 

har uppfostrat sin son till att man ska vara man över huset, bilda familj och 

försörja den och sådär, sen kommer det sig att hans son är homosexuell, det 

skulle explodera, det skulle inte gå” (T)	  
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“G” beskrev det som att det var okej att vara homosexuell så länge det inte kom ut till 

omgivningen. “J” sa att det skulle vara grövre att vara homosexuell än om en kille skulle vara 

med en tjej eller dricka alkohol. 	  

	  

“Det går att hålla det lugnt så länge man kan hålla det inom familjen. Tills man 

hittar någon sorts lösning på “sjukdomen”/.../ men kommer det utanför de här 

väggarna så måste man agera” (G) 

	  

En av informanterna berättade för oss hur han tror att hans föräldrar och främst fadern skulle 

reagera om han berättade att han var homosexuell.  

	  

“De (hans föräldrar, vår anmärkning) har lärt sig på ett sätt, man kanske kan 

lära dem något nytt men det känns som om att det är en sak dem aldrig skulle 

acceptera /.../ jag tror han först skulle vara helt tyst /.../ sen att han skulle kasta ut 

mig.” (R)	  

	  

“D” beskriver att det sätts press på de unga männen när det gäller att föräldrarna ska acceptera 

frun. Föräldrarna vill inte alltid gifta bort sin son men att de ibland gör det för att ha bra heder 

inom släkten. “D”, “R” och “G” säger att deras föräldrar sagt att de önskar att sönerna gifter 

sig med kvinnor från samma hemland som föräldrarna. “R” berättar att han och hans syskon 

tog det som ett skämt när deras föräldrar bad dem att gifta sig med någon från samma 

hemland, och att föräldrarna förstod att det inte skulle hända. 	  

	  

“När jag var femton tror jag det var. Då började pappa snacka lite ‘men din 

kusin ser ju bra ut, hon har bra rykte’ och så där. Men jag sa ju direkt nej och 

mamma var ju på min sida. Men han fortsatte ju tjata och så i typ två år men sen 

så när han märkte att alltså jag sa nej hela tiden, då slutade han“ (D)	  

	  

“De vill ju helst att jag ska hämta en tjej från mina föräldrars hemland, det är typ 

första. För om jag hämtar en svensk kommer dem säga ‘jag kommer inte förstå 

dem, vad ska vi prata om, om vi sitter här i vardagsrummet är det ju inte så att vi 
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kan titta på tv på vårt språk.’ Men jag vet inte alltså, jag tror att dem skulle kunna 

acceptera det, jag tror jag skulle kunna prata på ett visst sätt” (R)	  

	  

“D” och “R” berättar att det förekommer bortgifte inom hederskontexten. Bland annat 

berättade ”R” om en fjortonårig kille där han bor, som varit tvungen att gifta sig för några år 

sedan. Angående en annan kompis som gifte sig som nittonåring sa han;	  

	  

“Jag kommer ihåg att han var jätteledsen på sin bröllopsdag, han tjafsade med 

sin pappa och bara ‘jag vill inte gifta mig.’ Han ville verkligen inte, men hans 

pappa bara ‘du måste.’ Han hade inget val. /.../ Men nu har det gått en tid så han 

bara ‘jag har vant mig och älskar mitt barn och min fru.’ Alltså han älskade inte 

tjejen han gifte sig med, han ville ju inte, han kände henne knappt.” (R)	  

	  

5.3.2 Kollektivet inom hederskontexten i Sverige 	  

“S” berättade att han tror att unga män inom hederskontextens begränsningar tydliggörs i 

mötet med det svenska samhället. Att de unga männen jämför sig med unga tjejer och killar 

som växt upp under andra förhållanden och har en annan och större frihet. 	  

	  

“Det kan ju vara så att man upplever hur samhället funkar här i Sverige, för att 

det inte är alla som har en egen vilja, en fri vilja där man får bestämma sig hur 

man tycker, sen om man har bott här i ett tag så ser man hur både tjejer och 

killar, män och kvinnor är, uppför sig och det ser man att ‘det vill jag också, jag 

vill ha en fri vilja’ och ibland blir man så kontrollerad av sina föräldrar att man 

glömmer bort det.” (S)	  

	  

“S”, “T” och “J” pratade om att det inte var helt accepterat att ha en svensk flickvän inom 

hederskontexten. “T” berättade hur man inom hederskontexten kan se på svenskar och vad det 

kan innebära att umgås med svenskar. 	  

	  

“/.../det här har inget med svenskar att göra men invandrare kan ofta förknippa 

svenskar med att gå runt och ha sex och festa /.../ så det kan ju leda till att ‘nej du 

får inte umgås med den personen’ /.../’nej, du får bara vara med dina kusiner, 
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alltså det folket du känner, alltså ‘min kompis son eller min kompis dotter’. Sen 

att ha en svensk tjej kan också vara svårt för en kille ‘ nej hon leker bara, nej det 

är inte bra, du vet inte vad de vill, eller vad de gör’” (T)	  

	  

“T” berättade att han trodde att när en familj kommer till Sverige så blir skyddet från 

föräldrarna starkare för att man ser hur svenskarna lever och att svenskarnas sätt att leva 

skiljer sig mycket från exempelvis hans föräldrars hemland. Vidare säger han att i dessa 

familjers hemländer har de ett större stöd i form av släktingar som kan hålla ögonen på barnen 

än i Sverige, vilket leder till att föräldrarna måste hålla ett hårdare grepp om sina barn här. 

“R” berättade att hans ena syster valde att prata med deras pappa om hur hon ville leva, att det 

hon lärde sig i skolan tog hon med hem och sagt “vi bor i Sverige, och detta är inte 

acceptabelt.” Angående pappans reaktion säger ”R.”  	  

	  

“Han vart chockad och så, jag kan förstå honom för de visste inte själva, de visste 

inte bättre. Min pappa och dem har vuxit upp i en by, det har lärt sig så från när 

de var barn. Men han tog det ganska bra om man säger så, typ accepterade det på 

något sätt. För mina systrar lever sitt liv nu” (R)	  

	  

”J” berättade om hur kollektivet kan se på familjer som inte längre följer hederkontextens 

normer lika hårt.  

 

“‘den här familjen har inte lyckats föra vidare det vi står för, de har blivit moderniserade, de 

låter sina döttrar vara där och där’ kan man höra. Så man är ju rädd för det, även om det 

känns fel i mina öron så är man rädd för det här - att andra ska snacka om dig. Man vill ju 

när man sitter i cafeterian att man ska säga bra om en att folk ska säga bra om min familj, 

men när det blir dåligt kanske det leder till att man inte visar sig ute, umgås med folk och så” 

(J)	  

	  

5.3.3 Analys av “Unga mäns begränsningar inom hederskontexten” 	  

Informanterna berättade att homosexualitet är förbjudet och en del berättade att det ses som en 

sjukdom inom hederskontexten. Vi tror att detta beror på att den homosexuella mannen går 

emot hederskontextens könsnormer och då enligt Beauvoir (2006) anses vara “onaturlig” och 
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“en oriktig man”. Enligt teorin om kön är dessutom heterosexualiteten i samhället tagen för 

givet (Moi, 1997). al-Baldawi (2003) beskriver hur den kollektivistiska patriarkala modellen 

av familjestrukturen illustreras i form av en pyramid där de äldsta männen är högst upp. 

Längst ner finner man dem med minst makt, de yngsta tjejerna i familjen. Kopplat till det 

stora tabu som homosexualitet innebär inom hederskontexten tror vi att det kan ha att göra 

med att kollektivet får problem att “placera in” en ung man som är homosexuell i pyramiden. 

Om denna man är en “oriktig” man, var hör han då hemma i den kollektivistiska patriarkala 

familjen? Står han under män som är yngre men kanske anses mer manliga, står han kanske 

under vissa kvinnor eller längst ner eftersom han inte följer normerna?  

Vidare skriver Grutzky och Åberg (2013) att den kollektivistiska patriarkala familjen 

fungerar som en trygghet som tillsammans löser eventuella sociala, ekonomiska och 

moraliska problem. Vår analys är att en ung man som är homosexuell kan anses riskera denna 

trygghet eftersom han inte följer de förväntningarna som kollektivet har ställt på honom. Om 

han inte gifter sig med en kvinna och får söner som för släktens namn, arv och heder vidare så 

riskerar hela systemet att fallera. Tryggheten som finns om exempelvis ekonomiska problem 

uppstår blir därmed mindre. Kanske är det bland annat oron för kollektivets “fortlevnad” som 

skapar avståndstagande till homosexualitet.  	  

 	  

Innan giftermål accepteras ofta att de unga männen träffar tjejer och/eller har sex trots att det 

inte är öppet accepterat inom hederskontexten. Detta är i linje med att mannen tillåts 

tillfredsställa sina sexuella begär tillskillnad från kvinnan (Beauvoir, 2006). Däremot uppgav 

resultatet att en flickvän från en annan religion eller en “svensk” flickvän inte var accepterat 

då det drar skam över familjen. Ett exempel som uppgavs var en ung man som gick med en 

tjej och puttade bort henne när han såg sin pappa. Informanterna uppgav även att de unga 

männen förväntas gifta sig när de når en viss ålder. Ju äldre de unga männen blir desto högre 

upp i den kollektivistiska patriarkala pyramiden som al-Baldawi (2003) beskriver klättrar 

dem. Vi tänkte att ju högre upp i pyramiden man kom desto mer makt och handlingsutrymme 

hade man då Aronsson (1990) beskriver hur ökat handlingsutrymme hör ihop med ökad 

kontroll. Kravet på giftermål och kravet på vem kvinnan får/inte får vara minskar dock dessa 

unga mäns handlingsutrymme avsevärt. Möjligtvis är det objektiva handlingsutrymmet 

samma som tidigare men då familjen lät de unga männen ha mer frihet vad gäller exempelvis 

fritid och att träffa tjejer var deras subjektiva handlingsutrymme större. Med denna analys 
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ökar förmodligen den man som vill gifta sig med en kvinna som är godkänd av familjen både 

sitt subjektiva och objektiva handlingsutrymme. Om han däremot inte vill men tvingas eller 

pressas att gifta sig minskar handlingsutrymmet då detta enligt Aronsson (1990) är en 

konsekvens av att inte känna kontroll över det egna livet.  Vår analys av varför flickvänner 

eller fruar från andra religioner inte anses acceptabelt är densamma som vid homosexualitet - 

hotet mot kollektivet är för stort. Dessa kvinnor som tillhör en annan religion eller är 

“svenskar” kanske också har andra tankar om hur en familj fungerar, är mer individualistiska 

och släpper in samhället istället för kollektivet. Vi tror även att den bilden som resultatet visar 

finns inom hederkontexten av att svenskar har ”sex och festar” samt att svenska tjejer ”bara 

leker” kan vara en indikation på att man inte litar på svenska tjejers trohet. Enligt Beauvoir 

(2006) är kvinnans värsta tänkbara brott att vara otrogen då mannens blodsarv inte kan 

garanteras. Risken för att den unga mannens, och därmed kollektivets heder och biologiska 

arv bryts är enligt vår analys av resultat och teori större om den unga mannens flickvän/fru är 

svensk eller tillhör en annan religion/kultur.   	  

	  

Resultatet visade att föräldrar inom hederskontexten kan känna press från kollektivet att ställa 

krav på sina barn då kollektivets eventuella rykte om familjens “modernisering” riskerar att 

dra skam över familjens heder. Likt det Beauvoir (2006) skriver om att männen eller 

härskarna hålla kvar kvinnor i underordningen då de vill frigöra sig sker inte detta förlorar den 

första gruppen makt. Vi kopplar detta till hur kollektivet som helhet vill hålla kvar delarna, 

det vill säga medlemmarna. Om vissa blir för moderniserade och den kontroll som kollektivet 

har som överordnad försvinner, likt männens makt över de frigörande kvinnorna, riskeras hela 

systemet.  Vi tror att det är det individuella handlingsutrymme på grund av individuell 

självständighet och kontroll som råder i det ”moderna” samhället riskerar gör att familjen blir 

underordnad vilket fundamentalt går emot kontexten. 	  

	  

Enligt Aronsson (1990) kan man genom ökad kunskap utvidga sitt objektiva 

handlingsutrymme. Då de unga männen inom hederskontexten genom en tjej eller vänner 

utanför kollektivet får tillgång till ett annat levnadssätt, kanske familjen och kollektivet blir 

oroliga att den nya kunskapen hotar den kollektivistiska patriarkala strukturen. Genom 

moderniseringen tror vi alltså att de unga männens objektiva handlingsutrymme ökar och att 

det kan vara det som kollektivet är emot. Kanske är det den nya bilden av vad som är 
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kvinnligt, manligt, acceptabelt beteende som hotar/oroar. Om en ung man skulle gifta sig med 

en kvinna som själv inte tillhör den kollektivistiska patriarkala modellen av familjestrukturen 

som al-Baldawi (2003) beskriver är vår analys att hon då inte förstår det handlingsutrymmet 

som finns inom kollektivet. Kvinnan som mannen “tar in i familjen” skulle således riskera att 

föra skam över familjens heder. Ytterligare en aspekt är att den kvinnan då inte utvidgar 

kollektivet med hennes egen familj, vilket skulle göra hela kollektivet större och öka den 

tryggheten att lösa problem som kan uppstå som Grutzky och Åberg (2013) beskriver. Om 

tryggheten ligger i kollektivets storlek och sammanhållning är fortlevnaden beroende av att 

det inte splittras. Resultatet visade även att en del som lever inom hederskontexten i Sverige 

inte har så stor släkt här som hjälper till med kontrollen utav barnen. Då blir det kanske extra 

viktigt att de nya familjemedlemmarna som gifts in i familjen är med och bygger upp den 

kollektivistiska patriarkala familjen. En kvinna som talar samma språk och har samma kultur 

som familjen är kanske lättare att komma nära och släppa in i kollektivet. 	  

 

5.4 Unga män som gör motstånd mot hederskontextens krav	  
	  

5.4.1 Anledningar till motstånd	  

Under intervjuerna kom vi in på hur situationen kan se ut för de unga män som gör motstånd 

mot sin situation och de krav och begränsningar som de lever med.  En situation samtliga 

informanterna refererade till var ifall man som ung man inte fick bestämma över sin egen 

fritid. Att man direkt efter skolan var tvungen att gå raka vägen hem och hålla sig hemma. 	  

	  

“Tillslut pallar man ju inte trycket. När man läser så mycket om det, det finns ju 

en massa som skriver att de inte har någon fritid alls, de kan inte göra någonting. 

Jag skulle heller inte palla trycket, vem skulle palla gå till skolan, sen gå hem och 

bara sitta i sitt rum och titta på TV? Man blir psykad tillslut, man orkar inte.” (R)	  

	  

“J” beskrev hur hans kompis vid arton års ålder började röka, piercade och tatuerade sig, 

flyttat hemifrån och blev tillsammans med en tjej. Han berättade att kompisen såg det som att 

han brutit sig ur hederskontexten.	  
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“Jag tror att det var att han ansåg att han missade mycket, den tiden runt sexton, 

sjutton, arton är en ganska rolig period. Man hittar på en massa grejer /.../. Och 

sen att folk går omkring som har rest och har sagt att ‘vi har gjort det här och det 

här’ så tänker han kanske att ‘varför inte jag också?’, det tror jag är den största 

anledningen.” (J)	  

	  

Förutom friheten sa “R” att man kan bryta med hedern på grund av kärleken eller på grund av 

att man inte vill behöva styra över sina systrar vilket även “G” sa. När det gäller kärleken kan 

det bero på att man inte får vara tillsammans med den tjejen eller killen som man är kär i, eller 

att man blir tvingad att gifta sig med någon man inte vill. 	  

	  

“Jag tror att då är det ju friheten man vill åt, att killen vill bestämma själva vem 

man vill gifta sig med, det är inte alla killar som gör det heller, att man vågar ta 

ställning /.../Jag tror att det är många som vill, men inte vågar, har inte modet att 

göra det. Man måste komma åt dem.”(S)	  

	  

“G”, “D” beskriver hur en av svårigheterna när man funderar på att bryta sig ur 

hederskontexten är att man känner ansvar för sina syskon, och även föräldrar. 	  

	  

 “Finns det yngre syskon så tänker man ‘om jag drar så kommer dem få det 

hårdare om jag stannar får jag skit men då klarar mina yngre syskon sig’” (G)	  

	  

“Jag tror vissa känner såhär ‘vad skönt, nu kan jag få min frihet’ men ändå ‘okej, 

vad händer nu? Mina syskon, eller mina föräldrar, alltså hur blir det.. hur 

kommer jag klara mig? Hur kommer de klara sig?’” (D) 	  

	  

5.4.2 Konsekvenser av motstånd 	  

Det är även så att den unga mannen inte alltid har ett val att bryta sig ur från kraven, utan det 

kan istället vara så att den unga mannen blir utfryst från familjen om han inte vill inordna sig 

efter vissa krav. Många av de anledningarna till att man själv väljer att bryta sig ut är 

desamma som anledningarna till att man blir utfryst, exempelvis på grund av att man inte vill 

kontrollera sina systrar/syskon, eller att man inte vill gifta sig med den personen som familjen 
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väljer åt en. Ytterligare anledningar till att man kan bli utfryst från familjen är att man 

befläckar familjens rykte på något sätt. “G”, “S”, “J” och “R” kom in på att följderna av ett 

rykte inte bara behöver vara centrerat till den unga mannen som är orsak till ryktena, utan kan 

även orsaka att den unga mannens familj på olika sätt påverkas. På frågan vad det värsta man 

som ung man kan göra svarade ”R”:	  

	  

“Jag tror att det är typ, åka dit eller röka på /.../ först och främst är det farligt för 

mig och sen om andra ser det, alla kommer ju veta det tillslut. I vår släkt och 

kultur brukar dem ju typ inte ‘där är x, han röker på’ utan de brukar säga ‘där är 

hans son’, alltså min pappa, ‘hans son, kolla han röker på’ så kommer det gå till 

alla kusiner och folk man känner” (R)	  

	  	  

“missbrukare, alkoholist, sådana grejer /.../Då kan man väl nästan säga att det 

inte blir många som får en kvinna /.../ om inte mannen är bra då tackar 

föräldrarna nej” (S)	  

	  

“Man säger till honom att ‘du är inte tillräcklig man för att göra det din farsa 

förväntar sig. ‘Det kan bli att man blir utstött och om han inte lyckas göra det blir 

det väl att han förlorar statusen. ‘Du är inte min son om du inte klarar av det där’ 

sådant får man ju höra liksom” (J) 	  

	  

“R” pratar om familjer inom hederskontexten som sekter. Han säger att om personer han känt 

som varit tvungna att gifta sig, hade velat skilja sig så hade det varit “hej då, det finns ingen 

återvändo.” (R)	  

	  

Samtliga informanter förutom “D” säger att unga män tvingas välja mellan att göra det som 

familjen vill och att bli utstött eller hotad. “D” säger att han inte tror att man blir utstött, men 

att man kan få stryk. “G” säger att man kan bli utfryst inom familjen genom att ingen pratar 

med en eller bryr sig. Han berättar att det finns fall där familjer fejkat sjukdomar och sagt “det 

är ditt fel för att du inte lyssnar på oss”. ”R”, “G” och “S” berättar att påtryckningarna tillslut 

kan leda till att de unga männen spricker och går med på familjens krav. Vidare berättar de 
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om hur svårt att det är bryta sig loss helt från familjen. Det första citatet handlar om en ung 

tjej som blivit familjehemsplacerad; 	  

	  

“Det hon sa var att ‘frihet har inget värde så länge man är ensam.’ Vad hon 

menar med det är att om man blir placerad är du ju isolerad, inte bara från dina 

vänner utan din familj. I slutändan är familj väldigt viktig för alla ungdomar, för 

alla människor egentligen. ” (G)	  

	  

“Om man skulle bryta med sin familj, alltså man har ju många känslor till sin 

familj, även hur dålig den än är, även om man har mycket krav på sig så älskar 

man ju fortfarande sin mamma, pappa och syskon. Det skulle ju vara svårt att 

bryta kontakten. Samtidigt kan det vara så att en kille tänker att ‘nej, jag kan inte 

leva med familjen’ en samtidigt känner han att ‘det är ändå min familj, vad håller 

jag på med?’ Det är mycket som spelar roll, man måste se det på alla möjliga 

sätt, man måste öppna ögonen, väldigt svårt är det.” (T)	  

	  

5.4.3 Förhandling respektive att bryta sig ut	  

När vi frågade informanterna hur man kunde ta sig ur hederskontexten sa samtliga 

informanter att man behövde ha stöd av någon annan. “T”, “J”, “R” och “S” ansåg att stödet 

kunde vara professionellt, medan “D” menar att en kompis kunde finnas där dygnet runt, 

vilket exempelvis inte socialtjänsten kan. “R” och “S” kom in på att det är bra om 

stödpersonen har egna erfarenheter, för att hen då verkligen förstår vad personen går igenom. 	  

	  

“Det kan behövas någon som är erfaren, som har varit i samma situation och som har 

kunskap i det området, om hedern. Om vad som kan förväntas hända och vad är det minsta 

som kan hända i situationer” (S) 	  

	  

En informant berättar att det är lätt att falla tillbaks och sakna sin familj, och att det i de 

lägena är bra att ha en kompis som kan påminna dig om hur ditt liv tidigare såg ut: 	  

	  

“Det tror jag alla måste ha. De måste ha någon som stöttar dem. För när du väl bryter 

kontakten med din familj så är det ganska lätt att du faller tillbaka och saknar din familj.”(D)	  
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“G”,	  “R”	  och	  “T”	  pratade om att stödet även kunde finnas inom familjen, i form av ett syskon 

eller en släkting. “G” berättade att han tidigare haft kontakt med en person som var 

homosexuell och inte kunde berätta det för sin familj. Personen kunde dock vända sig till sin 

morbror och kunde därmed prata öppet med en i släkten, och därmed inte behöva bryta sig ur. 

Vidare berättade “T” om att han hade kompisar där bröderna hjälpte varandra ifall någon av 

bröderna exempelvis ville träffa en tjej. 	  

	  

“/.../ det kan vara så att man har en storebror eller så som kan hjälpa en, det kan vara så att 

det finns systrar också. Så det behöver inte vara så att hela familjen har vänt ryggen själva 

pojken eller flickan./.../ Jag har vänner som inte får ha tjejer och så, men de brukar vara med 

tjejer ändå, fast diskret. De har ju bröder och så, så de brukar hjälpa varandra och inte 

vända ryggen mot en” (T)	  

	  

“R” sa att det inte alltid är lätt att hjälpa någon som vill bryta sig ur kontexten, då man kan få 

utstå mycket hot om man väljer att stötta någon som inte vill rätta sig efter ledet. 	  

	  

 “/.../när det har kommit för långt måste man bryta med familjen, men samtidigt vill man 

tillbaka, för att, så klart kan man inte komma bort från sina rötter, och då vill man ju ha sin 

familj vid sin sida, men det är inte alltid det funkar”. (S)	  

	  

“T”, “S” och “R” berättade att de har vänner som blivit tillsammans, vilket inte accepterats av 

deras familjer då de tillhört olika religioner. Ett av paren rymde, och var borta i mer än ett år. 

Genom en överenskommelse lyckades de komma tillbaks till sina familjer och fortfarande 

vara tillsammans. Kravet var att de skulle gifta sig och att han skulle byta religion från sin 

egen till flickvännens och att det då gick bra för familjerna att acceptera dem.	  

	  

“S” berättar hur syskonen i hans familj gick samman för att prata med sina föräldrar att de 

ville bestämma själva över sina val. Han sa att det tog ungefär tog ett och ett halvt år för 

föräldrarna att acceptera deras viljor, och att det i nuläget iallafall får bestämma mer över sig 

själva. 	  
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 “/.../det var ju jobbigt, det är inte lätt. Men, hur ska man säga, pressen blir lättare om man 

pratar.  Det blir lättare, det blir både lätt i bröstet och i tankarna, sen kan man ju gå vidare” 

(S)	  

	  
5.4.4 Analys av “Unga män som gör motstånd inom hederskontexten” 	  

Resultatet visade att en av anledningarna till att unga män gör motstånd mot sin situation och 

de begränsningar unga män kan ha inom hederskontexten var för att de ville bestämma över 

sin egen fritid. En av informanterna berättade om sin vän som gjorde motstånd för att han 

missade så mycket som andra personer i hans ålder fick göra, att exempelvis resa. Kopplar vi 

detta till teorin om handlingsutrymme tolkar vi det som att den här personen ansåg sig vara i 

en situation då han inte hade möjlighet att handla på ett visst sätt, eller saknade kontroll över 

sin situation. Eftersom att det är ett starkt grundläggande behov hos människan att ha kontroll 

över sitt liv behövde den här personen bryta sig ur hederskontexten för att förstora sitt 

subjektiva handlingsutrymme (jmf Aronsson, 1990). Enligt Beauvoir (2006) är uppror den 

enda möjligheten att nå frihet för någon som inte kan bygga upp någonting. Vi ser en 

koppling mellan att de unga männen inte får bestämma över sitt eget liv och att de gör 

motstånd. Om man inte har någon frihet eller något handlingsutrymme blir utvägen alltså 

motstånd mot hederskontexten, eller uppror för att använda Beauvoirs (2006) begrepp. 	  

	  

Vidare kan det uppstå problem när människor från det patriarkala samhället flyttar till ett 

samhälle som Sverige där den individuella familjestrukturen är norm. Eftersom att individen i 

det “individualistiska strukturen” får mer utrymme än i den patriarkala (al-Baldawi, 2003) kan 

det som i detta fall leda till att den unga mannen som “bryter sig ur” väljer att göra det för att 

han kanske har jämfört sig själv med personer som lever i den individualistiska strukturen och 

därmed fått ökad kunskap om andra familjestrukturer.  

Vidare visade vårt resultat att konsekvenserna av motstånd kan leda till att den unga 

mannen blir utfryst av sin familj, att han inte anses vara en tillräcklig man för att göra det hans 

pappa förväntar sig av honom, eller att pappan säger “du är inte min son om du inte klarar av 

det”. En av våra informanter sa även att familjen kan skylla på sonen för “fejkade sjukdomar” 

inom familjen, för att få sonen att känna dåligt samvete och gå med på familjens krav. Dessa 

typer av uttalanden från pappan eller föräldrarna tror vi kan bottna sig i oro från föräldrarnas 

sida. Aronsson (1990) skriver att kunskap ger en ett ökat handlingsutrymme, vilket vi tror 
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oroar pappan eftersom att sönerna egentligen ska hålla sig längre ner i pyramiden och inte alls 

ha speciellt stort handlingsutrymme. Genom dessa hot om att “du är inte min son om du gör 

det här” eller “du är inte man nog”, eller till och med fejka sjukdomar kanske man försöker 

hindra sönerna från att göra motstånd. Att inte vara man nog innebär enligt vår analys att man 

blir sammankopplad med de negativa “kvinnliga egenskaperna” som Beauvoir (2006) skriver 

om exempelvis att sakna moral. Vi tror även att dessa hot kan bottna i oro eftersom att de 

unga männen en dag ska efterträda pappan. Om de unga männen väljer att göra motstånd mot 

sin situation, vem ska då efterträda pappan? Om det blir problem med efterträdaren, hur ska 

då kollektivets trygghet fastställas? Samma resonemang gäller när de unga männen gör 

motstånd på grund av kärlek till en svensk kvinna eller en annan man. 	  

	  

Vårt resultat visar även att anledningar till att de unga männen gör motstånd mot kollektivet 

handlar om att de inte vill kontrollera sina systrar. Genom att göra motstånd mot deras uppgift 

att utöva kontroll över sina systrar kanske de unga männen tror dels att deras systrars 

handlingsutrymme ska öka, att systrarna blir mer fria. Dels kanske de unga männen tänker att 

deras egna handlingsutrymme (subjektiva) ökar då de får mer tid över till annat. Det vi ser i 

vårt resultat är att det inte är så enkelt, utan att de unga männen kan hamna i ett slags 

dilemma. Väljer de unga männen att inte kontrollera sina systrar kanske det leder till att 

kontrollen utövas av någon annan i familjen vilket kan leda till att greppet om systrarna 

hårdnar, och kontrollen blir större och värre. Anledningen till att greppet om systrarna hårdnar 

då tror vi kan ha att göra med att dels visa den unga mannen vad som händer om han väljer att 

göra motstånd, och därför hindra honom, och dels handlar det om att visa de andra i familjen 

och systrarna att de inte ska göra motstånd. Kopplar man detta till Beauvoir (2006) kan man 

säga att männen vill hålla kvar kvinnorna på “sin plats” och inte låta dem frigöra sig 

underordningen som den kollektivistiska patriarkala modellen av familjestrukturen innebär. 

Att hålla kvar kvinnorna på sin plats kan handla om att de hålls kvar i botten av den 

patriarkala pyramiden och systemet kan fortsätta. Dilemmat som uppstår tror vi kan bero på 

den bild av vad en man är och vilka förväntningar som ligger på honom vad gäller ansvar för 

familjen. Denna bild av manlighet är kanske så pass stark att trots att männen far illa känner 

ansvar för andra. 	  
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En informant sa att han trodde att det är många unga män som vill “gå ifrån hedern” man att 

de inte vågar göra det. Vi kunde i resultatet urskilja vissa strategier för att kunna göra 

motstånd mot hedern. I vårt resultat kom förhandling fram som ett alternativ för unga män 

som ville göra val utanför hederskontextens normer och begränsningar. Vi tror att det finns 

två olika anledningar som möjliggör dessa förhandlingar. Utifrån föräldrarnas perspektiv tror 

vi att det handlar om upprätthållandet av den patriarkala familjestrukturen. Utan 

förhandlingen skulle kollektivets framtid hotas då de framtida arvtagarna, sönerna kanske 

skulle bryta sig ur. Sönerna i sin tur drivs i likhet med tesen “Ergo Resisto Sum - Jag Motstår 

alltså Är Jag Till” av att nå fram till sitt individuella jag (jmf Grønlien Zetterqvist, 2002). Vi 

tror att sönerna därmed vill nå fram till sitt jag, vilket vi tolkar som att de vill vara ett 

handlande subjekt, och inte bara ett passivt objekt inom hederskontexten. 	  

	  

Resultatet visade att man inom hederskontext kan gå ihop med andra inom kollektivet då man 

ökar det objektiva handlingsutrymmet genom att alliera sig med andra (jmf Aronsson, 1990). 

Beauvoir (2006) menar att uppror är den enda vägen att nå frihet. Genom att flera av de som 

tillhör nedre delar av pyramiden gör motstånd tillsammans tror vi att det är enklare att få 

gehör hos någon högre upp i pyramiden. Detta ökar chansen att handlingsutrymmet vidgas än 

om bara en person försöker göra motstånd. 	  

	  

6. Diskussion	  
Nedan kommer vi att relatera våra resultat till annan relevant forskning på området, reflektera 

över resultaten och föra egna resonemang. Vidare kommer vi ta upp begränsningar med 

metoden vad gäller slutsatsernas giltighet, diskutera dess tillämpning samt ta upp behov av 

vidare forskning på området. 	  

	  

6.1 Resultatdiskussion	  
Studiens syfte är att belysa hur situationen för unga män inom hederskontexten kan se ut. Vi 

tycker att vi har uppnått syftet med studien, då vi fått fram en varierande bild av hur 

situationen för dessa unga män kan se ut, vilka begränsningar de upplever sig ha, samt hur det 

kan se ut när en ung man motsätter sig hederskontextens krav. För att tydliggöra vad vi fått 

för svar på frågeställningarna redogör vi för dessa under respektive underrubrik. 	  
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6.1.1 Hur beskriver informanterna unga mäns situation inom hederskontexten? 	  

Vårt resultat visar att de unga männens situation präglas av kontrollen av systrarna, då hela 

släktens rykte kan skadas av att systerns rykte skadas. Enligt Coomaraswamy (2005) 

kontrollerar män kvinnors frihet och sexualitet på grund av att kvinnornas beteende påverkar 

den manliga hedern. För de flesta är inte denna roll önskvärd, då kontrollen av systrarna kan 

påverka de unga männens egen fritid. Vårt resultat visar att man glömmer bort att de unga 

männen kan vara offer och själva drabbas av hedern, då de tränas och blir tvingade att 

kontrollera sina systrar genom att agera som familjens förlängda arm vilket kan påverka de 

unga männen både fysiskt och psykiskt (jmf Rexvid & Schlytter, 2012). Då det inom 

hederskontexten råder heteronomi spelar kollektivets vilja stor roll för unga mäns 

identitetsskapande. En ung man anses vara ärbar och hederlig av kollektivet genom att 

kontrollera sin syster så att hon förblir oskuld fram till äktenskapet (Schlytter & Rexvid, 

2013). I resultatet framkom att vissa män vill kontrollera sina systrar vilket enligt oss tyder på 

att de är påverkade av den heteronomi som råder. Detta återfinns även i Josephs (1994) 

forskning om att brödernas heder och värdighet är beroende av systrarnas beteende då 

syskonen speglar sig själva i varandra. Det har även framkommit i vårt resultat att det är de 

yngre männen i familjen som är mest utsatta då det oftast är de som får utföra 

bestraffningarna som kollektivet planerar. Detta för att de inte får lika omfattande straff som 

en yngre medlem i familjen (jmf USAID, 2003). Det har dock framkommit att de unga 

männen i jämförelse med sina systrar har en större frihet. 	  

	  

Förväntningarna på de unga männen handlar oftast om att de ska skaffa sig ett bra jobb för att 

kunna försörja familjen i framtiden, vilket vi relaterar till Bredals (2011) studie som visar att 

föräldrarna oftast kan ha orealistiska krav på de unga männen vad gäller skolprestationer 

(Bredal, 2011). Förutom att vägra kontrollera sin syster framkom det att en ung man kan 

skada sin familjs rykte om han ägnar sig åt kriminalitet samt brukar alternativt missbrukar 

alkohol eller droger. Då det är männen som i framtiden ska försörja familjen tror vi att detta 

kan riskera att hota bilden av den unga mannen som framtidens försörjare och att det därför är 

så skadligt för familjens rykte. Att kollektivets värderingar av medlemmarna står i fokus inom 

hederkontexten (jmf ibid.) visades i resultatet genom exempelvis citatet “I vår släkt och kultur 

brukar dem ju typ inte ‘där är x, han röker på’ utan de brukar säga ‘där är hans son’, alltså 

min pappa, ‘hans son, kolla han röker på’ så kommer det gå till alla kusiner och folk man 
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känner” (R). Att ha ett barn som är fast i ett missbruk eller som ägnar sig åt kriminalitet är 

förmodligen inte önskvärt i någon typ av kontext. Att föräldrar påläggs skam av sig själva 

och/eller omgivningen på grund av ett barns beteende tror vi återfinns såväl inom 

hederskontexten som i det svenska samhället i stort. Däremot anser vi inte att vanhedern är så 

skadlig och absolut i resten av samhället som den tycks vara inom hederkontexten. Eftersom 

familjens rykte drabbas av den unga mannens agerande ser vi att det inte enbart är kvinnor 

som kan dra skam över familjen och att männen därmed inte enbart innehar heder. 	  

	  

6.1.2 Hur beskriver informanterna unga mäns begränsningar inom hederskontexten? 	  

Vårt resultat visar att unga män som lever inom hederskontexten i likhet med kvinnorna har 

en massa krav på sig och därmed begränsas i sitt handlingsutrymme. Begränsningarna som 

uppkommit är i likhet med undersökningen inom Stockholms stad (2009) att männen inte 

tillåts ha ett villkorslöst förhållande med en jämnårig flicka, att de begränsas i vänskapligt 

umgänge och att de inte fritt får välja framtida partners. Faktorer som ligger bakom 

begränsningarna är att de unga männen inom hederskontexten ofta inte tillåts vara 

tillsammans med eller gifta sig med kvinnor som är svenskar eller tillhör en annan religion. 

Vidare ses homosexualitet som en sjukdom på flera håll inom hederskontexten vilket gör att 

en partner av samma kön är högst oacceptabelt. Samtliga informanter uppger att det inom 

hederskontexten är just homosexualitet som riskerar att skada familjens rykte mest. Forskning 

som relaterar denna fråga inom hederkontexten är väldigt eftersatt vilket har gjort att 

resonemang av vårt resultat kring detta blir tunn kopplat till tidigare forskning. Det vi funnit 

är dock en tolkning i “Oskuld och heder” (Stockholms stad, 2009) som bekräftar resultatet vi 

funnit om att intoleransen mot sexualitet som avviker från det heterosexuella är högre inom 

familjer som lever inom hederkontexten. 	  

	  

Begränsningen att pojkarna förväntas vänta med sex som användes som en av normerna för 

att kartlägga hederskontexten inom Stockholms stad (2009) har dock inte visats i vårt resultat. 

Informanterna uppgav att det inte bra om föräldrarna ser en ung man med en kvinna men 

förväntningar om att vara oskuld vid giftermål tycks inte föreligga. “Föräldrarna fattar ju om 

man är kille, och man är tjugo år gammal så har man varit med en tjej” (T). Detta citat 

belyser den acceptans av unga mäns sexualitet som råder inom hederkontexten, så länge 

relationen inte sker öppet, är med en annan man alternativt en tjej som är svensk eller tillhör 
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en annan religion. Umgänge med svenskar tydliggör problematiken mellan den 

individualistiska och kollektivistiska familjestrukturen. Genom att se hur svenskar lever kan 

man bli medveten om vilka begränsningar man som ung man lever med inom 

hederskontexten. I likhet med Akpinars studie kan föräldrarnas skäl till att hindra de unga 

männen från att umgås med “svenskar” ha att göra med att man försöker hindra de unga 

männen från att motsätta sig kollektivets begränsningar för att själva kunna integreras i 

samhället (jmf Akpinar, 2003). Vidare visade vårt resultat att det kollektiva skyddet av de 

unga männen eller kvinnorna kunde bli starkare här i Sverige för att man inte har samma typ 

av kollektiva kontroll av omgivningen här, som man kanske har i föräldrarnas hemland.  

Tidigare forskning visar att om etniska grupper känner sig diskriminerade i 

värdsamhället finns det en risk att de håller hårdare fast vid den gamla kulturen. Fadime skrev 

i sitt testamente att hedersvåldet som hon var med om kunde förebyggts om hennes föräldrar 

hade fått hjälp att integreras i det svenska samhället (Akpinar, 2003). Vårt arbete ger en viss 

inblick i hur de unga männen på olika sätt kan göra motstånd mot eller till och med bryta sig 

ur hederskontexten. Med den nämnda studiens resonemang anser vi att man inte ska glömma 

att man kanske kan hjälpa dessa unga män genom att först hjälpa föräldrarna att integreras. 	  

	  

Den största begränsningen för pojkar inom hederskontexten är enligt tidigare forskning valet 

av framtida partner (Schlytter & Rexvid, 2013) då äldre familjemedlemmar utövar press mot 

de yngre i fråga om vem de ska gifta sig med (Welchman & Hossain, 2009). Motivet till 

tvångsäktenskap är att man ska föra sin institution och blodsarv vidare (Rexvid & Schlytter, 

2012). Detta återfinns i vårt resultat som dessutom ger förklaringar till varför föräldrarna 

ibland tvingar sina barn till giftermål trots att de inte vill. Kollektivets press samt en vilja från 

föräldrarna att sönerna ska gifta sig med kvinnor från deras hemland angavs som de främsta 

orsakerna till påtryckningar av partnerval. Det är svårt att sätta sig in i situationen att bli 

bortgift. Vi anser att påtryckningar vad gäller partnerval och i värsta fall tvångsgifte är en 

grov inskränkning i någons liv. Genom vetskapen om betydelsen av heder inom kontexten 

kan vi se att föräldrarnas handlingsutrymme i sig är begränsat. Innan såg vi tvånget som 

ofattbart, men föräldrarna har också växt upp och färgats i hederskontexten och vill 

förmodligen skydda sina barn från den vanhedern och skam som kan förekomma. Vi ser att 

handlingen (tvångsgifte alternativt pressen av partnerval) beroende på i vilket ljus den 

betraktas kan ses som upprätthållande av sitt barns heder alternativt kränkande och oförlåtligt.  	  
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6.1.3 Hur beskriver informanterna situationen för unga män som gör motstånd mot 

hederskontextens krav?	  

Anledningar till motstånd visades i resultat vara att de unga männen vill bestämma över sin 

egen fritid vilket kan bero på att man jämför sig med andra som har mer frihet och 

erfarenheter. Ett exempel som togs upp var en ung man som gjorde motstånd genom att pierca 

och tatuera sig. Andra anledningar som uppgavs var kärlek till någon som inte accepteras av 

familjen samt att man inte vill styra sina systrar. Svårigheten att bryta upp med 

hederskontexten kan vara att den unge mannen känner ansvar för sina syskon men även för 

sina föräldrar. Konsekvenser av motstånd kan vara att den unge mannen blir utfryst. Väljer 

man själv att bryta sig ut beror det enligt resultatet på samma anledningar som motstånd. 	  

 

I likhet med Jemteborns (2005) studie visade vår studie att de unga männen kunde ha 

bundsförvanter inom eller utanför familjen för att göra motstånd eller gränsöverskridande 

handlingar. Vårt resultat visade att bundsförvanten kan vara vänner, morbröder, fältarbetare 

eller någon med erfarenhet av hederkontexten. Exempel som gavs på hur bundsförvanter 

kunde bidra till motstånd och ökat handlingsutrymme var bröderna som hjälpte varandra att 

träffa tjejer, syskonen som gick ihop mot föräldrarna och morbrorn som blev ett stöd för den 

unga homosexuella mannen. 	  

	  

En egen reflektion som vi har gjort utifrån empirin som inte har uppmärksammats i den 

tidigare forskningen som vi har tagit del av är att de unga männens ålder kan ha en stor 

betydelse för vilka begränsningar de kan leva med, och på vilket sätt eventuellt motstånd mot 

begränsningarna kan bemötas av kollektivet. De yngre männen kunde få lite stryk som straff, 

medan de äldre kunde frysas ut av kollektivet. Detta tror vi kan ha att göra med att de yngre 

männen oftast är fysiskt svagare och därmed är det enklare för kollektivet att det fysiska 

straffet gör en inverkan på den yngre mannen. De unga männen som är lite äldre däremot 

kanske är starkare rent fysiskt än deras äldre far eller farbror som ska straffa dem, vilket gör 

att psykiskt våld kanske påverkar den äldre unga mannen mer, än om han hade blivit slagen. 

Detta såg vi bland annat genom att flera informanter var inne på att man blir så “psykad” eller 

“hjärntvättad” av kollektivet att man tillslut spricker. 	  
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En iakttagelse vi har gjort är att hederskontexten till sin hierarkiska struktur och starka 

konformitet kan liknas vid andra slutna grupper. I likhet med tidigare forskning om sekter 

visar resultatet hederskontexten som en sluten grupp vars förväntningar medlemmarna måste 

följa för att inte riskera uteslutning eller utfrysning inom kontexten (jmf Johansson, 2009). Ett 

specifikt exempel på hur utfrysningen kan se ut gav “G” som berättade om familjer som fejkat 

sjukdomar och sedan skyllt dessa på sonen som vägrat följa kollektivets krav.  

Människor som brutit upp från sekter uppvisar ångest över att de lämnat den slutna 

gruppen då det går emot normerna (Johansson, 2009). Informanterna beskriver en längtan 

tillbaka till familjen hos de som av olika anledningar brutit med hederskontexten vilket kan 

kopplas till det starka gruppcentrerade kollektivet eller anknytningen till sin familj. Vi tror att 

det dessutom kan handla om att värderingarna inom hederkontexten är så pass internaliserade 

att ett liv utanför dess normer i sig kan skapa ångest.  

Denna starka internalisering av hederskontextens normer visades bland annat i 

utvärderingen av Sharafs hjältar angående deras resonemang kring “mödomshinnan” 

(Schlytter & Rexvid, 2013). Då unga män inom hederskontexten i sitt identitetsskapande är 

beroende av kollektivet och andra mäns värderingar av honom (ibid.) tror vi att det kan vara 

svårt för någon som växt upp inom hederskontexten att stå ensam utanför. Om andra alltid har 

speglat mig, vem är jag då som individ? Kopplingen till andra slutna grupper tillsammans 

med det faktum att forskning om uppbrott från hederskontexten är bristfällig gör att vi även 

anser att uppbrottsprocessen från exempelvis Jehovas Vittnen (jmf Liedgren-Dobronravoff, 

2009) är av vikt. Inom socialt arbete kan kunskapen vara relevant för att stötta samt få 

förståelse för människor som vill eller har lämnat hederskontexten. 	  

	  

För att minska risken för att ytterligare hedersmord sker är det essentiellt att kunskapen om 

kontexten ökar så att den tragiska och slutgiltiga lösningen upphör. 

 

6.2. Metoddiskussion 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod och insamlat materialet genom 

enskilda intervjuer. Materialet har sedan tolkats och analyserats med hjälp av teorin om kön, 

begreppet handlingsutrymme samt den kollektiva patriarkala modellen av familjestrukturen. 

Vidare har vi kopplat empirin till tidigare forskning på området. I efterhand har vi kunnat se 
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att vi kunde genomföra en fokusgruppsintervju. Detta hade kunnat leda till att det under 

intervjun blivit en diskussion bland deltagarna och kanske ett mer informationsrikt resultat 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2009) Å andra sidan kanske denna typ av intervju inte hade 

fungerat då det ämne vi intervjuade om var personligt och känsligt, och det hade kanske varit 

svårt för informanterna att dela med sig i grupp, och därmed lett till att vi inte fått ett djup i 

resultatet. Vidare kanske gruppen hade påverkat informanternas svar till att ha blivit socialt 

önskvärda (jmf Bryman, 2011:464). 	  

	  

En svårighet med den kvalitativa metoden är att vi som forskare inte är så vana vid 

intervjusituationen vilket kan ha lett till att vi ställt slutna frågor, eller missat att ställa 

följdfrågor som kunnat bidra med en fördjupad bild av fenomenet. I vårt resultat har vi 

genomgående använt fem informanters svar, men en av informanterna är underrepresenterad. 

Denna intervju var den kortaste, vilket kan ha berott på att vi inte ställde följdfrågor eller 

tillräckligt öppna frågor för att informanten skulle kunna svara längre, eller helt enkelt för att 

informanten inte ville/ kunde svara längre. Något vi inte kunnat bortse ifrån är att vår 

datainsamling kan ha påverkats av vår förförståelse och det vi anser är mest intressant, och 

därmed kan resultat som varit betydelsefulla fallit bort (jmf Bryman, 2008:369). Då detta 

område är relativt outforskat tror vi att det för vår del hade varit svårt att utföra en kvantitativ 

metod då det krävs en klar bild över vad det är man vill undersöka för att kunna ställa rätt 

frågor som mäter det man avser att mäta (jmf Elofsson, 2005), vilket vi inte hade. Hade vi 

däremot haft en klar bild av vad vi velat undersöka hade en kvantitativ metod praktiskt 

inneburit möjligheten att studera en större grupp och därmed möjligheten att få ett 

generaliserbart och representativt resultat (jmf Elofsson, 2005). Då vi i vår studie vänt oss till 

organisationer som arbetar med att stötta personer som varit utsatta för hederskontexten har vi 

redan i urvalet begränsat oss till synsättet att kontexten är någonting att ta avstånd ifrån. Detta 

har vi dock varit medvetna om och tagit hänsyn till.  

	  

6.3 Förslag på vidare forskning 	  

Då forskningen gällande unga mäns situation inom hederskontexten är så begränsad ser vi att 

det finns möjligheter till vidare forskning på en rad olika sätt. Dels vore det intressant med 

kvalitativa intervjuer med unga män som har brutit helt eller delvis med sin familj med ett 

större fokus på själva uppbrottsprocessen för att öka kunskapen om hur man kan hjälpa dem 
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som vill bryta sig ur. Ett ytterligare förslag är att man gör en studie med samma typ av syfte, 

men istället intervjuer unga kvinnor inom hederskontexten om deras bröder. Då vårt resultat 

visat hur tabu det är att vara homosexuell inom hederskontexten skulle det vara intressant att 

forska kring det, då vi i dagsläget knappt hittat någon forskning alls på området. 	  
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socialt arbete. Den här terminen skriver vi vår C-uppsats och har valt att rikta in oss på 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill genom att intervjua killar belysa deras erfarenheter 
och upplevelser av vilket stöd/hjälp de har/inte har fått av samhället när de har utsatts för 
våld/förtryck. 	  
	  
Vi fick ditt namn och din mailadress från Astrid Schlytter som är vår handledare för 
uppsatsen.	  
Vi är även intresserade av att intervjua personer som varit stöd för dessa killar.	  
Vet du några killar som själva har erfarenhet av hedersrelaterat våld och/eller andra personer 
som stöttat dem, som kan vara intresserad av att ställa upp på intervjuer?	  
Vårt syfte med studien är att undersöka vilket stöd killar som utsatts för hedersrelaterat våld 
och förtryck har erbjudits/fått från samhället (skola, polis, socialtjänst, frivillig organisation). 
Vidare ämnar studien att ge en fördjupad bild av killarnas subjektiva upplevelser av 
utsattheten. 	  
	  
Frågeställningar: 	  
- Har killarna fått något stöd från samhället och i sådana fall hur har det stödet sett ut? 	  
-Hur beskriver killarna själva sin utsatthet? 	  
-Vad fick killarna att bryta sig ur hedersförtrycket? 	  
 	  
Med vänliga hälsningar,	  
Birgitta Ogenstad och Stephanie Sevinc	  
	  
	  
	  
8.2 Bilaga 2: Intervjuguide	  
	  
INFORMANTEN	  

● Kan du berätta lite om dig själv?	  
● Hur har du kommit i kontakt med hederskontexten? Vilka erfarenheter har du själv av 

kontexten?	  
 
	  
HEDERSKONTEXTEN, FAMILJEN, KÖNSROLLER 	  

● Kan du beskriva hur hederskontexten ser ut bland de unga män som du kommit i kontakt 
med?  	  

● Hur ser familjestrukturen ut? (Släkten/kollektivet?)	  
● Hur skiljer sig rollerna åt mellan de unga männen och kvinnorna? (manligt/kvinnligt)	  
● Vilka förväntningar ligger på de unga männen? (tvångsäktenskap, kontrollera 

syster/kusin/mamma etc)	  
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● Vilka anledningar kan ligga bakom att unga män utsätts för våld eller förtryck? (hbtq, svensk 
flickvän, missbruk etc)	  
 
ANDRA NÄTVERK 	  

● Bland de unga männen du kommit i kontakt med fanns det viktiga personer utanför familjen? 
(lärare, kurator el liknande)	  

● Hur tillbringades fritiden? (vänner utanför hederskontexten, idrott)	  
 
	  
UPPBROTTET 	  

● Hur har ett uppbrott sett ut bland de unga män du haft kontakt med?	  
● Har det funnits en vändpunkt eller en särskilt anledning till uppbrottet?	  
● Pågick uppbrottsprocessen under en längre tid eller gick det snabbt?	  
● Berodde det på någonting inom eller utom familjen/kollektivet? (push/pull)	  
● Vad hade behövts före – under – efter uppbrottet som stöd för de unga männen?	  
● Har männen kontakt med familjen eller brutit helt? 	  
● Vilka känslor/tankar upplever du att de unga männen haft kring själva uppbrottet? (utstötthet, 

rädsla för att inte vara en del av gruppen, att inte vara manlig etc)	  
	  	  


